
Noi pornim de la faptul câ sportul, inclusiv spor
tul de performanță, constituie o latură însemnată a 
dezvoltării fizice ți morale a cetățenilor patriei 
noastre socialist®, constructori conștienți ai noii 
orînduiri sociale. Deci sportul trebuie să rămînă 
totdeauna o preocupare de seamă a tineretului, a 
poporului nostru, ca o parte a întregii activități de 
construcție socialistă, de făurire a unei lumi în care 
omul e pe deplin stăpin pe destinele sale și își fău
rește in mod conștient propriul său viitor liber și 
independent.

NICOLAE CEAUSESCU

Proletari din toate țările, tinlțl-vd I
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-TELEGRAMĂ-
UN NUCLEU SPORTIV DE TRADIȚIE 

ÎN PERMANENTĂ CĂUTARE A NOULUI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar generai al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,
La aniversarea zilei de naștere și a peste 50 

de ani de amplă și intensă activitate revolu
ționară, sportivii, cadrele tehnice. întregul ac
tiv al mișcării sportive vă adresează Dumnea
voastră, strălucit conducător al națiunii noas
tre, cele mai calde felicitări și urări de sănătate 
și fericire, de viață îndelungată, înnobilată 
continuu de grandioase împliniri, noi și im
portante succese în activitatea de supremă 
răspundere pe care o desfășurați, cu abnegație 
și cuțezanță revoluționară, în fruntea parti
dului și statului nostru, spre binele și bună
starea întregii națiuni, pentru înălțarea 
scumpei noastre patrii pe culmile tot mai 
luminoase ale socialismului și comunismului.

In această memorabilă zi, devenită sărbă
toarea scumpă a întregului popor, vă adresăm 
vibrantul nostru omagiu cu recunoștință fier
binte Dumneavoastră, marelui Erou al națiunii 
române, ctitor al României socialiste moder
ne, înflăcărat militant revoluționar și patriot, 
care v-ați dedicat viața, din fragedă tinerețe, 
luptei pentru libertatea, demnitatea și feri
cirea poporului, slujirii cu credință a măre
țelor idealuri de independență și progres, 
triumfului revoluției socialiste. înfloririi con
tinue a patriei, cauzei colaborării, înțelegerii 
și păcii în lume.

Ne facem o datorie de conștiință din a subli
nia și cu acest prilej festiv că, prin suflul nou pe 
care l-ați imprimat, după Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, întregii vieți 
politice și economico-sociale din patria noas
tră, ați adus o uriașă contribuție la promo
varea în munca tuturor comuniștilor a unui 
stil revoluționar, profund creator, pătruns de 
o inaltă responsabilitate față de prezentul și 
viitorul patriei, veghind permanent ca întreaga 
activitate a partidului și statului să reflecte vo
ința și interesele supreme ale națiunii, ați 
fundamentat concepția de malta valoare uma
nistă în baza căreia noua orînduire se făurește 
tmpreuna cu poporul și pentru popor.

Mărețul drum de victorii pe care România 
l-a străbătut sub înțeleaptă și clarvăzătoarea 
Dumneavoastră conducere, marile ctitorii înăl
țate în acești 21 de ani de viață demnă și 
prosperă pe care, cu legitimă mîndrie pa
triotică, îi numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
au constituit și cea mai fertilă perioadă din

istoria sportului românesc, concretizată în 
cucerirea a 137 de medalii la Jocurile Olimpice, 
446 de medalii la campionatele mondiale, 537 
de medalii la campionatele europene și 237 de 
medalii la Jocurile și campionatele mondiale 
universitare. Aceste 1 357 de medalii — dintre 
care. 322 de aur — sînt expresia elocventă a 
grijii permanente a partidului și statului, a 
Dumneavoastră personal, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea 
și afirmarea multilaterală a tineretului, pentru 
care vă sîntem profund recunoscători.

Neobosita Dumneavoastră activitate consa
crată afirmării României în viața internațio
nală, inițiativele de colaborare, pace și dezar
mare au fost elocvent demonstrate și de re
ferendumul de la 23 noiembrie 1986, prin caro 
țara noastră a dat un pilduitor exemplu pe 
calea dezarmării, unica soluție a asigurării 
păcii și dreptului la viață pe planeta noastră. 
Mișcarea sportivă românească se angajează 
solemn să militeze, cu toate forțele, pentru a-și 
aduce contribuția la întărirea păcii si prieteniei 
intre popoare.

Puternic insuflețiți de îndemnurile Dumnea
voastră mobilizatoare,, de activitatea neobosită 
ce o dedicați binelui și propășirii patriei, vă 
încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, câ nu voni precupeți nici un 
efort și că vom'acționa cu toată fermitatea șl 
puterea noastră de muncă pentru a asigura în
făptuirea neabătută, intr-un climat de maximă 
exigență, a sarcinilor ce ne revin din istoricele 
hotărîri ale Congresului al XlII-lca al Partidu-

■ Iui Comunist Român.
In acest moment de mare sărbătoare pentru 

poporul României socialiste vă adresăm, din 
adîncul inimii, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde urări de să
nătate, multă putere de muncă, pentru a con
duce cu aceeași strălucire partidul, țara șl po
porul spre noi și noi victorii. Vă dorim tinerețe 
veșnică, viață lungă și fericită, plină de satis
facții și împliniri, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu Întreaga familie, cu toți cei ce 
va stnt dragi și apropiați.
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9TRADIȚIA : o formează
cei aproape 40 de ani trecuți 
de cînd s-a înființat secția de 
schi pariind numele de A.S.A. 
Brașov. Baza materială a star
tului — clteva schiuri cu le
gături de tip ,,popular". în 
rest... pîrtiile munților ți zăpa
da căzută. Ba, uneori, nici 
chiar pîrtiile, fi
indcă o bună par
te din ele nu au 
fost găsite gata 
făcute, ci au fost 
amenajate, vara, 
de către chiar cei 
ce compuneau e- 
fectivul de debut. Trep
tat, lucrurile s-au con
solidat, au apărut noi sec
ții, apoi și primii campioni 
naționali. ASA Brațov, grupare 
reunind performerii sporturilor 
de iarnă din întreaga armată 
română, devenise un nume. • 
CĂUTĂRILE: Numele, cum 
se știe, se clădețte greu, dat 
se păstrează ți mai greu. Sec
țiile au fost încadrate intr-un 
program de pregătire ți con
curs tot mai apropiat de ce
rințele performanței, au fost 
aduți, sau formați din cadrele 
proprii, antrenori de notorie
tate. Tot prin forțe proprii a 
crescut de la an la an ți zes
trea de baze sportive. Iar re
zultatele au continuat să urce, 
in țari numele a devenit re-

STIINTA BĂCĂU - RULMENTUL 
BRAȘOV 18 16 LA HANDBAL

BACAU, 27 (prin telefon). 
Peste 2 000 de spectatori au 
urmărit în Sala Sporturilor 
partida de handbal feminin, 
din Campionatul Diviziei A, 
dintre Știința Bacău și Rul
mentul Brașov, încheiată cu 
victoria gazdelor : 18—16
(11—7). Meciul a fost fncîlcit, 
ambele formații pasînd min
gea de la una la alta. Studen
tele, cu Tîrcă strict marcată 
de Boriceanu. iau conducerea 
în min. 9. Rulmentul egalează 
(12—12) fn mln. 42, după ca
re gazdele se desprind din 
nou.

Au Înscris : Tîrcă T, Cerven- 
ciuc 3, Petrea 3, Butnărașu 2, 
Lunca 2 și Danilof 1 pentru 
gazde, respectiv Tache 5, Bo
riceanu 3, Oancea 3, Constan- 
tinescu 2, Ilie 2 și Demeter 1.

Au arbitrat buzoienii R. 
lamandi și Tr. Ene. (Lică 
MANDLER — coresp.).

24 de
A. S. A.

nume. • NOUL : se poate su
prapune intenției declarate a 
asociației de a depăți stadiul 
actual, incepînd asaltul perfor
manțelor de nivel internațlo. 
nai — adevărata măsură a va
lorii „Dorim să devenim in 
sporturile de iarnă ceea ce 
reprezintă clubul-coleg. Steaua, 

în cele de vară"
— ne spunea pre- 

Circ, 1b țedintele ASA
a Brașov, col.

Gheorghe Iones- 
DrdȘUV cu. Obiectiv mult
■i i ■■■■ii prea îndrăzneț T

înainte de a ne 
pronunța să revedem .,da
tele problemei". • ASO
CIAȚIA NUMĂRA în clipa de 
față 7 secții : schi alpin, schi 
fond, blatlon, combinată nordi
că șl sărituri, bob, sanie ți 
alpinism (dacă vreți, singura 
ramuri cu posibilități ds prac
ticare ți in sezonul estival). 14 
antrenori coordonează activita
tea a mat bine de 300 de 
sportivi legitimați. Vîrfurile 
sportive se numesc Liliana

_____________ Sorin SATMARI

(Continuare In pag 2—3)

AzF, in sala Horească

UN DERBY VOLEIBALISTUL 
DE INTERES: STEAUA-DINAMO

Astăzi, incepînd de la ora 11,30, 
Sala Floreasca din Capitală va 
găzdui partida restantă din ultima 
etapă a returului Campionatului 
Național maseuUn de volei, din
tre Steaua șl Dinamo. Ca întot
deauna, derbyul sttaiește mare 
interes ta rtadul amatorilor de 
sport, știut fiind faptul că. Indi
ferent de pozițiile pe care stellș- 
tll si dlnamovlștM se găsesc ta 
lupta pentru titlul de campioană, 
tatttalrile lor stau sub semnul 
luptei tndtrj.'te pentru victorie, al 
ambiției. La acest derby, cele 
două echipe vor Încerca, desigur, 
să reclștlge simpatia suporterilor 
după tentativele lor eșuate de a 
se califica ta finalele cupelor eu
ropene. Deci, este de așteptat ca 
ele să se străduiască nu numai 
pentru victorie el șl pentru un 
joc de calitate.

Steaua abordează cea de a patra 
tatUn're cu Dlnamo cu un avan
taj de trei puncte ta fruntea cla
samentului. ta timp ce secondanta 
ș! adversara sa de azi va Încerca, 
firește, să reducă această distan
ță, ca singură... soluție de a mal 
spera la titlu.

Turneul de hochei al grupei I

ZILNIC, TRIBUNE PLINE
MIERCUREA CIUC, 27 

(prin telefon). Partidele celui 
de al 4-lea turneu al echipe
lor din prima grupă valorică 
la hochei se desfășoară aici 
în mijlocul unui interes ge
neral. tribunele patinoarului 
fiind arhipline.

S. C. MIERCUREA CIUC - 
DINAMO BUCUREȘTI 6—3 
(4—1, 0—1, 2—1). Victorie me
ritată a echipei . locale care, 
ca” și în meciul- cu Steaua, a 
început bine, cu patinaj în 
viteză, încheind prima parte 
a jocului tot cu o diferență 
de trei goluri în favoarea sa 
Numai câ, de astă-dată. nu a 
mai căzut în „capcana" frag
mentării jocului de către ad
versari și. în afară de scăde
rea din repriza a doua, și-a 
menținut ritmul. Dinamo și-a 
demonstrat în repetate rînduri 
clasa de joc, dar i-a lipsit... 
continuitatea. Primul gol l-a 
înscris Z. - Nagy (min. ,2). a 
egalat Solyom un minut mai 
tîrziu. dar Dinamo nu a rezis
tat atacurilor în viteză ale 
localnicilor, care au punctat 
prin Gereb (7), Bedo (11) și B. 
Nagy (15). După prima pauză 
am asistat la un joc ceva mai 
echilibrat, și Bacso (Dinamo', a 
redus din handicap în ultime

le secunde ale reprizei. în 
ultima parte a jocului, Sport 
Club a continuat ofensiva și a 
înscris prin Baricz (43) și 
Kcresztes (54). Dinamo a în
scris o singură dată : Pisăru 
(56). Ambele echipe au termi
nat partida cu cîte doi jucă
tori pe banca de pedepse.

Au arbitrat bine St Enciu
— D. Trandafir, E. Both.

Minute de penalizare : S. C.
— 18, Dinamo — 8.

DUNĂREA GALAȚI — S.C. 
MIERCUREA CIUC 2—5 (1—1, 
0—2, 1—2). Meci foarte dis
cutat, dar de valoare scăzu
tă, în care Dunărea a jucat 
de la egal la egal cu Sport 
Club, căreia i-au trebuit nu 
mai puțin de 20 de minute ca 
să înscrie al doilea gol I

După ce a marcat Dinu (se
cunda 12) pentru Dunărea, 
Sport Club înscrie de 5 ori 
prin Bartalis (mln. 19), Ge
reb. (38,20, 38,27 și 45) si Ba
ricz (43), seria golurilor fi
ind încheiată de Dunărea, prin 
Brînză (57). Au arbitrat cu 
scăpări : D. Trandafir, Gh. 
Tașnadi, Șt Enciu.

Minute de penalizare : Du
nărea 27, S. C. 30 I

Mircea TUDORAN

RETROSPECTIVE 1986- 
^—PERSPECTIVE 1987

înaintea unui

sezon solicitant

CANOTOARELE NOASTRE VOR SĂ SE MENȚINĂ 
IN RADA MARII PERFORMANȚE

Bogata „recoltă" a anului 1986 nu s-a cules 
de pe un sol. necultivat. Cele trei medalii de 
aur (simplu —- categoria ușoară : Maria Sava. 
2 rame : R. Arba — O. Homeghi, 4 + 1 rame : 
L. Toader — C. Stoean — M. Trașcă — D. Bă
lan — V. loja), două de argint (2 vîsle și 4 vîsle) 
și una de bronz (echipajul de 8+1), obținute la 
Campionatele Mondiale de la Ncttingham. au 
venit pe firul tradiției. întregind o salbă îmbo
gățită. numai în ultimele două sezone prece
dente. de alte medalii la fel de prestigioase : 
5 aur și 1 argint. Ia Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles (1934) ; 1 aur. 4 argint. 2 bronz, 
la Camnionatele Mondiale de la Hazewinkel 
(1985). Semnificative pentru evidențierea poten
țialului si a ideii de continuitate în canotajul 
nostru feminin ni se par două fenomene. Ne 
referim la ..renovarea" din mers a redutabilului 
echipaj 'de 2 rame. It. Arba — E. Florea (cam
pion olimpic — 1934 și campion mondial — 
1985). după retragerea Elenei Florea din activi
tatea competițională. Un asemenea eveniment 
putea să descumpănească, dar recunoscuta noas-. 
tră scoală de canotaj si~a demonstrat încă p 
dată viabilitatea închegînd rapid un nou echipaj

prin fixarea experimentatei și talentatei Home
ghi în locul rămas vacant, realizîndu-se. astfel, 
un tandem omogenizat în timp record, cel pu
țin la fel de puternic ca predecesorul. Ne mai 
gîndim. de asemenea, la promovarea cu succes 
in lotul pentru ’86 a trei junioare din promo
ția lui ’85 (Ciucanu, Necula și Anițaș), toate 
trei campioane mondiale în întrecerile virstei lor, 
toate trei cucerind medalii și la Nottingham. O 
singură insatisfacție majoră la aceste ..mondiale" 
de la Nottingham. în jurul cărora au pivotat 
toate competițiile sezonului international al anu
lui trecut ; eșecul „simplistei” Marioara Popescu 
(locul 4). care, acuzînd o colică abdominală ge
neratoare de contracții musculare, a fost pusă 
în imposibilitate de a mai vîsli cu 200 de metri 
înaintea liniei de sosire. într-o cursă oe care 
o conducea detașat si ne care a terminat-o mai 
mult din inerția bărcii. Insistăm asupra acestei 
neîmDliniri centru că reprezentanta noastră era 
cea moi îndrentătită pretendentă la lo'-nl jnt'i 
(dominînd autoritar întreg sezonul cu cele cinci

fen CUPtN

(Continuare in pag. 2-3)



AU FOST DESEMNATE SEMI
CUPEI ROMÂNIEI LA HANDL

COTE TOT MAI ÎNALTE ÎN PRODUCȚIE, 
AMBIȚII SPRE NOI ÎMPLINIRI ÎN SPORT

In peisajul tot mai atrăgător 
al Pașcanilor de azi, înfrumu
sețat necontenit prin salba ne- 
sfîrșită a construcțiilor socia
lismului, întreprinderea Me
canică de Material Rulant o- 
cupă o poziție aparte, prin 
zelul celor ce muncesc aici cu 
dorința de a se situa în con
tinuare, chiar din aceste pri
me săptămîni ale anului, în 
rindul unităților economice 
fruntașe pe oraș și pe județ, 
totodată de a-și păstra faima 
de colectiv în care sportul se 
găsește la el acasă în toate 
atelierele, sectoarele și secții
le de producție.

Faci cunoștință ou I.M.M.R. 
Pașcani de cum cobori în ga
ră. Ca să ajungi în mijlocul 
muncitorilor și tehnicienilor 
întreprinderii îți trebuie doar 
cîțiva pași. I-am făcut în to
vărășia lui Emil Stumbea, cu
noștință de aproape două de
cenii, din perioada în care, 
electrician fiind, își rezerva 
o parte din timpul liber pen
tru a juca în echipa de fotbal 
a C.F.R.-ului, „formație cu 
tradiție muncitorească, bucu
ria iubitorilor de sport din o- 
rașul nostru", cum ține să 
remarce. C.F.R. Pașcani este 
și astăzi o formație îndrăgită 
de toată lumea din localitate, 
chiar dacă a terminat turul 
Diviziei B, în care activează, 
pe la mijlocul clasamentului, 
avînd acum „ambiția ca în va
ră, la finele competiției, să 
urce către locul 5“. ne asigură 
însoțitorul nostru. Aduce în 
sprijinul afirmației sale argu
mentul că fotbaliștii pășcăneni 
vor relua întrecerea cu „zero" 
la adevăr...

Cum ne-am convins, sportul 
— și în speță fotbalul — este 
mult îndrăgit de cei de la
I.M.M.R.  Poate de aceea foar
te mulți nu se mărginesc la 
calitatea de spectatori, acasă 
sau chiar în deplasare, ci a- 
par pe stadion ei înșiși, ca 
reprezentanți ai nucleelor de 
producție — ateliere secții 
etc. CP fac pentru că majori
tatea sînt foarte tineri — me
dia de vîrstă a colectivului

FINALA LICEELOR ENERGETICE LA LUPTE
Timp de două zile, la Sibiu, tn 

sala de sport a Liceului Energe
tic nr. 1, sub genericul competi
ției sportive naționale Daciada, 
s-a desfășurat finala pe tară a 
liceelor energetice la lupte libere 
și greco-romane.

Cea de-a XV-a ediție a tn- 
trecerilor organizată In ora
șul de pe Clbln de către Ministe
rul Energiei Electrice, tn colabo
rare cu C.J.E.F.S. Sibiu, a reunit 
163 de concurențl, reprezentând u- 
nltățl școlare din ia județe șl din 
Municipiul București. Cel card au 
dominat Întrecerile au fost gălă- 
tenii — la greco-romane si ti
mișorenii — la „libere”.

Iată clștigătorll actualei ediții, 
pe categorii de greutate : greco- 
romane — 40 kg : Alin Gogonet 
(Drobeta Tr. Severin). 44 kg : Nl- 
colae Chlrulescu (Drobeta Tr. Se
verin). 43 kg : Gheor'’be Cărare 
(Galați). 52 kg : Lucian Albol 
(Galați). 56 kg : vlreil Stolojan

ÎN PERMANENTĂ CĂUTARE A NOULUI
(Urmare din pag I)

Ich’m, Zsolt Balazs, Ioan Pin- 
che yi Ionel Pogan (15 ani !)
— Ia schi alpin (antrenori LI
viu Predeleanu, Gheorghe Bă
lan. Alexandru Manta yi Ma
rin Focșeneanu), Mihal Rădu- 
lescu, Imre Lestyan, Nicolae 
Șerban yi Gheorghe Vasile — 
la biatlon (antrenori Ovid u 
Gârbacea, Constantin Carabe- 
lea). Constantin Dobre yi Vio
rel Șotropa — la schi fond 
(antrenori Constantin Enache 
yi Gyula Kiss), Gabor Naghi 
yi Radu Ramon — la combi
nata nordică și sărituri (antre
nori Gheorghe Gerea), loan 
Apostol, Livia Po1 n sau „du- 
bloul" Sudu — Cepoi — la 
sanie, cea mai puternică secție 
de profil d‘n tară (antrenor 
Iacob Isnas). Secția-soră. bo
bul, prezintă o situație inedi
tă : „Pînă de curînd aveam
sportivi dar n-av-am boburi
— ne spune președintele aso
ciației. Am pus mina, ne-am 
constru t, și sner să ne si a- 
firmăm ia campionatele națio
nale. Sportivii Ene Marins. 
Grigore Anrbel si Gti»ir»>>e 
Potea, antrena*! de.- ’m D”mi- 
ni-el. pot ofert f-umo-se sur
prize. Pînă af,moi >nsă. am 
dori să fim p-^-en'i la acți
unea ziarului ,.Sno-mj“ — mă 
refer la concirrșul . de constru

este cu puțin peste 26 de ani 
— dar și pentru că sînt con
vinși că dintre ei ar putea 
promova cîteva elemente cu 
aptitudini pentru fotbal. „Nu 
neapărat pentru a lua locul 
unor titulari, cum ne-a dat să 
înțelegem președintele Comi
tetului sindicatului, Adrian 
Nechifor, om legat de sport 
trup și suflet, ci mai degrabă 
pentru a-i stimula pe cei mai 
tineri de a face mai repede, 
mai cu convingere, pasul spre

C.F.R. Pașcani

consacrare...". Și sînt cîțiva 
juniori în măsură să confir
me : în afara lui Anton, cel 
mai aproape de acest țel, Cos- 
ma, Prunci, Creții, Scripcaru, 
Rîznic. Poate și alții.

Așadar, campionatul de fot
bal pentru toți (cu aproape o 
duzină de echipe) are un scop 
precis: să sporească ambițiile 
spre competitivitate, spre ca
litate. Tradiția fotbalului la 
C.F.R. Pașcani (echipa a luat 
ființă cu peste o jumătate de 
veac în urmă) obligă la mai 
mult „poate chiar la prezența 
în prima divizie", cum nu se 
sfiește să ne sugereze Emil 
Stumbea, acum președinte al 
secției de fotbal. Ăr fi o is
pravă frumoasă, pe care și-o 
doresc și... fotbaliștii de la Și
retul Pașcani, deocamdată în 
C (locul 2 după Explorări 
Cîmpulung Moldovenesc). Iar 
Pașcanii, la dimensiunile sale 
în vertiginoasă creștere (cum 
ne-a demanstTat, pe o hartă 
a așezării, primarul orașului, 
Neculai Rățoi) ar merita — 
și în plan sportiv — satisfac
ții deosebite.

Ambiții spre devenire, prin 
competiția națională Daciada. 
pornind de la sportul pentru 
toți, am sesizat și la pasio- 
nații altor discipline, la teh
nicianul Neculai Toma, de 
pildă, care dorește ca voleiul 
să prindă rădăcini tot mai a- 
dînci („să nu vă mire că si

(Tg. Jiu), 60 kg : Virgll Palade 
(Galați), 65 kg : loan Sima (Rm. 
VUcea), 70 kg : Neiu Avram (Dro
beta Tr. Severin), 75 kg : Marian 
Lungu (Galați), 61 kg : Gheorghe 
Dobre (Drobeta Tr. Severin), 87 
kg : Constantin Popescu (Rm. 
VUcea), +37 kg : Gheorghe Bul- 
cea (Galați) ; libere — Eugen Far- 
caș (Craiova), Dan Tănăsică 
(Iași), George Tlculescu (Sibiu), 
Marin Trașcă (Galați), Nlcolae 
Făgăraș (Iernut). Măricel Bălan 
(Iași), Victor Marin (Craiova), 
Florențiu Jitărașu (Timișoara), 
Carol Andrei (Timișoara) Con
stantin Ponescu (Craiova), E- 
mil Tepeș (Timișoara), Dan An- 
dreica (Timișoara).

Clasamentul pe echipe de licee, 
la greco-romane : 1. Galați 2. Dro- 
beta-Tr. Severin, 3. Tg. Jiu ; la 
libere : 1. Timișoara, 2. Craiova, 
3. Tg. Jiu ; la ambele stiluri : 1. 
Galați, 2. Tg. Jiu, 3. Timișoara.

Ilie IONESCU — coresp.

ire și pilotare a unor boburi 
de concepție proprie. Boburile 
noastre sînt concepute de noi, 
astfel că ne încadrăm în regula
ment". Răspunsul nostru, evi
dent, nu poate fi de-cit unul : 
vă așteptăm cu plăcere. 9 
SA NU UITĂM la această 
trecere in revistă de secția 
de alpinism, care in vara tre
cută a reușit o premieră mon
dială in Pamir. Autorii ei, ur
mași ai unei tradiții începute 
de Emilian Cristea și Aurel 
Ieremia, sînt sportivii antre
nați de Matei Sen și Dumitru 
Chivu, intre care vom aminti 
în primul rînd de Dionisie Da- 
ro, vicecampion european. A- 
șadar. un mănunchi de valori 
care oferă toate premisele sal
tului preconizat. 0 SISTEMUL 
ORGANIZATORIC permite o 
bază de masă din ce in ce 
mai largă, prin colaborarea cu 
cluburi sportive școlare din în
treaga tară, cele mai bune e- 
lemente urmind să fit coop
tate in secțiile de seniori. 
Deci, cînd veți intllni denu
mirile de CSȘ Bistrița, Vatra 
Domei, Sibiu, Miercurea Ciuc, 
Predeal, Teșila, Brașovia sau 
oricare alta, alăturate de ASA 
Brașov. nu va fi vorba de 
altceva decit de tot atitea „mi- 
ni-laboratoare" in cart se plă- 
m -dește viitoarea performanță. 
0 BAZA, MATERIALĂ a că
pătat, și g e.itincțer.e co 

noi năzuim să fim prezenți 
intr-un campionat divizio
nar...**), apoi la lăcătușii 
Gheorghe Bănilă și Petre 
Cantorin, animatorii întrece
rilor de tenis de masă, la 
strungarul Anișoara Buduroi, 
fruntașă între atletele orașu
lui, la mecanicul Radu Neam- 

și tehniciană Elena Petrilă, 
printre creatorii echipelor de 
popice.

Președintele asociației spor
tive C.F.R. Pașcani, ing. Al. 
Murariu, director tehnic al 
I.M.M.R., consideră că năzuin
țele celor ce vor să ridice tot 
mai sus. Drin Daciadă. ștache
ta calității în sport sînt per
fect îndreptățite, ei avînd 
condiții optime pentru reuși
tă (două stadioane la dispo
ziție, ca și o arenă de popice, 
club pentru șah și tenis de ma
să etc.). „Reușitele în sport 
ale celor de lă I.M.M.R. Paș
cani vin să le completeze în 
mod firesc pe cele din pro
ducție", ținea să remarce, nu 
demult, directorul Regionalei 
C.F.R. Iași, ing. Alexandru Fi- 
lioreanu. Intr-adevăr, ne-am 
convins că cei de la Pașcani 
îmnletesc activitatea nrofesio- 
nală cu cea sportivă.

Tiberiu STAMA

JUNIORII ȘI-AU
Profitînd de vacanța de iar

nă, șahiștii juniori și-au de
semnat campionii în urma u- 
nor întreceri foarte disputate, 
în trei dintre cele mai fru
moase stațiuni din țară : Băile 
Herculane, Băile Felix și So- 
vata.

Cei mai mici dintre ei, co
piii șl juniorii III și-au dat 
întîlnire la Băile Herculane. 
La fete, cîștig de cauză a a- 
vut Sidonia Simion (Electro
tehnica Bistrița), care a tota
lizat 10 p, urmată îndeaproa
pe de Ileana Todirel (Știința 
învățămînt Ploiești) 9,5 p și 
Nadia Mitrică (Rulmentul Ale
xandria) 8,5 p. La băieți cam
pionul este Marius Zainca 
(Cimentul Medgidia), care, cu
9.5 p, s-a detașat față de A- 
iexandru Muntcanu (Sănătatea 
Brăila) și Radu Buțan (Sănă
tatea București), ambii cu cî- 
te 8,5 p.

Ioana Morariu (Politehnica 
Iași), marea favorită de la ju
nioare III. a confirmat spe
ranțele ieșenilor, întreeînd-o 
cu un punct — 9,5 p față de
8.5 p — pe ocupanta locului 
al doilea. Alexandra Voinescu 
(CSȘ Sibiu). Medalia de bronz 
a revenit Marinei Costescu 
(CSȘ 1 București) cu 8 p. In 
ultima grupă de la Herculane, 
cea a juniorilor III, pe podium 
au urcat Christian Gabriel 
(Minerul Moldova Nouă) 9 p, 
Gabriel Scliwartzman (Calcu
latorul București) 8.5 p și Li- 
viu Nisipeanu (CSȘ Brașovia). 
tot cu 8,5 p.

La Băile Felix au fost sta
biliți campionii la juniori II

respunzătoare, asigurînd cerin
țele de pregătire și refacere. 
Impresionează in primul rind 
modernul complex de schi-fond 
și biatlon de la Valea Rișnja- 
vei, competitiv cu cele mai 
bunt pe plan internațional. 
Pirtia de schi alpin din Pre
deal va fi și ea modernizată, 
se lucrează la trambulină 
0 SIGUR, MAI SÎNT SI PO
TICNELI, probleme cu rezol
vări rămase încă la stadiul de 
deziderat (lucrările la tram
bulină avansează destul de 
greu, ar fi necesar, poate, un 
impuls mai viguros, punctul de 
documentare-vidzo nu s-a 
concretizat încă), dar „carava
na ASA Brașov", cum o nu
mea cineva, urcă sigur spre 
virf. Punînd serios umărul la 
eforturile de materializare a 
ceea ce, într-o viziune mai 
amplă, se numește și se do
rește a fi ridicarea valorică a 
sporturilor de iarnă de la noi. 
Un prim și excelent prilej ar 
putea fi, iată, apropiata Spar- 
tachiadă de iarnă a Armate
lor Prietene, găzduită în tara 
noastră (ASA Brașov va fi, 
de attfel, pilonul organizatoric) 
la finele lui februarie și la 
care vor participa multe va
lori europene și chiar mondia
le. Orice medalie cucerită va 
avea, îti condițiile unei parti
cipări, atit de; selecte, străluciri 
aparte.^ ,, •.

Ediția a X-a a Cupei Româ
niei la handbal feminin, a- 
junsă la cea de a doua etapă 
(principală), a reunit la start 
în patru orașe, pe cele 12 di
vizionare A, precum și 4 for
mații din eșalonul fecund. 
Surpriza acestei etape au fur
nizat-o componentele diviziona
rei B Oțelul Galați (antrenor 
Constantin Cojocaru) care, In 
urma a două prețioase victorii, 
în fața echipelor Rulmentul 
Brașov (!) și Dorobanțul Plo
iești, s-au calificat în semifi
nale.

Iată lista completă a forma
țiilor care și-au cîștigat drep
tul de a participa la faza ur
mătoare a întrecerii : TEROM 
Iași, Oțelul Galați, Chimistul 
Rm. Vîlcea, CSM Sf. Gheor
ghe, Mureșul IMATEX Tg. 
Mureș, Textila Zalău (Div. B), 
Știința Bacău și Hidrotehnica 
Constanța.

In continuare, relatări de 
la cele patru serii.

BUZĂU. Au fost jocuri fru
moase. Dintre surprize, cea 
mai mare a furnizat-o Rul
mentul Brașov, care a ratat 
calificarea In semifinale. Re
zultate : TEROM Iași 33—23 cu 
Oțelul Galați, 20—16 cu Doro
banțul Ploiești, 21—25 cu Rul
mentul Brașov ; Oțelul 23—20 
cu Rulmentul, 23—21 cu Do
robanțul ; Dorobanțul — Rul
mentul 21—20. Clasament : 1.
TEROM 9 p (golaveraj 74—64),
2. Oțelul 7 p (69—74), 3. Rul

DESEMNAT CAMPIONII LA ȘAH
și juniori I. Daniel Moldovan 
(Sparta Mediaș) a cucerit ti
tlul în întrecerea juniorilor 
II, deși a totalizat același nu
măr de puncte, 9, cu ocupantul 
locului 2, Andrei Cioară (Pe
trolul Ploiești), datorită unui 
coeficient Bucholtz superior. 
Levente Kocsis ’(EJectromureș 
Tg. Mureș) a fost ăl treilea, 
cu 8 p. Luptă foarte strînsă, 
cu sosire „la fotografie", la 
juniori I nu mai puțin de 4 
concurenți âcumulînd în final 
un număr egal de puncte în 
fruntea clasamentului. Aceeași 
departajare la coeficientul 
Bucholtz a determinat ordinea 
pe podium : 1. Bogdan Zam- 
firescu (Metalul București). 2. 
Nicolae Demeny (Oțelul Ga
lați), 3. Marius Sandu (Uni
versitatea Craiova) și a] pa
trulea, fără medalie, Dan Vă- 
sieșiu (ASA Tg. Mureș) — 
toți cu 8,5 p.

Sovata, gazdă bună a corn- , 
petițiilor de șah feminine, le-a 
primit pe cele 120 de concu
rente dornice de a cuceri ti
tlurile la junioare II și ju
nioare I. în ambele turnee, 
campioanele s-au desprins 
clar, cu multe runde înainte 
de finiș. La junioare II con- 
serppăm un dublu succes al

DIVIZIA B DE BASCHET, DOPA DOUĂ TURURI
După desfășurarea primelor două 

tururi, în fruntea clasamentelor 
Diviziei B de tineret se află trei 
feste divizionare A (la băieți : 
Urbls București — antrenor T. 
Popa, în seria I, ELBA Timișoara 
— antrenori M. Bolcu și D. Oprea, 
in seria a n-a ; la fete : C.S.U. 
Prahova Ploiești — antrenor G. 
Năstase, în seria I) și doar o 
formație care nu a avut încă sa
tisfacția evoluției în cea mai im
portantă competiție a țării (Tex
tila C.S.Ș. Gheorgheni — antrenor 
A. Bagosi, din seria a -H-a a în
trecerii feminine). Lupta pentru 
promovare este deschisă, deoarece 
cele 24 de formații mai au de sus
ținut meciurile tururilor II și III, 
precum și turneele finale, la care 
vor participa primele trei clasate 
din fiecare serie, după care echi
pele situate pe locurile 1 și 2 se 
vor califica în ,.A“.

Pînă la reluarea întrecerilor, 
clasamentele se prezintă astfel — 
MASCULIN SERIA I : 1. Urbis 
București 17 p. 2. Oțel Inox Tîrgo- 
viște 17 p 3. C.S.U. Oțelul Galați

Principalele curse ale reuniunii 
de duminică au revenit formației 
G. Solcan, care a învins cu Lami
nor, in alergarea de fond, și cu 
Onuca, beneficiara galopului dat 
pe linia de sosire de Gracian, con
dus cam încrezut de V. Minai. 
Prin aceste victorii, se confirmă 
forma bună din ultima vreme a 
acestei formații. Un alt învingă
tor merituos a fost Ruibist, pe 
care V. Pătrașcu l-a condus inte
ligent, spoculînd toate corzile pe 
parcurs. Formația I. Oană a 
repșit, la .rindul ei, două victorii, 
âintțe’ cape aceea a lui TurHc 'a 
fost bbținută de C?.' -Ddmitrdtdu.' 
care ne-a dovedit că posedă- fru- 
m.oațe ecunoștințe de driver 

mentul 5 p (65—65), 4. Doro
banțul 5 p (58—63). Golgeteră: 
Elena Antonescu (Oțelul) 35 de 
goluri (D. SOARE — coresp.).

BRAILA. întreceri urmărite 
cu interes. Rezultate: Chi
mistul Rm. Vîlcea 27—22 cu 
CSM Sf. Gheorghe, 31—19 cu 
Mecanică Fină București, 
27—22 cu Confecția București; 
CSM Sf. Gheorghe 21—14 cu 
Mecanică Fină, 19—16 cu Con
fecția ; Confecția — Mecanică 
Fină 21—14. Clasament : 1. Chi
mistul 6 p, 2. CSM 4 p, 3. 
Confecția 2 p, 4. Mecanică Fi
nă o p. (N. costin — co
resp.).

ODORHEIU SECUIESC. Sur
priză furnizată de formația 
din Zalău (aflată în acest se
zon în divizia secundă ; antre
nor Ion Gerhard), calificată 
tn dauna a două divizionare 
A. Rezultate ; Mureșul IMA
TEX Tg. Mureș 24—21 cu Ra
pid București, 28—17 cu CSM 
Sibiu, 32—19 cu Textila Zalău;

DEBUT PUGILISTIC
Debutul pugilistic 1987 în Ca

pitală a avut loc la finele săp- 
tămînii trecute în sala Semănă
toarea, prin două reuni
uni bine organizate de A. S. 
Semănătoarea. Un lucru îmbu
curător : majoritatea sportivilor 
ce au urcat în ring au arătat o 
bună dispoziție, după obișnuita 

clubului Calculatorul Bucu
rești, atît ocupanta locului I, 
Luminița Radu, 10 p, cît și 
a locului al doilea, Mirela 
Negraru, 9 p, fiind componen
te ale acestei echipe bucureș- 
tene. Gențiana Voinescu (AEM 
Timișoara) s-a clasat a treia, 
cu 8 p. La junioare I, Cris
tina Bădulescu (Electromotor 
Timișoara) s-a impus net, cu
9,5 p, încheind concursul cu 
un avans de 1,5 p față de co
lega de club, Otilia Ganț (8 p). 
Tot cu 8 p, Luminița Bădiță 
(Universitatea București) și-a 
adjudecat medalia de bronz. 
La un pas de podium. Irina 
Candea (Universitatea Bucu
rești) — 7.5 n.

Pe lingă condițiile organiza
torice excelente, junioarele de 
la Sovata au avut plăcuta sur
priză de a fi martore, în a- 
celași timp, la barajul pentru 
desemnarea campioanei la 
senioare pe anul trecut, baraj 
cîștiga, după cum se știe, de 
Ligia Jicman (AEM Timișoara).

Toate finalele juniorilor s-au 
bucurat de o largă participa
re, fiind desfășurate, în pre
mieră, în sistem elvețian, fă
ră concursuri preliminare.

Parik ȘTEFANOV

16 p, 4. Automatica București 15 p,
5. C.S.Ș. 4 ICED II București 13 p,
6. Automatica Alexandria 12 p ; 
SERIA A Il-a : 1. ELBA Timi
șoara 17 p, 2. Metalotehnica Tg. 
Mureș 17 p, 3. C.S.U. Brașov 16 
p, 4. C.S.Ș. Olimpia Arad 16 p, 5. 
C.S.Ș. Mecanica Mediaș 12 p, 6. 
Constructorul TAGCM Craiova 
12 p ; FEMININ, SERIA I î 1. 
C.S.U. Prahova Ploiești 17 p, 2. 
C.S.Ș 5 Rapid-Progresul București
17 p, 3. Electro C.S.S. Botoșani
15 p. 4. Voința C.S.Ș. Unirea 
Iași 1.5 p, 5. Autobuzul C.S.Ș. Foc
șani 15 p 6. Confecția C.S.Ș. Că
lărași 11 p : SERIA A II-a : 1. Vi
itorul C.S.îȘ. Gheorgheni 16 p, 2. 
Constructorul TAGCM Craiova
16 p, 3. Metalul C.S.Ș. Salonta 
15 p. 4. Voința C.S.Ș. Sf. Gheor
ghe 15 p. 5. C.S.S. Constructorul 
Arad 14 p 6. C.S.Ș. Viitorul Uni
versitatea TI Cluj-Napoca 11 p. 
Meciul Textila — Metalul a fost 
aromat.

Al treilea tur va avea Ioc între 
15 februarie și 15 martie.

FORMAȚIA G. SOLC
trenor. Brădișor, condus de aceas
tă dată Ia cîștig, și-a dominat ad
versarii, dovedind aceeași formă 
bună din ultima vreme. Rug a reu
șit victoria, deși s-a handicapat su
plimentar cu un lung galop, iar 
Corint, condus de G. Popescu 
(scăpat de Enache), a cîștigat ul
tima cursă a zilei, arătînd că mai 
are rezerve.

REZULTATE TEHNICE : Cursa
I : 1. Turluc (C. Dumitrescu)
1:15,4 ; 2. Lanterna. Cota : cîșt. — 
Cursa a II-a : 1. Rug (Cîrstea)
1:35,7 ; 2. Vica. Cota : cîșt. 1, ev. 
15. Cursă a IH-a : 1. Laminor (V. 
Popa) I :33,0 ; 2. Humor ; 3. Sorel.

j eîștz- i-l, ev. 10. ord. triplă



ELE ATLEȚII AU RĂMAS DATORI Dialog cu Ion Nunweiller (Flacăra FAoreni)
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Așadar, din nou atletism to șalăi 
De acuim, concursurile atletice pe 
teren acoperit și-au intrat pe de
plin (pînă la primăvară, bineîn
țeles) In drepturi, mal fiecare 
sfîrșit de săptămînă prilejuind 
cite o întrecere ta „sportul olim
pic nr. 1“. Ultima competiție a 
fost cea disputată la finele săp- 
tămtoil trecute, cînd ta București 
șl în alte centre din țară s-a des
fășurat etapa de zonă a Campio
natelor Naționale de seniori șl ti
neret, a căror fază finală va fi 
găzduită de sala cu pistă circu
lară de la Bacău (14—17 februa
rie) %

In sala din Parcul sportiv „23 
August" din Capitală am asistat la 
două zile de întreceri echilibrate, 
pasionante chiar, dar, din păca
te, soldate cu rezultate în general 
nesemnificative. Cum motivează 
sportivii si antrenorii lor calita
tea mediocră a performanțelor 
realizate după o lungă etapă de 
pregătire ? Cei mal ades a fost 
Invocată lipsa lucrului la tehnica 
specifică probelor, perioada de 
curind Încheiată fiind folosită la 
acumulări, la creșterea forței șl 
rezistenței generale. Dindu-le 
(deocamdată I) crezare, să aștep
tăm examenul „naționalelor" de 
la Bacău, de care ne mai despart, 
totuși, mal puțin de trei săptă- 
mlni !

Cîteva rezultate :
BĂRBAȚI : 50 m : Valentin Chl- 

riac (Dinamo), R. Ababei (CSU- 
IEFS), I. Nagy (Steaua) — toți 5,9 
(în serii, Florian Florea, de la 
Constructorul Arad, a egalat re
cordul „manual" 5,5) ; 50 mg :
Llviu Giurgian (Dinamo) 8,5, G. 
Borol (Steaua) 6,6, I. Pădolanu 
(CSU-TEFS) 6,8 ; lungime : Marius 
Vlsarlon (Dinamo) 7,30 m, D. Cio- 
banu (Dinamo) 7,16 m, I. Botezatu 
(Steaua) 7,11 m ; trlplusalt : Lu
cian Sfla (Voința) 16,03 m, V. 
Dlma (Steaua) 15,95 m (I) ; Înăl
țime : Constantin Mllltaru (Stea
ua) 2,20 m. A Proteasa (Victoria) 
șl C. Busuioc (Steaua) — 2,05 m ; 
prăjină . Răzvan Enescu (Steaua) 
5,00 m ; greutate : Marius Andruș- 
că (CSM Suceava) 17,92 m, V. 
Savu (Metalul) 17,52 m, C-tln. 
Palamariu (CSM Suceava) 17,10 m, 
S. Tirlchlță (Metalul) 17,04 m (!); 
FEMEI : 50 m : Marilena Lazăr
(Rapid) 6,3, Lucia Mllitaru (Stea
ua) și Ionica Domnlțeanu (Dacia 
Pitești) — ambele 6,4 ; 50 mg : 
Ilona Dumitrașcu (Rapid) 7,0, 
Domnițeanu șl Gabriela Zaharla 
(Voința) — 7.1 ; lungime : Iolanda 
oantă (Rapid) 6,56 m, Liliana 
Năstase (CSU Galați) 6,38 m, Car
men Sîrbu (Dinamo) 6,33 m, Mi- 
rela Dulgheru (Prahova Ploiești) 
6,20 m : înălțime : Monica Matei 
(Victoria) 1,74 m, Camelia COrnă- 
țeanu (Dacia Pitești) 1,74 mi 
greutate : Simona Andrușcă (CSM 
Suceava) 18,43, m, Livia Meheș 
(CSMU Craiova) 18,41 m.

Andi VILARA
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„OBȚINEREA PERFORMANȚEI

PRETINDE MUNCA Șl DĂRUIRE
Una dintre divizionarele A 

însetate de puncte este Flacă
ra Moreni, ocupanta ultimului 
loc. cu numai 9 puncte reali
zate tn toamnă. E firesc, deci, 
ca în aceste zile de intense 
pregătiri fotbaliștii din Mo
reni să caute să acumuleze cît 
mai mult în vederea returului, 
•un retur de orgoliu", cum îl 
consideră antrenorul Ion' Nun- 
weiller, cel care din etapa a 
X-a. alături de secundul său 
Nicoiae Toma și de Victor 
Nunweiller. antrenorul portari
lor. se ocupă de pregătirile a- 
cestei formații.

— Da, este un retur de orgo
liu Dentru că, avînd si alte 
exemple în față, încercăm -ă 
acumulăm în cele 17 etape ca
re urmează un număr suficient 
de puncte pentru a ne clasa 
deasupra celor trei locuri fa
tidice din clasament, care duc 
în Divizia B. Da, este un re
tur foarte dificil, în care toate 
jocurile vor fi grele, dar pro
mitem adversarilor noștri că 
vor întîlni altă echipă decît 
aceea din toamnă. Pot spune 

— ’ ‘ A, 
cu 
în- 

a 
surprins clubul nepregătit pen
tru un asemenea salt. Este vor
ba de lot (insuficient, în prin
cipal, ca valoare), de o bază 
materială incompletă; lipsa 
unui complex de refacere, ve
stiare rămase în urmă față de 
cerințele unei echipe din pri
mul campionat al tării. Vreau 
să mai 
rile de 
clubului 
Grigore
ședințe — ing. Constantin Bu- 
nea) se îndreaptă spre reme
dierea tuturor acestor deficien
te, care au avut si ele repercu
siuni asupra randamentului e- 
chipel. Pină acum, asa cum 
s-a mai spus, s-a amenajat un 
al doilea teren .pentru antre
nament. la stadion se fac mo
dificări Ia vestiare etc. etc.

că promovarea in Divizia 
cu toate că se întrevedea 
mult înainte de terminarea 
trecerii eșalonului secund.

spun că toate efortu- 
acum ale conducerii 
(președinte — dr. ing. 

Guță )și secției (pre-

M0. I)

intematio- 
„mondiale- 

eote în ge
alele de la 
te cele trei 
umului de 
i ratare a 
i urmă, dc- 
ie ocuparea 
amentul ge- 
?edat în a- 
.abilei echi-

tie obligații 
Lingă antta- 
mdiale (au-

ri din

MASA
mblican pen- 
I va avea loc 
, în perioada 
rtie, și la O- 
; 2 și 4 mar

Diviziel A, 
ează prima 
și 16 martie 

valorică) 
te grupe 
eminin).

și 
va

gust. Copenhaga), alte două 
competiții de amploare jalonea
ză sezonul care vine: Jocurile 
Mondiale Universitare (iulie. 
Zagreb) și Jocurile Balcanice 
(septembrie. Sofia), precum si 
cele patru mari regate interna
ționale, interpuse, care vor a- 
duna, ca de obicei toată floa
rea canotaiului mondial, ele ră- 
mînînd mai mult obiectiv de 
pregătire decî.t de palmares. 
Pentru o reprezentare la nive
lul prestigiului atins de spor
tivele noastre, antrenorii Ion 
Boieii, Doina Bălașa. Horia Con- 
stantinescu si Larion Fcodor au 
încolonat, imediat după vacanta 
de iarnă, lotul național (împros
pătat cu șefele de promoție ale 
ultimei venerații de junioare, 
de data aceasta ele numindu-se 
Doina Ignat. Ge.orgeta Soare. 
Liliana Chichifoi. Aurora Trif). 
Structura lotului (36 de spor- 
tiye. secondate de alte 12, con
stituite într-un eșalon de re
zervă) permite o permanentă 
emulație, stirrfită de posibilita
tea ..promovării" si ..retrogra
dării" în (și din) ..nrimele 36". 
după fiecare normă de control 
sau cursă de verificare. Concu
renta se extinde si asupra al
cătuirii echipajelor, căci o re
glementare de dată recentă a 
federației internaționale. pre
vede. în premieră, pentru C.M. 
de la Copenhaga, disputarea fi-

nalelor tn două zile de concurs, 
ta locul uneia singure, ca pînă 
acum, cînd inexistenta timpu
lui de odihnă nu permitea per
mutări intre echipaje. Această 
măsură bulversează ordinea 
știută a lucrurilor, căci poate 
permite desfacerea eficace a u- 
nul echipaj, pînă acum 
pendent, de 8+1, să 
care ar trage „azi" în 
paje de 2 sau de 4 cu finale 
programate „mîine" (este 
bil si traseul invers, de 
mare a echipajelor mici). Pro
blema frămîntă, se înțelege, toa
tă lumea canotaiului. de adap
tarea imediată la noua situație 
a unor școli înaintea 
pinzînd răsturnarea 
actuale. Preocupă în 
sură și găsirea, unei 
de mare valoare, care s-o poată 
înlocui, eventual, pe Marioara 
Popescu, care, încă nerefăcută, 
nu s-a aliniat Ia startul pregă
tirilor. Nu ne îndoim însă că 
federația de resort împreună 
cu colectivul tehnic condus de 
Ton Boieu vor sti să surmon- 
teze și aceste obstacole, nete
zind drumul spre atingerea o- 
biectivului declarat : dnbîndi- 
rea de medalii în Probele 
Campionatelor Mondiale la 
care vor fi reprezentați.

Pe plan Intern, un deziderat 
(împărtășit, 
specialitate) 
a centrului 
titional ne 
Dorobantu
net (a dovedit) nnr'rlilîita natu
rale și organizatorice oferite de 
Pantelimonul bucureștean.

inde- 
zicem, 
echi-

yala- 
insu-

altora de- 
ierarhiilor 
egală mă- 
„simpliste"

si de federația de 
: mutarea definitivă 
de greutate compe- 
nista de ană de la 
(Iași) care întrece

PLAN
■a : 1. Onuca 
!. Osina ; 3.
. 1, ev. 50. 
lu II—in—iv 
. Porumbița 
: cîșt. 1, ev. 
Ruibist (Pă- 

azan ; 3. co- 
, ev. 180, ord. 
a Vil-a : 1.
1 ; 2. Stana ; 
. 1,80, ev. 19, 
sa a VIII-a : 

1:36,5 ; 2.
. Cota : cîșt. 
d. triplă 1067.. 
are de trap 
ă 1 februarie, 
9.

A. M OSCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOEXPRES DIN 25 IANUA
RIE : cat. 1 : (13 rezultate) 5 va
riante 25% a 50.000 led ; cat. 2 : (12 
rezultate) 5 variante 100% a 7.252 
lei și 197 variante 25% a 1.813 lei ; 
cat. 3 : (11 rezultate) 95 variante 
100% a 621 lei și 3.847 variante 25% 
a 155 lei. Report la cat. 1 : 12.292 
lei.

Cîștigurlle de 50.000 lei au reve
nit participanților : Rorossy Teo
dor din Sf. Gheorghe, Axintz Ni
coiae din Zalău, Dobosan Nico- 
lale din Timișoara, Trifanescu Ion 
din Tulcea, Popescu Constantin 
din București..

O Lnformăm pe toți cei intere
sați că TRAGEREA OBIȘNUITA

sâptămînalA pronoexpres 
va avea loc astăzi, miercuri, 28 
ianuarie, in sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, începînd de la ora 
15,50. Transmisia desfășurării tra
gerii se va face la radio, pe pro
gramul I, la ora 16.15.

0 Pentru a obține la LOZ 
PLIC un autoturism „Dacia 1303“ 
sau alte ciștiguri In bani nu 
cere decît perseverență. In aceas
tă perioadă pe lingă lozurile obiș
nuite și speciale, puteți să vă în
cercați șansele și la LOZUL AU
TOTURISMELOR, emisiune spe
cială limitată care atribuie, cîști- 
gurl suplimentare din fondul sis
temului

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

— Luăm notă 
promite să alinieze un 
adevărat 
veți juca

Flacăra 
„11“ cu 

competitiv. Cu cine 
acasă ?

— Vom 
chipe de
Steaua, Sportul Studențesc, U- 
niversitatea Craiova, Corvinul, 
„U“, vom merge la Dinamo, la 
Petrolul... Numai meciuri unul 
si unul... De aceea atacăm și 
noi „specificul" mai devreme 
ca de obicei. încercăm o omo
genizare cît mai bHnă. Efec
tuăm cite trei antrenamente pe 
zi : dimineața — forță, la ora 
10,30 — antrenament cu carac
ter fizic, după-amiază — alter
nativ o zi Ia sală și o zi în 
aer liber, lucrăm la îmbună
tățirea procedeelor tehnice de 
bază, tehnică și tactică, cu toa
te că terenul este acoperit de 
zăpadă. Beneficiind de un Iot 
mai larg,, există mai mult in
teres decît în toamnă 
acumularea unei bune 
tirl, pentru titularizare.

primi vizita unor e- 
frunte, ca de pildă

— Ce jucători v-au 
mit astă-toamnă ?

oentru 
pregă-

mul tu-

— Nici unul ! Oarecum Con
stantin Fană si spre final, 
Marcu, care acum este bolnav 
si nu participă la pregătiri. A 
mai arătat lucruri frumoase 
Marian Pană, dar a jucat pu
țin, fiind mai mereu acciden
tat. Finalul nc-a găsit într-o 
formă mai bună, cu excepția 
partidei de Ia Cluj-Napoca 
(n.n. 1—6 cu „U"), dar acolo 
un rol l-au jucat si crampoa
nele cu care au jucat clujenii 
sl ale noastre, mult mai scur
te, cu care am patinat. Aștep
tam mai mult de Ia Badea, 
căpitanul echipei, nu numai ca 
joc. ci si ca atitudine. Era 
de datoria lui să-$i „adune" 
mai mult coechipierii, dar el 
însusi acceptă destul de greu 
munca Ia antrenamente pentru 
atingerea performanței. Nu a 
fost deloc exemplul care tre
buia să fie. O decepție a fost 
și Gîngu, iar Mateescu s-a 
comportat sub așteptări. Ca de 
altfel si Daniel Sava, jucător 
dificil, infatuat. El nu a făcut 
— drept urmare — saltul de 
valoare la care îi dă dreptul 
talentul său. Fe scurt, cei mai 
mulți dintre jucătorii noștri 
nn au simiit gustul performan
ței, nu-și dau seama că obține
rea ei pretinde muncă și dăruire. 
Acesta este lucrul cel mai im
portant pe care îl am de fă
cut aici : trebuie să schimb o 
anume mentalitate de ,,B“. Nu 
va fi ușor, dar victoria poate 
fi cu atît mai frumoasă.

DIVIZIQNARELE B
ȘI STARTUL NOULUI SEZO1

C.S.M. SUCEAVA VIZEAZA UN LOC PE PODIUM

După o săptămînă petrecută a- 
casă, unde s-a efectuat controlul 
medical și jucătorii s-au readap
tat la efort, C.S.M. Suceava se 
află la Vatra Dornel, unde se va 
pregăti pină la 31 ianuarie. în 
ultima perioadă, In cadrul lotului 
s-au petrecut unele modificări : 
Radu s-a retras din activitatea 
competițională și activează acum 
ca antrenor la centrul de copii și 
juniori al clubului ; Dîrman și 
Mare? au primit dezlegări pentru 
Minerul Gura Humorului, iar An
drei pentru Gloria Bistrița ; ju
cătorul Mironaș iși satisface sta
giul militar ; ca noutăți : Petre 
Grigore (fundaș) de la Jiul Pe
troșani, State (mijlocaș) de la 
Minerul Gura Humorului, Coman 
(înaintaș) de la Gloria Bistrița. 
Stoica (mijlocaș) și Cartianu (fun
daș) ambii de la Poiana Cim- 
pina ; de asemenea, au fost coop
tați juniorii Ciobanu (fundaș) și 
Cașovschi (înaintaș). Lotul mai 
cuprinde pe Alexa, Bucu — por-

tari, Cristescu, Gălușcă, Ungi 
reanu, Papuc — fundași, Gafenc-. 
Goian, Popa, Buliga — mijlocaș 
Cașuba, Sfrijan, Păiuș — înaii 
tași.

Antrenorul V. Slmionaș (secor 
dat de I. Buzoianu) a stabilit c 
primele meciuri amicale să ait 
loc la Vatra Dornel, în compani 
echipelor Minerul Vatra Dornei i 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca. Dup 
1 februarie, C.S.M. Suceava v 
mai juca, printre altele, cu Oțel- 
Galați, C.S. Botoșani. F.C. Oi 
Gloria Blstr'ța și Explorări Cînn 
pulung Moldovenesc.

„Slntcm preocupați ca toți jv 
cătorii — care, de altfel, au îr 
credere în posibilitățile lor — s 
se pregătească în condiții cît m. 
bune și să atingă o formă optim 
la startul returului, ne-a declar; 
C. Alexa, președintele clubulu 
In final dorim ca, prin practici 
rea unor jocuri de bună calitate 
să ne clasăm pe podiumul prr 
mianților seriei I“.

LA GAZ METAN MEDIAȘ, NOUTĂȚI PUȚINE

Pentru returul acestui campio
nat, Gaz Metan anunță puține 
noutăți, conducerea clubului acor- 
dtod în continuare încredere for
mației care a terminat prima ju
mătate a întrecerii pe locul 5.

Pentru componenții formației 
din Mediaș vacanța s-a încheiat 
la 12 Ianuarie, dată la care a fost 
efectuată vizita medicală. A ur
mat o săptămtoă pentru reacomo- 
darea cu exigențele pregătirilor, 
tn localitate, după care lotul s-a 
deplasat la Sovata. unde va ră- 
mîne pină la 30 Ianuarie. Ultima 
zi a acestei luni va coincide și cu 
primul joc amical din noul sezon. 
Adversară, Dinamo București. 
Pină la primul meci oficial al se
zonului Gaz Metan va mal sus
ține și alte partide cu caracter de 
verificare, In compania unor ad
versari din diferite eșaloane com- 
petlțtonale, „U“ Cluj-Napoca, C.S. 
u.T. Arad, Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca, Automecaniea Mediaș, 
Jiul Petroșani. Electromures Tg. 
Mures.

De pregătirile formației se ocup 
în continuare Filip Staudt, car< 
din acest an îl va avea ca secun 
pe Andrei Ioo, fostul apărător f 
buturilor lui Gaz Metan, tn cee 
ce privește lotul de jucători, noi 
tățile sînt Kallo, de la Electromv 
reș Tg. Mureș, o aripă stingă pc 
netrantă, mijlocașul Sinea, de 1 
Carbomet Copșa Mică, alături c 
care au fost promovați junior 
Vintilă și Ciorogaru. primul — u 

...................................d 
go: 
N

Bc 
st? 

o_______ 1
Torpedo Zărnești, și Ciofîcă, car 
a părăsit clubul fără dezlegan 
Iată și lotul cu care formația dj 
Mediaș pleacă la drum : Sebi: 
Munteanu — portari. Potor, Bir< 
Cula, Moș, Kusch, Aloman, SoR 
mon — fundași, Dulău, Flichi 
Langa, Harbădă, Sinea, Vintilă - 
mijlocași. Ologu, Țiglariu, Sărf 
șan, Kallo, Ciorogaru — “ ' ' ”

mijlocaș foarte talentat, cel 
al doilea atacant, unul dintre 
geterii formației de juniori, 
vor mai activa la Gaz Metan 
căzan, plecat să-și satisfacă 
giul militar, Bora, transferat

MUREȘUL DEVA SPERĂ TOTUȘI...

un apăsător —8 la ,,a- 
Mureșul Deva a pornit

înainta?

Mircea TUDORAN

Avînd 
devăr", 
preparativele pentru retur cu o 
conducere restructurată : pre
ședinte al asociației — ing. Ion 
Ștefănescu ; președinte al secției 
de fotbal — tag. Ionel Lazăr, 
Restructurări s-au produs și In 
cadrul lotului. La portarii Balla 
șl Naghi s-a renunțat. Fogoroși 
a plecat la Mecanica Orăștle, Să- 
lăjan la Avlntul Reghin, Rebegilă 
la Minerul Certej șl Neag la Mi
nerul Ghelar. De semnalat si 
„rocada" Chlrocet — Pălăceaji 
de la Drobeta Tr. Severin. Alte 
nume noi tn lot : Nedea și Ma
teescu de la Flacăra Moreni, 
Covaci de la Gloria Reșița, Fi. 
Nae de la Vtscoza București, 
precum șl promovarea a 4 ju
niori talentați din propria pepi
nieră (Cîrstoiu, Ciotlăuș, Giț și 
Rurlașlu). Tot în categoria noi
lor veniți se numără șl antreno
rul principal Traian .Ivănescu. 
Pregătirile echipei au litceput în 
localitate tocă din 12 ianuarie. 
După un turneu la Tg. Jiu, dotat 
cu „Cupa Pandurii", se va efec
tua un stagiu de pregătire cen
tralizată la Vața Văii, Ungă Brad 
(pînă în ziua de 7 februarie) , după 
care va tocepe seria jocurilor de 
pregătire cu divizionare „B“ 
(U.T.A., Carpați Mîrșa, Aurul 
Brad) și „C“ de prin împrejurimi.

Obiectivul Mureșului 7 „In pri
mul rtad — consolidarea unei e-

un fott 
căci r.

chipe care să practice 
de mai bună calitate, 
mai așa vom reuși salvarea c 
la retrogradare, ne-a declarat ' 
Rusu, 
Echipa 
apărare 
Hîrici, 
în care 
narului 
un plus 
Tirchinici, Vidican 
rul echipei, dar și antrenor f 
cund). Preda și Bălăcaan, ir 
în față S. Popa și Ciotlăuș s 
Cîrstoiu. Bineînțeles însă că fc 
ma jucătorilor și opțiunile antr 
norilor vor decide „11“-le c 
bază pentru retur".

vicepreședintele secție 
de bază în retur ? <
Nedea — Băda (Brav 
Colesniuc* Ștefănesc* 
integrarea ex-divizk 

,.A“ Mateescu va f 
de siguranță. La mijV 

(coordonat

REUN1REA
LOTULUI
OLIMPIC

• Mîine, in Capitală, primi 
meci de verificare, cu C.F.R 
I.A.C.P.B. © Miercuri 4 fc 
bruarie, Ia Palermo, Italia 
România (echipe olimpice)

• Duminică, 1 
februarie 1987, 
NUMEROASE C1Ș- 
TIGURI, cuprinse 
in 14 categorii ;

7 rcofiUĂfilE 108 ?

Tragere multiplă

se atribuie ciștiguri în

BANI.AUTOTURISME.EXCURSII

• 8 extrageri 
„legate" cite două 
(in 2 faze), cu un 
total de 72 nu
mere ;

• Se ciștigă ți 
cu 3 numere din 
18 extrase ;
• Biletele dț 

25 Ic/ participă Ic 
toate extragerile, 
©bținînd ciștiguri 
cumulate ;

• Pentru a juco 
numerele prefe
rate, ULTIMA ZI 
este SIMBĂTĂ, 31 
ianuarie.

Ieri s-a reunit în Capital 
lotul olimpic al țării noastr; 
care săptămînă viitoare 
inaugura sezonul competiție 
nai internațional de primăv; 
ră. Acest prim joc va_ 
loc miercuri 4 februarie, 
Palermo, 
întîlnirea amicală dintre 
prezentativcle olimpice 
Italiei și României.

După un prim control 
dical, ieri și azi au fost . 
văzute antrenamente, iar mi 
ne, de la ora 15, Lotul Oliir - 
pic va întilni, în meci de v< 
rificare, divizionara C d' 
București C.F.R.-I.A.C.P.I
Partida va avea loc pe ten 
nul echipei feroviare, din i- 
propierea Pieței Giulești.

V

ave 
I 

unde se va dispu' 
rr 
a!

mt 
pn

Iată programul meciurilr 
pe care le va susține echir 
olimpică a României, în c; 
drul grupei preliminare, în ; 
nul 1987 : 18 aprilie : Român 
— R. F. Germania ; 20 ma 
România — Polonia ; 10 iun? 
Danemarca — România ; 
septembrie : România — D 
ncmarca. Din grupă ma' fa 
parte și echipa olimpică 
Greciei, ale cărei partide u 
moazăi să fie fixatei



C.C.E. IA BASCHET (f)
Echipele feminine de baschet 

participante la C.C.E. susțin 
mîine ultimele meciuri din 
cadrul sferturilor de finală. în 
grupa A, formația Universita
tea Cluj-Napoca va juca (în 
deplasare) cu Dinamo Novo
sibirsk (în tur : 100—64 pen
tru campioanele U.R.S.S.). Ce
lelalte partide ale „sferturi
lor", grupa A : Primigl Vi
cenza — Partizan Belgrad; 
grupa B : S. F. Versailles — 
Sparta Praga, Levski-Spartak 
Sofia — Agon Dusseldorf.

VERIFICARE UTILA
Pregătirile echipei reprezen

tative de handbal (masculin), 
a României în vederea parti
cipării la Campionatul Mon
dial, grupa B, din Italia (sfîr- 
situl lunii februarie) au intrat 
în linie dreaptă. După cum se 
știe, la sfîrșitul .săptămînii 
trecute handbaliștii noștri au 
susținut trei meciuri amicale 
în Ungaria, cu echipa țării 
gazdă. La aceste jocuri, selec
ționata noastră a fost condusă 
de antrenorul secund Ghiță 

principal 
aflat la

După „internaționalele*4 Australiei

A ECHIPEI MASCULINE DE HANDBAL

p, urmată 
gazdă, cu 
Danemar- 
Iugoslavia

Șl de-

PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADA
CAMPIONATELE MONDIA

LE de sanie s-au încheiat la 
Igls (Austria) cu victoria Ker- 
stinei Schmidt (R.D.G.), marea 
favorită a probei feminine, și 
a lui Markus Prock (Austria), 
la masculin.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
de hochei ne gheată de la Bu
dapesta a fost cîștigat de echi
pa Danemarcei, cu 6 
de selecționata țării 
3 p. In ultima zi : 
ca — Ungaria 3—1, 
— Bulgaria 3—3.

PATINAJ VITEZA la Lake 
Placid, S.U.A. : japonezul A- 
kira Kuroiawa și-a adjudecat 
proba de 1 000 m, în 1:16, iar 
olandeza Petra Mollhuizen pe 
cea de 3 000 m, în 4:43,08.

DOI ÎNVINGĂTORI, Anders 
Blomqvist (Suedia) și Maurilio 
de Zolt (Italia), în cursa de 
schi fond de la Cavalese, Ita
lia, contînd pentru „World- 
loppet**. Cei doi cîștigători au 
fost cronometrați pe 70 km tn 
același timp — 3h 05:05.

din nefericire — șt manifestări 
de indisciplină, vociferări 
proteste nejustificate 
ciziile arbitrilor, cu 
Berbece în „rolul** 
secundat de aceiași ______
Voinea, Doru Porumb, _Mircea 
Bedivan sau Adrian 
jucători valoroși, dar 
nu-și subordonează în 
litate talentul și calitățile de

la
Dumitru 

principal, 
Măricel

Ghimeș, 
care 
tota-

de antrenorul 
Licu. Antrenorul 
Eugen Trofin s-a 
Rostock (R. D. Germană), un
de s-a desfășurat puternicul 
turneu dotat cu „Cupa Mării 
Baltice", la care au participat, 
printre altele, selecționatele 
Uniunii Sovietice. R. F. Ger
mania și Poloniei, viitoare 
adversare la C.M. La întoar
cere am avut o discuție cu cei 
doi antrenori despre cele vă
zute și. evident, despre ce se 
va face in scurtul timp care 
a mai rămas pînă la C.M.

— Jocurile de la Csegled —• 
victorie cu 24—23 (12—12), Bc- 
kesesaba — de asemenea, vic
torie, cu 23—20 (11—12) — și 
Szolnok — succes al gazdelor 
cu 23—21 (12—11), in compania 
selecționatei Ungariei, au con
stituit o verificare utilă a po
tențialului întregului lot pen
tru a ști exact pe cine se 
poate conta ta Campionatul 
Mondial, a precizat Ghiță Li
cu. în general, echipa a a- 
vut o evoluție bună, ca urma
re firească a creșterilor sub 
raport fizic, tehnic și tactic 
acumulate în urma pregătiri
lor efectuate pînă acum. La 
turneul din Ungaria, deși s-a 
făcut o pregătire specială în 
ceea ce privește comportarea 
tuturor jucătorilor în timpul 
competițiilor, au existat —

• Turneul din Ungaria a 
demonstrat creșterea potenția
lului general al 
Protestele la deciziile 
lor pot aduce serioase 
vicii echipei • Timpul 
pină la C.M. să fie folosit cu 

maximă eficienta.

echipei • 
erbitri- 
deser- 
rămas

echi- 
chiar 

_____  , _ făcut 
primul prin eliminarea de pe 
teren.

— Este cazul să precizăm că 
actuala generație de jucători 
a adus handbalul românesc 
într-o situație mai puțin plă
cută — este de părere Eugen 
Trofin Este momentul răs
punsului prin fapte, cărora nu 
le putem spune altfel decît 
REZULTATE. Or. importantul 
obiectiv pentru care ne pre
gătim cere foarte multă disci
plină, sub toate aspectele,, dă
ruire fără rezerve si mai a- 
les convingerea din partea 
tuturor că actuala generație 
de jucători nu ți-a prea făcut 
datoria, că a trăit mai mult la 
umbra marilor succese de al
tădată și este momentul acum 
să-și spună cuvîntul serios, 
adică să repare ceea ce tot ei 
au stricat în ultima perioadă.

care dispun intereselor 
pei, aducînd acesteia 
prejudicii, așa cum a

„Cupa Mării Baltice» a e- 
vidențiat creșterea, sub toate 
aspectele, a potențialului e- 
chipei Uniunii Sovietice, în 
special- prin rechemarea în se
lecționată a jucătorilor cu 
maro experiență ca Waldemar 
Novițki, care conferă un plus 
do siguranță apărării, și a 

Șipenko, 
in hand- 

acestea 
impresii 

sovie
tici la «Trofeul Carpați». Dc 
altfel, și celelalte două echipe 
care ne interesau în mod spe
cial, cele ale R. F. Germania 
și Poloniei, au manifestat pro
grese certe față de evoluția 
de la Craiova, așa îneît pen
tru îndeplinirea obiectivului 
propus se cere multă muncă 
și spirit de răspundere. Spe
răm. desigur. ca echipa 
noastră să-și apere demn șan
sele la C.M. Ne bucură faptul 
că jucători ca Vasile Stingă, 
George Dogărăscu, Alexandru 
Buligan,. Ion Mocanu, și nu 
numai ei, au înțeles că numai 
pregătirea îi poate ține la un 
nivel ridicat. De asemenea. 
Marian Dumitru se străduieș
te, ca și Marian Mirică, dar 
accidentele trecute își spun 
încă cuvîntul. Timpul scurt 
pe .care îl mai avem la dis
poziție îl vom drămui cu ma
re atenție pentru a fi la po
tențialul optim în momentele 
startului 
C.M.

de siguranță apărării 
portarului Alexandr 
nume de rezonanță 
balul mondial. Toate 
adăugîndu-se bunei 
oferite de bandbaliștii

si participării la

Mihail VESA

Ai învins, continua; oi pierdut, continuă!

PUTEREA DE A RENUNȚA
Eric Escoffier nu este 

un mare campion. Nu este 
nici măcar un învingător 
în concursuri obișnuite. 
Viața lui de sportiv a fost 
marcată, piuă acum, mai 
degrabă de întreceri pier
dute. Azi, în favoarea unui 
perete de stîncă de pe o 
faleză marină absolut ne
tedă și aproape perpendi
culară, rămînînd imobilizat 
la zeci de metri de terenul 
salvator de dedesubt. Mîi- 
ne. In favoarea unui parte
ner de întrecere, în tim
pul unei ascensiuni de vi
teză, pe un versant al Mont 
Blancului, ieșind al doilea 
la cîteva secunde. Altădată, 
în favoarea Everestului 
cînd la doar 250 de metri

de rîvnitul pisc, a renunțat 
mai mult din cauza oboselii 
psihice decît a celei fizice. 
Declara însă, la întoarcerea 
din această ultimă încer
care : „Pentru mine sînt 
mai importante facultatea 
și puterea de a renunța 
înainte de producerea dra
mei, decît însuși succesul". 
E aceasta o dovadă de inte
ligență, de putere morală : 
a renunța PENTRU A O 
LUA DE LA CAPĂT pare 
a fi una 
cultivate 
sport de performanță. Une
ori nu mai puțin bogată în 
semnificații decît victoria 
însăși.

dintre valorile 
de adevăratul

Radu TIMOFTE

PE SCUHT • PE SCURT • PE SCURT • PE
atletism • In concursul de 

sală de la Leningrad, Natalia Ar- 
himenko a cîștigat proba femi
nină de aruncarea greutății cu 
performanța de 21,16 m. în proba 
similară masculină, Serghei Smir
nov s-a situat pe locul întîi, cu 
21.20 m.

cîștigat de scrimerul sovietic A- 
leksandr Romankov, care l-a în
trecut în finală cu 11—9 pe fran
cezul Philippe Omnes. In întîlnl- 
rea pentru locurile 3—4, italianul 
Marco Arpino a dispus cu 10—3 
de englezul William Gosbee.

handbal • Meciurile din ulti
ma zi a competiție! masculine 
..Cupa Mării Baltice". desfășurate 
la Rostock s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : U.R.S.S. — 
R. D. Germană 27—17 ; R. F. Ger
mania — Polonia 21—19 ; Suedia 
— Islanda 23—21. Turneul a fost 
ctștlgat de echipa U.R.S.S.

ȘAH • Turneul „OPEN* dispu
tat la Aubervilliers (în apropiere 
de Paris), cu participarea a 707 
concurenți, a revenit maestrului 
Iugoslav Bogdan Lalici, urmat de 
Olivier Renet, Didier Sellos. Da
rio Doncevicl, Eric Prie, Boskc 
Abramovici etc.

SCRIMA • Tradiționalul con
curs masculin de floretă „Trofeul 
Martini*, desfășurat Ia Paris în 
cadrul „Cupei Mondiale*, a fost

TENIS ® In primul tur al con
cursului de la Sydney, jucătorul 
nigerian Nduka Odizor l-a în
vins cu 6—3. 6—4 pe australianul 
Mark Woodfords Alte rezultate : 
Bill Scanlon — Darren Cahill

Așadar, victorii scontate la ..in
ternaționalele" de tenis ale Aus
traliei doar în probele de dublu 
masculin si feminin, unde pere
chile Edberg-Jarryd șl, respectiv, 
Navratilova — Shriver au respec
tat pronosticurile și clasamentele 
A.T.P. tn rest, favoriții (Lendl 
Becker, Navratilova) au clacat, 
permițind triumful unor jucători 
mai slab clasați, dar în excelentă 
formă la Melbourne. Ciștigător șl 
in ediția precedentă, suedezul Ste
fan Edberg și-a păstrat titlul 
(6—3, 6—4. 3—6. 5—7, 6—3 cu Pa
trick Cash), devenind astfel al 
5-lea tenlsman care Izbutește 
(după Rosewall, Vilas, Kriek și 
Wllander) două succese consecu
tive. Finala cu Cash, desfășurată 
timp de 220 de minute tn fața a 
12 000 de spectatori, a însemnat o 
superbă revanșă pentru Edberg, 
Învins pe aceeași arenă, o lună 
mai devreme, de Cash, tn ziua 
inaugurală a ultimului act al ..Cu
pei Davis". De data asta. Edberg 
a fost mal sigur pe el și mai exact 
(3 duble greșeli, față de 12), adju- 
decîndu-șl două seturi fără Isto
ric. Frenetic susținut de public. 
Cash a avut o revenire puternică, 
dar a pierdut meciul — apreciază 
comentatorii — la sfîrșltul setu
lui 4, cînd „a stins motoarele", 
înlesnlndu-1 adversarului să re
monteze de la 1—5 la 5—5 și. ulte
rior, să abordeze setul decisiv cu 
un moral bun. în final, deși aus
tralianul s-a ..agățat" de fiecare 
minge, salvlnd (la 2—5) șl 3 mecl- 
boluri, Edberg s-a îndreptat spre 
o izbîndă clară, pe care el însuși 
a numit-o „cea mai frumoasă a 
carierei mele". Să precizăm că 
ambii finalist! slnt tn vîrstă de 21 
de ani.

La fete, depășlnd-o (surprinză
tor) pe Navratilova (venită după 
58 de succese tn lanț I), Mandli- 
kova șl-a trecut tn palmares a 
4-a victorie în Marele Șlem, repe- 
tînd totodată isprava din 1980 cînd. 
la numai 18 ani, cîștlga la Mel
bourne. Reușita ei de acum a fost 
strînsă, 7—5 7—6, dar pe deplin 
meritată. în fata unei Navratilova 
care a recunoscut că „de mult 
n-am mal jucat atlt de prost o fi
nală" (24 de retururi greșite I), 
Hana Mandllkova s-a arătat su
perioară la capitolul regularitate, 
prudența el (49 de veniri la fileu.

Ștefan Edberg (in fotografie) a 
trecut pe primul loc In clasamen
tul general al „Marelui Premiu-, 
cu 700 p, urmat de Pat Cash — 500 
p, Wally Masur — 438 p, Ivan Lendl 
— 350 p, Miloslav Medr — 239 p, 
Anders Ja-ryd, Kelly Evetnden șl 
Yannick Noah — eu cite 200 p.

față de 87) dovedlndu-se. o dată 
tn plus, mama înțelepciunii. „A 
o învinge pe Martina, a declarat 
ea. e ca șl cînd al infringe o le
gendă", vorbe care nu sînt de
parte de adevăr.

Să notăm, tn Încheiere, că ,,o- 
penul" Australiei 1987 (contînd 
pentru Marele Șlem 1936) a fost 
cel din urmă care s-a disputat pe 
tradiționala arenă ..Kooyong" și 
pe iarbă. Viitoarea ediție a com
petiției se va juca, tot la Mel
bourne, tn cadrul unul complex 
polisportiv aflat în construcție șl 
pe o suprafață de material plas
tic. Istoria tenisului va reține deci 
că ultimii campioni ne iarbă al 
Australiei au fost Edberg șl 
Mandllkova. (Ov. I.).

TINEREȚE

n anii ‘20, englezul Bill Lacey uluia lumea motorizată, fiind pri- 
Zmul care printre altele, a depășit o „graniță- (existau și atunci 

granițe pentru o vreme... de netrecut t), a celor 100 de mile (100 
de kilometri) parcurse pe o motocUeti Intr-c oră. Avea 22 de ani. As
tăzi, la 85, continuă să vtneze recorduri. De astă-dată, nu pe sol, ci in 
aer. La „bordul- unui aparat de zbor foarte ușor, acționat prin puteri 
proprii, el dorește să devină omul cel mai in vtrstă care va traversa 
tn acest mod Canalul Minecli. Nu știm dacă va reuși. De fapt, aceasta 
are mai puțini importanță. Cu adevărat impresionant rămine faptul 
că fiecare vtrstă tși are aspirațiile, recordurile, performanțele și cam
pionii ei. Ceea ce, tn ultimă instanță, înseamnă tinerețe.

TURNEUL FINAL AL C.E.
Zilele trecute s-a desfășurat la 

Kdln o conferință a Comitetului 
de organizare a turneului final al 
C.E. din 1988, care va avea loc tn 
R. F. Germania. Cu acest prilej 
s-au făcut unele comunicări. Cele 
8 echipe (7 se vor califica în urma 
meciurilor preliminare, plus R.F. 
Germania — calificată din oficiu) 
vor fi împărțite în două grupe, 
tn semifinale, meciurile se vor 
desfășura după următoarea for
mulă : învingătoarea din grupa 1 
cu a doua clasată din grupa 2 ; 
cîștigătoarea din grupa 2 cu a 
doua din grupa 1. Partidele din 
grupe vor avea loc la DUsseldorf, 
Hanovra. Gelsenkirchen, Frank
furt pe Main, MGnchen, Koln șl 
Stuttgart, între 10 șl 18 iunie, 
Prima semifinală este programată 
la Hamburg — 23 Iunie, iar a doua 
la Stuttgart — 22 iunie. Marea ma
joritate a meciurilor vor avea loc 
în nocturnă : 20,15 — ora locală 
(altele la 15,30 și 17,15). Finala se 
va desfășura la 25 iunie, pe Sta
dionul Olimpic din Mtinchen, la 
ora 15,30:

A fost aleasă și mascota campio
natului, numită ,,Berni“, un iepu
raș de pluș.

CAMPIONATE,-TURNEE
A FOST RELUAT campionatul 

Belgiei, cu etapa a 17-a. Frunta-

SCURT • PE SCURT
5— 4, 6—3 ; John Fitzgerald — John
Saadrl 6—1, 6—4. A In prima zi 
a turneului feminin de la Auck
land au fos- consemnate urmă
toarele rezultate : Yukie Koizumi 
(Japonia) — Michele Parun (Noua 
Zeelandă) 6—0, 6—1 ; Sherry Nor
ris (S.U.A.) — Justine Brown
(Australia) 6—1. 6—1 ; Stephanie 
Faulkner (Australia) — Claudine 
Tolefoss (Noua Zeelandă) 6—3,
6— 0 ; Alison Scott (Australia) — 
Anne Smit (Noua Zeelandă) 6—0. 
6—2.

VOLEI © Campionatele Asiei 
(feminin) se vor desfășura în pe
rioada 6—15 iunie la Shanghai și 
vor reuni selecționate din 11 țări. 
Campionatul masculin al Asiei va 
avea loc tot anul acesta, Intre 15 
și -25 octombrie în Kuweit, cu par
ticiparea a 16 țări.

șele au obținut victorii : Ander- 
lecnt — Seraing 5—3. Waregem — 
F.C. Bruges 1—2. Alte rezultate : 
Racing Jet — Lokeren 2—2. Beve- 
ren — Berchem 5—0, Cercle Bru
ges — Courtral 2—1, F.C. Liăge — 
Molembeek 1—0. Antwerp — Char
leroi 4—1 Malines — Beerschot 
1—0, La Gantoise — Standard Lie
ge 0—1. în clasament conduce 
Anderlecht cu 29 p, urmată de 
F. C. Bruges șl Malines cu cite 
26 p.

ÎN ETAPA a 15-a a campionatu
lui Greciei s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Olymplakos — 
Ethnfkos 2—0,; p.A.O.K. Salonic 
— lanla 3—1 ; Panathinalkos — 
Heraklis 3—1 ; Panlonios — Ka- 
lamaria 6—1 ; Dlagoras — A.E.K. 
0—0 ; Larissa — Doxa 2—0. în cla
sament conduce Olimplakos Pireu 
cu 2S p. urmată de P.A.O.K. Sa
lonic — 21 p.

DUPĂ 19 etape, tn campionatul 
Turciei conduce echipa Galatasa- 
ray Istanbul cu 28 p urmată <le 
Samsunspor — 27 p, Besiktas — 
26 p. Rezultate : Besiktas — Sam
sunspor 2—2 ; Trabzonspor — Ca

latasaray 0—0 ; Eșkisehir — Gen- 
clerbirligl 0—0 ; Altay — Bursas- 
por 2—1 șl Antalya — Fenerbahce 
0—0.

ÎN primul meci al turneului 
de la Calcutta selecționatele R. p. 
Chineze și Indiei au terminat la 
egalitate : 1—1 (1—0). Intr-un alt 
meci : Danemarca — R. P. Chi
neză 2—0 (0—0). La turneu mal 
participă echipe din U.R.S.S.. 
R. D. Germană. Nigeria și Bulga
ria.

MECIURILE disputate în cea 
de-a 25-a etapă a campionatului 
de fotbal al Argentinei s-au sol
dat cu următoarele rezultate : 
Boca Juniors — Velez Sarsfield 
2—0 ; Deportlvo Espanol — Tem- 
perley 0—0 ; River Plata — Santa 
Fe 2—2 ; Independiente — Argen
tines Juniors 4—2 ; Estudlantes
— Cordoba 1—1 ; Newell Old Boys
— Rosario 0—0 ; Ferrocaril Oeste
— San Lorenzo de Almagro 1—1. 
în clasament pe primele locuri se 
află Independiente șl Newells Old 
Boys — cu cite 32 p. urmate de 
San Lorenzo de Almagro — 31 p.

DUPĂ 16 etape, tn clasamentul 
golgeterllor campionatului italian 
continuă să conducă Alessandro 
Altobclll, eu 9 g, urmat de Pier 
Paolo Vlrdis șl Ramon Dlaz — 
cite 7. Argentinianul Diego Mara
dona se află pe locul 4, cu 6 go
luri.
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PENTRU CINE A SLĂBIT PELE ?
Chiar dacă steaua Iul Maradona e acum la zenit, aproape 

toată lumea e de acord că brazilianul Pelă continuă să rămînă 
cel mai mare jucător din Istoria fotbalului. Retras, mal Iutii, 
din ,,națională", în 1971, cînd un arhiplin „Maracana" a avut la
crimi in ochi, apoi (in 1975) șl din echipa de club, Santos, 61 și-a 
Încheiat cariera la Cosmos New York, plecarea Iul colnclztnd, 
poate nu chiar tntimplător. cu declinul (fără soluție 7) al soc- 
cerulul nord-amerlcan.

La începutul acestui an, cu prilejul așa-zlsulul Mundialito al 
veteranilor (4—18 ianuarie), PelC a reapărut pe gazon. Purtat 
de treburile profesionale de la Rio la Hollywood (unde are con
tract cu compania cinematografică „Warner") șl de la Washing
ton la Sao Paulo, Pelă n-a jucat, însă decît tn prima partidă a 
turneului, cea cu Italia, șl-a motivat reintrarea după cum urmea
ză: „Mulți cred că am făcut-o pentru că turneul îmi poarta 
numele sau pentru că am dorit să le reamintesc celor din gene
rația mea (n.n. de 41 de ani) cine am fost. Aceștia greșesc. 
M-am pregătit pentru Mundialito gîndlndu-mă, in primul 
rînd, la zecile, la sutele de mii de tineri care au auzit, in 
Brazilia, despre mine, dar care nu m-au văzut niciodată .iucînd. 
Pentru ei am acceptat să transpir din nou șl, iată, să pierd 4 ki
lograme ! Am socotit că nu trebuie să-l dezamăgesc, el avind 
azi, mai mult ca oricînd, nevoie de modele adevărate, nu de fan
toșe".

Frumoase cuvinte — nu-I așa 7 — pe măsura unei cariere care 
n-a fost altfel.

Ovidiu SOANITOAIA
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