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FEBRUARIE-„LUNA MARATONULUI PE SCHIURI" - 
0 ACȚIUNE SPORTIVĂ DE AMPLOARE, 

CU MII Șl MII DE COMPETITORI LA START!
• O atrăgătoare in-

iubitorii de sport •

Se poate participa

uri • Traseul e unic

pentru toți concuren-

considerație locul ob

ținut, contează doar

vitale pentru toți

cu orice fel de schi-

ții • Nu se ia în

Frumoasele întreceri di schi ocupă un loc aparte in topul Dacladei, reu
nind pe pîrtiile de pe Valea Prahovei, ori din Semenic tot mai multi com
petitori Foto : " ' —

participarea, fortifica

Iorgu BĂNICA rea organismului

Daciada. grandioasa compe
tiție sportivă națională organi
zată din îndemnul, din nobi
la si generoasa Inițiativă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
își mărește aria de cuprindere 
printr-o nouă acțiune de am
ploare, la scara întregii țări. 
Ea își propune să reunească. în 
cele 28 de zile ale lui făurar, 
pe toți iubitorii de schi —

Pionieri, școlari. tineri. oa
meni ai muncii, vîrstnid — la 
startul unor interesante si a- 
trăgătoare întreceri : „Luna 
maratonului ne schiuri". Regu
lamentul întocmit de Secția 
de resort din cadrul C.N.E.F.S., 
împreună cu Direcția Turism 
Intern din Ministerul Turis
mului. cu acordul organizați
ilor cu atribuții în domeniul 
sportului, a fost aprobat, re

cent. de Biroul Comitetului 
Executiv al C.N.E.F.S. El este 
simplu si prevede printre al
tele :

Eu, dumneata și colegii noștri, 
bunăoară, sîntem invitați în 
luna februarie la o plimbare 
pe schiuri. Dacă maratonul

Vasile TOFAN

(Continuare in pag 2-3)

ȘAHUL FEMININ ROMÂNESC DIN NOU IN PRIM-PLAN
Victoria marei maestre ELISABETA POLIHRONIADE la Adelaide, 

comentată in interviul nostru cu prof. univ. D. DRiMER

Anul competițional ’87 a început cu un succes pentru șahul 
românesc. Printre laureații turneului „open" de la Adelaide 
(Australia), recent încheiat, s-a numărat marea maestră inter
națională Elisabeta Pol’hroniade, cu un rezultat excelent : 8 
puncte din 11 posibile. Același punctaj, departajată însă pe locul 
doi în clasamentul feminin, a obținut și cunoscuta șahisță un
gară Zsuzsa Polgar, una din fruntașele șahului mondial. Ma- 
re!e maestru Gyula Sax a fost primul în clasamentul general, cu 
două puncte mai mult. Cite 9 p au acumulat iugoslavul D. Djurici 
și argentinianul Garcia Palermo, in continuare fiind clasați Miles; 
1 orre, Lobron, * Rogers — 8,5 p. în acest periplu la „Antipozi" 
jlicatoarea română a fost însoțită de prof. univ. Dalphi Drimer, 
membru al Biroului F. R. $ah, președintele Colegiului de antre
nori. Cu acesta am" purtat dialogul care urmează.

șch din emisfera sudică, foar
te mulți concurenți din aceas
tă parte a globului. în special 
din India, țara' de origine a 
șahului, care se ambiționează să 
revină in primul-plan al disci
plinei pe care a creat-o. 
Pentru noi, cei din Europa, 
handicapul schimbării fusului 
orar a fost considerabil. Să 
nu uităm că jocul pe eșichier 
angajează in special mintea 
umani, ritmurile biologice sint 
mult solicitate. Trebuia să fim 
foarte „limpezi" la ore neobiș-

Interviu realizat de
Radu VOIA

— Ce amănunte în plus ne 
puteți furniza despre această 
„experiență australiană" a șa
hului nostru ?

— De fapt nu este o expe
riență inedită. Am mai fost 
reprezentați șt la primul „o- 
pen" australian, acum 15 ani, 
prin Florin Gheorghiu. El a 
obținut atunci un prețios loc 
2—3. Si pot să vă spun, de la 
început; că numele marelui 
nostru maestru a fost adesea 
amintit, la Adelaide, in zilele 
desfășurării celei de-a doua 
ediții. Acum, am reușit un 
debut bun în secția feminină 
a întrecerii și succesul este to

tal. Un prestigios loc intîi al 
Elisabetei Polihroniade. dar și 
un rezultat remarcabil în con
textul general al acestei com
petiții mixte. Să nu fac un 
secret și din rezultatul meu 
personal, căci n-am fost nu
mai antrenor în Australia, ci 
și competitor. Am făcut 7,5 
puncte, cu o jumătate mai 
puțin decît... cea pe care o se
cundam.

Despre Adelaide, 320 de par- 
ticipanți, dintre care 30 parti
cipante, 16 țări reprezentate, 
8 mari maeștri de prima talie, 
mulfi maeștri internaționali. 
Cel mai important turneu de

(Continuare în pag. a 4-a)

Nu de mult s-a disputat faza de zonă a campionatelor naționale 
de cros, finalele urmînd a avea loc în a doua jumătate a lunii 
februarie. Iată o secvență din întrecerea junioarelor disputată la 

Sibiu, surprinsă de colaboratorul nostru V, CÎRDEI

Trage Dascălu — ieri puternic 
al Stelei

Ieri dimineață, în sala Flo- 
reasca din Capitală, s-a des
fășurat partida restantă din 
ultima etapă a returului Cam
pionatului Național masculin 
de volei dintre Steaua și Di
namo — ambele angrenate în 
lupta pentru titlul de campi
oană. Neașteptat, conturile 
ș-au încheiat foarte repede — 
în numai 80 de minute — 
victoria revenind echipei Stea
ua cu scorul de 3—0 (12, 6,
4).

Așa după cum se poate in
tui, „derbyul" n-a fost nici 
pe departe ceea ce se aștep
ta de la el. în locul unei 
partide disputate cu ambiție, 
in care să vedem faze spec
taculoase, cele două comba
tante — confirmînd slaba lor 
comportare în recentele par
tide din cadrul competițiilor

și eficient, principalul realizator
Foto : Iorgu BĂNICĂ

continentale (din care au fost 
eliminate) — au oferit un 
spectacol de slab nivel tehnic.

Evident, Steaua a jucat ce
va mai bine — în primul rînd 
pentru că adversarul nu i-a 
pus nici un fel de probleme. 
Nici în atac și nici In apărare. 
Jucătorii militari au evoluat 
mai dornici de victorie, au a- 
vut doi jucători în zi foarte 
bună — coordonatorul Ionescu 
și trăgătorul Dascălu — du
blați cu succes de Spînu șl 
Constantin, echilibrați și efi
cienți, așa că succesul a ve
nit firesc, destul de ușor. 
Dinamoviștii au fost apatici, 
parcă n-âu ...vrut nimic. Co
ordonatorul Căta-Chițiga •

Modesto FERRAR1N1

(Continuare in pag 2-3)

Pe pirtia din 
Sinaia. antrena
mentele elevilor 
școlii de pilotaj 
sint în plină des-
fășurare, fapt i- 
lustrat și de ima 
ginea de mai sus 
surprinsă la star
tul unei coborîri 
a tinerilor boberi.

Amănunte des
pre activitatea 
sporturilor din 
actualul sezon la 
rubrica intitulată 
Cronica iernii.

CÎND SECȚIILE DE ATLETISM
• Principaieie forțe aie atletismului româ

nesc nu au punctat la C.E. de seniori • 

Pentru o judicioasă folosire și răspîndire a 

cluburilor sportive școlare • Ce nu arată un 

punctaj general

Vorbind de succese sau eșecuri, de promovări 
spectaculoase ale juniorilor sau de rămînerea 
în urmă a atletismului masculin, obișnuim (nu 
in primul rind, uoi, ziariștii) să le asociem cu 
loturile reprezentative, cu sportivii si. antrenorii 
acestora, cu activul federației de resort sau cu 
specialiștii centrului de cercetări sau ai celui 
de medicină sportivă. Furați de realitatea coti
diană, care fuge mereu spre momentele de virf 
ale fiecărui sezon — care se numesc fie Cam
pionate Mondiale, fie Europene, fie Jocuri Olim
pice —, de sarabanda rezultatelor, a cifrelor 
care urcă și coboară în topul internațional, uităm 
adeseori de cel mai important ciclu de pregă
tire, cel desfășurat (sa.u care ar trebui să se 
desfășoare...) în secțiile din tară. In zecile de 
secții din tară, dintre care, însă, nrea puține 
contribuie EFICIENT și PERMANENT (cele 
două laturi care definesc o activitate concretă, 
de' PERSPECTIVA) la marea performanță a atle
tismului românesc îa arena internațională

Astfel, mult mai puțin de ua sfert (35) din

Sportul cifrelor

sub lupă

FAC TREABA19
DOAR PE JUMĂTATE
secțiile din tară au punctat în bilanțul inter
național 1986 al atletismului nostrn (Campiona
tele Europene — în sală si aer liber — șl Bal
caniada de seniori. Campionatele Mondiale, Bal
caniada și Concursul Prietenia la juniori). Plu
tonul este condus cu autoritate de Steaua 
(108,75 p), Dinamo (91,75). CkS.Ș. Cetate Deva 
(89), și încheiat de Gloria Bistrița (1.75 p) si 
C.S;Ș. I Galați (1,25). Din aceste 35 de secții 
doar 12 sînt coautoare ale performantelor atle- 
tilor români la principalele competiții ale anu
lui trecut, cele cu obiectiv major — europenele 
de seniori de la Stuttgart, si mondialele de ju
niori. de la Atena î Si mai ales trebuie să dea 
de gîndit celor in cauză că marile forte ale atle- 
(ismului nostru — Steaua si Dinamo din Bucu
rești. C.S.M.U. Craiova — nu a-u punctat deloc 
la C.E.. în timp ce Olimpia București este lider 
din acest punct de vedere (15 p), doar printr-o 
singură sportivă — reputata Marîcica Puică, me
daliată cu argint... Iar la iuniorl. prin Ana Pă- 
dureanu și Cleopatra Pălăcian, campioane mon
diale. si Simona Slaicu, finalistă. C.S.Ș. Cetate 
Deva are un frumos bilanț (41 p). din puzderia

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. 2—3)
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PENALIZĂRILE LA CONCURENȚĂ CU TIMPUL DE JOC
Rubrică rezervată șoimilor patriei 

și purtătorilor cravatei roșii cu 'tricolor

PATINAJ, SCHI ȘI SĂNIUȘ 
PENTRU TOȚI COPIII...

• Patinoarul Sectorului 4 al 
Consiliului pentru educație fi
zică și sport, la dispoziția șoi
milor patriei și pionierilor. Așa 
se prezintă lucrurile în șos. Ol
teniței nr. 13, acolo unde zeci 
de copii sînt prezenți zilnic, In 
orele lor libere, pe oglinzile de 
gheață. Prof. Gigi Stănescu și 
prof. Marilena Chioveanu diri
jează cu mult simț pedagogic 
activitatea la patinoar, se în
grijesc de organizarea cursurilor 
de inițiere, organizează con
cursuri. Printre cîștigătoril ulti
melor „ieșiri" în public, Adina 
Pavel, clasa a 6-a E a Școlii nr. 
113 și Daniel Dinișoară, clasa a 
T-a D, Școala nr. 111.
• Dealul Tarabegăi din peri

metrul comunei Conțești — Te
leorman este, cît ține ziua, lo
cul de desfășurare a unor pasio
nante întreceri de săniuțe. Iau 
parte, pe grupe, toate clasele 
aparținînd școlii din localitate, 
sub supravegherea comandan
tului unității de pionieri, prof. 
Ion Văefuș. și a profesorului de 
educație fizică Ion Mustăcioară. 
Obiectivul urmărit 7 „Sănătate 
ți voie bună pentru toți co
piii !...“
• Chiar și .%» aceste zile de 

ternă, pionierul lonuț Alexan
dru Stoica, din clasa a 2-a a 
Școlii nr. 56 din Capitală, își 
Împarte preferințele sportive în
tre săniuș, patinaj și... rugby. 
Nu e de mirare atracția sa față 
de balonul oval, dacă ținem 
seama că lonuț Alexandru este 
fiul fostului internațional En- 
ciu Stoica, în prezent unul din
tre cei mai apreciați arbitri di
vizionari. Micul sportiv se pre
gătește încă de acum pentru 
„Primăvara rugbyului bucureș- 
tean", competiție tradițională, 
organizată anual de către Con
siliul municipal pentru educa
ție fizică și sport, o dată cu a- 
pariția primilor ghiocei...
• Județul Tulcea a fost re

cent teatrul de desfășurare a 
numeroase concursuri și compe
tiții pentru cei mici, inițiate și

' W’:’# I

"rr]

Pe pirtia ad-hoc din Vatra Dornei-parc, reprezentanții grupei 
mijlocii de grădiniță. Deocamdată fără pretenții in performanță... 

Foto : T. VASILE

FEBRUARIE - „
(Urmare din pag. 1)

e o plimbare 7 Sigur, nu e. 
dar conform regulamentului 
acestei întreceri traseul va 
măsura între 5 și 15 km. în 
funcție de condițiile locale 
existente. Sîntem' invitați, deci, 
la o alergare pe schiuri In ae
rul tare al unei dimineți înso
rite de duminică. Cunoaștem 
traseul (schița de teren ne-a 
parvenit de la C.J.E.F.S. și 
O.J.T.) și ne prezentăm la 
start. Ce facem dacă nu avem 
schiuri 7 Facem apel la același 
regulament : „Oficiile județe
ne de turism si Centrele de 
Închiriere ale U.J.E.C.O.O.P. 
vor pune la dispoziție — spre 
Închiriere — schiuri pentru 
participanți". Ne înscriem, așa
dar în concurs primim un ti
chet pe care-1 prezentăm la 
două puncte de control, pre
cum si la sosire. dună care 
ne întoarcem bine dispuși a- 
casă. Ce facem dacă nu ne în
toarcem bine dispuși. in 
sensul că vecinul de aparta
ment. poate mal tînăr, mai bi- 

organizate atit în municipiul de 
reședință, cit și in alte 10 loca
lități (Unirea. Mahmudia, Isac- 
cea, Măcin, Babadag etc.). Cî- 
țiva dintre ambițioșii (și ferici
ți!) câștigători : Mirela Candea 
— Școala 1, Laura Serghei și 
Carmen Jecu — Școala 4, Robert 
Chirilă — Școala 3 la sanie, 
Teodor Pașa și Marius Ternii — 
Școala din comuna Sarichioi la 
biatlon, Carmen Roșea — Școala 
12 și Marian Ghencea — Școala 
Babadag la schi fond (800 m 
fete și respectiv 1 200 m băieți).

• Prezentă la toate concur
surile de gimnastică pentru co
pii, organizate anul trecut în 
Capitală, Andreea ■ Gheorghiu, 
în vîrstă de 6 ani, are ambiția 
de a fi ea însăși una dintre par
ticipante la întrecerile în spor
tul grației. Este și motivul pen
tru care se află printre cele mai 
recent înscrise în cercul de gim
nastică al Palatului pionierilor 
și șoimilor patriei din vecină
tatea Parcului Tineretului. Nu 
o despart de frumoasa sală de 
sport a „Palatului" decît doi 
pași...
• Cresc emoțiile pionierilor 

de la Școala nr. 4 din Cîmpu- 
lung Moldovenesc, o dată cu a- 
propierea Festivalului sporturi
lor de iarnă, ce va fi găzduit de 
orașul lor. Prof. Gh. Bratu — și 
conducerea școlii,- prin prof. Gh. 
Noapteș — au luat măsuri deo
sebite pentru ca ÎNTREAGA 
unitate de pionieri să fie pre
zentă la Festival, în demonstra
țiile de patinaj și schi fond mai 
ales, alături de pionierii din 
școlile orașului și ale comunelor 
învecinate. Vama și Sadova, 
Moldovița și Gura Moldoviței, 
Argel, Fundu Moldovei, Pojorita 
și Frasin. Președintele Consi
liului orășenesc pentru educație 
fizică și sport, Dorel Juravle 
consideră că pionierii de la 
Școala .4 vor fi (ca și la edițiile 
.precedente) la înălțime I

Rubrică realizată de
Tiberiu STAMA

LUNA MARATONULUI PE SCHIURI"
ne pregătit, a ieșit primul în 
duda efortului de a-1 depăși 7 
Facem din nou apel la regu
lament : „Avind în vedere sco
pul acestei activități, nu se ia 
în considerație locul obținutîn considerație ____ _ _
de participanți, importantă fi
ind parcurgerea Întregului tra
seu și. implicit, binefacerile o- 
ferite sănătății". Dar cum se 
întimplă, regulamentul are si 
o „portiță". Căci, citim In ul
timul aliniat : „Vor fi acordate 
premii de către organizatori, 
pentru cel mai tînăr competi
tor. cel mai vîrstnic, cea mai 
numeroasă familie participan
tă, pentru concurenții cu cel 
mai mare număr de starturi 
etc."

Da, „Luna maratonului pe 
schiuri" se anunță a fi o ac
țiune sportivă de masă inedi
tă. de mare anvergură, cu mji 
și mii de competitori la start, 
cu faze preliminare și finale 
pe iudete. Organizatorii ela
borează ta prezent planurile, 
graficele acestor întreceri ce 
își propun să încheie sezonul 
alb în finis susținut. Dar, îna
inte de toate, să atragă în 
mijlocul naturii un număr cît

MIERCUREA CIUC. 2t (prin 
telefon). Meciurile <Ue cea de • 
treia El * Turneului A I la ho
chei pe gheață au fost 0 cele 
mai aprig disputate, In pofida 
faptului că ambele «-au înche
iat la o diferență de 3 goluri șl 
la scoruri identice : 5—2 pentru 
Sport Club cu Dunărea, și pen
tru Steaua cu Dinamo.

Ambele au fost Insă șl cele 
mal „ arțăgoase, lnregistrîndu- 
se recordurile (nedortte) de mi
nute de penalizare : 57 In prima 
partidă (30 Sport Club, 27 Du
nărea) șl 54 tn cea de a doua 
(22 Steaua, 32 Dinamo).

In meciul Sport Club — Du
nărea formația locală, convinsă 
că Dunărea va depune cu u- 
șurință „. armele, s-a izbit de 
o rezistență foarte dlrză din 
partea unei echipe bine pregă
tite. Ca urmare, hocheiștU de 
la Sport Club, văzind că golu
rile întîrzie, și-au pierdut răb
darea, au început să joace dur. 
iar Dunărea a răspuns cu aceeași 
monedă. De aici multe aba
teri de la regulament, cele mal 
urite fiind ale proaspătului in
ternațional I. Zaharla (Dunărea), 
care l-a lovit pe S. Gall (S.C.), 
pentru care a fost eliminat 5 
minute și Bartahs (S.C.), sanc
ționat cu 10 minute.

SPORTUL CIFRELOR SUB LUPA
(Urmare din pag O

Si 
de 
că 
în

cluburilor sportive școlare, doar 
cele din Tulcea, Roman, Slati
na, Constanța mai punctînd.

Și venind vorba despre aces
te unități specializate cluburi
le sportive școlare, menite să 
creeze un permanent flux de 
tinere talente, facem legătura 
cu contribuția secțiilor la im
pulsionarea activității atletice 
la nivel național. Exemplul undr 
asemenea cluburi din Bucu
rești, Cîmpuliing Muscel, Deva, 
Brașov, Cluj-Napoca, Iași. Cra
iova, Bistrița, Reșița, prezențe 
active pe plan local, vizibile 
în concursurile republicane 
juniori si tineret, dovedesc 
aceste cluburi care ființează 
mediul școlăresc (prin tradiție 
propice sporturilor formative, 
ca atletismul, gimnastica și 
inotul), ar putea (și, mai ales, 
ar trebui !) să devină princi
pala verigă a atletismului nos
tru, principalul furnizor de 
performeri. Iar foarte slabele 
rezultate ale unor secții din 
Salonta. Botoșani, Hunedoara, 
P. Neamț, care n-au punctat 
deloc la principalele competi
ții interne din 1986. sau insu
ficientul aport al celor din 
Brăila, Făgăraș. Caransebeș. 
Turda. Zalău, Mediaș. Tg. 
Neamț. Rădăuți. Jimbolia. Bir- 
lad. Adiud. Drăcăsani. chiar și 
al unei unități reputate anii tre- 
cuți — C.S.Ș. Liceul 37 Bucu
rești. pledează pentru o mai 
intensivă folosire și o mai ju
dicioasă răspindire a cluburi
lor sportive școlare pe teri
toriu.

■ Ce se mai desprinde din cla
samentele alcătuite pe baza 
punctajului obținut (după sis
temul clasic, in funcție de lo
cul ocupat în finalele probelor) 
de secțiile atletice în campio
natele republicane (sală si aer 
liber) ale anului trecut 7 Steaua 
este lider autoritar — 1026 p, 
fată de cele 515 p realizate de 
următoarea clasată. Dinamo, și 
265 p ale Rapidului, ta schimb, 
în privința pepinierelor, ordi- 

mai mare de copii, tineri, oa
meni ai muncii, virstnici, spre 
fortificarea organismului, spre 
menținerea sănătății. Se ținteș
te. de asemenea, a se crea un 
cadru adecvat pentru populari
zarea frumoaselor sporturi de 
iarnă (nu întotdeauna desfășu
rate la înălțime), pentru for
marea obișnuinței de a practi
ca mersul pe schiuri, de a pe
trece timpul liber in chip plă
cut și folositor. Desigur, spe
cialiștii ăflati pe marginea pis
telor își vor nota în carnete 
numele tinerilor eu aptitudini 
Si calități deosebite cerute de 
practicarea acestui sport, în- 
drumîndu-i către secțiile de 
performanță ale cluburilor si 
asociațiilor sportive.

Da, luna februarie — „Luna 
maratonului pe schiuri" ! Cu 
toți iubitorii acestui sport pe 
pîrtiile argintate de nea ale 
județelor cu condiții naturale 
și tradiție ta practicarea schiu
lui. dar si pe culoarele albe 
din Teleorman Constanța. 
Olt, Giurgiu etc. — 
splendidă acțiune de a 
numai și numai pentru 
late !

Intr-o 
alerga 
sănă-

STEAUA — DINAMO 5-2 R—«, 
t—0. 2—2). Partida a Început 
bine, jocul din prima repriză 
fiind aplaudat de public. Dar 
Dinamo, practicînd obișnuitul 
său joc obstructionist (D. Popo
vic! a fost de 4 ori pe banca 
de pedepse, Solyom șl orban de 
cite 3 ori) a avut drept urmare 
scăderea valorii hocheiului prac
ticat de cele două formații șl 
angrenarea stellștllor în » o 1- 
mita. Meciul a 
Încheiat) urîț. 
vist Gh. Huțan 
Gliga de la 
Steaua nu s-a 
final, la salutul publicului, 
conducerea echipei campioane 
(mal puțin antrenorul secund 
Crișan) a 
laloeul ei 
Hochei.

Golurile 
Dragomir 
și 46) șl 
Steaua, Costea (48) șl Cșata (52) 
pentru Dlnamo.

Sub așteptări arbitrajul brigă
zii Fl. Gubernie — E.
Enache.

După o zi de pauză, 
se reiau Joi ; Dinamo 
nărea, Steaua — Sport 

devenit (șl s-a 
Portarul dinamo- 
1-a accidentat pe 
Steaua, echipa 

mai prezentat în 
iar

avut o atitudine 
față de delegatul

ne- 
FJl.

au tost marcate 
(1 șl 36), Chiriță 
Horvath (50)

de 
(27 

pentru

Both, N.

meciurile 
— Du- 
Club.

Mircea TUDORAN

de ■ C.S.Ș. 3

Și păstrindu-ne în pe- 
Capitalei. Metalul a 

uniform la toate ca
de vîrstă. în timp ce 
n-a realizat nici un

nea pe podium este inversată. 
C.S.Ș. 5 Rapid conducînd, cu 
286,5 p, urmată
Steaua (145) și C.S.Ș. 7 Dina
mo (90). 
rimertrul 
punctat 
tegoriile 
Olimpia
punct la juniori I, fiind net 
depășită in clasament de Voin
ța (170 p) și Victoria (140.5). 
ambele în ascensiune.

Argeșul se află pe locul se
cund, după municipiul Bucu
rești, firesc dacă ținem cont de 
ponderea si priza primei disci
pline olimpice în sportul aces
tui județ. în punctajul gene
ral. însă, seniorii și tineretul au 
o contribuție semnificativă. 
Faptul că C.S.M. Pitești — club 
fanion al județului — nu a 
obținut vreun punct la princi
palele întreceri interne ale a- 
cestor-categorii — purtătorul de 
cuvînt fiind acum tinăra secție 
Dacia Pitești — este grăitor.

Bacăul are, de peste un an. 
cea mai. modernă sală din tară. 
Si, totuși, acest județ a tota
lizat doar 75 p ta competițiile 
indoor, față de Brăila (84) sau 
Argeș (233)... Ca să nu mai 
vorbim de firma neonorată a 
Științei C.F.R. Bacău (unde 
este legitimată Doina Melinte), 
secție care a adunat, cu chiu 
cu vai, 64 de puncte (31 — 
sală, seniori. 20 — aer liber, 
seniori și 13 — aer liber, ti
neret). Unde este preocuparea 
pentru atragerea copiilor si ti
nerilor dintr-un municipiu în 
care există o excelentă dotare 
sportivă și o mare campioană 
a atletismului internațional ?

Aparent. Clujul ocupă o po
ziție onorabilă în clasamentul 
ludețelor — locul 4 (480 p).
chiar înaintea Doljului. Dacă 
intrăm însă în „amănunte" (din 
cele 7 secții afiliate, doar 2 
contează practic — C.S.Ș.A. și 
C.S.U. Cluj-Napoca ; la con
cursurile în aer liber ale se
niorilor s-au obținut doar... 39 
p), poziția 
bredă.

în timp 
zat numai 
șl adiacentul său. C.S.Ș. 
(peste 460 p din totalul de 
502), Constanta și-a pierdut... 
Farul (doar 68 p), seniorii adu- 
nînd în aer liber doar 13 p ! 7 
Si ce să mai spunem de C.S.M. 
Baia Mare — club cu recunos
cută activitate polisportivă — 
care 
Iasă

Concluzia 7 Realitatea o im
pune: a sosit timpul (fără a- 
mînare !) ca în activitatea 
celor aproape 300 de secții a- 
filiate la F.R.A., în care mun
cesc peste 600 de antrenori, 
etalonul eficienței să-l consti
tuie nu tabelele cn cifre ne
semnificative, ci performanțe
le de nivel național, competi
tive în atletismul internațio
nal.

se arată a fi SU

ce Timișul s-a ba- 
pe „Poli" Timișoara 

„Poli"

în dreptul atletismului 
rubrica seniorilor albă ?

LA BASCHET. C.S.U. SIBIU
SIBIU, 28 (prin telefon). în

etapa a 
de baschet
CSU BA-
învins for-

meci restanță, din 
11-a a Diviziei A 
masculin, echipa 
lanța sibiu a 
mația’ RAMIRA BATA MARE 
cu 2—0 : 94—68 (61—41) și
95—67 (53—35). Ambele partide 
au fost net dominate de gazde.

VIITORII PILOȚI
AU DEBUTAT PE PÎRTI După un scurt val de căl

dură revenirea gerului a per
mis continuarea lucrărilor de 
înghețare a pîrtied de bob din 
Sinaia, ele fiind încheiate luni 
după-amlază. Intr-o convor
bire telefonică purtată cu 
prof. Paul Popa, președintele 
C-S.O. Sinaia, am fost infor
mați că marți au avut loc 
primele coborîri ale elevilor 
școlii de pilotaj, la care au 
luat parte 11 echipaje re- 
prezentînd : A.S. Carpațl — 
2 echipaje (antrenor : Ion 
Panțuru), C.S.O. — I.E.F.S. — 
2 echipaje (L. Pap), Voința — 
2 echipaje (Valeriu Juncu), 
Bucegi — 1 echipaj (Nlcolae 
Neagoe) — toate din Sinaia, 
Tractorul — 2 echipaje (Do
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SCURT, FOARTE PE SCURT
0 PĂIN GRIJA GOS

PODARILOR de la C. S. 
Olimpia din Capitală, pe 
terenurile de bitum ale 
bazei sportive' din cartie
rul Pantelimon, au fost 
amenajate două patinoare, 
frecventate zilnic de sute 
de copii care locuiesc în 
împrejurimi. La fel stau 
lucrurile și la Tenis Club 
București. (O. GUJU) • 
IN MAI MULTE așezări 
din județul Tulcea — Su- 
lina, Măcin, Isaccea, Ba
badag, Stejaru, Mahmudia, 
Frecăței, Cerna, Horla, 
Unirea — se bucură de un 
succes deosebit concursu
rile cu săniuțe și patinajul 
practicat pe lacurile natu
rale. La Sulina ... prinde 
șl un sport inedit pentru 
localnici — hocheiul, ani
matorul acțiunii de iniție
re fiiind profesorul Victor 
Andrei (I. DIACONU) • 
ȘI LA TÎRGOVIȘTE, iu
bitorii patinajului au po
sibilitatea să participe, ca 
spectatori sau concurenți, 
La întreceri organizate pe 
lacul din parcul Chindia 
și pe patinoarul amenajat 
pe terenurile de tenis ale 
A.S. Metalul. (M. AVANU) 
• PE DUALUL COCOȘU
LUI, lingă Bistrița, s-a 
desfășurat ,,Cupa C.S.S.* 
la schi fond pentru copil, 
la care au luat parte 130 
de concurenți din județ. 
Concursul a desemnat ur
mătorii învingători : Toa- 
der Cionca, Maria Flă- 
mînd, Marin Ilieș, Claudia 
Rebrișorean, Nastasia Sas 
și Nlcușor Givan ; la șta
fetă. echipele școlilor din 
Prundu Bîrgăuiui, Tiha 
Bîrgăulul și Bistrița Bîr- 
găului (la fete) și ale șco
lilor din Tiha Bîrgăulul, 
Bistrița Bîrgăulul și Mate
rn (la băieți). (FI. TOMA)
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„ BULETINUL ZĂPEZII
Prin amabilitatea Institutului de 

Meteorologie și Hidrologie am 
aflat, grosimea stratului de zăpadă 
în principalele zone montane :

Acti 
nen] 
din 
imai

Predeal 44 cm.
Sinaia (1500) 35 cm
Rarău 68 cm
Ceawlău Toaca )7 cm
Vf. Omu 38 cm
Cozia 54 cm
Bîlea Lac 189 cm
Paring 92 cm
Țarcu 71 cm
S'temenic 153 cm
Moneasa 91 cm
Stîna de Vale 2OT cm
Pătiniș (Sibiu) 13 cm

„FAMILIA"
■ Era prin anul 1977 cînd, la Sibiu, li 

catedra de schi alpin a C.S.Ș. Șoimii. Pe

Iceput, noua catedră, formată din 3 pro 
trecut la selecția șl pregătirea pentru s 
performanță a until număr de 100 copil 
calități, mulți inițiați la Rășinari.

IS-au ivit greutățile inerente, printre ( 
mai acută era lipsa unei baze material 
punzătoare. Alături de cei 100 viitori ț~ 
s-au găsit tot atîția animatori — părinții 

— care, împreună cu membrii comisiei 
de schi și cu profesori! de specialitate, a 
Ia treabă. Acționînd în comun, părinții 
profesorii, în timpul lor liber, această r

I miile a schiului sibian, a realizat pe p 
anilor, în stațiunea Păltiniș, o seamă de c 
demne de laudă. Mai întîi o clădire a u 
șantier a fost transformată într-o bază d<

Ittre șl cazare cu 60 de locuri, iar ală 
amenajat o pîrtie de,schi pentru pregăf 
piilor. S-a dat în folosință o instalație i 
tip baby-lift, s-a construit pe pîrtia On

. cablu subteran de 1400 m pentru interfo*

RAMIRA BAIA MARE 2 0
din rindul cărora s-a eviden
țiat Gh. Dăian. Coșgeteri : 
Gh. Dăian 29+33. Bretz 20+ 26, 
Herbert 15+13 de la CSU, res
pectiv Popescu 2+12. Ciocian 
7+13, Susanu 11+6. Arbitri : 
Z. IJaduIy și N. Ionescu. (Hie 
IONESCU — coresp.).
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Bemareăm eforturile 
susținute pe care le de
pun, intr-o deplină cola
borare, la Poiana Brașov 
și la Predeal, organele lo
cale de partid și de stat, 
eele ale sportului și turis
mului, în amenajarea plr- 
tlllor și a celorlalte insta
lații aferente ce vor deser
vi buna desfășurare a 
SPARTACHIADEI DE IAR
NA A ARMATELOR PRIE
TENE, cea mai impor
tantă competiție polispor
tivă de iarnă organizată, 
în acest sezon, în țara 
noastră. Pregătirea din 
vreme a Pîrtiei Lupului 
(în vederea probei de co- 
borîre), a Pîrtiei Clăbuce- 
tul Taurului din Predeal 
(unde vor îl organizate 
cele două slalomuri) șl a 
Complexului de pe Valea 
Rîșnoavel (care va găzdui 
probele nordice) sînt o 
garanție a succesului or
ganizatoric al Spartachia- 
dei. Rămîne ca el să fie 
completat de o compor
tare pe măsură pe pîr- 
tîlle de concurs, a repre
zentanților noștri.

„ȘTIȚI CE MULT CONTEAZĂ 
Șl ACEST AL DOILEA START?"

Dlaloi! ta trimit, mi|iota$nl Iul r. (. ou
— A Spune-ne, Eftimie 

— * pentru Început — citi 
ai și de cînd Joci fotbal 7

— In. octombrie fac 26 și 
de la 15 ani...

— Copil fiind, ți-ai luat, așa, 
ca model vreun mijlocaș 7

— Nu mi-am luat, tntrucit 
am început ca portar, la ju
niorii Iții Roșiorii de Vede. 
S-a intîmplat insă ca la un 
mici cu formația liceului din 
localitate să ne prezentăm 
doar 9 jucători, cu portarul 
de rezervă cu tot. Am trecut 
In cimp, m-a văzut nea Cor
nel Simionescu, antrenorul 
la echipa I, și 
nevoie de mine.

•'trecutul meu de
— Și apoi 7

iOBA DE SLALOM SPRINT
situate în lun- 

L pantei, alter- 
îța dreapta-stînga 
venind de dificul- 
e crescîndă spre 
al, într-o cursă 
aproximativ 17— 

secunde ; î. 
rsa se poate des- 
îura pe echipe, 
•ătulte din cel 
tin 8 schiori 
i aceeași secție 
aș, județ), de di- 
ite vlrste, timpii 
aii oferind cla- 
nentul final ;
Spectaculozitatea 

■mul ei de desfă
tare ar putea 
sa efecte pozitive 
xpra popularității 
satul gen de 
rse constituind

un factor de răs- 
p în dire a schiului 
alpin ; 4. Materia
lele necesare șl or
ganizarea unui ast
fel de concurs sînt 
minime șl la înde- 
mîna oricui, în ori
ce loc ; 5. Proba 
de slalom-sprint 
(pe echipe) poate 
fi practicată de la 
începători pînă la 
specialiști, puțind 
fi inclusă, în viitor, 
în calendarul com- 
petițional național. 
Așteptăm părerile 
specialiștilor, antre
norilor, profesorilor 
șl federației în •- 
cea stă privință.

I 
I
I
I

ÎN REVISTĂ...
s schiori alpini, săptămtna trecută, ta 
derația de specialitate a organizat un 
jderea Întrecerilor internaționale rezer- 
ton : „Intercriterium" (Cehoslovacia) șl 
Ligoslavla). S-au impus atenției selec- 
svicl șl Anca Nastasi (Steagul Roșu- 
Lukacs șl Ana-Marla Becze (C.S.Ș. Ra- 
ga Fleischman și Cătălina Epure (C.S.S. 
m (Pionierul Cluj-Napoca), I. pogon șl 
?redeal). I. Kacoveanu șl O. Alexandrescu 
ideon (C.S.S. Petroșani), B. Lebu (Stea- 
v), E. Tofalvl (C.S.S. Rapid Miercurea 
r“ este lungă șl din ea pot răsări cam- 
ă dăm crezare părerilor autorizate, ale 
; la fața locului. Cum ,;Cupa Skofja 
urmă, pretendențl astăzi autorizați la 

>, precum Roc Petrovlcl și Mateja Svet, 
inerll noștri schiori alpini, tn condițiile 
celor două Întreceri internaționale.

oligonul de la Predeal, unde compo- 
>n a Asociației Sportive a Armatei 
Spartachiada militară de iarnă. In 
I. BĂNICA, „momentul adevărului", 
mtarea cu țintele...

UI SIBIAN

a zis că 
Nu știa 
portar...

— Am fost transferat 
C. S. Tirgoviște, unde am 
cai doar două sezoane : 
măvaro — in „B", iar toam
na — in „A", tntrucit, se în
țelege, C. S.-ul promovase In 
prima divizie. Acum, de vreo 
șase ani. ioc la F. C. Olt...

Cum explici saltul echl- 
De la zona retrogradării, 
trecut, tocmai sus, pe

pei 7 
anul 
podiumul clasamentului, in »- 
celași an._

— Este, in primul rind, me
ritul antrenorului, „profesorul" 
Constantin — cum ti spuneți 
dv., ziariștii — refuzind expli
cațiile pe tabla neagră și inlo- 
euindu-le cu cele de pe gazon; 
unde, spune dinsul și pe bună ■ 
dreptate, totul e altfel, e mai 
veridic, Intruclt adversarii uu 
sini bile magnifice, ei oameni 
in carne și oase.

știenți de faptul ca un 
intre primele trei obligă, com
ponenta lotului nostru au răs
puns, cum se spune, la toate 
comenzile, fiind evidentă la 
toți jucătorii dorința de auto-
depășire. O secundă mai bine 
in sprintul de 10 metri in 
preajma porții adverse, un 
dram de forță în plus in lupta 
umăr la umăr, obținuți acum, 
în perioada de iarnă, ne pot 
aduce și ele — in retur — 
ceva mai multe goluri înre
gistrate p^ tabela de scor.

— Este, cumva, o aluzie la 
coechipierii — virfuri de atac, 
care, în toamnă, nu au prea 
dat goluri, echipa bazîndu-se 
— la finalizare — mai mult 

Eftimie și pe Lauren țiu?
■Nu e nici o aluzie, ducă- 
noștri din linia Întîi, și 

tinărul Dudan, ți mai ex-

pe...

— Și... echipa 7 Care este 
meritul ei 7

— Altfel aranjați in teren, 
eu o redistribuire a sarcinilor 
de joc In funcție de posibili
tățile fiecăruia dintre noi, au 
apărut, destul de repede, une
le rezultate, chiar și punctele 
obfinute in deplasare. Si, pă
zind că nu .tragem tn gol, am 
pus și noi, jucătorii, din ce tn 
cr mai mult suflet la antrena
mente.

— Cum se știe, returul a 
fost întotdeauna mal greu pen
tru toată lumea. Ce crezi, se 
va menține echipa pe poziția 
a treia 7

— Apreciind după modul tn 
ears au decurs, pînă acum, 
pregătirile, eu zic că da. Con-

BIVIZIONARELE E Șl SEARIUE NOULUI SE/ON
OLIMPIA RM. SĂRAT IN ANUL

CELEI MAI BUNE CLASARI
Locul 

Olimpia 
turului ;

10 ocupat de formația 
, Rm, Sărat la sfîrșitul 
actualului sezon compe- 

titional reprezintă cea mai bu
nă clasare a sa în cei cinci ani 
cit a activat în cel de al doi
lea eșalon fotbalistic. Condu
cerea clubului si-a nroous ca 
obiectiv să termine returul in 
zona locurilor 6—8.

Sub conducerea aceluiași cu
plu de antrenori. Bela Marosi 
și Cornel Popescu, echipa si-a 
reluat pregătirile la 12 ianua
rie. Din data de 21 a acestei 
luni întreg lotul se află la 
Nehoiu. unde urmează un in
tens program de antrenamente.

Pentru retur. Olimpia anun
ță mai multe noutăți. Este vor
ba despre Cristea, transferat 
de la Portul D.V.A. Galați. 
Ionită. de la Petrolul Băicpi. 
Sultănoiu. de la Petrolul Ber
ea. si Găureanu, care revine 
la echipă după un scurt stagiu 
la Metalul Rm. Sărat. Au fost 
promovați, totodată, doi juni
ori din propria pepinieră. Ar- 
ghir si Cerbu. Au plecat Mar- 
cu. la Gloria Buzău. Anghel, 
la Carpatl Nehoiu. Oprea si 
Tone, la echipe din eșaloanele

inferioare. Lotul de jucători 
are următoarea oomponcrțtă : 
Lăptoiu, Cristea, Arghir — 
portari. Stanciu. Grigore, Ioni
tă, Găureanu. Roșea, Cerbu, 
Roșu II. Dumitrescu — Jundași. 
Roșu I, Dorobantu, 
Ionescu, 
Drăghici. 
Tigoianu, 
Stoica — 
ranțe se

Dascălu, 
Mogos — mijlocași. 

Niculcioiu, Sultănoiu, 
Stoian,
Înaintași. Multe soe- 
pun în dorința 

afirmare a unor 
nere. foarte talentate, cum 
fi Roșu II. Dascălu sau Dră
ghici. oină mai ieri oomDonenti 
ai diferitelor loturi reprezen
tative de juniori.

Primul joc oficial este* și 
un foarte greu examen. Den- 
tru că prima oaspete a Olim
piei se numește Politehnica 
Iași, una dintre principalele 
candidate la nromovare în Di
vizia A. Pînă la deschiderea 
oficială a sezonului de orimă- 
vară. „unsbrezecele" din 
Sărat va mai 
partide amicale 
unor adversari 
saloane, printre ___ __
rîndu-se Petrolul B°rea si Me
talul Buzău. (C. MIHAI).

ROVA ROȘIORI

Bogatu si

de 
elemente ti- 

ar

Rm. 
susține cîteva 

tn compania 
din diferite e- 
aceștia numă-

EFORTURI
PENTRU UN RETUR MAI EFICIENT

torii

perimentatul Crișan, tși cunosc 
lipsurile și, știind că acolo, tn 
avanposturi, e mai greu ca 
oriunde, trag cit pot la antre
namente. Iar In 
privește, pe mini 
renfiu, sd știti că 
plăcut mai mereu 

căuta Și
Perspectiva de a juca

ce ne 
Lau- 
ne-a 
și îl 

retur. 
___ __________ __  ... . intr-o 
cupă europeană sau chiar in 
Cupa balcanică ne stimulează 
enorm, ne lansează puternic 
încă din start... Foarte mult 
contează, din punct de vedere 
al moralului, și cum demarezi. 
$1 In timp ce, în prima etapă 
a returului, noi vom juca aca- 
•A, cu Rapidul, principala 
noastră urmăritoare, F. C. Ar
geș, se diplasează la București, 
pentru a tntîlni pe campioana 
tării. Știfi ce mult contează și 
acest al doilea start ?

vom...

ceea 
Și pe 
nouă
golul 

in

Gheorghe NICOLAESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• LOTUL OLIMPIC tNTIL- 

NEȘTE ASTAZI FORMAȚIA 
C.F.R. I.A.C.P.B. Continutndu-șl 
pregătirile, lotul olimpic va Juca 
astăzi cu C.F.R. I.A.C.P.B. pe sta
dionul acesteia, de lingă Piața 
Giuleștl. Meciul, cu caracter de 
verificare, va începe la ora li.
• ASTAZI, F.C.M. BRAȘOV — 

SPORTUL STUDENȚESC. Parti
da va tncepe la ora ÎS și va fi 
«răzdultă de Stadionul Tineretu
lui. Duminică, inceptad de ta 
ora 11,30 divizionara A din Bra

FLA-

Aici startul pregătirilor s-a 
dat la 12 ianuarie cu vizita 
medicală generală . efectuată 
de dr. Gheorghe Iscru („cu 
mici excepții, privind greuta
tea optimă a unora dintre ju
cători, totul este în regulă, ca 
Și cum n-ar fi fost această va
canță de iarnă"). După aceedt 
au început antrenamentele Dro- 
priu-zise. în mod gradat. ele 
ajungînd Dină la aproape două 
ore pe zi. Acum. ROVA se a- 
flă la Căciulata. unde si-a pro
pus să realizeze acumulările fi
zice necesare unui 
care si-1 dorește
„Condiția de —1 la 

declară antrenorul 
Dungu. nu este, desigur, deloc 
ușoară, dar tînăra noastră echi
pă (media de vîrstă este de 
24,5 ani) are destule resurse 
pentru a realiza in primăvară 
jocuri de mai bună calita
te si. evident, o clasare în fi
nalul campionatului, dincolo 
de... bariera suspinelor. Vreau 
să menționez că avem toate 
condițiile pentru Împlinirea 
dezideratelor campaniei de pri
măvară". Președintele asocia
ției sportive, Gheorghe Szasz 
— director al întreprinderii de 
Reparații Material Rulant

retur ne 
mai bun. 
-adevăr*, 
Gheorghe

completează : „Să stiti că
ROVA și-a cucerit multe sim
patii prin jocul său deschis si 
spectaculos. Acasă, cam în jur 
de 3000 de spectatori vin la 
meciurile noastre. Chiar si in 
deplasare am fost lăudat! pen
tru evoluția noastră. De pildă, 
la Tg. Mures, președintele Iui 
A.S.A. ne-a felicitat sincer in 
urma jocului prestat pe care 
l-am pierdut spre final în 
vreo opt minute, din vina u- 
nor naivități în apărare". O 
deficientă care stă în atenția 
conducerii tehnice, ca de alt
fel si acelea care apar Ia fina
lizare.

Iată si lotul cu care ROVA 
a plecat la drum : Lepădatu. 
Crăci unescu (de la Rapid) — 
portari : Băjan, Sames. Flori- 
eel. Durlea (de la F.C. Olt). 
Caleșu, Alexandru — fundași 5 
Covaci. Ilie, Petre. Sanda, O- 
prea (de la Laromet București) 
— mijlocași : Gheorghe. Ște
fan, Măcelaru, Cioacă (de la 
Rapid București). Au plecat 
prin transfer : Mot, Drăgan, 
Tuinea si Bassula, la divizio
nara C Textila Roșiori. Dră
ghici și Răducu. la Rapid 
București. (T. STELIAN).

ANUNȚ

țov va lnttlnJ formația olande
ză De Graafschap
• l.C.I.M. BRAȘOV —

CARA MORENI 2—3 (1—2). Au
marcat Moșoman (mln. 29), Chlo- 
reanu (mln. 83) pentru gazde, 
respectiv Beldie (mln. 20), Ene 
(mim. 23). D. Sava (mln. 81). Di
vizionara ,,A“ Flacăra Morenl a 
utilizat formația £ Vlădulescu — 
Trlcbinecl, Ene, 
Pană I, Beldie, Dragnea, 
n —Călin, - - -

GLORIA BISTRIȚA NU RENUNȚA

aj electronic cu foto-celulă ; a fost ree- 
abelă de afișa] electronic (prima din 
iirtla Onceștl ; s-a construit dte o ca
lcă la pîrtlile de schi alpin și fond, 
sallzărl 11 s-au mai adăugat : dotări cu 
șl accesorii pentru desfășurarea con- 

cum slnt: confecționarea jaloanelor 
■ial plastic cu articulație, iar pentru 
lor un burghiu de dimensiunea Jaloa- 
lonat motrlc, pentru a ușura monta- 
i pămintul înghețat sau tn zăpada to-
itat al acestor strădanii . astăzi. din 
■lor 3 profesori cu specializarea schi 
oreanu, han Lașița șl Mircea Bologa, 

performeri alpini cum sînt Mihaela 
ni) ; Adriana Macrea (18 ani) ; Ștefana 

1 ani) șl Dorfs Bonfert (14 ani). Le ur- 
lot mal tdnăr alcătuit din : Anda Cu

ta Chirlță și Catrinel Naicu, și schiori 
i Adina Tuțulan (17 ani) șl Sorin Mllaș. 
SCU — coresp.).

I.D.M.S. BUCUREȘTI a- 
duce la cunoștință celor 
interesați că la magazinul 
auto LD.M.S. București 
din str. Valea Cascadelor 
34, sector I re primesc 
Înscrieri >a autoturismul 
OLTCIT CLUB prin trans
ferul celor care au depui 
bani la C.E.C. ta cont 
pentru autoturism pini la 
data de 31 decembrie IMS.

Tot la magazinul auto 
LD.M.S. București re pri
mesc Înscrieri la autotu
rismul DACIA Break prin 
transferul celor __
depus bani la C.E.C. 
cont pentru 
piuă la data 
tembrie 1982.

Informații 
la telefon 
121. 179.

Glăvan, Despa— 
. “ _ i, Pană

_ ____ , Lala. Au mai Jucat :
Zlotea, D. Sava, Paraschlv, Năs- 
tase, Mânu, Stolclu. (G. GRUIA— 
coresp.).
• JIUL PETROȘANI — POLI

TEHNICA TIMIȘOARA 1—0 
(1—•). Meciul, viu disputat, a 
avut loc marți, golul victoriei 
petroșenene fiind înscris de por
tarul Boitor din lovitură de la 
11 na. Jliul a aliniat următorul 
„unsprezece" : Boitor — Dianu, 
Neagu, V. Popa, Stana — Sze- 
kely, Dosan, Tlmofte — Băluță, 
Rus, LasconL Au mal 
Sedecaru, Henzel, Gtrjoabă, 
Popescu. (T. CORNEA — coresp.).

Jucat :
B.

...Așa a Început discuția cu 
Jean Pădureanu, cel care de-o 
viată se identifică (întîi ca ju
cător, apoi ca si conducător) 
cu clubul bistrițean. „Obiecti
vul propus la începutul cam
pionatului a fost unul din pri
mele trei locuri, dacă se poa
te, chiar primul. Obiectiv ce 
rămîne... în picioare si in 
continuare, cu toate că la șefia 
clasamentului nutresc nu mai 
puțin de™ sase echipe : „Poli". 
Bihorul. GLORIA, Baia Mare 
și chiar U.T.A. și Reșița. Așa
dar, lupta pentru promovare 
rămîne deschisă. Bistrița gă- 
sindu-se Ia două puncte de 
primul Ioc. atît ia... „adevăr", 
cit si in clasamentul general. 
Atacăm returul cu gîndul pro
movării. căci în afara Bihoru
lui jucăm la Bistrița eu toate

candidate-..“ Așadar
bistrițene frumoase...

demarat

ITUL DE VOLEI
lescn, Drăgușin, Drăghici, Ro- 

-------- tar au dovedit că mai au mult
de muncit pentru a ajunge ju- 

lirată, cători de bază ai noii echipe,
nescu, Steaua are tn momentul de 
ocajul față patru victorii asupra lui
e pa- Dinamo. ceea ce practic fi ne-

cînd tezește considerabil drumul
•oduse spre titlul de campioană, ad-
chim- versara sa nemaiavtnd dectt
Rădu- șanse teoretice.

care au 
ta 

autoturism 
de X rep

supHmentare
11.3S.5S tat.

Arbitrii V. Valentin — Z. 
Moldoveanu au condus foarte 
bine formațiile : STEAUA — 
Ionescu, Pralea, Constantin, 
Spînu, Dascălu, Șoica ; DINA
MO — Căta-Chițiga (Georges
cu), Vrincuț, Rotar (Rădules- 
cu), Enescu (Pop, Ștefan), 
Drăghici (Drăgușin), Gîrleanu.

Situația " . - - -
locuri ale 
Steaua 18 
Dinamo 18

tn primele două 
clasamentului: L

18 0 54:12 36 p; 2. 
14 4 46:17 32 p.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
EXTRASE LA 
PRONOEXPRES 

DIN 28 IANUARIE 1987 
Extragerea I : 37 33 8 43

~ 1 
Fond total

1.107.032 lei, 
lei report la cățe

lei report la

NUMERELE 
TRAGEREA

32 ; Extragerea a II-a : 
25 16 38 35. - -
eîștiguri : 
care 62.766 
goria 1 și 1.106 
categoria 2.

44
15 
de 

din

partlcipanțl că 
ianuarie, va

• Informăm pe 
mîlne, vineri, 30 
avea loc obișnuita Tragere săp- 
tămtnalâ Loto, tn acest sens.. 
reamintim că NUMAI ASTAZI 
mai pot fl procurate bilete cu 
numerele preferate la tragerea 
respectivă.
• Nu uitați să consemnați tn 

agenda dv. și deosebit de avan
tajoasa TRAGERE MULTIPLĂ 
LOTQ ce va avea loc la sftrșitui

acestei săptămtnl, tragere care 
se Impune prin gradul de atrac- 
tlvltate al formulei (72 de nu
mere, ta cadrul a 8 extrageri 
„legate"), dar mal ales prin mul
titudinea de cîștlgurl atribuite : 
autoturisme „Dacia 1300“, excursii 
tn U.R.S.S- numeroase și im
portante sume de band.

® Sîmbătă va fi șl termenul 
limită pentru depunerea buleti
nelor la concursul Pronosport al 
săptămtnii. care programează in
teresante partide, cu pronosticuri 
pentru rezultate la pauză șl fi
nale. Vă reamintim că 
cursul din 25 ianuarie, 
structură asemănătoare 
tribult Însemnate sume 
precum șl un autoturism 
cia 1300", obținut prin acumu
larea mai multor variante ctști- 
gătoare (Nicolae Axtntz. din Za
lău).

la eon- 
avind o 
s-au a- 
de bani.

ce! elalte 
intenții

Antrenamentele au 
pe 12 ianuarie. între 15—29 ia. 
nuarie echipa efectuînd 
stagiu de pregătire 
După vizita echipei 
Stahl Lowa Demba 
restanta din ..Cupă" 
Gloria Bistrița va 
serie de ont nartide de verif! 
care. Față de lotul din prima 
parte a. campionatului se anun
ță o serie de noutăți. Au ve
nit Andrei, un vîrf de la 
C.S.M. Suceava. Trîmbitaș. de 
la „U“ Cluj-Napoca. si Goran 
de la Steaua — tineret. De 
semnalat si promovarea a 3 
țineți jucători din județ : 
Toma si Ionele, de la Chim- 
forest Bistrița, precum si Cio- 
cîrlan de la Minerul Rodna. 
Au plecat KSrtessi și Coman. 
primul la Electromures Te. 
Mureș al doilea — la C.S.M. 
Suceava, tn schimbul lui An
drei. Dună cum Doru Nicolae, 
scos la un moment dat din 
lot. a primit dezlegare pentru 
Universitatea Craiova. Dar iată 
Si lotul care, sub conducerea 
antrenorilor Ion Voica si Iii® 
Savu, a pornit la... asaltul re
turului : Nalați si Sara — por
tari : Roman. Sisrmircan, Hur- 
!oi, Cervenschi. Tătăran (com
plet refăcut după un mai vechi 
accident). Toma si Bagiu — 
fundași : I. Nicolae, Ionele, 
Ad. Florea. Dănilă, Voîca si 
Ciocîrian — miîlocasi : Trîmbi- 
taș, V. Moga, Șuvagău, Goran 
și Andrei ; lot în care au fost 
promovați și doi tineri jucă
tori (Boca si I. Moga) de la 
Centrul de copii si Juniori al 
tlubului bistrițean. (M. DAN).

un 
la munte, 

poloneze 
si oină la 
cu Steaua, 
susține o



NOI STARTURI INTERNAȚIONALE 
PENTRU ÎNOTĂTOARELE NOASTRE SPORTULa
După ce a dominat concursu- 

, rile de la Cannes și Strasbourg, 
unde a obținut nu mai puțin 
de 12 victorii, comentate ex
trem de favorabil de specia
liști și în presă, grupul înotă
toarelor noastre fruntașe, par
ticipante la circuitul de între
ceri internaționale, va fi pre
zent, de vineri pînă duminică, 

, la startul unei alte competi
ții. De data aceasta, Tamara 
Costache, Noemi Lung, Stela

Pura și Andreea Slgbiarto 
urcă pe bloc-starturlle bazi
nului (25 m) Boulogne- 
Billancourt din Paris.

Vor urma, pentru Înotătoa
rele române, alte două con
cursuri de amploare, progra
mate săptămîna viitoare. Pri
mul va avea loc la Berlin, 
unde principalele adversare 
vor fi gazdele, puternicele 
sportive din R.D.G., iar celă
lalt (ultimul din acest circuit) 
la Bonn.

PE GHEATA SI PE ZĂPADA

UN „ARBITRU" PERFECT
S-au văzut, desigur, pe arenele lumii, multe descalificări. S-au 

produs, nu o dată, chiar deposedări de titluri. Pentru cele mal 
diferite motive, tn general, pentru vicierea rezultatelor prin - 
nerespectarea regulamentelor tn vigoare ori prin primirea unul 
„ajutor" nepermls, așa cum se tntlmplă de atitea ori cu vîntul 
favorabil In cazul sprinterilor. ’ Aceste abateri stat sancționate 
prompt, juriile de arbitri decid rapid, verdictele fiind aplicate pe 
loc. sint șl cazuri aminate, etnd laboratoarele, acum din ce ta ce 
mal sofisticate, depistează o medlcațle nepermlsă sau folosirea 
anumitor substanțe interzise.

Zilele trecute, insă, Greg Foster, autorul unul nou record 
mondial de sală la 60 m.g. — 7,36 — la Los Angeles, a fost 
victima... televizorului 1 Cum așa 7 Directorul „Comitetului de 
omologare a recordurilor" din cadrul federației de specialitate 
a S.U.A.. Bob Hersch, n-a avut de lucru șl, acasă la el, tocmai 
la New York, a vizionat de mal multe ori înregistrarea video 
a cursei de record mondial. Cu ajutorul redării încetinite, ofi
cialul a putut vedea pe micul ecran ceea ce n-au văzut cu o- 
chiul liber arbitrii concursului. Șl anume că Greg Foster luase 
un start greșit, pornind cu cîteva sutimi de secundă (ceea ce 
. foarte puțin, cîțlva centimetri, nu-i așa?) înaintea pocnetu
lui de pistol I ! Neiertătorul aparat a demonstrat fără putință 
de tăgadă că șl alți doi flnalișt! (Renaldo Nehemlah, locul 3, 
în 7,59. și MJlan Stewart, locul 5, ta 7,66 — ce sosire strtnsă 1) 
s-au făcut vlnovațl de aceeași culpă, fiind, la tel de urgent, 
descalificați... Hazul mare constă insă in faptul că directorul 
„chițibușar" a făcut cunoscut că n-a analizat decit pe cei trei 
alergători de1a numiți, urmtnd să-șl extindă observațiile și asu
pra celorlalți Analiști 1 Ceea ce ar însemna că televizorul — 
„arbitru* perfect! — ar putea decide că finala de la Los Angeles 
să nu albă, tn cele din urmă, nici un învingător 1

Radu T1MOFTE

BAKURIANI (U.R.S.S.). In 
cadrul „Cupei U.R.S.S.* la schi 
fond proba feminină de 10 km 
a revenit sportivei Anfisa Rez- 
țova In 29:31,6. Cursa mas
culină de 15 km a fost cîștlgată 
de Vladimir Smirnov. înregis
trat cu timpul de 41:53,5.

MOSCOVA. In etapa a 27-a a 
campionatului unional de hochei 
pe gheață s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Dinamo 
Moscova — Traktor Celiabinsk 
3—1 (1—0, 0—0, 2—1) ; Sokol
Kiev — Torpedo Gorki 7—4 
(3—0, 0—3, 4—1) ; Dinamo Riga
— Ț.S.K.A. Moscova 1—5 (0—0, 
0—3, 1—2) ; Himik Voskresensk
— Spartak Moscova 3—3 (1—0, 
2—2, 0—1) ; Aripile Sovietelor 
Moscova — S.K.A. Leningrad 
2-3 (1—1, 0—2, 1-0). In clasa
ment conduce Ț.S.K.A. Moscova 
cu 51 puncte.

ATLEȚI ROMANI 
LA MARILEBELGRAD. La Campionatele 

Europene de patinaj artistic de 
la Sarajevo (Iugoslavia), 
vor avea loc In perioada 
februarie, Franța va fi repre
zentată, in proba masculină de 
Philippe Roncoll și Frederic 
Harpages. Cunoscutul campion 
Fernand Fedronlc va face de
plasarea, însă numai ca rezervă.

CRANS MONTANA. Proba 
masculină de slalom special 
(pentru combinata alpină) din 
cadrul Campionatelor Mondiale 
de schi ee se desfășoară in sta
țiunea de sporturi de iarnă el
vețiană Crans Montana, a fost 
cîștigată de schiorul austriac 
Bernhard Gstrein, cronometrat 
tn două manșe cu timpul de 
1:42,45. Pe locurile următoare 
s-au clasat Guenther Mader 
(Austria) — 1:44,48, Felix
McGrath (S.U.A.) — 1:44,60, Jo
sef Schick (R.F.G.) — 1:45,70.

COMPETIJII 
ALE SEZONULUI

DE SALĂ

SEMIFINALISTELE CUPEI CUPELOR LA BASCHET
Competițiile internaționale 

întercluburl la baschet se a- 
propie de fazele decisive. In 
Cupa Cupelor la băieți, s-au 
disputat meciurile retur ale 
grupelor sferturilor de finală, 
în cadrul cărorș s-au înregis
trat următoarele rezultate — 
grupa A : Juventud Badalona 
— Ț.S.K.A. Moscova 92—108, 
N.G.K.G. — A. S. Villeur
banne 83—77 ; grupa B : Ci
bona Zagreb — Efes Istanbul

123—78, Racing Malines — 
Scavolini Pesaro 89—84.

în urma acestor rezultate, 
pentru semifinale s-au califi
cat: T-S.K.A. Moscova, Scavoli
ni Pesaro, A. S. Villeurbanne 
și Cibona Zagreb, ultima fiind 
și deținătoarea C.C.E. — edi
ția 1985—1986.

r

LIPSA

ȘAHUL FEMININ ROMÂNESC DIN NOU iN PRIM-PLAN Contrapunct
(Urmare din pag. 1)

nuite, de noapte și spre dimi
neață. Dar, ne-am descurcat I 

Am făcut astfel programul. 
Dimineața repetam deschiderile 
cu Elisabeta Polihroniade, ju
cam partide ușoare. Pot să 
spun că, în general, eu pier
deam aceste mici meciuri, 
căci ești o jucătoare spontană 
fără egal. După masă, incepea 
runda. 6 ore de efort intens, 
iar pentru jucătoarea noastră, 
să precizez, sorții i-au adus 
in față doar o singură dată o 
parteneră feminină. în cele
lalte 10 runde, ea a jucat nu
mai la... masculin. în fața 
campionului Australiei, mare
le maestru Ian Rogers, de pil
dă, a obținut poziție de ciștig 
și doar abilitatea tactică a a- 
cestuia l-a făcut să se salveze 
cu remiză. Momentul a fost 
reținut, in comentarii largi, de 
presa australiană.

încă o dată fie spus. per
formanta Elisabetei Polihro
niade este excelentă. Un succes 
personal deosebit, dar și o no
uă demonstrație a valențelor 
superioare pe care le posedă 
șahul feminin românesc.

— Este un bun prilej de a 
discuta tacmai despre aceste 
valențe superioare, despre con
știința remarcabilă a șahului 
nostru feminin pe plan inter
național.

— Da, echipa României t-a 
situat printre fruntașe incă de 
la prima ediție a Olimpiadei 
feminine, In anul 1957, iar de 
atunci n-a mai părăsit decit 
rareori podiumul. A obține re
zultate bune în șahul interna
țional este greu, a le păstra 
demne si mai greu pe zi ce 
trece. în afară de jucătoarele 
din Uniunea Sovietică, multi
plă campioană mondială, se ri
dică acum șahistele din Unga
ria, R. P Chineiă, Suedia, 
Polonia. Bulgaria. Toate ne 
sint redutabile rivale și tre-

>’i mai greu pe zi ce 
In afară de jucătoarele

buie sd muncim mereu mai 
mult, pentru a rămim înaintea 
lor. Este foarte greu.

Echipa noastră „de argint" 
și „de, bronz" olimpic — Mar
gareta Mureșan, Elisabeta 
lihroniade. Dana Nuțu, 
briela Stanciu — este 
foarte bună astăzi, dar mă 
dese in special la cea de 
ne, care trebuie sd fie 
aur". Avem multe tinere 
lintate ca această Gabriela 
Stanciu, medaliată chiar cu 
aur la Dubai ’86, tfpoi Cristi
na Bădulescu, Smaranda Boi- 
cu, Mădălina Stroe, Otilia 
Ganț și multe altele. Asupra 
lor trebuie să se concentreze 
eforturile federației, ale antre
norilor, pentru ca ele să ne 
asigure ți in continuare per
formanțe înalte.

— Vorbind despre Viitorul 
șahului, nu numai a celui fe
minin, care sint perspectivele 
sale imediate ?

— Deși an neolimpic, 1987 
ne rezervă multe momente in
teresante. Peste puține zile în
cep „zonalele" Campionatului 
Mondial, băieții joacă la Var
șovia, fetele la Budapesta. 
Este de neconceput sd nu tre
cem și in faza următoare, tur
neele interzonale, 
consacrata noștri 
Gheorghiu, dar și 
gulescu și Marin, 
drian Negulescu, ___ ______
național, întreabă adesea Garri 

■ Kasparov, campionul lumii.
S-au intilnit la „mondialele" 
juniorilor din 1980, cind Garri 
a fost primul, iar Adrian al 
treilea. Distanța n-a fost mare 
atunci, de ee să n-o reducem 
în viitor ? Fetelor li se adaugă 
acum noua campioană, Ligia 

Si de la ea, jucătoare 
fost mereu in preajma 
olimpice, așteptăm un 
bun.

avem pe calendar „Cu- 
----- -  ” i“. un-

Po- 
Ga- 
incă 
gin- 
mii-
„de 
ta

Au cuvîntul 
Șubă ți 

tinerii Ne- 
Despre A- 

campionul

Jicman. 
care a 
echipei 
rezultat

Apoi, _______
pa Campionilor Europeni", un
de echipa pe care o conduc,

• PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9
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concursului de sală de la Lenin
grad, Andrei Morozov a cîștigat 
proba de săritură În înălțime ou 
2,28 m, Igor Perevdencev a tre
cut primul linia de sosire la 60 
m garduri în 7 68 Iar Irlna SUu- 
sar a ocupat locul întll in pro
ba feminină de 60 m plat cuba feminină de 60 m plat 
timpul de 7.21.

la 
cu 

mare! ‘.maestre -sovietl- 
to ta

pe 
clasat

(România) s-a situat pe locul 8 — 
cu 5,5 p. In ultima rundă partida 
Ahmilovskaia — Nuțu s-a încheiat 
— ‘ a Turneul de la Wijk 

Zee (Olanda) a continuat 
- - — Lider al clasa
se menție Short, cu 7 
de Nogueiras șl Kor- 

cu cîte 6 p.

® In primul tur al tur-

remiza.
Aan T ____
cu runda a 3-a. 
men tulul
P, urmat 
clnol —

ȘAH • Turneul feminin de 
Jalte (Iugoslavia) s-a încheiat 
victoria 
ce Irina Levitina care a
Uzat 8 p din 12 posibile, 
locurile următoare s-au 
Elena Ahmliovskaia. Zsuzsa Ve- 
roczl — cite 7.5 p. Dana Nuțu

TENIS. _ _____ ______
neului de ia Săo Paulo, brazilia
nul Hocevar l-a învins cu 6—2, 
7—5, pe coechipierul său Mauro 
Menezeș, Roberto Arguello (Ar
gentina) a dispus cu 6—4. 3—6,
6—3, pe Daniel Montes (Uruguay), 
iar Hector Hortiz (Mexic) a ctș-

cutlgat cu 6-4. 7—S partida 
Carlos dl Laura (Peru).

Politehnica București, trebuie 
să promoveze cel puțin pini 
in sferturi de finală. Si bine
înțeles, Campionatul European 
pe echipt de la toamnă, unde 
pe fete le așteptăm pe treap
ta a doua a 
a treia ca la 
ții trebuie sd 
de la ultima 
unde au sosii , 
să revină acum In rindul frun
tașilor. Sintem de acord 7

— Desigur, sîntem. Și mul
țumim interlocutorului nostru 
pentru prețioasei^ date oferite 
în acest interviu de la început 
de an. început de bun augur.

podiumului, nu 
Dubai, iar baie- 
spele rușinea 
Olimpiadă — 

In pluton — |i

După ce vor participa la Cam
pionatele Republicane de sală 
(14—15 februarie, Bacău), atlețil 
noștri fruntași vor lua parte 
la cele două mari competiții 
internaționale pe teren acope
rit ale acestui sezon : Campio
natele Europene (Franța, 21—22 
februarie) și Campionatele Mon
diale (S.U.A., 6—8 martie). Prin
tre cei vizați a lua startul la 
„europene" se află Doina Me- 
linte, Mitica Junghiata, Ella Ko
vacs, Mihaela Loghin, Alina 
Astafei, Petre Drăgoescu, Liviu 
Giurgian, Sorin Matei, Cristian 
Militaru. Constantin Popescu. 
Cei care se vor distinge prin 
performanțe deosebite la aceas
tă competiție, ca și atleții care 
vor obține bune rezultate la 
concursurile din circuitul nord- 
american, în a doua jumătate a 
lunii februarie (unde vor con
cura Maricica Puică, Vali Io- 
nescu, Mihaela Pogăceanu, Vio
leta Beclea și Sorin Matei), vor 
reprezenta atletismul românesc 
la premiera „mondialelor" in
door.

CRITERIILOR
E cunoscută, ți repudiată, maniera fan

tezistă in oare este administrat boxul 
profesionist mondial, cu 3 federații oare 
se ignoră ți, In funcție de interese, se 
nou. Insă, iată că fi forul european decontestă reciproc. Mai

profit (E.B.U.), chiar dacă unic, începe să încurce tot mai mult 
lucrurile ți clasamentele, tn topurile lui 198S „incoerențele tntre- 
dndu-se cu absurditățile' („l’Equipe"). Sint invocate, bunăoară, 
retrogradările norvegianului Tangstad (la semigrea) ți englezului 
Marsh (la superuțoară), socotite drept ilogice de vreme ce, ca 
să ne limităm la un exemplu, cei desemnați de E.B.U. pe locul 
tui Marsh, englezul Laing și vest-germanul Uabermayer, n-au 
susținut nici o partidă tn cursul anului trecut ! Această nejus
tificată preferință pentru pugiliști retrași din activitate (Vicho) 
sau dispăruți de mult din aria performanței (cei citați, Elteren, 
Messaoudi etc.) a ajuns să-i deruteze pe specialiști, dar explica
ția ei nu trebuie căutată prea adine, fiind furnizată de Eric Ar
ma de la „Boxing New»" : „în E.B.U. se decide cam ața, Iți dau 
votul meu elevului tău, dar ai ți tu grijă de al meu, să iasă cit 
mai sus' I

Se țtie că lipsa moralității duce, automat, la lipsa criteriilor. 
De aici și ptnă la afișarea unor ierarhii bizare, întocmite prin 
tirgulală, nu e decit un pas, boxul profesionist făcind parcă efor
turi să-ți confirme trista imagine de (expresia s-a încetățenit) 
„uriaș iarmaroc'.

Ovidiu IOANIȚOAIA

J4F

BERNA, 28 (Agerpres).
La u.n curs de speciali
zare pentru arbitri, des
fășurat la Klosters (El
veția) , antrenorul fran
cez Henry Guerin a fă
cut o serie de propuneri. 
Referindu-se la neres
pectarea „zidului" alcă
tuit La loviturile libere, 
la distanța de 9,15 m, el 
sugerează avertizarea 
automată a căpitanului 
formației In culpă sau 
chiar a jucătorilor aces
tei echipe, fie lnterzl-

cerea pur și simplu a 
alcătuirii zidului. Simu
lările trebuie tratate cu 
mai multă fermitate. 
Jucătorul care cere, 
fără o justificare evi
dentă, intervenția medi
cilor, să fie dus pe 
marginea terenului, de 
unde să nu poată Intra 
in joc decit după o .în
grijire* de 5 minute. Ast
fel, numărul „actorilor" 
va fi redus considerabil.

F.I.FA. a anunțat 
a fost ‘ - -- - că 

donată Mexicului

suma de 1.585.000 dolari 
pentru ajutorarea victi
melor cutremurului care 
a avut loc in această 
țară in 1985. Acest fond 
special a fost constituit 
de federațiile reprezen
tate lâ turneul final al 
CM. precum șl din în
casările realizate la un 
meci dintre două selec
ționate mondiale.

MECIURI AMICALE. 
La Ponte San Pietro 
(TtaPai : A talan ta — 
Grasshoppers Zurich 2—2

(1—0) , Echipa chineză 
Tianjin a dispus în de
plasare cu 1—0, de se
lecționata Antanarivo 
(Madagascar) ; 
ney : Preston 
lia) — Vardar 
1—2 (0—2).

La Roma s-a
meciul dintre selecționa
ta U.R.S.S. șl echipa 
A.S. Roma. Fotbaliștii 
sovietici au terminat În
vingători cu 1—0 (Q--0), 
prin go-lul marcat da 
Evtușenko. (min. 72).

la Syd- 
(Auslra- 
Șkoplje

^disputat

Balonirl de aur ’86

IGOR BELANOV (U.R.S.S.)
De peste 3 decenii, prestigioa

sa revistă franceză „France 
Football" organizează o anche
tă internațională cu privire ia 
desemnarea celui mai bun fot
balist european al anului care 
primește trofeul „Balonul de 
aur".

In 1986, primul loc a revenit 
excelentului jucător 
Igor Belanov, de la Dinamo 
Kiev (component al echipei 
U.R.S.S.), cu 84 puncte, urmat 
de Gary Lineker (Anglia) — 62 
p și Emilio Butragueno (Spa
nia) — 59 p. Helmut Ducadam 
de la Steaua este situat în acest 
elocvent clasament pe locurile 
8—9, împreună cu olandezul van 
Basten și înaintea altor vedete 
ale soccerului european ca Al- 
tobelli. Platini Pfaff, Ceule- 
mans, Lerby. Olsen. Dasaev etc.

Vă interesează desigur, cine 
este Belanov. Mai intîi m preci
zare. Este al 3-lea fotbalist so
vietic căruia i s-a decernat 
„Balonul de aur", după Lev Ia- 
șin (1963) și Ol eg Blohin (1975).

sovietic

At ANULUI SPORTIV 1966
Belanov s-a născut la 26 sep
tembrie 1960, la Odesa. și tot 
aid a început activitatea fot
balistică. mai întll ca fundaș 
central, participînd in formația 
orașului la un turneu numit 
„Mingea de piele". Copilașul 
care bătea balonul din strada 
Miasoiedovskaia a intrat „sub 
lupa* specialiștilor. Picat ci e 
mic de staturi (acum are l,74m 
și 69 kg) și un alt post in for
mație i-ar conveni mai mult", 
spuneau unii. Abia la 18 ani a 
promovat in echipa Cernomoreț 
în formația de rezerve și apoi 
în prima echipă. Apoi și-a con
tinuat activitatea la S.K.A. din 
localitate și a revenit din nou 
la Cernomoreț. Intre anii 1981 
și 1985 el s-a afirmat Intîi ca 
mijlocaș ofensiv și apoi ca vîrf 
de atac. Calitățile sale ? O vi
teză uluitoare (5.8 pe 50 mi), 
tehnician fin. dribleur excelent, 
un foarte bun simț al porții. In 
1985 s-a transferat la Dinamo 
Kiev, chemat de antrenorul Lo
banovski, unde șl-a dcsăvîrșit 
pregătirea fizică , (cu antrenorii

secunzi Puzaci și Kolotov). 
Cele mai mari performanțe sint 
legate de prezența sa în consa
crata formație Dinamo Kiev cu 
care a cîștigat „Cupa Cupelor* 
în 1986 și campionatul U.R.S.S. 
în 1985 și 1986. In echipa repre
zentativă Belanov a debutat la
2 mai 1985, in meciul cu Elve
ția. Dar cele mai bune partide 
internaționale le-a prestat la 
C.M. din Mexic, îndeosebi în 
jocul cu Belgia, cînd a marcat
3 goluri. In cele 11 meciuri ju
cate a înscris 6 goluri. Spunea 
antrenorul Lobanovski : ,,Bela
nov este un jucător de excepție, 
cu o disciplină exemplară in 
viața particulară și cu o conști
inciozitate demnă de invidiat la 
antrenamente. Astfel de jucă
tori, ne trebuie". Și adaugă Be
lanov : „N-aș putea spune mai 
mult decit că decernarea trofeu
lui m-a surprins in mod 
deosebit!" Un exemplu de mo
destie, c ,mare calitate, a unul 
mare jucător.

Ion OCHSENFELD

Redacția șl administrația: cod 7877S București, itr V Conta 16. ot P Î T R. i. tei centrală n 78 70 sl 11 50 58; coresp. 10 20 30ț interurban 137 : telex 10 S50 romsp Telefax: (90) Nr. 11 r,t> y 
itparui: i.p ..Informația". Pentru străinătate abonamente prin Bomprestllalelia - sectorul exporț-imporl presă P.O.B. 12-301, telex 10316. profir București. Calea Grivițtfi nr. 61 66 10


