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Azi și niîine, ia Tg. Mureș In Sala de atletism „23 August*',

„TOP 12“ PENTRU SENIORI
LA TENIS

Timp de două zile. începînd 
de astăzi, în Sala sporturilor 
din Tg. Mureș se va desfășura 
o nouă ediție a „Topului 12“ 
la tenis de masă. întrecere re
zervată seniorilor și senioare
lor, concursul constituind un 
punct de maxim interes pe a- 
genda competiționaiă internă, 
el fiind un excelent prilej de 
verificare a stadiului de pre
gătire a sportivilor noștri frun
tași.

Ca și la edițiile Precedente — 
sc cuvine să subliniem iniția
tiva C.J.E.F.S. Mures si a aso
ciației Constructorul IJGCL — 
vor lua parte cei mai buni ju
cători ai anului trecut, din a-

DE MASĂ
cest punct de vedere întrece
rea anunțîndu-se deosebit de 
interesantă și atractivă.

Vor fi prezenți, printre alții, 
Kinga Lohr, Maria Alboiu, 
Otilia Bădescu, Emilia Ciosu. 
Cristina Enulescu, Carmen Gă- 
geatu, Maria Bogoslov, Marja 
Pagu, Anda Gîrbină, Gabriela 
Gherman, Vasiie Florea. An
dras Fejer, Cristian Tiugan, 
Cristian Ignat. Eugen Florescu, 
Călin Toma, Călin Creangă, 
Sîmion Crișan, Traian Ciociu. 
Eugen Borca ș.a.

Astăzi, concursul începe la 
ora 12, ultimele două reuniuni 
fiind programate sîmbătă, de 
Ia ora 9 și de la ora ÎS

în clapa a 13-a a Divinei A de fiaschct masculin

SURPRIZĂ LA CONSTANȚA:
FARUL - RAPID 1-1 !

leri, campioana a fost

„Duel" între doi tiniri inten
tați: R. Reisenbuchler (Steaua), 
aruncind la coș și C. Popa 
(ICED), încercînd să-l blo
cheze. Foto: Aurel D. NEAGU

ținută în șah de ICED
Campionatul Republican de 

baschet masculin a continuat 
prin meciurile etapei a 13-a, 
intermediară, din ale cărei re
zultate se evidențiază remiza 
realizată de echipa Rapid Bu- 
rești, la Constanta. în fata for
mației Farul Prin acest 1—1, 
feroviarii și-au majorat simți
tor șansele de a ocupa locul 3 
în clasamentul final al compe
tiției.

în Capitală a avut loc un 
singur meci, in sala Floreasca. 
între echipele STEAUA și ICED 
CSS 4 BUCUREȘTI. Miercuri, 
întrecerea nu a avut istoric, 
campionii tării câștirfnd deta
șat în fata unei echipe care 
a avut meritul de a se fi avin- 
tat cu mult elan și destulă efi
cientă In acțiunile ofensive, dar 
a neglijat apărarea. Ieri. însă, 
lucrurile au stat cu totul alt
fel Simțind că steliștii au a- 
bordat tntîlnirea cu gîndul că... 
oricum vor învinge, baschetba- 
liștH de la ICED s-au străduit 
de la Început să înscrie cit mai 
multe coșuri, intenție care le-a 
reușit pe deplin, mai ales că 
adversarii se apărau cu totul

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3) /

din Capitală

PERFORMANȚE PROMIȚĂTOARE 
în crasul

INTERNAȚIONAL DOTAI
CU „CUPA STEAUA"

Tradiționalul concurs interna
tional de atletism dotat cu 
„Cupa Steaua" și-a derulat sec
vențele ediției 1986 miercuri, în 
Sala „23 August" din Capitală, 
într-un cadru adecvat si cu o 
frumoasă participare de public, 
întrecerile, multe încheiate cu 
rezultate promițătoare pentru 
sezonul ne teren acoperit, aflat 
abia la încGput. au constituit si 
utile repetiții în vederea Cam
pionatelor Republicane de sală, 
ce se vor desfășura în februa
rie. la Bacău. De menționat că 
în proba de sprint au fost În
scriși 32 de atleți. -

Iată rezultatele înregistrate : 
FEMININ — 60 m : 1. Iolanda 
Oanță (Rapid) 7,3. 2. Marilena 
Lazăr (Rapid) 7,3, 3. Lucia Mi
litam (Steaua) 7,4 ; 60 mg-:
1. Mihaela Pogăceanu (Rapid) 
7.9, 2. Liliana Năstase (CSU 
Galați) 8,0, 3. Ilona Dumltrașou 
(Rapid) 8.3 ; lungime : 1. Vali 
Ionescu (Rapid) 6.84 m. 2. Ma- 
rieta Ucu (Met. Hunedoara)

Niculae D. NICULAE, coresp.

(Continuare in vao 2-3)

competiția de
® La Suceava, întrecerile

de viteză
Finala pe țară a competiției 

sportive de tir din cadrul Da- 
ciadei.- proba de aer comn-imat 
la 10 metri, pentru juniori și 
junioare, începe azi, de la ora 
8, la Poligonul Dinamo, în sala 
de tir pentru probele de pușcă 
și pistol.

După efectuarea controlului 
echipamentului și armamentu
lui, ș antrenamentelor oficiale, 
a ședinței tehnice și a deschi
derii festive — vineri —, se in
tră în concursul propriu-zis. 
Sîmbătă, de la ora 9. are loc în
trecerea la pușcă 60 a. juniori 
și 40 a. junioare, cu finala pri
milor cot de la ora iS.’D rii- 
nică, de la aceeași oră, disputa 
la pistol 60 a. juniori și 40 a. 
junioare, cu finala p imiliropt 
la ora 13,15. .

Sportivii se vor strădui să ob-

tină noi recorduri republicane 
și haremurile în vederea parti
cipării la Campionatele Europe
ne de la Bratislava, din perioa
da 27 februarie — 4 martie.

★
Pista naturală de dimensiuni 

olimpice din Suceava găzduieș
te, începînd de azi, întrecerile 
finalei pe țară a Daciadei de 
performanță pentru patinatorii 
de viteză juniori I ți II.

La probele poliatlonului mic 
(500, 1500, 1000, 3000 m fete : 500, 
3000, 1500, 5000 m băieți la juni
ori I: 500. 1500, 1000 si 3000 m 
la junioare și juniori II) 
participă tineri alergători 
din București. Brașov. Plo
iești, Sibiu, Miercurea Cine, Tg. 
Mureș, Cluj-Napoca și alte cen
tre din țară.

Instaurată in drepturile ei, iarna invită la. săniuș. Aleea unui 
parc bucur eștean din preajma Academiei Militare a fost trans
formată intr-o veritabilă pistă de concurs de copii îmbujorați 
Și veseli.». Foto: A. D. NEAGU

FLORETISTELE DE LA STEAUA AU REVENIT ÎN FRUNTE
Dinamovista G. Beca s-a impus in întrecerea individuală

fața Anei Georgescu după ceIn această săptămână scrima 
este din nou prezentă pe plan
șele Sălii Floreasca din Capi
tală. Acum este rîndui floretis- 
telor și Spadasinilor să-și 
dispute fazele oalifica&ocM ale 
Campionatelor Naționale xindl- 
vWuale și prima etapă din ca
drul Diviziilor Naționale A 
și B.

Miercuri și joi s-au aflat in 
intreoere ftoretiste'-e, prima zi 
desemnând cele 24 de sportive 
califflcate pentru faza finală a 
Campionatului Național, ctad 
se va decerna titlul pe acest 
an. Pentru aceste locuri s-au 
Întrecut 67 de floretiste, iar în 
finala de 8 au fost prezente 
majoritatea selecționabilelor, 
cane și-au și făcut debutul pe

planșele internaționale, săptă
mâna trecută, la Budapesta. 
Calificate direct în această ul
timă fază a disputei : J. Gyur- 
kan (8—4 cu Dan, 8—1 Tufian), 
E. Muzsnay (8—1 Leahu și Mo- 
țea), C. Grigorescu (8—1 Se- 
bestysn, 8—4 Beca), R. Lazăr 
(8—1 C. Mihaâlla, 8—6 Georges
cu). Prin recalificări au ajuns 
în finală G. Beca (8—6 C. Mi- 
hăilă), A. Moțea (8—5 Moiee), 
A. G-eorgescu (8—7 Husti), E. 
Tufan (8—5 David).

Odată consemnate surprizele 
din etapa sferturilor de f’nală 
(Griigorescu a Intrebut-o pe 
Tuiîain, iar Lazăr a capotat în

o învinsese cu puțin timp îna
inte...), lucrurile au decurs fi
resc, plnă la ultimul asalt, care 
avea să stabilească învimgătoa- 
rea acestei etape. Pentru că 
Beca a reușit să se revanșeze 
la timp, dispunând (greu, dar 
suficient..) de Grigonesou.

Iată rezultatele finalei de 8 
a floretistcloir : Alina Moțea 
(Steaua) — Judith Gy urban 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 8—5, 
Georgeta Beca (Dinamo) — E-

Paul SLÂVESCU

(Continuare în pag. 2-3)

DIN NOU VICTORIE (cu 6-1) A
Confirmare a cotei

valorice ridicate

RETROSPECTIVE 1996 ^ 
PERSPECTIVE 1907

SELECȚIONATEI DE TINERET
ÎN PARTIDA DE HOCHEI

REZULTATE BUNE ALE GIMNASTELOR NOASTRE,
DAR GREUL ABIA URMEAZĂ @ Silivaș și Szabo, pe pri

mele doua locuri în lume, 
□ nul trecut ® Bilanț apreciabil la Cupa Mondială, dar fără „aur"

Dacă gimnastele noastre junioare ne-au adus 
frumoase satisfacții la cea mai importantă com
petiție europeană rezervată lor — Campionatele 
Europene de la Karlsruhe — se poate aprecia că 
și sportivele senioare (mai corect ar fi să spu
nem cele care au concurat la această categorie 
de clasificare) au avut comportări remarcabile în 
competițiile în care au evoluat, obținînd nume
roase locuri fruntașe atît în întrecerile desfășura
te pe continentul nostru, cit și în alte prestigioase 
turnee. Absența din calendarul competițional a 
unor concursuri oficiale de renume, cum ar fi 
campionate mondiale sau europene (in 1986 s-a 
desfășurat doar Cupa Mondială) a făcut — însă — 
ca succesele gimnastelor senioare să aibă un mai 
redus ecou în rîndurile iubitorilor de sport

Că nu putem, totuși, minimaliza rezultatele din 
1986 ale gimnastelor noastre senioare ne-o dove
desc, între altele, concluziile tradiționalei anche
te pe care o întreprinde anual revista „World 
Gymnastics", editată de Federația Internațională 
de Gimnastică, anchetă în care Daniela Silivaț 
este situată pe locul 1 in lume, Ecaterina Szabo

pe poziția secundă, iar Camelia Voinea pe locul 
9. Sint, fără îndoială, locuri onorante în ierarhia 
mondială pe 1986, care relevă un fapt incontes
tabil: gimnastica noastră feminină continuă să se 
impună chiar și în anii mai puțin... competițio- 
ițali, ceea ce poate — și ar trebui — să consti
tuie un puternic stimulent în pregătirea puterni
celor examene din 1987, dintre care Campionatele 
Mondiale de la Rotterdam și Campionatele Eu
ropene de la Moscova se situează în prim-plan.

Desfășurată la finele lunii august și începutul 
lunii septembrie, la Beijing, capitala R.P. Chi
neze, Cupa Mondială, întrecere la care au luat 
parte, pe bază de invitații nominale, cele mai 
bune gimnaste ale lumii, a relevat faptul că 
Daniela Silivaș își menține cota valorică ridicată 
care i-a permis să obțină frumoase succese în 
mari competiții. Bilanțul său poate fi apreciat ca

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)

CU JUNIORII FRANCEZI
Hocheiștii români au ciștigat 

și cea de-a patra partidă sus
ținută in compania echipei de 
juniori a Franței si chiar la 
un scor care a devenit... obiș
nuit. întrucît s-a înregistrat 
pentru a treia oară 6—1 (1—1. 
4—0. 1—0). Dar si de data a- 
ceastâ in urma unui ioc în 
care reprezentativa noastră de 
tineret nu a convins, nu a rea
lizat jocul așteptat. Asta, de
sigur. datorită faptului că me
ciul de Ieri si cel de miercuri 
constituie primele apariții pe 
gheată în acest sezon ale ho- 
cheistilor din selecționata de 
tineret cu adversari din altă 
țară. Mai mult, selecționata nu 
a luat parte nici la recentul 
turneu A/2 disputat în Capi
tală. Așadar. deficientnle sem
nalate (si ne care antrenorii 
I. Basa si FI. Gheorche desi
gur că si le-au notat în vede
rea remedierii lor) sint firești 
la o echipă cu puține ore de 
pregătire. Lotul este însă de 

calitate, are cîțiva jucători de 
certă valoare, ca de pildă pl6- 
ieșteanul Hunceac, un atacant 
cu simțul porții (aseară a mar
cat două goluri), sau fundașul 
N. Alexe. Numai lipsa de pre
gătire. care a ieșit în evidentă 
și la primul meci cu formația 
franceză, a făcut ca scorul să 
rămînă doar 6—1. Cit despre e- 
chipa oaspete, se poate spune 
că ea a făcut progrese de Ia 
meci la meci, detașîndu-se în 
special portarul Bochatay.

Oaspeții au marcat primii. în 
min 2, prin Hoefkens și doar 
după 14 minute scorul a deve
nit egal : a înscris E. Radu, la 
o neatenție a apărării oaspeți
lor. Celelalte cinci goluri le-au 
realizat Cs. Antal (min. 29), 
Hunceac (min. 32 șl 53). DI- 
mache (min. 37) și Kedves 
(min. 37). Au arbitrat bine: 
A. Demma (Franța) — FI. Gu- 
bernu și M. Dinu (România).

Mircea TUDOKAN



ACTIVITATEA SPORTIVĂ De azi pînă duminică ÎNTRECERILE ROCHEIȘTILOR

tot măi eficient legată de producție

Rubrică
în

rezervată acțiunilor desfășurate 
întreprinderi și instituții

REALIZĂRI Șl PROIECTE
LA „INDUSTRIA SÎRMEI*4 CÎMPIA TURZII
Coborîm în gara Cîmpia 

Turzii si pornim spre oraș în- 
tr-o dimineață geroasă de iar
nă. Totul este acoperit de pro- 
moroacă. Ne alăturăm miilor de 
oameni care se îndreaptă spre 
locurile lor de muncă (este ora 
6.45) și. după vreo jumătate 
de ceas, ajungem la Combina
tul metalurgic Cîmpia Turzii.

îl găsim aid. fădnd oficiul 
de gazdă, pe Gheorghe Voro- 
neanu, secretarul asodatiei 
sportive, si pe matematicianul 
din cadrul Centrului *de calcul. 
Aurel Anghelescu. președintele 
secției de fotbal. începem dia
logul cu gazdele printr-o Între
bare ce. sintem siguri, rede- 
pteaptăamintiri plăcute: „Deci, 
ne aflăm acasă Ia echipa de fot
bal Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii, aceea eare în toamnă a 
ajuns în 16-imile Cupei Româ
niei, Jueînd foarte bine cu Ra
pid". „Da — vine răspunsul se
cretarului asodatiei sportive — 
dar parcă este prea puțin, dacă 
ne gindim la întreaga activi
tate a asociației. Dincolo de 
fotbal, cu frumosul lui succes, 
mai avem patra secții de per
formantă. Baza activității aso
ciației noastre o constituie insă 
■portul de masă. Dacă ne-ați 
Întreba despre asa ceva, am 
avea mai multe de spus..."

Si. de comun acord, tn in
tenția de a cunoaște Industria 
Sîrmd. ni se propune să ve
dem. mai lntîi, baza sportivă. 
Gerul e... ger. dar propune- 
rea-i captivantă- asa că 
nim. SI tn drum întâlnim 
mai amenajări frumoase, 
întîl. o sală de sport, tn 
trul orașului, spațioasă, cu
tribune. în care se Joacă vo
lei. handbal, minifotbal. în alte 
părți : terenuri de tenis, un 
cochet stadion pentru fotbal 
(cuprinzînd două terenuri — u- 
nul gazonat. tribună acoperită, 
vestiare, saună ș.a.) si o arenă 
de popice cu patrii piste. Ne 
impresionează 
mantie albă)

Reîntorși la 
ne dezmorțim 
■ ceea ce nl
cumentelor de planificare 
care le vedem (foi de concurs, 
clasamente, calendar corn ceti- 
tional. dări de seamă despre 
competiții încheiate). înțelegem 
in ce constă activitatea asocia
ției sportive a acestui mare 
combinat metalurgic.

por- 
nu- 
Mal 
cen- 
mlci

(deși ascuns sub 
stadionul...
sediul asociației, 
puțin si pe baza 
se spune, a do

pe

In cadrul Daciadei, baza 
activității o constituie campio
natele de casă, pe secții (oțe- 
lării. laminoare, trefilare. me
canică. energetică ș.a.), la trei 
discipline îndrăgite : fotbal, 
handbal, volei. Clnd este vreme 
bună, firește, se joacă afară. 
Cînd vine iarna, se inițiază — 
cu mare succes — ta sală, tur
nee de minifotbal. sau alte 
jocuri la care participă de obi
cei cite 12—14 echipe, cu invi
tat! si de la alte unităti eco
nomice din oraș (Ariesul, în
treprinderea Metalica, T.C.I. 
ș.a.). La mare preț sânt, ne-am 
dat seama. întrecerile de po
pice („arena este neîncăpătoa
re față de citi amatori avem**) 
șl excursiile ce se fac tn tim
pul liber la Valea Ariesului, 
Peștera Urșilor. Geoagiu-Băi, 
Poiana Sibiului. Băișoara etc. 
„Vom face și mai mult, ne spu
ne Gh. Voroneanu. Iată, lucrăm 
acum — pe baza experienței — 
Ia concretizarea unui plan de 
muncă, a unui calendar sportiv 
care să tină seama si mai mult 
de preferințele oamenilor, de 
prezenta noastră permanentă 
la întrecerile Daciadei".

Asa cum se înttmplă de obi
cei. cînd vrei să pled mai afli 
ceva interesant, care ar fi 
fost Dăcat _să-tl scape". Iată, 
de pildă. ceva oarecum inedit: 
asociația sportivă împreună cu 
cîțiva activiști merituoși (P. To- 
nea, C. Popovici) au Initiat — 
cu deosebit succes, am spune 
— un campionat teritorial de* 
fotbal, cu 16 echipe, in cadrul 
Dadadei. Ia care iau parte. în 
afara unor echipe din combi
nat. reprezentantele dtorva din 
comunele si satele apropiate : 
Bolduț, Viișoara, Luna, 
teni. Sopor. Gligorești, 
Ceamu Mare, Pădureni,

Evident, cei de la A. 
dustria Sîrmei merită toată lau
da. Să nu uităm, 
am fost rugați să 
Si numele dtorva 
care pun umărul 
buna organizare si 
a vieții sportive de aici. Ia- 
tâ-le : G. Urs — directorul ge
neral al Combinatului. L Cri- 
hălmeanu, D. Todea. A. Anghe- 
Iescu. A. Szentannai, S. Mărîn- 
cean. V. Mureșan, V. Curlov, 
V. Septelean, I. Nagy... Me
rită !

Tri- 
Frata. 
Urca. 

S. In-

La plecare 
menționăm 
dintre cei 
efectiv la 
desfășurare

Modesto FERRARÎN1

POST-SCRIPTUM
HANDBAL. lotul NATIONAL de seniori și-a 

început seria verificărilor publice, acum, clnd s-a 
intrat in linia dreaptă a pregătirilor pentru 
Campionatul Mondial — grupa B. Duminică dimi
neață a susținut ta sala din Brașov o tatUnlre 
cu echipa locală Dinamo, al cărei componențl 
s-au străduit să fie' mai buni sparrlng-partnerl, 
conformindu-se stilului de Joc solicitat de antre
norii lotului și evittad accidentarea selecționabl- 
lilor. Cu atlt mal de neînțeles a apărut, deci, 
atitudinea jucătorului Berbece (altminteri, foarte 
bun handbalist) mereu Iritat, ba de o decizie 
de arbitraj, ba de un adversar. Ceea ce l-a șl 
atras, ta final, o meritată eliminare. Atenție 1 
Asemenea acte ne pot costa scump la competiția 
mondială ! • AL DOILEA JOC al cuplajului 
handbalistic brașovean a fost cel dintre Rulmen
tul și Buducnost. Una dintre cele mai bune ju
cătoare oaspete a fost Mlrsanda Ganici (nr. 10), 
cea care avea să înscrie și golul decisiv pentru 
calificarea echipei sale. Amănunt interesant: 
Mlrsanda este și o excelentă... judoka: de cinci 
ori campioană a țării sale și vlcecampioană eu- 
rotteană la categoria „ușoară". (S.AJ

ÎNOT. STARTUL LANSAT al Tamarel Costache 
(șl) in noul an a stlrnlt, firește, ecouri dintre 
cele mal favorabile. Și nu numai In lumea nata- 
tiel. Bunăoară, un om al atletismului, antreno
rul Dan Serafim, a reacționat astfel la aflarea 
rezultatului de 25,08: „Dacă cineva e surprins de 
această excelentă performanță, nu eu stat acela. 
Pentru că am avut ocazia să-1 cunosc recent pe 
antrenorul campioanei și recordmane! mondiale 
a înotului nostru. M-a impresionat modul cum 
abordează problemele antrenorul Gpthe, seriozi
tatea șl deschiderea lui la nou. Cred că șl noi, 
cei din atletism, am avea de clștlgat dlntr-un 

- . idei cu tehnicienii de frunte al 
fi să completăm. în beneficiul 
(G.R.)

schimb de 
tațlef*. Ar 
belor părți.

na-
?m-

PATINAJ.
țlnătoarea _________ ___ _______ __ ______M
500 m cu 43,47, a stabilit sîmbătă. în cadrul ce
lei de a șasea ediții a Campionatelor Interna
ționale de patinaj viteză de la Suceava, o ade
vărată performanță: sosind prima în cursa de 
sprint, ea a obținut, practic, cea dlntîi victorie 
românească în concursurile internaționale des
fășurate pînă acum tn țara noastră, o ANTRE
NORUL SECUND al Centrului OIItYidIc Mecanică 
Fină din București, prof. Horta Timiș, șl-a etalat, 
din nou, priceperea șl tn... ascuțirea patinelor. 
El a pregătit, cu propriile fnîlnl, patinele elevi
lor săi, aducîndu-șl astfel o contribuție în plus

JUNIOARA Ileana Cleteșteanu,_
recordului de senioare la proba de

de-

[TAPA PPIKCIPAIA A CUPEI ROMÂNIT!
LA HANDBAL LLMININ

Iau parte toate divizionarele A și patru formații din eșalonul secund
După oe ta luna decembrie s-a 

desfășurat prima el fază, cea de 
a X-a ediție a Cupei României 
la handbal feminin reintră In ac
tualitate. de astă dată cu etapa 
principală, la start allnllndu-se și 
formațiile divizionare A. Compe
tiția începe azi șl se Încheie du
minică.

La Buzău (seria A) .participă 
formațiile TEROM Iași, Rulmen
tul Brașov, Dorobanțul Ploiești 
(Divizia A), Oțelul Galați (Divi
zia B).

La ...................... ........
Rm. 
CSM 
Fină
La_________________ _ _______ _

Rapid București, Mureșul Tg. .Mu
reș, CSM Sibiu (A), Textila Za
lău (B).

La Sf. Gheorșhe (seria D): Ști
ința Bacău, Hidrotehnica Con
stanța, Constructorul Bala Mare 
(A), Universltatea-Farmec Cluj- 
Napoca (B).
........ ....... «IU instaana

Vineri și sîmbătă programul În
cepe la ora 16,30. iar duminică la 
ora 10.

Incepînd cu ediția din acest an 
a competiției, în faza semifinale
lor meciurile se vor disputa tur- 
retur (la 15, 22 februarie, 15 mar
tie și 22 martie).

Brăila (seria B): Chimistul 
Vîlcea, Confecția București, 
St. Ghcorghe (A), Mecanică 
București (B).

Odorheiu Secuiesc (seria D) :

• NI se comunică de la rJt. 
Handbal: Pentru neprezentarea la 
pregătirile Iotului de tineret (mas
culin) sportivii Remus Chlrilă 
(Știința Bacău), Costică Neagu 
(Universitatea Craiova), Vaslle 
Stanciu (Meoom Iași) stat sanc
ționați cu suspendarea pe cite 
două etape din campionatul In
tern. Primii doi nu vor juca ta 
etapele din 15 șl 22 martie, Iar 
ultimul In partidele din 5 șl 12 
aprilie. De asemenea, pentru ne
prezentarea la activitatea echipei 
naționale de tineret (f), Marla 
Moldovan-sirbu (Gloria Bistrița) 
a fost suspendată pentru patru 
etape (5, 12, 19, 23 aprilie).

OLTCIT CRAIOVA - FARUL CONSTANȚA 1-3

LA VOLEI FEMININ
CRAIOVA, 22 (prin telefon). 

Spectatorii au asistat ta un 
meci disputat, cu dese răs
turnări de scor în ultimele două 
seturi. Astfel, în cea de-al trei
lea, gazdele au ootndus cu 12—6, 
dar l-au pierdut I în cel de-al 
patrulea, constănțencele au 
condus cu 9—0, s-a ajuns ta 
13—11 pentru Farul, care în 
celie din urmă l-a câști'gat. Mai 
muncitoare, mai ordonate în

efortul lor, dar și pe fondul 
unor scăderi nepernmse ale cra- 
tovencetoc, jucătoarele de ta 
Farul au terminat pe merit vic
torioase Remarcări : Elena 
Cuooș, Ileana Geambașu, Ma
ria Enache (F) și, parțial, U- 
hana Popescu (O). Au arbitrat : 
Pavel Vasile și Oprea Constan
tini, ambii din București. (Șt. 
GURGUI — coresp.).

Pe patinoarul artificial din 
Tg. Mureș s-a încheiat cel 
de-al treilea turneu al forma
țiilor din Divizia A, grupa va
lorică III. Din capul locului 
trebuie arătat că la întreceri nu 
au participat decît cinci echi
pe, Petrolul Brașov 
tîndu-se și pierzînd 
ciurile cu 5—0.

Cele zece partide 
au scos în evidentă forma bună 
a formațiilor Tirnava Odorheiu 
Secuiesc și Metalul Rădăuți*' 
fiecare învingătoare în câte trei 
Jocuri. Un cuvtat de spus și 
despre C.S.M. Suceava, care a 
Înregistrat însă rezultate con- . 
tradictorii : a învins Tirnava cu 
5—4. a cedat Ia mare luptă, cu 
același scor, în fața Metalului, 
dar a pierdut la diferență . 
(2—10) In fața formatlei locales. 
Elect romureș.

Iată rezultatele: Tirnava 7—3 
cu Electromureș, 11—3 cu Uni
rea Tg. Secuiesc, 4—5 cu C.S.M, 
Suceava și 6—2 cu Metalul; 
Metalul Rădăuți 9—0 cu Uni
rea, 2—0 cu Electromureș și 
5—4 cu C.S.M. Suceava; Elec
tromureș 12—2 cu Unirea șl 
10—2 eu C.S.M. Suceava : 
CJS.M. Suceava — Unirea Tg. 
Secuiesc 6^-2.

După trei turnee, Tirnava 
Odorheiu Secuiesc ocupă locul I 
(25 p). urmată de Metalul Ră
dăuți (24 p). Electromureș Tg. 
Mureș (21 p), C.S.M. Suceava 
(14 p). Unirea Tg. Secuiesc 
(4 p) și Petrolul Brașov (0 p).

Gh. BOTEZAN — coresp.

neprezen- 
toate me-

disputate

REZULTATE BUNE
(Urmare din pag. 1)

EE3

FLORETISTELE DE LA STEAUA
(Urmare ăia pag. 1)

niko Muzsnay (C8.S.-I.L.F. Sa- 
tu Mare) 8—2, Claudia Grigo- 
rescu (Steaiua) — Elisabeta Tu- 
fan (Steaua) 8—6, Ana Geor
gescu (Steaua) — Rcka Lazăj* 
(Tractorul Brașov) 8—6.; Beca 

Moțca 8—3, Grigonescu — 
Georgescu 8—2 ; pentani locuri
le 3—4 : Georgescu — Moțca 
10—8 ; pentru locuirile 1—2 : 
Beca — Grigorescu 9—7.

Ieri, floretistele au evoluat 
î>n cadrul echipelor lor de dub, 
fie în oele de pe scena primei 
divizii. fie ta eșalonul secund. 
Raportul de forțe este schimbat 
acum față de ierarhia stabi
lită în ediția precedentă. Cam
pioana en titre. C.S, Saitu Mare, 
nu se mai poate baza, dintre 
trăgătoarele experimentate, de- 
cît pe Rozalia Husti, celelalte 
coechipiere ale acesteia, junioa
re milei, făcând față cu greu 
concurenței din „A", ceea ce 
explică netele înfringeri sufe
rite în meciurile cu prtncipale-

la cele 16 medalii (din 30 posibile) cucerite de 
tineri „olimpici". Q PREZENȚA Inedită ta ju
rul „Inelului de gheață", Marcel Popa, tehnician 
la laboratorul video din cadrul Centrului de 
cercetări al CJ4.E.F.S., a înregistrat... tot, ofe- 
rlndu-le antrenorilor un bogat material docu
mentar pentru analiza comportării elevilor lor. 
• LA DESCHIDEREA FESTIVA, alături de dele
gațiile sportivilor de peste hotare, au defilat 
doar reprezentanți al Centrului Olimpic șl al 
clubului Tractorul Brașov. Unde se aflau ta 
ace! moment alergătorii, Înscriși ta concurs, de 
la Sport Club Miercurea Ciuc, Mureșul Tg. Mu
reș șl celelalte cluburi și asociații sportive din 
tară ? (Tr. IJ

SCHI. FOARTE BUNA organizarea celor trei 
concursuri succesive de „alpin", desfășurate Joi, 
vineri șl sîmbătă la Poiana Brașov, organizare 
asigurată de comisia județeană de specialitate. 
Un mănunchi de oameni al muntelui, mari iu
bitori al schiului — șl totodată buni cunoscă
tori — au asigurat de flecare dată o pîrtle de 
calitate excelentă, In ciuda condițiilor meteo nu 
tocmai favorabile. Iar apoi, devenlți din orga
nizatori arbitri, au contribuit și la buna derulare 
a Întrecerilor. • AMINTEAM tn cronica slalo
mului feminin de media de vîrstă mereu mal 
scăzută a concurentelor. Spre exemplificare: evo
luții bune — și locuri meritorii — au avut Ana- 
Marla Becze 02 ani) și Csila Lukacs (13 ani), 
ambele componente ale secției de schi a CSS 
Rapid Miercurea Ciuc. (S.A.)

VOLEI. LA MECIUL dintre „bucureștenele* 
Calculatorul și Flacăra Roșie, cu o simplă pri
vire de jur împrejurul sălii puteai identifica, în 
rînd urile spectatorilor, nu. putini... cunoscuți din 
lumea voleiului nostru: antrenori, arbitri (unii, 
din elita „corpului cavalerilor în alb“), foști ju
cători și (desigur) foste jucătoare. Singura parti
dă disputată duminică în Capitală, în care se 
Intîlneau două echipe din „a doua valorică**, era 
— și pentru aceștia, susținători statornici ai vo
leiului, nu numai pentru suporteri — un derby 
al grupei, indiferent de situația la zi în clasa
ment. Fapt confirmat — și, într-un anumit fel* 
onorat — de jocul urmărit de cei prezenți în Sala 
Olimpia, un joc de mare luptă,, cu... maximum 
de seturi posibile, cu multe schimbări de evo
luție a scorului șl cu un final de suspans. © UN 
OCHI mal atent descoperea, la același meci, șl 
un spectator cu renume în alt sport: luptătorul 
de „libere** Vasile Pușcașii, de la Steaua, prezent 
nicidecum întâmplător în sală. Multiplul cam
pion național și medaliat olimpic venise să vadă 
„la lucru" echipa avînd, intre titulare, pe Paula 
Păvăloaie, cu care este căsătorit de curînd. Spre 
satisfacția tinerei familii, Calculatorul a cîștigat 
greu, dar a cîștlgat 1 (G. Rot.)

le competitoare. In schimb. 
Steaua, care anul trecut a ter
minat pe locul secund, tai va
lorifică acum talentul tinerelor 
Ooretiste crescute în propria 
pepinieră, încheind etapa neîn
vinsă. Tufan, Grigorescu, Geor
gescu, Dumitrescu, Muțea alcă
tuiesc un cvintet redutabil pe 
planșele interne și sperăm că 
se va afirma și pe cele inter
naționale. Dinamo a revenit pe 
poziția de pe podium, apellnd 
însă la. serviciile entaenoarei 
Aurora Dan si pe planșe—

Iată clasamentul și rezulta
tele primei etape a Di/vizled A : 
1. Steaua (9—2 cu Tractorul și 
cu C.S. S.M., 9—5 Diinamo, 9—6 
CJS.M., 9-4 CJS.S.) 10 p, 2. Di
namo (9—3 C.S. S.M., 8—7 
Tractorul, 8—2 C.S.M.. 8—6 
C.S.S.) 8 p, 3. Tractorul Brașov 
(9—5 C.S. SJVt., și C.S.M., 9—3 
C.S.S.), 6 p, 4f C.S. Satu Mare 
(9=4 C.S.S., 8—8, 59—58 t.d.
C.S.M.) 4 p, 5. C-SJW. Cluj-Na- 
poca (8—8, 62—57 t.<i. C.S.S.)
2 p, 6. CJS3- 1 Buc. 0 p.

In Divizia B, pe primele 
locuri : I.E.F.S. — 10 p și Mon
diala Satu Mare — 8 p.

bun, dacă avem in vedere că 
Daniela s-a situat pe locul II 
la individual compus (la mai 
puțin de 15 sutimi de campioa
na mondială de la Montreal, so
vietica Elena Șușunova, dar 
Înaintea celeilalte campioane 
mondiale absolute de la Mont-, 
real, Oksana Omeliancik) și ■ 
mai urcat de două ori pe po
dium: pe locul II la bîrnă și pe 
III la paralele. 9,875 la sărituri, < 
9,950 la paralele, 9,925 la bîrnă 
și 9,950 la sol intr-un concurs 
de asemenea forță vorbesc con
vingător despre înalta măiestrie 
pe rarp a atins-o Daniela Si- 
livaș, despre puterea el de mo
bilizare in competițiile cu mi-

CONCURSUL INTERNAT
(Urmare din pag. I)

6,61 m. 3. Liliana Năstase 6,35 ; 
greutate : 1. Simona Andrușcă 
(CSM Suceava) 18,54 m, 2. Floa
rea Vieru (CSM Craiova) 15,21 
m. 3. Olga Uhliuc (Dinamo) 
15,21 m. MASCULIN — 60 m :
1. F. Florea (Constr. Arad) 6,7,
2. P. Stanciu (Steaua) 6,8, 3. I. 
Stoianov (ȚSKA Sofia) 6,8 ; 6il

DIVIZIA A DE BASCHET MASCULIN
(Urmare din pag, 1)

formal. Ca urmare, datorită în 
mare măsură si faptului că a 
dominat (prin Popa — în spe
cial și Mădîrjac) lupta sub pa
nouri, ICED a ajuns să con
ducă la un moment dat cu 18 
puncte : 43—25 (min. 17). Tre
ziți de acest dus rece si îm
boldiți de antrenori (M. Cîm- 
peanu și N. Pirșu), Cernat, Er- 
murachc, Opșitaru (din nou 
imbatabil la recuperări), Neto- 
lițchi și ceilalți sportivi de la 
Steaua au refăcut din handi
cap, izbutind să egaleze (min. 
26 : 60—60). De aid. elevii an
trenorilor D. Berceanu si S. 
Rotaru au avut meritul de a 
nu se fi descurajat ei luptînd 
tn continuare cu aceeași îndâr
jire, mai cu seamă Popa, Tza- 
chis, Pogonaru șl Ciocan. Vic
toria a revenit pînă la urmă 
formației Steaua, mal experi
mentată. Scorurile meciurilor 
Steaua — ICED 2—0 : 114—90 
(63—15) și 93—87 (38—51). Au 
înscris : Ermurache 16+31, Ar
delean 
8+7. Cristescu 15+0, Cernat 
7+20, Căpușan 11+2, Opșitaru 
10+20, Netolițchl 18+6, Chirie 
2+0, Brănișteanu 8+0 pentru 
Steaua. respectiv : Păsărică 
11+4, Popa 6+29, C. loan 3+0, 
Mihalcea 2+6, Mădîrjac 19+18, 
Tzachis 6+14, Ciocan 2+0, Po- 
gănaru 33+11, Voicu 8+5. Am
bele partide s-au bucurat de 
arbitraje bune prestate de cu
plurile N. Constantinescu — 
Z. Raduly și C. Dumitrache — 
M. Oprea.

19+7, Reisenbuchlcr 
Cristescu 15+0,

Alte rezultate :
DINAMO ORADEA —' DINAMO 

BUCUREȘTI 0—2 : 77—95 (35—45) 
șl 75—99 -(40—47). Cu o formație 
mal omogenă, cu acțiuni de atac 
ta viteză șl eficiente, bucurește- 
nll s-au Impus cu ușurință. Au 
Înscris : Pascu 7+4, Kosa 5+12, 
Fodor 4+0, Flaundra 23+32, Ră- 
dulescu 4+11, Antochi 11+0, Nl- 
coară 0+4, Costin 12+2, Szabo 
2+10, Crlstea 9+0 pentru gazde, 
respectiv Niculescu 16+29, VI- 
nercanu 15+10, Hălmăgeanu 4+0, 
Vasillcă 8+0, V. Iacob 12+4, 
Ivanov 2+0, Uglai 0+3, Bărbu- . . _ . _ _. _ _ v. 

«+10.
lescu 2+1Q, David 25r20, 
Constantin 13+13, Ionescu 
Arbitri :, I. Georgiu șl G. Isofa- 
che. (Iile GHISA-coresp.).

FARUL CONSTANTA — RAPID 
BUCUREȘTI 1—’ : 84—90 (35—54)
șl 102—64 (47—34). Surprinzătoa
rea victorie a oaspeților tn pri
mul meci s-a datorat jocului tn 
ritm alert, eu pase si aruncări 
Ia cos precise,- fructificate în 
special de Suciu șt PopovicL 
Gazdele, . dună numeroase ratări 
(printre care 14 aruncări libere!), 
au reușit sure final doar să .re
ducă din -handicap. A doua si 
a fost rlndul constănțenilor să 
domine cu autoritate. Au înscris: 
Bălceanu 31+54, Mtnăllă 16+24, 
Tecău 10+11, Logofătu 5+8, Spî- 
nu 8+4, Moldoveana 10+0, In

1
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Centrul de perfecționare a cadr. 

Împreună ou Consiliul municipal p 
sub auspiciile Universității cultura 
ganlzează, in sala Dalles, luni 25 
masă rotundă cu tema: „Graficul 
Sportiv Olimpia din anii ’86—’87 și 
Viitoarelor Jocuri Olimpice". Masa 
clparea antrenorilor Clubului Ollm,
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I Cinci minute cu loan Nartîii (F.C.1T. Brașov)
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unuia 
1 olim- 
u. Să

finală, 
a pu- 

rubri- 
rci, <u»

e3, M, 
ÎS, TeȘ,

c5. «.

centrală we“) 2.R:e3 Crf4î 
(a doua lovitură, calul nepn- 
tînd fi luat, căci la 3.R:f4 de
cide 3...T:e4+!) 3.Ng2 (o în
cercare de a para amenința
rea pe diagonală) 3...C :g2+ 
4.D:g2 f5 ! (intră în acțiune 
si coloana „f“) 5.Db24- Rg8 6. 
Cfd2 f:e4 7.d:e4 T:e4+ (re
venind la prima idee...) și 
aici albul a cedat, din cauza 
variantei forțate 8.C:e4 D:e4+ 
B. Rd2 Tf2+ etc.

De la „Antipozi44, marea 
noastră maestră Elisabeta 
Polihroniade ne-a adus un 
prețios loc întîi în open-ul 
Australiei Și un set de re
marcabile realizări la tablă. 
Dintre acestea am extras aici 
o poziție de referință, pre- 
zentînd-o pe diagramă. Să 
analizăm (în rubrica viitoa
re) : cum transformă albul un 
avantaj incipient în categori
că victorie ?

I „SPER SĂ NE PĂSTRĂM LOCUL 7"rr
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a fost acela că din frumosul lor 
bilanț a lipsit strălucirea auru
lui, nici una dintre cele trei 
gimnaste participante la această 
prestigioasă competiție nereu
șind să urce pe cea mai Înaltă 
treaptă a podiumului.

O altă întrecere care, proba
bil, a cîntărit considerabil ta 
desemnarea Danielei Silivaș ca 
cea mai bună gimnastă a lumii 
ta 1986 a fost remarcabila ei e- 
voluție la „premondialele" de la 
Rotterdam, concurs în care gim
nasta noastră le-a dominat net 
pe cele 24 de concurente, repur- 
tînd victoria atît la individual 
compus, cit și la trei din cele 
patru finale (paralele, bîmă și 
sol), precum și succesul de la 
Campionatele Balcanice de la 
Rijeka. La care s-au mai adău
gat, neîndoios, locurile 1 ocu
pate în meciurile bilaterale pe 
care reprezentativa țării noas
tre le-a susținut cu alte echipe 
de pe continentul european. E- 
caterina Szabo s-a impus în cea 
de-a XIII-a ediție feminină a 
„Memorialului" de la Barcelo
na, și tot ea a cîștigat cîteva 
turnee internaționale desfășu
rate spre sfîrșitul anului în El
veția și R.F. Germania.

Chiar dacă vorbim de senioa
re, trebuie să reamintim și de 
spectaculosul succes al junioa
rei Gabriela Potorac: la Cata
nia. în concursul dotat cu Tro
feul Trinacria d’Oro, rezervat 
senioarelor, gimnasta noastră a 
entuziasmat (cîștigînd toate ce
le 5 probe ale întrecerii) nu 
numai publicul, ci și presa ita
liană, care a avut sumedenie de 
superlative la adresa acestei ti
nere și deosebit de talentate 
gimnaste din lotul nostru re
prezentativ.

Așadar, destule semne bune 
pentru... 1987. Ceea ce nu tre
buie însă să uite nimeni — șl 
în primul rînd sportivele însele 
șl antrenorii lor — este faptul 
că obiectivele cele mai impor
tante de pe agenda tuturor gim
nastelor șl gimnaștilor trebuie 
să fie Campionatele Mondiale și 
Europene și că acestea abia 
urmează.

Am început interviul cu căpi
tanul divizionarei A brașovene, 
loan Naghi, la hotelul „Piatra 
Mare“ din Poiana Brașov, unde 
pe una din mese remarcasem 
caiete, creioane de diferite cu
lori, cărți despre fotbal (gen 
„Probleme de joc și antrena
ment"), tăieturi din ziarele de 
specialitate. Cu asta a și ince- 
ceput, de fapt, convorbirta 
noastră :

— Am văzut caietele și cărțile 
de pe masa dumitale. Ce faci 
cu ele 1 La ce iți folosesc ?

— Am terminat cursul de an
trenori de fotbal de la I.E.F.S., 
am categoria a IlI-a și folosesc 
orice moment liber pentru a-mi 
face conspecte de la lecțiile de 
antrenament, de la cicluri săp- 
tămînale. Vreau să devin și eu 
antrenor și pot spune că am 
avut și am de la cine să Învăț.

— Și cînd vrei să îți pui în a- 
plicare cunoștințele ?

— Deocamdată nu știu. Am 
32 de ani, dintre care 15 dăruiți 
Brașovului și sper să mai joc 
la F.C.M. Cred că acum, avîn- 
du-i la conducerea tehnică pe 
Costică Ștefănescu și prof. Du
mitru Anescu, un cuplu de teh
nicieni care se completează 
foarte bine, să nu mai avem 

Ide-a face cu Divizia B. Dacă nu 
jucam atîția ani ta „B“, cred că 
aș fi întrecut recordul Iui Ispir. 

IȘi poate că și Pescaru, fostul 
meu coechipier, ar fi depășit ci
fra 500.

■■■ ■■
X....

Pe teme actuale

NOUL PROFIL AL MIJLOCAȘULUI

I
I
I
I
I
I
I
I

Dincolo de modificările inter
venite în așezarea jucătorilor 
— de cele mai multe ori con
ventionale — în ultima vreme 
se constată o aglomerare la 
mijlocul terenului. După acel 
4—2—4 al brazilienilor la Stock
holm, în 1958. care avea for
ma unei clepsidre, cu o dimi
nuare a ponderii la mijlocul te
renului, au început corectările 
firești, pentru echilibrarea li
niilor. Așa s-a ajuns curfnd la 
acel 4—3—3, cu Zagalo retras 
ta linia de mijloc. -Așa s-a a- 
juns apoi la acel 4—4—2 al en
glezilor în World Cup '66, cu 
Hurst și Hunt împinși în fața 
unei linii de mijloc întărite.

Procesul de consolidare a li
niei de mijloc a continuat. în 
1984, la turneul final al Cam
pionatului European, Portugalia 
a jucat un autentic 4—5—1... 
Ulterior, tehnicienii s-au sim
țit obligați să „scoată" și din 
linia de fund, astfel incit nu' 
mai miră pe nimeni faptul că 
Argentina. în Mexic, a ajuns 
pină'la urmă la 3—6—1. cu fun
dașul (convențional) Olarticoe- 
chea intercalat și el ta „gră
mada" rugbystică de la mijlo
cul terenului. (De fapt, acest 
3—6—1 al argentinienilor a fost, 
pină la urmă, un veritabil 3—7. 
deoarece echipa lui Bilardo nu 
a avut niciodată un vîrf-vîrf, 
prezența 
Valdano 
dentă.)

Cu ani ... ... ___
vorbă cu antrenorul Constantin, 
fostul conducător de joc al lui 
C.C.A. era foarte reticent în le
gătură cu plecările ofensive ale 
fundașilor laterali. El afirma, 
pe bună dreptate, că un fun
daș nu poate să-și schimbe pro
filul de la o treime la alta a 
terenului. Cu alte cuvinte, el 
nu ar dispune de mijloacele 
tehnice necesare pentru a face 
fată obligațiilor unei acțiuni 
complexe. Spunea atunci Con
stantin. cu scepticismul înainta
șului: „Mă, băiete, dacă tot ai 
venit din linia de fund, dă-mi 
mingea, ca să-mi fac meseria, 
pentru că aici mă pricep eu 
mai bine, nu tu". (Sigur că 
„profesorul" nu vorbea despre 
propria lui persoană, ci se re-

ferea în general la faptul că 
un înaintaș rezolvă mult mai 
bine, din punct de vedere teh
nic — și tactic —. jocul care 
se aprinde în treimea de foc 
din fata porții adverse.)

în cursul Mundialului mexi
can. antrenorul reprezentativei 
Argentinei, Bilardo. spunea că 
visează o echipă fără numere 
pe tricouri. Si trebuie să re
cunoaștem că în echipa lui au 
cam dispărut aceste numere. E- 
xemplul „decarului" (Marado
na), care a* jucat pe tot tere
nul, e un prim argument. Prin 
așezarea sa de bază (o elipsă 
la mijlocul terenului). Bilardo 
a eliminat și cursele lungi ale 
fundașului pină spre linia de 
corner, pe care le contestase cu 
ani în urmă Constantin.

Echipa Argentinei, grupată la 
mijlocul terenului, s-a aflat în- 
tr-un veritabil 
luptă — „sirmă 
faza defensivă, 
torpile" în faza 
■cum. între aceste 
te se află uneori

secundă,

Știu că ești de prin părțile Hu
nedoarei...

— Da, sint de la Hunedoara, 
unde m-a învățat fotbal mește
rul nostru Dumitru Pătrașcu. 
Eram în lotul de juniori al țării 
și mă împrietenisem cu Anghe- 
lini, care a jucat după aceea la 
Steaua. M-a adus la Brașov pre
ședintele de atunci, Indrei, și 
aici am rămas, aici m-am că
sătorit, aici au venit pe lume 
și cei doi+copii, Claudia (10 ani) 
și Cătălin (7 ani). Deci, acum 
sînt al Brașovului, oraș ta care 
mă simt foarte bine.

— Echipa brașoveană a înce
put turul cam greu...

— Cam greu, dar „ne-am a- 
dunat", respectînd sarcinile an
trenorilor noștri. Am reușit un 
punctaj destul de bun și echipa 
practică un joc plăcut ochiului, 
atît acasă, cit șl în deplasare. 
Acum ne „încărcăm bateriile" 
pentru a ne atinge țelul, rămî- 
nerea pe locul 7, pe care ne a- 
flăm. Asta în ciuda faptului că 
ne-au plecat cîțiva jucători buni, 
printre care Șerbănică, înapoiat 
la Sportul Studențesc, Mureșan 
— transferat la Tractorul, 
Bența — care s-a eliminat sin
gur. în locul lor au fost promo
vați cîțiva juniori, ca de pildă 
portarul Todericiu, un fundaș 
central, Drăgănoiu. atacantul 
Henlka șl alții. _Atmosfera este 
foarte bună, 
mai așa 
ta prima 
pionatului 
ne de care aminteam. Ne-au o- 
colit și cartonașele roșii, cum 
sper să ne ocolească și în re
tur. Am încredere în viitorul 
fotbalului brașovean, în măies
tria antrenorilor de la centrele 
de. copii și juniori care mal în 
fiecare an aduc la rampă jucă
tori talentați. în fond, Stînga- 
eiu, Văidean, Lăcătuș, Cristea 
(care aici s-a format ca_ jucă
tor de prim-plan) 
alcătuiesc „cartea 
acestor tehnicieni 
loare.

dispozitiv 
ghimpată" 
..lansator 
ofensivă.

două momen- 
doar o frac- 

avantaiul

de 
în 
de 
SI

țiune de
„grămezii" ordonate la mijlocul 
terenului este foarte mare, de
oarece reduce distantele (toate) 
la jumătate. (Golurile argenti- 
niene nr. 2 și 3 în finala cil 
R.F.G.. au fost tocmai aseme
nea „țisniri din dispozitiv" ale 
lui Burrucha?a și Valdano.)

...în fotbalul nostru, cînd 
vine vorba despre un tînăr fot
balist necunoscut „care vine", 
cel care aduce noutatea este în
trebat. în general : „Ce Joacă?" 
Și i se răspunde. în opt ca
zuri din zece : „Mijlocaș". A- 
cest răspuns nu-1 bucură pe 
cel informat : „încă un mijlo
caș ?“ Și poate că are drep
tate, deoarece, de cele mai mul
te ori. 
un fost 
sau un 
curaj.

Să conchidem 
mijlocașul modern 
astăzi un servant 
compartimente, ci 
activ, deseori pe cont propriu,
despre care nu se mai poate 
spune cu părere de rău : „încă 
un mijlocaș ?“

loan CHIRILĂ

— Ai jucat tot timpul fundat ?
— Aproape tot timpul. Late

ral, la marcaj, libero, în func
ție de necesitățile echipei. Pe 
cînd antrenorul nostru era Pro- 
ca, în deplasare mă folosea și 
ca mijlocaș de acoperire. Acum 
joc „la marcaj", pentru că li
bero este Costică Ștefănescu. 
De-a lungul anilor, alături 
mine, ca fundași centrali au 
jucat Pescaru, Jenei, Marin 
teanu, G: Moldovan, Șulea, 
cători de la care am 
multe.

— Ai fost cotat mai întotdeau
na drept unul dintre bunii fun
dași centrali (țin țară și, totuși, 
nu ai jucat niciodată in echi
pa naționali A...

— Da, este una din marile 
mele neîmpliniri. Mircea Luces - 
cu, cu ani în urmă, mi-a dat o 
șansă, înaintea unui turneu în 
America de Sud. Am făcut pre
gătirea laolaltă cu ceilalți jucă
tori, dar cu puține zile înainte 

o întindere 
. i am f ămas 

acasă. Au plecat Rednic, Iorgu- 
lescu, Cămătaru, Coraș, care au 
rămas apoi mulți ani în „unspre- 
zecele" național.

— Cum ai ajuns la Brașov ?

Ide plecare am făcut 
musculară dificilă și 
nr*ncn Aii nlopof Rnrl
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de 
mai 
Ol- 

. ju- 
tavățat

De altfel, nu- 
am putut realiza 

parte a cam- 
acele jocuri bu-

sau Kramer 
■de vizită" a 
de bună va-

Mircea TUDORAN

Divizionarele B și startul noului sezon

C.S. TRACTORUL BRAȘOV SE ANTRENEAZĂ
CU GINDUL LA >5 CLASAMENTUL ADEVĂRULUI"
După cum se știe, formația din 

orașul de la Poalele Tîmpei Îm
parte locurile codașe 15—15 (la 
golaveraj), In clasamentul seriei 
a n-a, cu echipa Carpați Mîrșa. 
Situația n.u-1 deloc ușoară pen
tru elevii antrenați de fostul di
vizionar A Gabriel Stan (vă mal

MHNE, PRIMUL MEC 
AL ANULUI'IN CAPITALA

Mîlne, sîmbătă 24 ianuarie, de 
la ora 14,30, stadtonufl CJJL- 
IACPB fidin apropierea Piețll 
Gduleștii) va găzdui primul meci 
amical de fotbal al anulud în Ca
pitală, care va opune diviziona
rei C cu același nume pe ocu
panta kxnihid 3 în Divizia A, 
F.C. OM.

aduceți aminte de el cînd juca 
la Jiul șl la Chimia Rm. VîlceaT), 
motiv pentru care primul apel 
al pregătirilor a fost făcut la 7 
ianuarie. Pină la sfîrșltui lunii, 
se va lucra in localitate, după 
care urmează „etapa celor 12 
zile" de la Sovata. în prezent se 
definitivează și calendarul jocu
rilor amicale ce se vor derula in 
a doua jumătate a lunii februa
rie, in compania unor diviziona
re B șl chiar de A.

Sint multe probleme de pus la 
punct la echipă, pină la reluarea 
campionatului. In prima sa parte, 
C.S. Tractorul a avut unele , .fi
suri* pe planul pregătirii psihi
ce, unii dintre Jucători n-au do-

mai frecventă a lui 
fiind și ea neconclu-

în urmă, stând de

mijlocașul nostru este 
fundaș lipsit de forță 
fost înaintaș lipsit de

spunînd că 
nu mai este 
intre două 
un iucător

vedit atașamentul dorit față de 
culorile unui club muncitoresc 
de mare tradiție, în multe jocuri 
finalizarea a lăsat de dorit, ca 
și randamentul compartimentului 
defensiv — toate acestea sînt pe 
larg cuprinse în materialul de 
analiză ce va fi prezentat, azi, 
la plenara clubului. Să no-tăm și 
un aspect obiectiv care a Impietat 
randamentul echipei — trei titu
lari au fost operați de menise, 
iar un altul este, 
indisponibil 
tdimp din cauza unei
(C. Lăcătușu). A plecat de la e- 
chipă Dumitru (la Torpedo Zăr- 
nești). Au venit prin transfer : 
Beleaua (de la Strungul Arad), 
Fi. Dumitrescu (Măgura Codlea) 
șl Mureșan CF.CJW. Brașov). Cei
lalți cornponenți ai lotului : Po
runcea, Dingan, Rad — portari ; 
Șlșcă, Anghel, Bogoriu, Crăciun, 
Vaslle, C. Moldovan, Hintea, Hîr- 
șean, Manta, Handrea, FoTbert, 
Ghioane, Moarcăș, Neagu, Andrașî, 
Alexie, Aldea și Lăcătușii. LorB 
s-a alăturat
(din

f.c. Maramureș baia

pentru

pepiniera

deocamdată, 
mal mult 

hepatite

și juniorul Păun 
proprie).

MARE ANIMATA
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$ 42 numere 
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O 6 extrageri, 
a cîte 8 și, 
respectiv, â 
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de cîștiguri ;

Q Variantele 
de 25 lei 
participă la 
toate extra
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DE DORINȚA
în aceste zile, F. C. Mara

mureș Baia Mare continuă pre
gătirile, sub conducerea tehni
că a cuplului N. Szabo — I. On- 
ciu, în stațiunea Izvoarele, unde 
se află de la 15 ianuarie. Cei 
doi antrenori au definitivat un 
bogat program de meciuri ami-

DE PROMOVARE
tur-retur. începînd cu data 
februarie, cu următoarele

cale, 
de 4 
echipe : A.S.A. Tg. Mureș, Ar
mătura Zalău, „U" Cluj-Napo- 
ca, Gloria Bistrița. Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca si. numai 
tur. cu Minerul Cavnic.

în perioada de vacantă s-au

produs unele’ modificări in 
componenta lotului. Astfel, au 
primit dezlegări jucătorii Dican 
(pentru — ■ -
Sepi și 
Minerul 
formația 
va Cristea (de la Minerul Cav
nic) si Paicău (de la Minerul 
Băița).

La antrenamente participă ur
mătorii jucători: Mia, Feher. 
Perneș — portari : Pinter, Boloș, 
Ignat, Buzgău, Plodea Lais — 
fundași ; Mureșan, Sabou. Pal- ■ 
cău, Roaiiș — mijlocași ; Nă- 
prădean. Tulba, Boriceanu.' 
Cristea. D. Moldovan — îna
intași.

încă de la primele antrena
mente s-a putut observa dorin
ța. tuturor îucătorilor de a se 
pregăti cit mai bine, de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
ca la startul returului să se 
prezinte în formă optimă. Cu 
toții, antrenori și jucători, sînt 
animați de dorința de a face 
totul pentru ca echipa să pro
moveze pe prima scenă. Cu to
ții speră ca acel punct ce des
parte pe F. C. Maramureș (+4) 
de F. C. Bihor și Politehnica 
Timișoara (cîte +5) în „clasa
mentul adevărului" să fie recu
perat cît mai repede si în fi
nal echipa băimăreană să se 
clasele pe primul loc în seria 
a IH-a.

Victoria București), 
Pasca (ambii pentru 

Cavnic). în schimb. în 
băimăreană vor actl-

ULTIMA ZI pentru a vă juca numerele preferate este 
SIMBATA, 24 ianuarie I

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 16 IANUARIE 1987. 
Cat. 1 : 1 variantă 100% — auto
turism Dacia 1300 și 3 variante 
25% a 
variante 
variante 
variante 
variante 
variante 
variante 
cat. 1 :
D<tcia

pantulul SABIE CONSTANTIN din 
Bals, județul Olt.

a v+ informăm că tragerea 
obișnuită Loto de astăzi, vineri. 
23 ianuarie, va avea loc tn Bucu
rești. tn sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, taceptad de la

' LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

17.500 lei ; cat. 2 : 
a 14.352 lei ; cat. 3 : 
a

a

4.549 lei ; cat. 4 : 83,25 
1.516 lei ; cat. 5 : 203
622 lei ; cat. 6 : 475

266 lei : cat. X : 2.052
100 lei. Report la 

1.914 lei. Autoturismul 
)“ a revenit partid-

• ora 15.50. Tragerea va fi radio
difuzată pe programul I, la ora 
16.15, Iar numerele extrase vor 
fi retransmise tn aceeași' zi, la 
ora 23, si a doua zi. sîmbătă, la 
ora 8.55, tot pe programul I.

a Jucînd cu perseverenta ca
racteristică la cel tnal popular 
sistem — LOZUL in PLIC — a- 
vețt posibilitatea ca, în această 
ultimă decadă a lunii ianuarie, să beneficlați de una din cele 
mal nlăcute surprize oferite de 
LOZUL ANULUI NOU. constînd 
ta autoturisme „Dacia 
Însemnate cîștiguri în 
Vă reamintim că este

to emisiune specială limitată, ca
re atribuie cîștiguri din fond 
suplimentar al sistemului, ceea 
ce înseamnă, de fapt, sporirea 
considerabilă a șanselor „ partlei- 
panților. Ținînd seama, însă, de 
caracterul ..limitat" al acestei e- 
mîsiuni, informăm că. la vînză- 
torii volanti șl agențiile din re
țea. se află în vînzare ultimele 
transe de astfel de lozuri. ce
ea ce impune de la sine o sin
gură - concluzie: cu cît mal de
vreme. cu atît mai avantajos_!_

• Rețineți că mai stat 
ZILE pină 1— -

1300" șl 
numerar, 
vorba de

DOUA 
____ „____ la TRAGEREA EX
CEPȚIONALĂ PRONOEXPRES de 
duminică. 25 ianuarie, șl oină la 
interesantul concurs Pronosport 
al acestei săptămînl 1



In cadrul C.C.E. la baschet deminin

„11“ CLUJ-NAPOCA-PARTIZAN BELGRAD 96-84
Cu această victorie, studentele au ocupat locul 3 In grupă

CLUJ-NAPOCA, 22 (prin te
lefon). — Iubitorii baschetului 
din localitate s-au cam supărat 
pe jucătoarele lui „U“ și la 
ultimul meci din cadrul sfer
turilor de finală ale C.C.E. 
susținut pe teren propriu de e- 
chipa lor favorită, nu au mai 
umplut sala pînă la refuz, așa 
cum au făcut-o la partidele 
precedente. Partida studente
lor clujence cu baschetbaliste
le de la Partizan Belgrad a- 
vea o importanță aparte pen
tru ambele echipe : ocuparea 
locului 3 in grupă. In primul 
joc, de la Belgrad, jucătoarele 
iugoslave câștigaseră cu 88—80, 
astfel că pentru obținerea po
ziției a treia, elevele antre
norilor Nicolae Martin și Ho- 
ria Pop vizau o victorie 1a cel 
puțin 9 puncte diferență. Dar, 
gazdele au intrat pe teren de 
parcă ar fi avut de Îndeplinit 
o simplă formalitate. jucînd 
lent și pășind negljent. A fost 
nevoie de intervenția celor doi 
antrenori și doar atunci clu- 
jencele s-au treziit din această 
stare de amorțeală, evolulnd 
din ce în ce mai bune. în mim. 
9, ele reușesc să recupereze 
handicapul de la Belgrad : 
24—15. Oaspetele au o zvîcni- 
re, revin spectaculos și în min. 
13 înregistrăm scor egal: 35—35. 

Finalul reprizei este al lui „U“, 
care încheie prima parte a în
trecerii tu avantaj : 52—49. 
Pauza a fost un sfetnic buri 
pentru baschetbalistele noastre, 
oare reintră pe teren mult mai 
hotărîte să obțină diferența 
de scor necesară realizării o- 
biectivului propus. în min. 26 
ele se distanțează la 14 puncte 
(68—54) ca urmare a bunei con
lucrări dintre. Jerebie și Kiss 
sub panouri, dar și datorită 
reușitelor înregistrate de 
Vereș, Enyedi, Manases și Mi- 
săilă. Prea sigure de victorie, 
clujencele „reduc motoarele", 
permițînd oaspetelor să se 
apropie la numai. 5 puncte : 
78—73 (mim. 32). Intr-un fi
nal pasionant, clujencele s-au 
mobilizat exemplar și au iz
butit să obțină o meritată vic
torie, la o diferență de scor 
care le asigură locul 3 in gru
pă : 96—84 (52—49). Au mar
cat : Misăilă 6, Popa 10, Vereș 
15, Costanașiu 2, Dragoș 4, Je
rebie 26, Manases 6, Kiss 27, 
respectiv Nikolici 12, Pomero- 
vici 11, Komnenovici 18, Krivo- 
kapici 20, Petrovici 6, Maisio- 
rovici 15, Stevanovici 2. Au ar
bitrat bine G. Avalișvili 
(U.R.S.S.) și G. Gunalp (Tur
cia).

Paul IOVAN

SPORTUL 4
„INTERNÂJIOHÂLELE" DE

Campionatele Internaționale de 
tenis ale Australiei, care se des
fășoară pe terenurile gazonate 
de la Melbourne, au ajuns, pe 
tabloul feminin, în faza finală. 
Cele două protagoniste sînt, con
form așteptărilor, Martina Navra- - 
tilova și Hana Mandlikova, favo
ritele nr. 1 și, respectiv, 2. în- 
tr-una din semifinale, Navrati
lova a întrecut-o, într-un meci 
fără istoric, pe suedeza Catarina 
Lindquist (nr. 10) : 6—2, 6—3. în 
cealaltă semifinală, mult mai

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
Rezultate înregistrate în, cupele 

europene la baschet : MASCULIN, 
C.C.E. : Ortzeh (Franța) — Jal- 
ghiris Kaunas 94—80 (41—48) ;
CUPA CUPELOR : Cibona Zagreb
— Racing Malines 130—88 (61—45);
CUPA RADIVOJ KORA*CI, GRU
PA A 1 Spartak Leningrad — 
Arexons Cantu 88—83 (46—37) ;
GRUPA C : Partizan Belgrad — 
Assubel Andenne (Belgia) 109—93 
(53—44), CAI Saragosa — Berloni 
Torino 96—92 (46—41) ; GRUPA
D : Buducnost Titograd — Ju
ventus Ca ser ta 84—90 (38—41), 
Caja Postai Madrid — Challans 
(Franța) 104—101 (52—50) ; FEMI
NIN, C.C.E., GRUPA B : S.F. Ver
sailles — Levski-Spartak Sofia 
71—72 (39—29) ; CUPA LILIANA 
RONCHETTI, GRUPA B : Milano
— Minier Pernik 94—54 (43—12 !);
GRUPA C- Jedlnstvo Tuzla — 
Tortosa (Italia) 77—69 (42—34) ;
GRUPA D : Antona — Iskra 
Ljubljana 76—73 (43—35).

TENIS ALE AUSTRALIEI
disputată, cu răsturnări de scor 
imprevizibile, Mandlikova a dis
pus de vest-germa na Claudia 
Kohde-Kilsch (nr. 5) cu 6—1, 
0—6, 6—3.

..MONDIALELE" DE PLANORISM
Probele a treia și a patra din 

cadrul C.M. de planorism, de la 
Benalla (Australia), nu au be
neficiat de condiții meteorologice 
bune șl organizatorii au fost o- 
bligați să programeze parcursuri 
de viteză. Cîștigătorii : clasa 
open, proba a m-a, Bruno Gan- 
tenbrink (R.F.G.) 122,6 km/h, pro
ba a iv-a, Ray Lynsky (Noua 
Zeelandă) 145 km/h ; clasa stan
dard, Erik Sommer (R.F.G.) 
109,4 km/h, proba a IV-a, Asko 
Pankka (Finlanda) 142,7. km/h ; 
clasa .,,15 m“, proba a m-a, 
Brian Spreekley (Marea Brltanie) 
107,6 km/h ; proba a IV-a, Hol
ger Back (R.F.G.) 143,5 km/h.

Ancheta săptămînalului cehoslovac „TIP“:

STEAUA BUCUREȘTI - CEA MAI BUNĂ
ECHIPĂ DIN EUROPA IN 1986

I COMPETIȚIILE H1B0PENE

LI VOLEI
Rezultatele m ec-iu rilo-r- retur din 

penultima fază a competițiilor 
europene intercluburi la volei : 
MASCULIN — In C.C.E. î Steaua 
București — Brother Martinul 
Amstelveen 3—2, Eczacibasi Is
tanbul — Panini Modena 3—L, 
Ț.S.K.A. sofia — Ruda Hvezda 
Bratislava 3—0, Ț.S.K.A. Moscova
— S.V. Hamburg 3—0 ; Cupa Cu
pelor : Tartarlni Bologna — Ra- 
diotehnika Riga 3—0, Bosna Sa
rajevo — S.C. Leipzig 3—2 Levski- 
Spartak Sofia — V.D.S. Berlinul 
Occidental 3—0, Resovia Rzeszow
— Dinamo București 3—0 (califi
care la punctaveraj) ; FEMININ
— în C.C.E.: Olimpia Ravenna —
Bayern Lohhof (R.F.G.) 3—0,
Dozsa Budapesta ■ — Uralocika 
Sverdlovsk 2—3, T.S.K.A. Mosco
va — Ruda Hvezda Praga 3—0, 
Ț.S.K.A. Sofia — Dynamo Ber
lin 0—3 ; în Cupa Cupelor : Di
namo Tirana — Mladost Monter 
Zagreb 3—1, Feuerbach — U.K. 
Bratislava 3—1, Akademik Varna
— Nelson Reggio Emilia 3—0, 
Kommunal Minsk — Tungsram 
Budapesta 3—0. Echipele subli
niate s-au calificat pentru faza 
finală.

Af ANULUI SPORTIV 19&6

CALAREAJA DANEZĂ ANNE GRETHE JENSEN
De mal mulți ani, în echitațla 

mondială prezența pe podium a 
amazoanelor a devenit un fapt 
pbișnuit, dar este pentru pri- 
tna oară cînd ele cuceresc în 
exclusivitate toate titlurile de
cernate la Campionatele Mondia
le (1986 a reprezentat pentru 
călărie un an al ..mondialelor"), 
demonstrînd calități deosebite 
pentru practicarea acestui fru
mos sport. „Cupa Mondială- la 
obstacole a revenit americancei 
Lesly Burr, iar titlul mondial în 
aceeași probă canadiene! Gali 
Greenough; în cea mai dificilă 
confruntare, concursul complet, 
pe primul loc s-a clasat Virginia 
Holgate-Leng, o specialistă re
cunoscută a acestui gen de în
treceri. La prima ediție a C.M. 
de raiduri, victoria a revenit 
Cassandrei Shuler (S.U.A.), pen
tru ca dresajul să fie dominat 
de daneza Anne Grethe Jensen, 
învingătoare si în ediția cu nr. 
1 a „Cupei Mondiale- și la C,M.

Fără îndoială, prin cele două 
succese, Anne Grethe Jensen se 
situează în prim-planul perfor
merilor acestui sport în anul 
care a trecut, fără a omite că

Les Mosses,

de- 
cu

1948 
fa-
1-a
In

_căci 
unele dl- 

le-a 
după

EXEMPLU DE
Un frumos exemplu de lon

gevitate sportivă — și nu 
doar atît ! — l-a oferit schi
orul norvegian Birger Ruud. 
Tn 1931 el a fost campion 
mondial la sărituri, la O- 
berhof, cu 236 p (sărituri de 
56,5 m și 58,0 m). In anul ur
mător. la Lake Placid, a 
venit campion olimpic 
228,1 p (66.5 m + 69.0 m), du
pă doi ani, la Strbsfce Pleso, 
a fost din nou campion mon
dial, cu 231,7 p (58,0 m + 57.5 
m), iar în 1936, la Garmisch 
Partenkirchen. a cîștigat ia
răși titlul olimpic cu 232 p 
(75,0 m 4-74,5 m). A mai în
vins la C.M. din 1937. la 
Chamonix, cu sărituri de 60.5

Abia de s-au potolit lu
crurile cu candidaturile pen
tru J.O. 1992 si a și început 
o nouă competiție a candi
daturilor pentru Olimpiada 
anului 1996. Chiar dacă, teo
retic, de pe acum cu prima 
șansă pornește Atena (se îm
plinesc 100 ani de la orga
nizarea. tot la Atena, a pri
mei Olimpiade moderne !), 
mai există si alte orașe care 
speră! Unul este orașul el
vețian Lausanne, mal bine zis 
Cantonul Vaud, pentru că 
mai sînt și alte localități ca
re ar urma să organizeze 
unele comneliții ale J.O. ’96 : 
Le Brassus. Chateau d’Oex, 
Les Diablerets, Gryon, Ley- 
sin, Montreux, — 
Sainte-Croijr' și Villars. Lau
sanne a mai candidat la or
ganizarea J.O. Mal întîl. în

si celelalte cîștigătoare ajpinti- 
te mai sus au în palmaresul se
zonului 1986 si alte performanțe 
valoroase. De altfel, victoriile 
sportivei daneze sînt urmarea 
unui șir de rezultate prestigioa
se obținute în anii precedent! 
(C.M. 1982 — bronz pe echipe ; 
C.E. 1983 — aur individual, ar
gint echipe ; J.O. 1984 — argint 
individual ; C.E. 1985 — bronz
individual, argint echipe), Ia ca
re se adaugă și premiile cîștiga- 
te la alte numeroase concursuri 
de anvergură, cele din 1986 fi
ind o confirmare a valorii sale.

Performanțele obținute de că- 
lăreața daneză sînt , urmarea 
unei stăpîniri perfecte a mij
loacelor de exprimare în drep
tunghiul de dresaj, ea știind să 
solicite calului (cel preferat în 
momentul de față este Marzog) 
o execuție deosebită a figurilor 
impuse de progresia de înaltă 
școală. O dovadă a constituit-o 
si diferența destul de mare cu 
care ea s-a impus în fața unor 
competitori cu o excelentă carte 
de vizită: Christine Stuckelber- 
ger (Elveția). Reiner Klimke, 
Ann Linsenhof (R.F.G.), Chri

LONGEVITATE
și 65,5 m. Apoi început
războiul, iar țara sa a fost 
cotropită de naziști. In acest 
timp, Ruud a fost arestat și 
condamnat la închisoare, mai 
multe luni, deoarece, pur și 
simplu, a refuzat să... sară 
în fata ocupanțllor germani-. 
După război, la St. Moritz, 
în 1948, a fost din nou con
curent olimpic, cucerind me
dalia de argint, cu 226,6 p, șl 
fiind întrecut de mai tînărul 
său coechipier Petter Hugsted 
(228,1 p). în 1950, la 39 de 
ani, Birger Ruud a mal cîș
tigat un mare concurs inter
national pe trambulina de la 
Holmenkolen, lîngă Os’lo...

O NOUA CANDIDATURĂ
1928, a fost solicitat chiar să 
preia organizarea J.O., 
Amsterdamul avea 
ficultățl, pe care însă 
rezolvat în timp util ;
care a cerut organizarea J.O. 
din 1940, 1944 și 1948. In 1940
Si 1944 războiul a întrerupt 
însă firul J.O., iar în 
Lausanne a renunțat în 
foarea Londrei, pe care 
considerat „Oraș erou".
1955 a ratat de puțin disputa 
cu Roma (J.O. din 1960), ca
re a avut cîteva voturi în 
plus. A cerut apoi ediția J.O. 
din 1968, dar a renunțat din 
cauza unul alt angajament, 
pentru organizarea unei mari 
expoziții naționale. Poate că 
acum, totuși, pentru 1996 va 
avea mai multe șanse. Cine 
știe ?...

stopher Bartle (Anglia) ș.a. Bru
neta Anne este reprezentanta unei 
școli care a avut mereu perfor
meri de marcă în această fru
moasă probă a călăriei, Peter 
Jensen și Lis Harței fiind cei 
mai cunoscuți.

Echitațla a devenit, în ultima 
vreme, un sport în care pauze
le sînt din ce în ce mai puține, 
caravana călăreților mutându-se 
de la un concurs la altul. Dacă
1986 a fost anul „mondialelor",
1987 va fi cel al „europenelor", 
competiție la care Anne Grethe 
Jenșen va trebui să facă dova
da că se află în plină ascensiu
ne. Pronosticurile o indică, deo
camdată, ca principală favorită. 
Dar, pînă în iulie, la Goodwood 
(Anglia), pot apărea si alte sur
prize...

Emanuel FANTÂNEANU

SIMPLE INTÎMPLARI ?

de specialitate 
Field News*, din

Revista
Track and

S.U.A., a organizat spre sfîr- 
șitul anului trecut o anche
tă internațională în rîndurile 
a 300 de ziariști, specialiști în 
atletism, din mai multe țări, 
pentru stabilirea celor mal 
buni atleți pe 1986. Rezulta
tul el:‘ 1. Iuri Sedih (U.R.S.S.) 
274 voturi, 2. Said Aouita 
(Maroc) 242 v, 3. Ben John
son (Canada) 226 v, 4. Ser- 
ghei Bubka (U.R.S.S.) 205 v, 
5. Daley Thomson (M. Brita- 
nie) 189 v, .6. Gabriel Tiacoh 
(Coasta de Fildeș) 172 v, 7. 

Steve Cram (M. Britanie) ' 
v, 8. Sebastian Coe 
tanie) 56 v, 9. Ulf 
man (R.D.G.) 34 v, 
Paklin (U.R.S.S.) 33
cum se poate vedea nici un 
atlet american printre 
mai buni 10 din lume! 
pentru prima oară de 
se organizează ancheta 
se întâmplă așa ceva. Adevă
rul este că în tot anul 1986 
atletismul american n-a stră
lucit prin vreo mare persona
litate, un mare performer... 
Dar nici în ,.Masters“-ul te- 
nisistâc, organizat Ia 
York," n-a evoluat nici 
jucător din S.U.A., iar 
„mondialele1

162 
(M. Bri- 
Timmer-
10. Igor
v. După

cel 
Este 
cînd 
cînd

New 
un 
la 

de natațle de la 
Madrid doar un singur. îno
tător american (Tom Jager 
la 100 m liber) și-a realizat 
recordul personl, alți 80%, 
după cum scrie ziarul pari
zian „I’Equipe", obținînd re
zultate inferioare celor înre- 

z gistrate la concursurile de 
selecție. Simple întâmplări?...

Rubrica realizata de
Romeo V1LARA

FRAGA, 22' (Agerpres). In ul
timul număr al săptămînalului de 
fotbal cehoslovac „TIP", care a- 
pare la Bratislava a fost publi
cat rezultatul anchetei privind 
desemnarea celei mai bune echi
pe de club din Europa pe anul 
1936, anchetă în care s-a ținut 
seama de mai multe criterii : 
performanțele realizate în cam
pionatul intern și în cupa na
țională, succese obținute în di
ferite turnee de anvergură, parti
ciparea la două ediții consecu
tive ale competițiilor europene 
Intercluburi și punctele obținute 
în aceste întreceri. După to tall - 
zarea acestor rezultate — remar
că agenția cehoslovacă de presă 
C.T.K. — pentru prima oară cla

MECIURI INTERNAȚIONALE
• Pregătlndu-se pentru preli

minariile C.E^ echipa Spaniei a 
susținut Ia Barcelona un meci a- 
mical cu formația Olandei, cu 
care a terminat nedecis : 1—1
(0—1). Scorul a fost deschis de 
olandezul Gullit (min. 21), iar 
după pauză spaniolii au egalat 
prin Caldere (min. 70).

0 La Roma, echipa cu același 
nume a întrecut în joc amical 
formația daneză Brondby cu 
3—2 (1—2), prin golurile înscrise 
de Bergreen (min. 11) și Pruzzo 
(min. 75 și 90), respectiv Baroni 
(autogol — min. 16) și Gregori 
(autogol — min. 21) !
0 Zilele trecute, lotul U.R.S.S. 

se va reuni în apropiere de Mos
cova într-un scurt stagiu de pre
gătire, la Novogorsk. Din lotul a- 
nunțat, marea majoritate a jucă
torilor sînt de la Dinamo Kiev : 
Cianov (portar). Besonov, O. Kuz- 
nețov, Baltacea. Demianenko (fun
dași), Iakovenko, Raț (mijlocași), 
Zavarov, Evtușenko, Belanov și 
Blohin (atacanți).

0 Formația Braziliei va între
prinde un turneu în Europa. La 
19 mad, brazilienii vor întâlni e- 
chiipa Angliei, la 23 mai vor juca 
cu Irlanda, la 26 mai cu Scoția, 
iar la 28 mai, cu prilejul aniver
sării a 80 de ani de la înființarea 
federației finlandeze de fotbal, 
vor evolua la Helsinki, în compa
nia reprezentativei țării gazdă.

ȘTIRI, REZULTATE
MECIURI* restante din campio

natul Scoției : Aberdeen — Mid
lothian 2—1, Celtic — Hibernian 
1—0. în fruntea clasamentului a 
trecut Celtic cu 45 p, urmată de

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM 0 La Arnstadt 

(R.F.G.), Susanne Helm (R.D.G.), 
în vîrstă de 25 de ani, a sărit 
2,00 m la înălțime 0 La Geneva, 
italianul Alessandro Andrei a a- 
runcat greutatea la 21,22 m, iar 
atleta bulgară Stefka Kostadinova 
a sărit la înălțime 2,00 m.

AUTOMOBILISM © S-a înche
iat Raliul Monte Carlo. Pe pri
mele locuri în clasamentul ge
neral : echipajul finlandez Kank- 
kunen, Piironen cu 6h20:02, ur
mat de italienid Biasion. Siviero 
la 1:06 și vest-germanii ROhrl, 
Geisdorfer la 5:52. © Iată situa
ția în clasamentele generale ale 
Raliului Paris — Dakar : la mo
tociclete conduce Cyril Neveu 
(Franța), iar la automobilism pe 
primul loc se află cuplul Va- 
tanen (Finlanda) — Giroux 
(Franța). © Raliul Portugaliei, 
contând pentru Campionatul Mon
dial de raliuri, se va desfășura 
anul acesta în perioada 10—15 

samentul realizat a coincis cu ie
rarhia reală a fotbalului de pe 
„vechiul continent", locul întâi 
fiind ocupat de cîștigătoarea Cu
pei Campionilor Europeni, forma
ția română Steaua București — 
cu 59 puncte, urmată de învin- 
gătoarea din Cupa Cupelor, Di
namo Kiev, cu 57 puncte, și de 
Real Madrid, deținătoarea Cu
pei U.E.F.A., la egalitate de 
puncte (53) cu finalista C.CJL, 
F.C. Barcelona.

La precedentele ediții ale an
chetei, cîștigătoare au fost ur
mătoarele echipe : 1983 : F.C. A- 
berdeen (Scoția) ; 1984 : F.C. Por
to (Portugalia) ; 1985 : Juyenbue 
Torino.

Glasgow Rangers — 44 p. Prima 
are însă cu un joc mai mult 
susținut.

S-AU REJUCAT unele partide 
din „16“-imlle Cupei Portugaliei 
(care duminică s-au încheiat la 
egalitate, după prelungiri) : Ben
fica — Cartax o 7—0 !, Tor reuses
— Anadia 1—0, Covilha — Cacem 
2—1.

ÎN CUPA Angliei și Cupa Hgfl 
engleze. Sferturi de finală în 
Cupa Angliei : Arsenal — Not
tingham 2—0, Everton — Liver
pool o—l. Celelalte jocuri au fo<st 
amînate. In Cupa ligii (turul 3), 
Newcastle — Northampton 2— 
Chelsea .— Aston Villa 2—1 (după 
prelungiri), Huddersfield — Nor
wich 2—4, Brighton — Sheffield 
United 1—2. 0 în meci amical : 
Manchester United — Steaua Ro
șie Belgrad 0—1 !

TIRANA (Agerpres). începînd 
din actualul sezon, federația al
baneză de fotbal a adus unele 
modificări sistemului competiițio- 
nal,, la toate nivelurile. Astfel, 
în cazul în care campionatul pri
mei divizii (care cuprinde tot 14 
echipe) se încheie avînd în frun
tea clasamentului două echipe ia 
egalitate de puncte, acestea își 
vor disputa titlul printr-un meci 
suplimentar. De asemenea, finala 
„Cupei Albaniei" se va desfășura 
în două manșe, tur-retur.

Au fost luate măsurj pentru 
categoriile inferioare și întrece
rile juniorilor. Numărul echipelor 
din divizia secundă a fost mărit 
de la 14 la 16, iar în liga a treia
— de la 16 la 20. Totodată, cam
pionatul de juniori se desfășoară 
în două categorii, prima cuprin- 
zîrrd 15 echipe, cu meciuri tur- 
retur, iar a doua — 22, împărțita 
în trei grupe.

martie și va cuprinde, pe ce4 
2 090 km, patru etape și 37 de 
probe speciale.

BOX .0 Pugilistul englez Jim 
McDpnnell a anunțat că renunță 
la titlul de campion european la 
categoria pană, întrucît nu mai 
reușește să evolueze în limitele 
acestei categorii. în vîrstă de 26 
de ani, McDonnell este neînvins 
în carieră, obținînd victoria în 
19 meciuri. El a decis să boxeze 
în continuare la categoria super- 
pană.

CICLISM 0 Cu 24 de ore îna
intea încheierii tradiționalei Curse 
cicliste de șase zile de la Stut
tgart (R. F. Germania), pe primul 
loc în clasament se află cuplul 
Josef Kristen (R.F.G.) — Roman 
Hermann (Liechtenstein), urmat 
de perechea Francesco Moser 
(Italia) — Anthony Doyle (Marea 
Britanie) și de Danny Claris 
(Australia) — Di etrich Th urau 
(R.F.G.).
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