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TUTUROR ROMÂNHO1 -
,,Unirea principatelor a avut o uriașă însemnă

tate pentru evoluția social-politică a poporului nos
tru, ea a deschis noi perspective dezvoltării forțe
lor de producție, angajării României pe drumul ci
vilizației moderne, constituind un moment epocal 
in procesul plămădirii statului unitar român".

NICOLAE CEAUȘESCU
Imensă, unanimă, mișcătoare au fost emoția _ și bucuria 

românilor din Moldova și Muntenia In acea zi de iarna, 
la 24 ianuarie 1859, cind voința și dorința fierbinte, a lor 
și a înaintașilor lor, lupta neostenită dusă de atîtea gene
rații, secole de-a rîndul, pentru ca „cei de-o făptură și 
de-o seamă" să aibă o patrie comună, erau concretizate 
prin istoricul act al Unirii, care punea temelie formării 
statului național român și constituia _un pas important 
spre desăvîrsirea unității naționale, înfăptuita, mai tirziu, 
printr-un alt' act istoric, la 1 decembrie 1918...

O entuziastă „horă a frăției" a cuprins metaforic atunci, 
cu 123 de ani in urmă, întreg teritoriul unit. Vechile frun
tarii de la Milcov, care despărțiseră artificial vreme în
delungată brațele și inimile românești, au fost smulse cu 
hotărîre și îndepărtate pentru totdeauna...

Imens, cit toată „țara", este astăzi sentimentul de mîn- 
drie patriotică pe care-1 încercăm în fața ^acelui . crucial 
episod din devenirea României, în fața unei înfăptuiri sor
tite să rămînâ vie în inimi și în istorie. O faptă ilustră a 
întregii suflări din cele două principate, a sufletului româ
nesc. „Unirea poporul a făcut-o !“. Iată un adevăr rostit 
și scris chiar atunci, imediat după izbîndă, și care va stă
rui în memorie peste veacuri.

Sărbătorim astăzi 128 de ani de la Unire cu gîndul 
la semnificațiile și implicațiile sale în lansarea țării . pe 
făgașul progresului și civilizației, în dezvoltarea forțelor'de 
producție, în făurirea României moderne. Totodată, cu 
gîndul la unitatea deplină, trainică, de esență nouă, pe 
care poporul nostru a realizat-o sub steagul glorios 
al Partidului Comunist Român, pe fermul său drum spre 
socialism și comunism. Și nu putem să nu ne gîndim — și 
cu acest prilej — la unitatea de monolit a întregii noastre 
națiuni in jurul partidului, al secretarului său general, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, unitate care constituie 
esența ’ epocalelor realizări ale acestor ani eroici, ale anilor 
de glorioasă istorie nouă, ce au urmat Congresului al 
IX-lea al partidului. Cinstind cu înalte simțăminte pa
triotice evenimentele de seamă ale trecutului, încercăm, în 
același timp, mîndria pentru înfăptuirile de azi din viața 
țării, pentru ritmurile impetuoase de dezvoltare ale indus
triei, agriculturii, științei, învățământului, culturii și artei, 
pentru marile ctitorii ale acestei epoci, cea mai fert lă din 
întreaga existență a României. Dar și pentru înfăptuirile 
ce ni le propunem în viitor, în unitate de gînd și voință, 
spre propășirea necontenită a națiunii noastre.

Sărbătorirea Unirii prilejuiește tineretului sportiv al ță
rii reafirmarea angajamentului său de a pune entuziast 
umărul, alături de întregul nostru popor, la înfăptuirea 
neabătută a obiectiveioi mărețe, înscrise în documentele 
Congresului al XIII-lea al partidului, obiective menite să 
ducă România pe noi culmi de progres și civilizație. Și, 
deopotrivă, își sporește hotărîrea de a onora culorile și 
numele țării prin noi și prestigioase succese în marile j 

\ confruntări sportive internaționale.

Proletari din toate țările, unl(t-vd I
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MANIFESTĂRI SPORTIVE OMAGIALE
BUCUREȘTI. Ieri dimineață, 

în sala de festivități a Cabi
netului de Partid (str. Pover
nei), Consiliul Municipal Bucu
rești pentru Educație Fizică și 
Sport a organizat o adunare a 
sportivilor fruntași și activiș
tilor din Capitală, în cadrul că
reia s-a adus un omagiu fier
binte celui mai iubit fiu al 
națiunii, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU. prilejul ani-

versării zilei sale de naștere. 
Tovarășul Nicolae Stancu, pre
ședinte al C.M.B.E.F.S.. a subli
niat in cuvintul său semnifi
cațiile acestui important eveni
ment. Vorbitorul a arătat că suc
cesele obținute de sportivii Ca
pitalei constituie și ele un fru
mos buchet omagial adus la 
sărbătoarea zilei de naștere a 
conducătorului partidului si 
statului. De asemenea, sportivii

nogtri de frunte, Nicu Vlad, Ro
die» Arba, Ilie Petru, au dat 
o vie expresie simtămintelor de 
nețărmurită dragoste, stimă si 
recunoștință fată de marele 
prieten al sportivilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. O expoziția 
de fotografii și un film au adus 
în fata celor prezenti momente 
din viata de zi cu zi a Dacia- 
del — competiție națională ini
țiată de secretarul general al 
partidului.

în întreaga țară au loc tn 
aceste zile numeroase si entu
ziaste manifestări sportive oma
giale, care reunesc mii si mii 
de participant! — elevi, tineri, 
oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții. Iată cîteva din 
relatările corespondenților noș
tri prezenti la aceste concursuri!

GALAȚI. în municipiul da 
pe Dunăre s-a încheiat o fru
moasă Întrecere 
organizată de A. 
(Șantierul naval), 
gramat concursuri 
pice, tenis de masă. Printre cei 
mai buni s-au aflat C. Gurău,

polisportivă.
S. Ancora 

care a ero
de șah, po-

(Continuare tn pag. 2-3)

Intr-o stațiune montană, un 
decor firesc pentru 
alb, de care — la 
firesc — se bucură 
de toate’ virstele

Sigur, in prim-plan se află 
tot schiul, cu nenumăratele 
grupe de începători conduse 
cu dragoste și profesiona- 
litate de către monitori, cu 
așii pîrtiilor care se pregă
tesc pentru diferite con

cursuri

sezonul 
fel de 
tineri... ZILE DL MDMA IN „CIMPIA SONDELOR»

0 Episod de iarna în bătălia pentru petrol @ Peste 24 
de ore la datorie 9 Un fost fotbalist — șeful unei 

harnice echipe de intervenție

SPORT, „MINUT CU MINUT", ÎNTR 0 CETATE A TURISMULUII »

Un loc care, prin vrerea natu
rii, s-a născut de o rară frumu
sețe, iar prin cea a omului a de
venit o stațiune modernă. Din a- 
ceastă fericită însumare, firesc, 
pe frontispiciul Poienii Brașov 
scrie în primul rînd turism, de 
fapt TURISM, cu litere mari,' pen
tru a aduce cît mai aproape de 
adevăr ldeeia care 
toți porii așezării. 
Ți-o reamintesc, la 
flecare pas, lanțul 
de Hoteluri, autoca
re, reclame, tonete 
comerciale șl, mai 
ales — acum, în pli
nă iarnă — șirul 
schiorilor ,,de vacanță", forfotind 
înspre și dinspre teleferice. în 
acest mare creuzet turistic am tn- 
tHn.it și oaspetele din.totdeauna
familiar Poienii — sportul, su
biectul reportajului nostru.

© La sala „Ruia" și-a stabilit 
cartierul general lotul național de 
judo. Adică cele mai bune 2.2 de 
* kimono “-uri ale țării, zburînd 
prin aer după traiectorii doar de 
ele știute și de antrenorul Con
stantin Niculae. «Am coborît de 
la Piatra Arsă, unde am acumu
lat intensiv fizic, pentru a relua 
contactul și cu latura tehnică — 
sîatem informați. Avem un an 
plin, campionate europene de se
niori și tineret, mondialele de se
niori, competiții în care trebuie 
să continuăm saltul valoric al 
judo-ului nostru. Cred că sportivi

emană prin

se au toate șansele să se hitilneas- 
că eu... medaliile acestor mari în
treceri". Așa sperăm șl noi. • Sa
la de la complexul „Stadion* este 
și mal populată. Aici li găsim pe 
.alchimiștii- de la greco-romane, 
cel care mal mereu au găsit dru
mul „aurului* la marile Întreceri. 
Nădăjduim că n vor găsi șl 
anul acesta la campionatele eu

ropene, șl mal ales 
la cele mondiale — 
principal criteriu de 
calificare la J.O.- 
1933. Intrăm In sală 
exact In momentul 
unei scurte ședințe 
conduse de antre- 
Ion Corneanu. No-

te, să dublăm numărul reprizelor 
cu partenerul sau cu manechinul, 
să dublăm numărul tonelor (!) 
manevrate intr-o zi de pregătire". 
Șl cine îl cunoaște pe Ion cor
neanu șl pe elevii săi Vasile An
drei, Ștefan Negrișan, Matei Ilie, 
Sorin Ilerțea sau Mihai cismaș, 
știe că el nu spune simple vorbe, 
așa, pentru „carnetul ziariștilor*... 
— O Întrebare, maestre Corneanu. 
Cum vedeți o „selecționată româ
nă a tuturor timpurilor* t „No
tați: Berccanu (48 kg), Glngă (52), 
Cernea (57), Păun (62), simlon 
Popescu (6S), Rusu și Bularca

Sorin SATMARI

Comuna lanca, județul Brăi
la. Dimineață albă, de ianua
rie, cu „ger luciu" cum se 
spune prin partea locului. Pe 
cimpul impresionant al sche
lei brăilene de producție pe
trolieră. ningea liniștit peste 
siluetele metalice ale sondelor 
risipite in toate cele patru sa
te ale acestei așezări din Bă
răgan, iar fumurile din coșu
rile caselor se ridicau neclin
tite de nici o pală de vint. 
După-amiază însă... A început 
să bată vîntul, iar cind 
ajuns la autobaza schelei, 
tuată in satul Oprișenesti, 
stîrnit, ca din senin, un 
col cumplit de nu puteai
la doi paji. Cel mai aglomerat 
birou era cel al șefului auto
bazei, inginerul Ivan Dinu. „O 
să mai ningă mult ?“ — se în
treba tînărul inginer. ..Ce vi
teză atinge vîntul ? Dacă, da
că... ?“ La un moment dat se 
ridici de pe scaun și zice : 
„Trebuie să chemăm oame
nii !•

...Gerul și viscolul au pro-

am 
ti
s-a 

vis- 
zări

norul emerit 
tăm citeva fraze definitorii pentru 
stilul de muncă al luptătorilor și 
pe care, apreciem, nu e rău șă le 
audă și alțl sportivi: „Să ne În
țelegem bine, indisciplină în pre
gătire nu înseamnă să mergi la 
un restaurant și să bei un pahar 
— așa ceva se numește abatere 
gravă șl are o singură măsură: 
scoaterea din lot ! Indisciplină În
seamnă să întirzii la antrenament 
sau să execuți cu o repetare mat 
puțin declt s-a indicat. Iar eu nu 
lucrez cu oameni indlscipllnați*. 
Noul regulament punctează mult 
mal bine procedeele ofensive. As
ta înseamnă că va trebui să eli
minăm orice moment de pasivi
tate tn pregătire șl In meciuri.
DecI va trebui să alergăm de 
două ori mal mult la antrenamen-

ca Mihai Cioc, Stănică Olteana, 
Florin Cascău sau Dragoș Bolbo-

(Continuare in pag 2-3)

dus destule necazuri, inghețind 
chiar multe din motoarele in
stalațiilor I.C.—5 de pornire a 
sondelor. Era ora 17, cind 
maistrul Ionel Gheorghiță, țef 
de coloană intervenții, Și echi
pei sale i s-au repartizat son
dele din zona Oprisenefti, sat 
care pini acum două decenți 
„dormea pe o comoară" răs- 
pinditi pe o suprafață de 
zeci de km patrați. Tineri 
și virstnici an trebuit si pom
peze apă fiartă in motoarele 
instalațiilor, tn timp ce offi 
colegi transportau cu tractorul 
sau mașina bidoane eu apă 
caldă pe un drum greu acce
sibil și vara, darămite pe ză
padă. tn dimineața zilei ur
mătoare, erau reactivate mai 
multe sonde. Prin eforturi ni
cidecum ușor si să le relatezi, 
in ciuda frigului șt a adevăra
telor ace de zăpadă, care în
țepau rău, pină seara (in fu

Traian IOANIȚESCU

(Continuare In pag. 2—3)

La încheierea

unui sezon bogat

GiNDUL RECORDMANILOR ÎNOTULUI NOSTRU ?

FIREȘTE, SPRE NOI
Așa cum a început, adică foarte spectaculos, 

așa s-a și încheiat 1986 pentru înotul nostru. 
Spectaculos și, mai cu scamă, promițător în 
perspectiva lui ’87, concursurile din decembrie 
ținînd doar calendaristic de anul trecut, la Baia 
Mare sau Arad luindu-se, de fapt, un veritabil 
start spre competițiile viitorului apropiat. Care 
e temeiul unei asemenea afirmații ?

Generatoare de speranțe a fost, mai intîi, 
constanța la nivel înalt a campioanei sprintului 
pur. Tamara Costache a mai coborît o dată, a 
opta oară !, sub 26 de secunde în proba favorită 
(50 m liber), stabilind, dacă vreți, un record in 
materie. Iar dacă ne-am obișnuit de-acum cu 
tumultul curselor tinerei ploieștence pe lungi
mea de bazin, progresul ei pe sută — dublat, 
să nu uităm, de poate mai puțin așteptate acu
mulări pe 200 liber — vine să completeze cum 
nu se poate mai fericit imaginea unor disponi
bilități realmente, de excepție. Pentru că, în 
interval de zece zile, Tamara a coborît apre
ciabil sub limita celor 56 de secunde, ajungînd, 
după ce a „trecut" printr-un 55,83, la un 55,40 
egal cu a treia performanță mondială a anului 
(la Madrid, „argintul" s-a cîștigat cu 55,70), dar 
șL„ dreptul de a ținti un record al lumii (acum

• • • RECORDURI
fixat la 54,73) și la 100 m ! E. înțelege oricineL 
un țel îndrăzneț, însă e, cum spune antrenorul 
Gothe, și posibil. De cuvintele celor doi — 
sportiv și tehnician formînd un model de „bi
nom al performanței" — nu ne-am Îndoit ni
ciodată. Cu atît mai puțin am avea motiv» 
acum...

O altă mare sportivă a încheiat stagiunea ta 
ritm extrem de ridicat. Numele ei : Noemi Lung. 
Performanțele ei din decembrie ? 2:15,27 și
4:40,50 în graiul sec al cifrelor, ceea ce înseamnă 
cele mai bune rezultate din întreg anul inter
național ’86 în probele procedeului-procedeelor î 
Subliniind isprăvile specialistei numărul 1 din 
lume la mixt, în acest moment, nu trebuie cum
va uitat acel 2:00,43 la 200 liber înregistrat de 
băimăreancă, valoros în sine, dar mai ales cu 
gîndul la posibilitatea unei ștafete de medalie 
pentru „europenele" de seniori, calculele antre
norului Gh. Dimeca, împreună cu ale colegului 
său M. Gothe, conducînd spre un cvartet Lung 
— Costache — Pura — Dobrcscu, plus 
Pătrășcoiu, în rezervă, cu șanse reale la podiu-

Geo RAEȚCH1
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D. Iacob, N. Popa (popice), Gh. 
Ciupercă (șah) și C. Florea (te
nis de masă). în etapa pe sec
ții s-au evidențiat sportivii da 
la Instalatori II, Reparatii-în- 
treținere si Proiectări tehnolo
gice.

Tot aici, la Galați, se află în 
curs de desfășurare concursu
rile de gimnastică si înot da 
Clubul Sportiv Școlar nr. 1), 
precum si întrecerile de popi- • 
ce, șah. tenis de masă (la Clu
bul Sportiv Oțelul). (T. Si- 
riopol)

BRAȘOV. Frumoasele între
ceri omagiale, organizate de 
Comitetul județean Brașov al 
U.T.C. si CJ.E.F.S., la schi și 
biatlon au reunit pe pirtiile de 
la Poiana Brașov și Fundata 

’ numeroși practicant! al acestor 
sporturi.

Vom începe cu atrăgătoarele 
concursuri de schi fond și 
biatlon care au avut loc la 
Fundata, pe o vreme — e drept 
— geroasă, dar excelentă pen
tru întreceri de acest gen. La 
fond au dominat schiorii din 
localitate (Georgeta Luțea si 
Adrian Rîmbu), iar la biatlon 
pe primul loc s-a situat Ion

Marca de ta, Liceul iad. Zăr- 
nesti Qa cat. 14—16 ani) si din 
nou Adrian Rimbu (cat. 1T—19 
ani). Iată si câștigătorii între
cerilor de schi alpin desfășura
te in Poiana Brașov; Mihaela 
Suiică (Liceul pedagogic Bra
șov) si Laurențiu Boboc (Liceul 
ind. Râșnov). (C. Gruia)

ORADEA. Sala sporturilor din 
localitate a găzduit, timn de 
două zile, un interesant tur
neu de handbal feminin dotat 
cu .Cupa Unirii". La această 
Întrecere — deosebit de dispu
tată —■ au participat 3 echipe 
de junioare si 5 formații de 
senioare. Voința Oradea, favo
rită la junioare, a cîștigat cupa, 
depășind cu 24—14 formația Fa
vorit Oradea și cu 14—13 re
prezentativa Industriei Ușoare 
din localitate. Golgstera tur
neului rezervat junioarelor : 
Carmen Vanner (Voința). La 
senioare, cele mai bune hand
baliste au fost de la Metalica 
Oradea, echipă care a Întrecut 
pe LT.O. (24—16), înfrățirea 
(30—6) și Comerțul Spartan 
(29—18). Emilia Haiduc de la 
Comerțul Spartac a Înscris in 
acest turneu cele mai multe 
goluri — 54. (I. Ghlșa)

BUZĂU. Un atrăgător con-

curs de tenis de masă a reunit, 
silele trecute, sportivi si spor
tive din Brăila. Rm, Sărat si 
Buzău. întrecerea, care s-a 
bucurat de un deosebit succes, 
a fost organizată de CJEFS si 
CSM Buzău. Iată câștigătorii : 
Adina Solea si Cornel Cursaru 
(Hidrotehnica Buzău). Cornelia 
Secuiu (CSS Rm. Sărat) și Bog
dan Murea (CSM Buzău) la 
10—12 ani. Pe primul loc 
proba de dubluj Cornelia 
culu și Cătălin 
rat). P,e echipe 
nerii de la 
(D. Soare)

TG. MUREȘ, 
la Cornești 
«Cupa Unirii" la orientare tu
ristică sportivă pe schiuri A 
fost un concurs frumos, cu 
multi competitori din asociații
le și cluburile sportive din lo
calitate. Printre cei mai buni: 
A. Mihalezi (Hidrotehnica, cat. 
13 ani), E. Bako (Hidrotehnica, 
cat 15 ani). (I. Păuș)

Bălan (Rm. 
au cîștigat 
CSM

cat 
în

Se- 
Sâ- 
ti- 

Buzău.

Pe pârtiile de 
s-a desfășurat

IILE DE MUNCA IN CIMPIA SONDEIOR"
(Urmare din pag. 1)

pe
nt: 

fi 
în- 
în-

petițională, Ionel Gheorghiță, 
unul din nenumărații oameni 
ai locului care s-au calificat in 
diferite meserii la Schela de 
producție petrolieră Brăila, 
s-a așezat in banca școlii de 
maiștri de la Cimnina. Aici, 
el a deprins să fie stăpîn pe 
o meserie și iată, doar la 33 
de ani, fostul fotbalist a de
venit șef de coloană. Acum, 
conduce o echipă de petroliști 
care vorbeau de recenta 
„ieșire din pepeni" a ier
nii ca despre ceva firesc : 
„Nu era normal să vină zăpa
da Nu este în firea ano
timpului să ne aducă ger și 
viscole ?... De frig și ninsoare 
ne temem noi

Pentru popicarii noștri fruntași 
1987 este un an bogat In compe
tiții Internaționale. El vor fl pre- 
zențl la o serie de confruntări de 
amploare, cum sînt Campionatele 
Mondiale de juniori. Cupa Cam
pionilor Europeni (turnee indivi
duale șl perechi), precum șl nu
meroase intflniri inter-țări. Spor
tivii români sînt bine cotați in a- 
rena internațională, dovadă că la 
precedenta ediție a C.M. de Ju
niori el au cîștlgat 5 medalii. Iar 
anul trecut, în turneele finale ale 
C.C.E. au repurtat victorii de ră
sunet, cîștigind titlurile continen
tale prin Electromureș Tg. Mur^ș 
(f) șl Aurul Baia Mare (m), la 
care se adaugă șl locurile frunta
șe ocupate la turnee Internațio
nale de prestigiu. Deci, șl compe
tițiile acestui an îl obligă pe re
prezentanții noștri la o compor
tare superioară, de natură să con
solideze frumoasele succese In
ternaționale.

în prim-plan se află cel mal ti
neri Jucători șl Jucătoare, care 
vor participa în lima mal, la In
gelheim (R.F. Germania), la cea 
de a m-a ediție a C.M. întrece
rile „mondialelor” vor fl abor
date, evident, de un lot nou de 
Jucători (cel care au participat la

III NOU TUHMEU Al fCHIPElOB Dll PRIMA GRUPĂ
începiad de duminică, .echipele 

fruntașe ale hocheiului nostru se 
vor intîlni din nou In cadrul u- 
nul turneu, cel de-al patrulea, 
din cadrul campionatului. Meciiu- 
rfie vor avea loc pe patinoarul 
artificial din Miercurea Oi-uc, pro
gramul fiind următorul :

DUMINICĂ : Dunărea — Dina
mo șl Sport Club — Steaua ; 
LUNI : Steaua — Dunărea șl 
Sport Club — Dinamo ; MARȚI : 
Dunărea — Sport Club șl Steaua 
— Dinamo ; JOI : Dinamo — Du
nărea șl Steaua — Sport Club ; 
VINERI : Dunărea — Steaua șl 
Dinamo — Sport Club ; SÎMBĂ- 
TA : Sport Club — Dunărea șl 
Dlnamo — Steaua.

Prima partidă va începe la ora 
ÎS, cea de-a doua la 1B,30.

Dacă Steaua domină cu autori
tate, ca șl tn alțl ani, campio
natul, avlnd 14 puncte avanș față 
de a doua clasată, în schimb, 
problema pe care acest turneu 
urmează să o rezolve este aceea 
a ocupantei locului n. Deocam
dată Dinamo are un punct avans 
față de Sport Club, așa cum se 
poate vedea șl din clasamentul

întocmit Aupă 
disputam pînă
I. Steaua But. 
Z. Dlnamo Buc.
X. Sp. cl. M.C.
4. Dunărea

înaintea
Mtercurea 
zece locuri 
citații : L „_____ ____,
33 p (20 goluri marcate 4-18 pase 
de gol) ; 2. pisăru (Dinamo) 34 p;
5. Tureanu (Dinamo) îl p ; 4.
Solyom (Dinamo) 29 p ; 5. K.
Antal (Steaua) 22 p ; 6. Hălăucă 
(Steaua) 21 p ; 7. Nistor (Steaua) 
20 p ; 8. Gliga (Steaua) 19 p ; 1.
J. Bartalis (Sport Club) Mp; 
M. Burada (Steaua) 18 p.

Țlnlnd seama că turneul care 
începe miine este ultimul înain
tea CJH. din Danemarca, este de 
dorit ca echipele să demonstreze 
nu numai o« bună pregătire la 
toți factorii și să practice un ho
chei de calitate, cl să acorde 
toață atenția șl fair-play-ulut, 
sportivitatea pe gheață constitu
ind un element Important In 
procesul creșterii valorice. (M.TJ

cele 24 de etape 
acum ;
24 20 1 3
24 12 3 9
24 12 2 10
24 0 2 22

121- 57 41
110- 92 27
93- 83 26 
86-158 2
de la

GL
competiției

Cine, iată șl primele 
în clasamentul eflea- 
Gereb (Sport Club)

a:

La C

ediția din 1985 au trecut la se
niori), compus din sportivi se
lecționați din echipele divizionare. 
Lotul lărgit a început pregătirile 
încă din toamnă, susținând duble 
întîlniri amicale cu echipele si
milare ale Cehoslovaciei (4—0) și 
Poloniei (4—0). In primăvară, ju
niorii noștri vor susține noi par
tide amicale de verificare cu pu
ternicele selecționate ale Cehoslo
vaciei și Ungariei (acasă) și cu 
cea a Poloniei (in deplasare). La 
ora, actuală, din cele două loturi, 
fac parte Maria Șopterean, Me
linda Demeter, Liliana Băjenaru, 
Laura Andrei, respectiv Ion Ru
ge, Nicolae Dumitru, Istvan Szo- 
verfl, Lucian Străinu, Llviu Ghi- 
ță șl alți tineri evidențiați anul 
trecut, cărora, firește, li se vor 
alătura cei care se vor remarca 
în mod deosebit în noul sezon.

Seniorii, cu toate că nu au în 
acest an „mondiale", au și ei un 
program destul de încărcat. Vor 
participa la o suită de meciuri 
internaționale șt anume cu re
prezentativele • Cehoslovaciei, R.F. 
Germania, “Ungariei șl R.D. Ger
mane. In plus, unii dintre selec
ționați vor fl prezenți la tradițio
nalele turnee, „Cupa Polară* din 
Suedia (prima manifestare a anu-

Iul — In luna februarie), «Trofeul 
Iugoslavia", «Cupa Poznanîa* 
«Cupa Sofia*, „Cupa Bmo* țd 
«Cupa Werner Seelenbinder* dm 
RJD. Germană.

★
In aceste zile, atît seniorii cft ?! 

juniori se pregătesc intens în ve
derea reluării activității competi- 
ționale interne, la 21 februarie 
urmind a avea loc primele me
ciuri din returul Campionatului 
Diviziei A, după care va Începe 
„Cupa F.R.P.", competiție rezer
vată celor mai bund seniori și Ju
niori. (T.R.)
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(Urmare din pag. 1)

rul orei 19, ne spunea ing. 
Ivan Dinu, care in această 
intervenție zi-noapt? nici el 
n-a știut ce-i somnul) au fost 
puse în funcțiune toate cele 14 
sgnde. Intervenția echipei mais
trului Ionel Gheorghiță a du
rat peste 24 de ore, răstimp in 
care nimeni n-a părăsit lu
crul. Clipe de încordare la fie
care scmdă, după care fluidul 
gros de țiței a reînceput si 
curgi. Ei, petroliștii, nu pre
cupețiseră nici un efort pen
tru a-și face datoria.

...Lucrurile, aici, pe meleagu
rile comunei Ianca, s-au petre
cut așa cum, probabil, s-ar fi 
putut intimpla, la ceasul ace
la, in oricare altă schelă 
irolieră din țară. Ceea ce 
am arătat încă, deși s-ar 
cuvenit s-o spunem de la 
eeput, este faptul că acești
vingători în lupta cu intempe
riile sînt toți prieteni ai spor
tului, în frunte cu tânărul in
giner Ivan Dinu (pentru care 
sport înseamnă nu numai fot
bal, ci și handbal, volei,- te
nis, și iarna — schi și patinaj), 
președintele asociației — fi
resc, numită — Petrolul Ian- 
ca. Electricianul Jean Moroia- 
nu este vicepreședinte al con
siliului asociației sportive și 
președintele secției de fotbal, 
iar lăcătușul Ionel Țițeiu, me
canicul Nicolae Damian, șo
ferii Nicolae Crîngașu, Vasile 
Bunea, Dumitru Martinovici și 
ceilalți membri ai brigăzii de 
intervenție practică sporturile 
preferate in cadrul diferitelor 
concursuri organizate sub egida 
Dactadei. Maistrul Ionel Gheor
ghiță (și el membru in condu
cerea asociației, are responsa
bilitatea activității sportive de 
masă) a apărat pină acum 
cîțiva ani buturile echipei de 
fotbal, care in prezent se află 
pe primul loc tn srria a treia 
a Diviziei C. tn 1983, după ee 
s-a retras din activitatea com-

SPORT, „MINUT CU
(Urmare din pag. t)

(74), Draica (82), Țăran u (90), 
Maxtinescu (100), Codreanu (+100). 
Cu mențiunea că unii dintre cei 
prezenți acum in sală pot modi
fica lista*. • «Să învățăm să 
respirăm !* — le propune Costică 
Ștefănescu elevilor săi, cerc de 
treninguri albastre pe albul tere
nului. «O metodă formidabilă — 
ne spune. De cind o practicăm 
am avut numai un accident mus
cular în toată echipa*. — Noutăți 
la F.C.M. Brașov ? „Multă tine
rețe: Toderici, Drăgănoiu, Petruș 
— toți de 16 ani, Teleptean —17 ani*.
• Pe același teren, după-amiază, 
aveam să asistăm la deschiderea 
sezonului fotbalistic... internațio
nal : se întrecea lotul de caiac- 
canoe al Bulgariei, aflat tn Poia
nă, cu o selecționată a... restului 
stațiunii. • Cuvîntul de ordine îl 
constituie, totuși, schiul. Pe 
mal buni performeri al țării 
intUnlm în întrecerile „Cupei 
Iinar*. Unul din concurenți se 
mește Nicolae Pestrea, apără
Iorile lud „U* Brașov, și odată în-

cel 
fl 

Su- 
nu- 
cu-

COPII ELEVI
în vederea aplicării Programului de dezvoltare a 

activității de educație fizică și sport pe perioada 
1985—1990, Ministerul Educației șl învățământului 
a inclus, între formele de organizare a educației 
fizice și sportului în învățămint, gimnastica in re
gimul zilei de școală și de grădiniță, eu o durată 
de 7—8 minute, activitate ce va fi condusă de 
către învățători, profesori de educație fizică, edu
catoare, de alte cadre didactice sau elevi — instruc
tori special pregătiți în acest scop. în funcție de 
suprafața curților școlilor, precum și de mărimea 
efectivelor de elevi, gimnastica zilnică se va efec
tua pe clase, grupe de clase, niveluri de învățămînt 
sau cu toate clasele în același tâmp. în situații 
bine motivate, cind condițiile atmosferice sînt ne
prielnice, gimnastica zilnică se va desfășura in să- 

cu ferestrele des-

minut; îINTR O CETATE A TURISMULUI
cheia tă Întrecerea va redeveni 
salvamontâstul Nicolae Pestrea. 
împreună cu colegii săi Mihal Ar- 
deleanu și Biazin Orban, venlțl 
să-l încurajeze. Șl el cu schlurile: 
.dacă recepționăm vreun apel, tn 
cîteva minute trebuie să fim la 
fața locului”. După nevoie, schi
ori, alplnlștl sau... halterofili, sal- 
vamontiștil sînt, in felul lor, niș
te performeri, o Pe o pirtle ală
turată — lecții de educație fizică 
Imbrăcind forma slalomului. Slnt 
studenți al Universității brașove
ne, Însoțiți de lectorul Adrian 
Prescorniță. Atractivă lecție, pri
ceputul mentor in ale sportului 
cel care s-a gtadlt, șl a pus în 
practică asemenea forme ale pro
cesului de. Învățămint. O Tot din 
schi, de data aceasta făcînd o 
scurtă joncțiune cu ideea de sport 
de masă: între agrement sportiv 
șl schi, acum iarna, la Poiana 
Brașov se poate pune semnul e- 
galitățll. Mai ales dacă șeful aces
tui compartiment se numește 
Kurt Gohn, iar unul dintre moni
tori, Dorin Munteanu. I-ațl recu
noscut pe foștii campioni națio
nali ? 9 După cîteva ore de —15”, 
petrecute pe pîrtie, o cană de... 
„+S0’“, de ceai fierbinte e bine
venită. Cabana Cristianul Mare e

o gazdă primitoare, notă impri
mată de amfitrion, Vasile Blen
des. „Aproape nu există nume 
ilustru in sporiul românesc, ne 
spune, care să nu fi trecut pe 
aici. La Poiana Brașov se încarcă 
rezervoarele de energie la Începu
tul fiecărui an compelițional...”. 
• Revenim soara la hotel. Perso
nalul recepției ișl întrerupe pen
tru o clipă treburile, interestn- 
du-se de numele învingătorului la 
„uriaș”, cerînd detalii despre con
curs. Oamenii turismului știu bi
ne că toate marile stațiuni de iar
nă, fie că, se numesc Grenoble,- 
Cortina d’Ampezzo, saint-Morltz 
și-au făurit renumele (și) prin 
sport, prin marile concursuri de 
schi sau bob pe care le găzduiesc 
an de an. în ceea ee o privește, 
Poiana Brașov și oamenii el nu 
uită că cea mal mare afluență au 
cunoscut-o cu circa două decenii 
în urmă, cind pe Sulinar 40.000 de 
spectatori (sau, dacă vreți, de... 
turiști) aplaudau victoria 
lului antrenor Gheorghe 
asupra faimosului Lacroix, 
s-ar putea reedita vreodată 
menea asistență 7 Probabil 
prin schi. Adică prin SPORT, no
țiune legată prin multe, foarte 
multe flre de TURISM...

PRACTICAȚI ZILNIC
chise, în prezența cadrului didactic planificat la 
ora efectuării acestei activități.

Programarea gimnasticii zilnice în orarul școlilor 
și al grădinițelor se va face de către conducerile 
unităților de învățămînt școlar sau preșcolar res
pective, în pauza care urmează după ora a 2-a 

• sau a 3-a de curs. Timpul afectat exercițiilor de 
gimnastică va fi asigurat prin devansarea sau pre
lungirea programului zilnic de școlarizare cu 10 
minute, astfel ca să nu prejudicieze procesul pro- 
priu-zis de învățămînt.

Exercițiile de gimnastică vor fi concepute de că
tre cadrele didactice de specialitate, învățători sau 
educatoare și se vor învăța cu întregul efectiv de

actua-
Bălan

Cum 
o asc- 
că tot

mul C.E. (să completăm, pen
tru că am ajuns aici: mai 
poate fi luată în seamă și o 
ștafetă de 4x100 liber, eu 
Costache, Dobrescu, Coparin 
și — aici e aici ! — Lung sau 
Pura). Revenind la medaliata 
„mondialelor" din capitala Spa
niei, e limpede un lucru: 
Noemi a „crescut" treptat și 
sigur, avînd multe de spus în 
marea performanță. Și poate 
fi protagonistă a Universiadei 
de la Zagreb, și poate lupta 
cu șanse incontestabile pen
tru supremație la Campionate
le Europene de la Strasbourg. 
Toată încrederea, deci, și in 
Noemi Lung !

O simplă privire aruncată in 
topurile anului precedent poa
te genera alte temeinice spe
ranțe, în perspectiva lui ’87 
fiind și alte ambiții. Un băiat 
(din păcate singurul’ prezent în 
aceste ierarhii ale cronome- 
trului), Ionuț Mușat, e creditat 
cu 22,91 pe 50 liber șl năzu
iește spre... mai repede, ata- 
cînd acel 22,33 care reprezintă 
performanța mondială de vîrf 
a probei. Stela Pura apare pe 
locuri onorabile în trei curse 
de craul și la 200 fluture, 
marele talent băimărean țin
tind consacrarea în arena se
nioarelor care. însă, trebuie să-i

GIMNASTICA ! 1
copii- și elevi în cadrul lecțiilor de educație fizică.

Pentru a asigura acestei activități cadrul optim 
de ordine și disciplină, conducerile unităților de 
învățămînt vor antrena în desfășurarea gimnasticii 
zilnice întregul colectiv didactic. Profesorii și în
vățătorii vor însoți, în mod obligatoriu, pe elevii 
clasei în care se vot afla in momentul organizării 
programului de gimnastică.

Din dorința de a veni în ajutorul tuturor facto
rilor din perimetrul unităților de învățămînt (pro
fesori, învățători, educatori etc.) care au obligația 
de a organiza gimnastic în regimul zilei de școală, 
ziarul nostru va, publica programe-model realizate 
în urma unor cercetări științifice și experimentări 
inițiate de Consiliul Național pentru Educație Fi
zică și Sport, cu sprijinul I.E.F.S. Grafica acestor 
programe aparține

repetăr. 
toate < 
trSșcou 
ori în 
fiind r 
procedt 
Antren, 
rian co 
sibilităț 
eepție) 
olimpic, 
că. Și 
confirm 
nu ca 
cind — 
iunie c, 
tre în 
200 spa 
secunde 
Eniko
cu acee 
tate, la 
teră, L 
pune to 
loare 
altă vi. 
Înoată 
mara C 
dreea S 
ales în 
mite să 
ropenelc 
Roma, 
clasame, 
anului 
rut nun
ta șir, 
nostim : 

Mai e 
Calități 
cesitatea 
vație, < 
candidați 
rile M 
Maricica 
ter, Cris 
Vișan, I 
alți tiner 
tației ju 
Corina I 
Ier, A 
Teodor 
colescu. 
nu. Și 
nerii spo 
else vb 
Concurs 
în posîbi 
rile afin 
țață de

Iile de sau pe coridoare. prof. Alexandrina Gvezea.Complexul nr. 1 (preșcolari, grupa mică, 3-4 ani)

2. «Hai să zburăm* — Stînd; 
ridicarea brațelor lateral la 45 
de grade (1—2), apoi la 90 de 
grade (3—4).

5. «Minge
stlnd cu mîinile pe șold, o să
ritură ca mingea, cu ambele 
picioare.

3. «Privește, cerul Stînd
depărtat, cu mîinile pe șold; 
extensie mare a spatelui și 
capului (1—21» apoi revenire 
(3-4).

Barza într-un picior 
Stînd cu mîinile pe șold; ri
dicarea genunchiului drept la 
piept (1—4), apoi același exer
cițiu, dar cu ridicarea genun
chiului stîng (5—8).

1. „Brațe scurte, brațe lungi* 
— Stînd depărtat, cu brațele 
Îndoite, mîinile la piept; două 
arcuiri cu brațele îndoite 
(1—2), două arcuiri eu brațe
le întinse lateral (3—4).

ADMINIS
NUMERI 

GEREA LX 
extragerea 
79 84; exti 
64 75 74 11 
tlguri: 1J8 
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In divizia a

meciul nr. 1 ai etapei

la baschet (m)
Dintre meciurile etapei

• Diviziei A de baschet mascu
lin iese în evidență cel dintre e- 
ctrip ele Farul Constanța șl Dl- 
namo Oradea, ale căror dispute 
au oferit, de regulă, întreceri e- 
cnilibrate și spectaculoase. In Ca
pitală, Steaua și Dinamo vor fo
losi partidele lor cu Raipid șl 
ICED și ca mijloc de verificare a 
potențialului în vederea întâlni
rilor directe care vor avea 
s&p-tămîna viitoare (sîmbătă 
duminică, în sala Floreasca).

Programul etapei de azi și mîl- 
ne — grupa 1—6: Rapid — Steaua 
(rezultate anterioare: 0—4; me
ciurile au loc în sala Rapid la 
ora 16 și la ora 9,30), ICED CSȘ 4 
București — Dinamo București 
(0—4; sala Construcția ICED, ora 
17 și ora 11), Farul — Dinamo O- 
radea (2—2); grupa 7—12: Politeh
nica Sportul Studențesc București 
— CSU Balanța Sibiu (0—4; sala 
Horească, ora 16 și ora 10). Uni
versitatea CSȘ Viitorul Cluj-Na
poca — RAMIRA Baia Mare (1—3), 
Politehnica CSȘ Unirea Iași — 
eademia Militară Mecanica Fină 
București (1—3).

Farul — Dinamo Oradea,

Dialog cu Mircea Lucescu (Dinamo)

VREM SĂ ÎNCHEGĂM 0 
SĂ SE SIMTĂ APORTUL

ECHPA

care căpitanul 
împlinea 31 de 
ai prezentat Ia 
antrenorilor —

A-
I

Clasamentul după jocurile eta
pei a 13-a (Intermediară): 1. Stea
ua 50 p, 2. Dinamo Buc. 50 p, 3. 
Rapid 35 p, 4. Dinamo Oradea 34 
p, 5. Farul 33 p, 6. ICED 32 p; 
T. Acad. Mii. 46 p, 8. CSU Sibiu 
«1 p, 9. RAMIRA 36 p, 10. Poli
tehnica Buc. 36 p, 11. Politehnica 
Iași 36 p, 10. „U" Cluj-Napoca 
S3 p.

11 așteptăm, firește, cu încre
dere...

Fără a fi prea cuprinzătoa
re, lista celor mai autorizate 
candidaturi pentru competițiile 
de vîrf ale noului an are, în 
schimb, o anume încărcătură 
valorică. Cu cîtva timp în ur
mă. un cunoscut tehnician se 
arăta îngrijorat de ceea ce 
„vine din urmă“, de la cele 
mai fragede vîrste. Și el avea 
o ' doză de dreptate — știm 
bine că nu se muncește la fel 
de pasionat și competent în 
toate centrele, lipsa' cadrelor 
de specialitate a devenit tot 
mai acută, Robert Pinter și 
Cristian Ponta au fost 
eioni europeni de jun

îaintea fetelor, dar băieții

cam- 
juniori 
L"i se 

colegelor, 
dar nu-i 

concret,

mențin în „umbra" 
atîtea altele încă —, 
mai puțin adevărat, ______ ,
progresul importantei discipli
ne olimpice. înotul românesc 
are o seamă de „vîrfuri" acum, 
a apărut slbianca Livia Co- 
pariu, despre care un antrenor 
ce-și cîntărește fiecare vorbă 
se tot minunează, anunțînd o 
nouă... stea, sînt și alți tineri, 
copii chiar, bătînd cu tot mai 
mare îndrăzneală la poarta 
performanței. Important rămî- 
ne, mai întîi și întîi, felul in 
care sînt și vor fi conduși pa
șii acestor talente, pentru Îm
plinirea lor nici un efort ne- 
putînd fi prea mare (se cere 
acum, printre altele, o judeca
tă foarte realistă asupra posi
bilității atingerii a două vîr
furi de formă repetate la scurt 
interval, gîndindu-ne, firește, 
la participanții la J.M.U. și 
C.E.). Iar căutările celor mai 
nimerite căi în această direc
ție, de genul inspiratei consti
tuiri a grupei viteziștilor, tre
buie să continue. Pentru ca 
recordurile să cadă pe mai de
parte — „de asta sînt făcu
te !“, susține, sus și tare, Ta
mara Costache —, pentru ca în 
cartea natației românești să 
apară noi file de citit pe ne
răsuflate, iar înotul să-și dez
văluie tot mai multor oameni 
frumusețile adevărate...

P. S. : Si iată că nu a În
ceput bine anul, iar recordurile 
au și început să cadă : la con
cursurile din Franța, perfor
manțele înotătoarelor Tamara 
Costache și Noemi Lung sînt 
de cel mai Înalt, nivel !

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

I
>

„Dacia 1300“. excursii ta ILP. Po
lonă șl Importante sume de bani. 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES de duminică. 25 
ianuarie, va avea loc ta Bucu
rești, ta sala clubului din atr. 
Doamnei nr. 2, taceptad de la 
ora 16,30. Tragerea va fi transmi
tă la radio, pe programul I, la
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Ce mai e nou la Dinamo. 
Mircea Lucescu, in aceste 
de iarnă ?

• Ne pregătim... Vrem
întinerim echipa, deoarece 
balul modern solicită tot___
mult, generațiile fotbalistice 
s-au micșorat in timp si ban
da rulantă e 
demonstrat-o

o
zi cu zi
remarcat 

a lui 
turului.

o oarecare experien
ță în lucrul cu jucătorii foarte 
tineri. Așa am procedat si la 
Corvinul. Tinerii trebuie căliți. 
Un jucător oricât de talentat — 
și avem unii — nu valorează 
mare lucru dacă nu e rodat în 
jocuri care să-1 solicite, să-l 
pună în situații dificile, in care 
să simtă si să Înfrunte respi
rația amenințătoare a unui con
sacrat.
• Cum va juca Dinamo in 

acest retur ?
• E greu de spus. Impor

tant e să închegăm o echipă. 
O echipă al cărei „11“ de bază 
să fie curînd șf în memoria 
suporterilor.
• Dă-mi voie să deschid o 

paranteză. Dacă mi s-ar cere 
să rostesc din memorie „U“-le 
Braziliei din 1970, n-as avea 
nici o dificultate. In schimb, pe 
cel din Mexic n-as reuși să-I 
pun imediat pe hirtie.
• Paranteza e binevenită. 

Asta confirmă că o echipă, pen
tru a intra în conștiința publi
cului, trebuie să învingă, să-și 
formeze singură numele si re- 
numele. Iată, pentru că al po
menit de Brazilia, ceea ce a 
împiedicat confirmarea ei la 
public a fost eliminarea. O eli
minare fără inf ring ere... O eli
minare din cauza penalty-ului 
ratat de Zico... Dar asta nu 
mă poate face să uit că Bra
zilia nu a fost învinsă de ni
meni, a marcat 10 goluri și a 
primit unul singur...

• De la Platini, in ziua In

Mondial, 
viața de

• Am 
întinerire 
parcursul
• Am

zile

mai rapidă. A 
și Campionatul 
demonstrează și 

a fotbalului.
tendința de 
Dinamo pe

echipei Franței 
ani... Apropo... 

recentul curs ai 
in calitate de 

președinte al Colegiului — un 
foarte interesant referat de 
vreo două ore pe marginea 
Campionatului Mondial... Fiind 
vorba de un curs pentru spe
cialiști, poate că marele public 
ar vrea să

® Ne-ar 
timp, dar 
dialul s-a 
peste așteptări... si asta la al
titudine... Să ne imaginăm ce 
o să fie la Campionatul Mon
dial din Italia. Spun asta pen
tru că problema întineririi, a- 
supra căreia insistăm, este le
gată si de imaginea pe care 
trebuie să ne-o facem despre 
felul in care va arăta fotbalul 
peste 4—5 ani. Oricum, fotba
lul curge cu o viteză greu re
petabilă^ As mai spune că la 
Mundial s-a simțit o interesan
tă Îmbinare a stilului european 
cu oel sud-american, Bilardo 
însuși a declarat că în echipa 
sa un rol hotăritor l-au avut 
cei trei „europeni" de bază —' 
Maradona, Valdano si Burru- 
chaga — care au adus expe
riența lor in materie de tacti
că... în fine, s-a putut vedea 
si orientarea celor două conti
nente ale fotbalului : Europa, cu 
fotbalul ei direct, rapid, auto
matizat. pe alocuri, cu elemen
te combinative studiate... asa 
cum a fost cazul Danemarcei, 
U.R.S.S.. Spaniei, chiar Franței, 
in pofida unei oarecari oboseli... 
America de Sud. cu o progresie 
mai lentă și mai gîndită pînă 
In treimea adversă, pentru ca 
acolo să se valorifice abilitatea 
tehnică superioară, driblingul, 
fenta... Cam asta ar fi...
• Ce obiective are 

acest retur ?
© în primul rînd 

unei echipe în care 
tă aportul tineretului... Vrem să 
jucăm în Cupa U.E.F.A. Ar fi 
un bun prilej pentru a-i arun
ca în foc. cum se spune, pe 
tinerii care își vor fi cucerit 
locul în echipă... Sper să ju
căm mai bine în retur. în 
toamna trecută am avut un 
scurt circuit în Cupa Cupelor... 
SI echipa s-a resimțit în mod 
inevitabil. A mai fost si indis
ponibilitatea lui Moraru. sol
dată cu o mai slabă sincroni
zare a jocului apărării.
• Cu ce sentimente pornești 

la drum ?
• Cu optimism. Un optimism 

care nu m-a părăsit niciodată, 
deși pe marea agitată a fot
balului sint atîtea valuri mari, 
gata să te doboare. Așteptăm 
mingea, așa cum o așteaptă și 
copiii, deși — în ceea ce mă 
privește — au trecut 20 de ani 
de cînd debutam în echipa na
țională.

TINERILOR
Subiecte la ordinea

REACTUALIZAREA ȘUTULUI

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ASTAZI, LA BRAȘOV, 

F.C.M. — DINAMO. Seria meciu
rilor amicale, la Brașov, este 
deschisă de jocul dintre formația 
locală F.C.M. șl Dinamo, care va 
avea loc pe stadionul Tineretului, 
de la ora 15.
• ȘI IN CAPITALA, O PARTI

DA AMICALA: C.F.R. IA.CPB 
— F.C. OLT. Întâlnirea se va dispu
ta azi, pe stadionul CJJL-IACPB 
(din apropierea Piețll Giuleștl). 
de la ora 14,30.
• DE LA F.R.F. Echipele di

vizionare C stat obligate să fo
losească, pe toată durata meeta- 
rfflor din campionat, trei 
născuțl ta anul 1966 sau 
neri și nu mai muK de 
eători seniori nășeați 

1955 sau mal vtrstnlci.
vor putea fi tnlocuiți eu jucă
tori de aceeași vtrstă săra mai 
tineri.

jucători 
mal tl- 
doi ju- 
în anul 
Aceștia

ore 17,36. Numerele extrase vor 
fi retransmisie la radio, la oca 
22,30 (după emisiunea „Panora
mic Sportiv*, o dată cu rezultatele 
concursului Pronosport dta ace
eași zi).
• Nu uitați că astăzi este și 

termenul limită pentru depune
rea buletinelor Pronosport la 
concursul acestei săptămlnl, care 
programează partide dta divizia 
B a campionatului italian.

j INVITAȚIE la patinaj
în perioada 26 ianuarie pentru public zilnic îi

— 1 februarie 1987, patinoa
rul artificial „23 August", 
din Capitală, este deschis

pentru public zilnic între 
orele 10—12, Iar joi, sîm
bătă, duminică și după- 
amiaza între orele 14—16.

afle cite oeva...
trebui foarte mult 
as spune că Mun- 
jucat într-o viteză

Dinamo in

închegarea 
să se sim-

loan CHIRILA

»Șutul de la distantă a de
venit mai important, ca armă 
tactică decisivă, tocmai pentru 
că in disputa eu apărările, ca
re se aglomerează în fata si in 
interiorul propriului careu, el 
poate rezolva ceea ce nu rezol
vă zeci și zeci de încercări de 
a pătrunde, printr-un aseme
nea masiv sistem defensiv, prin 
acțiuni combinative desfășura
te pe spații foarte mici." Afir
mația aparține unuia dintre 
tehnicienii care si-a cucerit o 
binemeritată faimă in timpul 
din urmă. Carlos Bilardo, se
lecționerul echipei Argentinei, 
care a cules, in Mexic, roade
le unei munci de înaltă com
petență. dusă cu stăruință si 
multă clarviziune. Dar Bilardo 
continuă ideea : „Din neferi
cire, tocmai actualul moment 
al fotbalului nu aduce în prim- 
plan prea multi 
tați cu calități de 
mut. Luat* chiar 
a Campionatului 
mar, Raț, sau cunoscutul si 
consacratul Platini pot 
marcați ca „tunari" de 
tantă. Formația noastră 
și ea lipsa unor suteri 
mut ; avindu-i, am fi rezolvat 
mult mai ușor meciuri in care 
am trecut prin mari emoții."

Mai de curînd, aveam să ne 
întâlnim cu o constatare ase
mănătoare. După finala „Cupei 
Intercontinentale" de la Tokio, 
tehnicienii formației 
prezenți in capitala 
subliniau că absența lui Boloni 
s-a resimțit si pe planul orga
nizării jocului, dar si sub aceia 
al creșterii eficacității, recu
noscută fiind specialitatea in
ternaționalului nostru de a șu
ta de la distanță, adeseori cu 
benefice efecte pe tabela de 
marcaj. Or și jocul cu River 
Plata a prezentat caracteristi
ca de care pomenea Bilardo 
mai sus : o retragere preme
ditată, constantă a formației 
argentiniene în propriul careu, 
situație in care multe baloane 
aparțineau campioanei noastre 
în preajma liniei de 
tri, in poziții ideale 
utiliza șutul de la 
Probabil că Boloni ar 
cat mai des si mai insistent a- 
ceastă soluție a „desfacerii" 
super-lacătului defensiv opus 
de campioana Americii de Sud; 
Primjnd gol. River Plata ar fi 
fost obligată să lasă la joc si 
cu totul altfel s-ar fi desfășu
rat, In continuare, disputa de 
pe stadionul din Tokio.

jucători do- 
șuteri de te- 
ultima ediție 
lumii. Josi-

fi 
Ia

de

re- 
dis- 
dus 
te-

noastre. 
niponă,

16 me
de a se 
distantă, 
fi încer-

DISTANTĂ
Pornind de la cazurile sem

nalate si în Campionatul Mon
dial si intr-o dispută de vîrf 
a performanței internaționale, 
ajungem si la situația din 
campionatul nostru de unde 
derivă, de fapt, insuficiența 
apărută în disputele cu forma
ții de peste hotare. Nu cu 
mult timp în urmă, tot în co
loanele ziarului nostru, se sem
nala slaba eficacitate decurgînd 
din raportul cifric al suturilor 
expediate și golurilor marcata, 
în datele prezentate se inclu
deau, firește si loviturile de la 
mare distantă si cele din apro
pierea porții. Constatăm că gi 
In prima noastră divizie, ten
dința de a se utiliza lovitura 
de la distantă este în scădere; 
Apare mult mai des dorința de 
a se realiza finalizarea la ca
pătul unor combinații prelungi, 
purtate adeseori pînă în preaj
ma careului mic; pentru ca
de multe ori — nici asa să nu 
se obțină golul. Constatăm că 
si numărul si valoarea jucăto
rilor care execută suturile de 
la distantă este în scădere. Am 
amintit de Boloni. î-am mai 
cita ne Iovan, Klein. . Movilă, 
Bărbulescu, Munteanu II. Za
re, Irimescu. Avădanei, Mocanu 
dintre fotbaliștii de pe prima 
scenă care nu uită această ar
mă surprinzătoare si capitală, 
șutul de la distanță. Dar si ei 
înoearcă prea puțin poarta, te- 
mîndu-se de nereușitele care 
atrag, de multe ori. reproșuri
le coechipierilor si dezaproba
rea spectatorilor. Atitudini ne- 
iustificate. Pentru că numai 
încercarea cu mult curaj și în 
mod repetat a acestor execuții, 
care cer multe calități, (dar si 
antrenamente insistente!), duce 
Ia atingerea unui grad ridicat 
de precizie și forță. Ne amin
tim de o mărturisire a unui 
celebru fost internațional bra
zilian, Rivelino, „tunar" re
marcabil : „La început m-au 
Intimidat reproșurile’ coechipie
rilor când mingea se ducea de
parte de bare. Dar, apoi, nu 
le-am mai luat în seamă. Am 
Început să trag de la mare 
distanță de cite ori aveam o 
bună poziție. Și n-a trecut 
chiar asa de multă vreme pînă 
au venit... felicitările pentru 
goluri marcate de la 25—30 du 
metri..."

Eftimie IONESCU

DIVIZIONARELE B Șl STARTUL NOULUI SEZON 
CHIMICA TIRNAVENI - DORINȚA UNANIMĂ 

DE AUTODEPAȘIRE
Echipa antrenată de experimen

tatul antrenor loan Czako (multă 
vreme pe banca tehnică de la 
ASA. Tg. Mureș) a terminat tu
rul campionatului cu un punctaj 
mulțumitor, ca și in ediția 1985/86. 
Atunci, cu un golaveraj mai bun, 
Chimica Tlrnăvenl ocupa poziția 
• eincea. Acum, ea deține locul 
șapte, la două puncte de locul 
trei. „In linii mari, stotem sa- 
ttsfăcuți de prestația din toam
nă a echipei noastre, ne declară 
președintele secțieipreședlntele secției de totbal, 
Dorin Groza. Acest -|-1 la adevăr 
reflectă posibilitățile el, pe care 
trebuie să le valorificăm la ma-

ximum. Ne-ani propus un retur 
nu numai cu mai multe goluri 
marcate, dar și cu mai puține 
primite. Și, dacă se poate, cu 
încă ceva puncte aduse de... a- 
fară, din cele opt jocuri pe care 
le avem de disputat. Avem posi
bilități pentru a atinge aseme
nea obiective dacă ținem cont că 
echipa noastră are o medie' de 
vtrstă care nu depășește 24 de 
ani. Ca să nu vorbesc de ta
lentul unora dintre jucătorii ti
neri-. Așadar, intențiile formației 
din Tîrnăvenl stint frumoase.

Antrenamentele a>u demarat ta 
11 ianuarie, „stagiul Sovata- fiind

planificat intre 3i .1—12.11. Locul 
cu care s-a pornit la drum este 
aproape identic cu cel aliniat ta 
startul campionatului. Adică s 
Vunvuiea, Baniță — portari j 
Szalteleki, Nlstor, Viran, Ogrean, 
Pop, Fodor, Banei — fundași î 
Both n, Dicui, Vig, Cenan, 
Ghlurcă, Dobrin (revenit după 
stagiul militar) — mijlocași; 
Kutl, Marton, Oszvatz, Oprișor — 
atacanți. Au fost promovați, de 
la juniori, mijlocașul Stoica și 
fundașul Balea. Vorbind despre 
promovări trebuie să notăm că, 
exceprindu-1 pe Both II și Mar
ton, toți ceilalți component! at 
acestei „miel" formații din Tîr- 
năyeni, care !-a dat pe BSISni, 
frații Bozeșan, Stoica (fost la 
„U" Cluj-Napoca), Hîncu (Ja Pe
trolul), ca să nu mai vorbim de 
alțl divizionari B, sînt produsul 
propriului centru de copil fl 
juniori.

ANUNȚ
Magazinele auto I.D.M.S. livrează numai pin* 

la 31 ianuarie 1987 autoturisme DACIA 1300 cum
părătorilor programați după cum urmează, la 
magazinele:

București ptnă la nr. 7.700/1986; Pitești plnă la 
nr. 8.000/1985; Brașov plnă la nr. 2.000/1936; Ba
cău pînă la nr. 400/1986 șl 7.700/1986 pentru cum
părătorii din jud. Brăila și Tulcea transferați de 
la magazinul București; Baia Mare ptnă la nr. 
1.300/1986; Reșița pînă la nr. 800/1936 și 1.400/1986 
pentru cumpărătorii din jud. Hunedoara transfe
rați de la magazinul Timișoara; Cluj ptnă la 
nr. 1.500/1986; ~ ‘ ---------- ~ '
șoara ptnă ia 
1985.

Craiova ptnă la nr. 800/1986; Tlmi- 
nr. 1.400/1986; Iași pînă la nr. 1.600/

CtștlgătorilCiștigătoxil CEC de la tragerea din trim, m 
1986 se pot prezenta pentru ridicarea autoturis
melor DACIA la magazinele auto IDMS, conform 
arondării teritoriale comunicate prin filialele 
CEC, cu excepția celor arondați ia magazinele

de stocul 
de livrare

autorizație

auto București și Craiova, care vor ridica auto
turismele de la ' ' ' “

Vtnzările se 
de autoturisme , 
a fiecărui magazin.

Precizăm că la livrare se eliberează 
provizorie de circulație ptnă la domiciliul cum
părătorului, tar de la stația PECO care deser
vește magazinul auto se asigură contracost car
burantul necesar.

Cumpărătorii dta evidența magazinelor auto 
Bacău și Craiova pot ridica autoturismele, la 
cerere, de la magazinele auto București și, res
pectiv, Pitești ta baza unei adrese de transfer.

De asemenea, se aduce la cunoștință cdor in
teresați că la magazinul auto din str. Valea Cas
cadelor 24. sectorul 6, se primesc Înscrieri la 
autoturismul OLTCIT CLUB prin transferul celor 
care au depus bani la C.E.C. ta cont pentru au
toturism plnă la data de 31 decembrie 1985.

Informații suplimentare la telefon 11.39.56 — 
tot. 131 șl 179.

magazinul auto Pitești, 
efectuează In funcție 
și capacitatea zilnică i



TAMARA COSTACRE, 
ÎNVINGĂTOARE 

LA STRASBOURG
! PARIS, 23 (Agerprcs). Proba 
feminină de 200 m liber din 
cadrul concursului internațional 
de natatie de la Strasbourg 
a revenit înotătoarei românce 
Tamara Costache în 2:02,55, 
urmată de Catherine Plewinski 
(Franța) — 2:02,91, Regina
Ditman (R.D. Germană) — 
2:03,46, Stela Pura (România) 
— 2:03,84, Cornelia Seithe 
(R.D. Germană) — 2:06,33, Ve- 
ronique Jardin (Franța) — 
2:06.22.

In turneele finale ale cupelor europene la volei

CALIFICĂRI NORMALE Șl DOUĂ EXCEPȚII...
Așadar, miercuri s-au ales 

finalistele cupelor europene la 
volei. în urma meciurilor-retur 
din penultima fază a competi
țiilor. Nu au fost. în general 
mari surprize, echipele mai 
bine cotate „ab initio" fructifl- 
cîndu-si sansele. Intre excepții 

Pe centru, stelistul Perrteleaeu tn fața blocajului ola-ndez. Fazi din 
meciul steaua — B. Martlnus Amstelveen (3—2) desfășurat in sala 
Floreasca din Capitali Foto: Aurel D. NEAGU

s-au numărat, din păcate, am
bele noastre reprezentante în 
întrecerile masculine. Steaua (în 
C.C.E.) și Dinamo (în Cupa Cu
pelor). Si. trebuie sâ recunoaș
tem. culoarele pe care s-au a- 
flăt ambele n-au fost cele mai 
dificile. Surprinzător este fap
tul că atît Steaua, cit și Dina
mo au ratat calificarea îndeo
sebi datorită prestațiilor lipsi
te de vlaga si hotărîre de pe 
propriile terenuri. După ce au 
ciștigat un set în deplasare si 
au scăpat printre degete un al
tul. la Amstelveen, în fata 
campionilor olandezi, era de 
așteptat ca stelistii să-și ia re
vanșa la scor în returul din 
„Floreasca". Dar. dosi favoriți 
la calificare, ci au lăsat iniția
tiva oaspeților in prima jumă
tate a partidei si, învingînd 
doar cu 3—2. au fost eliminați. 
La fel si Dinamo (în prima 
înțîlnire cu echipa poloneză 
Resovia Rzeszow), care a îngă-

„•internaționalele** de tenis ale Australiei

EDBERG - CASH,
Finala Campionatelor Inter

nationale de tenis ale Austra
liei. care se desfășoară pe te
renurile de iarbă de la Mel
bourne. va opune ne australia
nul Pat Cash (cap de serie nr. 
11), pentru prima dată in fi
nala unui turneu din seria 
.marelui slem“, fost semifi- 
nalist la Wimbledon și 
Flushing Meadow tn 1984, 
suedezului Ștefan Edberg 
(nr. 4), deținătorul titlului. Cei 
doi se întîlnesc pentru a tre
ia oară, Edberg cîștigînd prima 
confruntare în 1986, în turul 3 
al turneului de la Stockholm, 
în timp ce Cash a învins la 
limită (13—11. 13—11. 6—4), In 

duit adversarei acumularea 
multor puncte, unele făcute pur 
și simplu cadou ! Si cu toate 
că Dinamo a câștigat acasă cu 
3—0, în retur n-a reușit să ob
țină „setul calificării" sau un 
punctaveraj superior. De unde 
se vede că în primul rînd „cal

culele de acasă" n-au... ieșit.
La un pas de a fi eliminată 

în C.C.E. a fost Panini Mode
na. care după 3—0 acasă, cu 
Eczacibasi Istanbul, a pierdut 
primele două seturi din meciul 
retur la 3 și 5, o victorie la 
orice scor în setul al treilea 
(ceea ce nu s-a întîmplat) pu
țind califica pe campionii turcii 
Deci în turneul final al C.C.E. 
din Olanda vor juca luna vii
toare : Ț.S.K.A. Moscova (fa
vorită). Ț.S.K.A. Sofia, B. Mar
tinii, Amstelveen si Panini Mo
dena. In Cupa Cupelor, alături 
de Resovia, calificări normale: 
Tartarini Bologna (în dauna lui 
Radiotehnik Riga), Spartak So
fia și Bosna Sarajevo. Ca și in 
competițiile feminine : Uralo- 
cika Sverdlovsk, Ț.S.K.A. Mos
cova, Dynamo Berlin si Olim
pia Ravenna (în C.C.E.), Ko- 
munal Minsk, Nelsen Reggio 
Emilia, Feuerbach și Dinamo 
Tirana (Cupa cupelor).

ÎN FINALĂ
decembrie trecut, in finala Cu
pei Davis, disputată intre echi
pele Australiei si Suediei.

In semifinale, tenismanul 
australian a reușit o surprin
zătoare victorie în fața lui 
Ivan Lendl, nr. 1 mondial, în 
4 seturi : 7—6, 5—7, 7—6. 6-4, 
iar Edberg a dispus ușor de 
Wally Masur (învingător in 
„optimi” asupra lui Boris 
Becker, nr. 2 în clasamentul 
ATP): 6—2 6—4, 7—6.^

PHILIPPE SELLA, CEL MAI BUN
RUGBYST AL ANULUI 1986
Cunoscatul săptămînal francez 

„Midi Olympique“, profilat pe 
rugby, a stabilit, pe baza votu
rilor unor ziariști de specialitate, 
pe cel mal bun rugbyst al anului 
1986. Acesta este centrul francez 
Philippe Sella, care urmează ast
fel, argentinianului Hugo Porta 
(1985), unul alt francez, Jerome 
Gallion (1984) și neo-zeelandezu- 
lul M. Mexted (1933).

Tur de orizont în campionatele

naționale din Europa

scorw .• GLASGOW RANGERS IESE DIN UMBRĂ!
Glasgow Rangers, un nume ca

re revine In actualitate. Club 
binecuno-scut și în fotbalul eu
ropean, Rangers a stat, însă, în 
ultima vreme mai mult In um
bră și a privit neputincios cum 
Celtic, Aberdeen sau Dundee 
United cîștigă trofeu după trofeu 
în întrecerile interne majore. 
Ceea ce pentru un club cu faima 
lui Rangers era de neacceptat. 
Șl în consecință în vara trecută 
s-a declanșat o vastă operațiune 
de reclădire a unui „11“ compe
titiv. Acțiunea a Început, așa 
cum se obișnuiește, chiar cu con
ducerea tehnică. Numele noului 
manager a constituit Insă o ma
re surpriză. Pentru că cel ce 
urma să pregătească formația 
„alb-albaștrilor" — și să o con
ducă spre cele mal înalte piscuri, 
se înțelege, întrucît altfel nu era 
chip — nu mal pregătise pînă 
atunci nici o altă echipă ! Este 
vorba despre Graeme Souness. 
După doi ani petrecuțl la Samp- 
doria, acesta se reîntoarce acasă 
șl trece deci la timona lui Ran
gers. Fără a renunța însă com
plet la cariera de jucător, el 
fiind prezent pe gazon alături de 
elevii săi, atunci cînd considera 
util. Parcă după modelul fostu
lui său coleg șl prieten de la Li
verpool, Dalglish.

Cea de a doua mare surpriză 
a constituit-o lista jucătorilor so
licitați de noul manager. Aceas
ta era alcătuită, aproape In to
talitate din jucători... englezi. Un 
fapt fără precedent, pentru că, 
știm bine, pînă acum jucătorii 
scoțieni erau aceia care își fă
ceau bagajele cu destinația An
glia. Iar acești englezi erau in- 
Cemaționali cu frumoase cărți

C.C.E. LA BASCHET
Rezultate înregistrate in 

C.C.E. la baschet — FEMININ, 
GRUPA A : Primigi Vicenza — 
Dinamo Novosibirsk 91—83 
(50—49). Clasament : 1. Primigi 
10 p. 2. Dinamo 8 n, 3. Uni
versitatea Cluj-Napoca 6 p. 4. 
Partizan Belgrad 6 d. GRUPA 
B: Agon Dilsseldorf — Sparta 
Praga 75—82 (44—44). Clasa
ment : 1. Levski — Spartak
Sofia 9 D. 2. Agon 8 p. 3. Spar
ta 7 d. 4. S.F. Versailles 6 p. 
MASCULIN : Zadar — Trecer 
Milano 78—85 (40—40), Maccabi 
Tel Aviv — Real Madrid 81— 
80 (41—41). Clasament : 1. Or- 
thez (Franța) 9 p (5 jocuri), 2. 
Trecer 9 n (5 j), 3. Maccabi 9 
p (8 j), 4. Jalghiris Kaunas 8 
p (6 J). 5. Zadar 7 o (5 i). 6. 
Real 6 p (5 j).

FUMATUL, LA INDEX !
LONDRA, 23 (Agcspie..) — In 

Marea Britanic s-a decis, la ni
vel guvernamental, reducerea 
substanțială a reclamei pe care 
o fac companiile producătoare de 
țigări cu ocazia manifestărilor 
sportive. In acest scop s-a insti
tuit un control sever vizînd pu
blicitatea acestor produse tn 
timpul întrecerilor sportive tele
vizate șl, totodată, inserarea unor 
anunțuri oare să prevină asupra 
pericolului fumatului.

de vizită, care, de dată mai re
centă sau mad îndepărtată, au 
Îmbrăcat tricoul reprezentativei 
Albionuluâ In frunte cu fundașii 
Butcher șl Roberts și portarul 
Woods. Că Souness s-a achitat 
destul de bine de noua sarcină 
se poate con stata urmărind ac
tualul clasament, In care, iată, 
Rangers se află tn plutonul 
fruntaș.

Dar nu-1 va fi prea ușor lui 
Souness să treacă primul linia 
de sosire. Grupul protagonistelor 
este destul de compact, iar pînă 
La ultimul fluier al actualului 
campionat mal sînt destule etape. Mihai C!UCA

ROMÂNIA - UNCmA 

23-20 LA HANDBAL (m)
BUDAPESTA, 23 (Agcrpres). 

Intr-un meci amical disputat 
la Budapesta, echipa masculină 
de handbal a României a în
vins cu scorul de 23—20 
(11—12) reprezentativa Un
gariei. Principalii realizatori 
ai formației române au fost 
Stingă — 8 goluri. Covaeiu și 
Dogărcscu — 5 goluri tiecar e.

PE SCURT
CICLISM • Cursa de șase zile 

de la Stuttgart s-a Încheiat ou 
victoria cuplului Josef Kristen 
(R.F. Germania), Roman Hermann 
(Liechtenstein) — cu 190 puncte, 
pe locurile următoare clasindu-se 
perechile Dietrich Thurau (R.F.G.) 
— Danny Clark (Australia) — 63 
puncte, șl la un tur, Francesco 
Moser (Italie) — Anthony Doyle 
(Marea Britanic).

POLO 0 In prima zi a turneu
lui internațional de la Perth 
(Australia), echipa U.R.S.S. a 
întrecut cu 10—9 selecționata 
S.U.A., în timp ce reprezentativa 
Australiei a învins cu 8—1 for
mația Iugoslavă Mladost zagreb.

TENIS DE MASA © ta O tra- 
va (Cehoslovacia), în cadrul ,,Su- 
per-llgii europene", echipa Iugo
slaviei a întrecut cu 4—3 forma
ția cehoslovaciei.

la diferențe confortabile,

ceea

Principala contracandidată a lut 
Rangers se anunță a fi eterna 
sa rivală locală. Celtic. Aflată 
multă vreme pe prima poziție, u- 
neori 
echipa Iul Aitken șl McStay a 
risipit cu destulă ușurință 
ce agonisise cu multă trudă. Iar 
acum trebuie să privească nu 
cu ochi buni, vă dați seama — 
la ascensiunea lui Rangers.

In ultimii ani Aberdeen a pier
dut multi jucători de valoare. 
Gîndiți-vă numai la McGhee, 
Black sau Strachan. Cea mal 
grea pierdere a suferit-o insa In 
toamnă trecută, prin despărțirea 
de managerul Alex 
plecat la Manchester United, cel 

clădise una dintre cele mal 
scoțiene, dincare ---------- -

redutabile formații 
ultimii ani.

Echipa revelație______ __ a sezonului 
trecutrpe care au despărțit-o nu
mai cîteva minute de titlul de 
campioană, Hearts of MiddlotM-. 
an, nu s-a mal implicat aȚim 
în disputa pentru podium. Sa n 
fost un simplu foc de pale 1 Sa 
spune câ nici acum nu-1 vine 
sâ—șl creadă ochilor că ca nu este 
echipa campioană...

€ a I e i d SURPRIZE...
Graeme Souness, tn T ; . u iued- 
torul-antrenor al lai Glasgow

Rangers

In cele ce urinează vom reaminti cîteva
J dintre marile surprize ale sportului mon- 
j dial, căci și din insuccesele favoriților și din J* QHl'hhColo zhi l ' •’ 5 '1 rar-i 1 r~. „ -P-m , .

a

succesele outsiderilor apare adesea frumu
sețea inegalabilă a sportului.

® La 29 iunie 1950, la Bello Horizonte, în 
Brazilia, a fost programată, în cadrul ce
lui de al IV-lea Campionat Mondial de fot
bal, partida dintre experimentata formație a 
Angliei și foarte modesta echipă a S.U.A. 
Se spunea, de altfel, că englezii ar fi pu
tut alcătui atunci zeci de echipe cu care 
să-1 întreacă pe fotbaliștii de peste Ocean. 
Meciul de la Bello Horizonte a început cu 
insistentele atacuri engleze, multe, pericu
loase și spectaculoase dar... golul n-a venit. 
Diirîpotrivă. în min. 33, prin Gaetjens, ame
ricanii concretizează una din puținele lor 
ocazii. Pînă la sfîrșit scorul rămîne neschim
bat, deși englezi! au atacat debordant, dar 
au ratat (spre sfîrșitul întîlnirii portarul a- 
merican Borghl a respins mingea executa
tă slab, dinlr-un penalty, de interul dreapta 
Bentley !). Nu-î mai puțin adevărat că și 
„modeștii" lor adversari s-au apărat cu în
verșunare. Din formația Angliei au făcut 
parte, între alții Ramsey (mai tîrziu antre
norul reprezentativei țării sale, campioană 
a lumii în 1966), Wright, Finney, Mullen, 
Mortensen.

® O altă surpriză, tot de marl Dronr,’'‘’! 
la următoarea ediție a C.M. de fotbal, chiar 
In finala competiției MaT întîi, la 20 iunie 
1954. la Basel, ' în cadrul grupei, formația 
Ungariei a dispus confortabil, cu 8—3, de

reprezentativa R.F. Germania, și, totuși, 
iată, finala de la Berna, de la 4 iulie, s-a 
desfășurat tot între aceste echipe. Firește, 
prima șansă o aveau fotbaliștii unguri, a- 
flați atunci intr-o formă de vîrf. Ei au și 
condus cu 2—0, dar pînă la urmă au fost, 
nu numai egalați, ci șl întrecuți cu 3—2, 
printr-un gol marcat în min. 85, de către 
Rahn.

© In marea sală a Dortmundului, în .rața 
unor tribune umplute la refuz, s-a desfășu
rat, la 12 martie 1961, finala Campionatului 
Mondial de handbal. Dacă prezența echipei 
Cehoslovaciei în ultimul act al competiției 
era considerată ca ceva normal, dată fi
ind și prezența sa pe podiumul precedente
lor două ediții ale C.M. (III în Suedia, în 
1954 și II în R.D.G., în 1958), cea a Româ
niei, dimpotrivă, însemna „ineditul". Spe
cialiștii acordau cehoslovacilor prima șansă, 
dar handbaliștli români, jucînd excelent, au 
condus de șapte ori; adversarii lor doar de 
două ori (este drept diferența, de fiecare 
dată, a fost de doar un gol). La consuma
rea timnului de joc regulamentar scorul a- 
răta 7—7. Prima prelungire (2 reprize a cîte 
5 minute) a fost „albă", astfel că a mal 
fost nevoie de încă o prelungire, în care 
formația României și-a asigurat victoria, 
cu 9—8 !

© La Jocurile Olimpice de la Tokio, în 
calificările probei feminine de aruncare a 
suliței (51,09), atleta sovietică Elena Gor
ceakova, aproape în joacă, a realizat rezul
tatul de 62,40 m, care a însemnat, atunci,

un nou record mondial. In aceste prelimi
narii, foarte tînăra noastră reprezentantă, 
Mihaela Peneș, 17 ani, a obținut 51,19 m și 
abia din a treia încercare. în chiar după- 
amiaza acelei zile, de 16 octombrie, pe 
Stadionul Național, la prima sa încercare 
Mihaela Peneș a Izbutit însă o aruncare de 
60,54 m, cu care a șl cîștigat titlul olimpic, 
în timp ce Gorceakova n-a reușit decît 
57,06 m, clasîndu-se pe locul trei I

® Cu puțin înaintea Jocurilor de la Tokio, 
la Oslo, atletul norvegian Terje Pedersen a 
stabilit un nou record mondial la suliță, cu 
91,72 m, fiind primul atlet din lume care 
a trecut de 90 m. El a devenit astfel, firesc, 
principalul favorit al probei la J.O., numai 
că... Pedersen n-a izbutit să realizeze, în 

‘capitala Japoniei, standardul de... 77 m al 
calificării în concurs î...

O în 1982, pentru finala turneului de te
nis de la Roland Garros, s-au calificat ex- • 
perlmentatul argentinian Guillermo VUas și 
tînărul suedez, de numai 17 ani, Mats WH- 
lander. După o partidă care a durat aproa
pe cinci ore, pe o căldură toridă, marele 
favorit Vilas a pierdut în favoarea, aproape 
imberbului, Wilander. Situație Identică, în 
1985, în finală la Wimbledon. Valorosul ju
cător cehoslovac Ivan Lendl cedînd, surprin
zător, v&st-germanidui Boris Becker, și el, 
de 17 ani. Atit Wilander — 1982 cît și Bec
ker — 1985 au fost cei mai tineri învingători 
din Istoria celor două mari turnee de tenis 1

Romeo VII.ARA

REZULTATE, ȘTIRI

0 In Argentina se desfășoară 
un turneu international, dotat cu 
Cupa de aur. Rezultate : Boca 
Juniors — F.C. Koln 3—2, River 
Plata — F.C. Koln 1—I, F.C. 
Kdta — Independiente 2—1. 0 E- 
chlpa Torpedo Moscova care sa 
aOâ In turneu in Tunisia, a ju
cat la Tunis, cu selecționata 
țării gazdă, care a cîștigat cu 
1—0 (1—0) prin golul marcat da 
Faouzi Henchiri (min. 15). • Di
namo Moscova va întreprinde un 
turneu în S.U.A. Din formația 
sovietică fac parte, printre alții* 
portarul Prudnikov, fundașul Mo
rozov șl atacanțil Borodiuk șl 
K oliva nov. • Campionatul Amo
rțeli de Sud se va desfășura în
tră 27 iunie și 12 iulie în Ar
gentina, avînd programată ca 
partidă inaugurală întâlnirea dita- 
tre selecționatele Argentinei și 
Perului. La competiția, ce se va 
disputa în orașele Buenos /vires, 
Cordoba și Ro-sario, vor participa 
echipele Argentinei (campioană 
mondială). Uruguayului, Braziliei* 
BoMviet, Perului, Columbiei, Ecu
adorului, Paraguayului, Venezue- 
lei ș! Chile '
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