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IECIUL DE DEBUT AL NOULUI LOT OLIMPIC DE FOTBAL
Selecționabilii au învins cu 3-1 (1-0) pe C.F.R. — I.ACPB.

In noua sa alcătuire, și la 
ceput de drum. Lotul olim- 
c a susținut ieri după-a- 
iază primul meci de verifi- 
re, în compania divizionarei 
F.R.-I.A.C.PB nesigur o

partidă utilă, solicitantă, mai 
ales la capitolul fizic, dată 
fiind starea terenului. Miercuri 
noaptea și joi, pînă spre 
prinz, la București a nins 
și stratul de zăpadă (și

aișcovici, lansat intr-o decisă cursă spre poarta adversă.
Foto : Iorgu BĂNICĂ

PROGRESUL A FOST EVIDENT,
IAR PROBLEMA FINALELOR... RĂMlNE
5 Trăgătorii juniori dispun De certe posibilități de afirmare

Cei mai tineri trăgători ai 
irii și-au desemnat campionii 
laciadei pe acest an. la indi- 
idual și pe echipe în proba 
e aer comprimat 10 m. zl- 
île trecute, in ambianta spe- 
ifică marilor concursuri a Po- 
igonului Dinamo din Capitală.
La proba de pușcă, juniori 

ndividual. în finala de opt 
-au calificat șapte dintre spor- 
ivii care, cu o sântămînă în 
irmă, fuseseră finalisti la nri- 
lul concurs de verificare al a- 
îului, Cupa Olimpia. Cinci însă 
lintre ei au reușit acest lucru 
n urma unor rezultate net su
perioare celor precedente, di- 
erențele fiind de la 6 pînă la 
1 puncte : F. Păunescu (Di-

namo) obține 562 p fată de 
556 p, C. Cioc (Steaua) 574 p 
în loc de 567 p. T. Bălan (O- 
limpia) crește de la 564 p la 
573 p. A. Varga (Unirea Foc
șani) de la 551 p Ia 564 p. iar 
Cătălin Ciobanu (Steaua) de 
la 560 p ajunge la 581 p, reali- 
zînd în acest fel si un non re
cord național (v. r. 580 p).
Pregătit pînă mai de curînd 
la C.S.Ș. Bacău de antrenorul 
Marian Teodor, noul campion si 
recordman al țării a avut și 
in finală o prestație remarca
bilă. reușind și aici cel mai 
bun punctaj — 103,4 p.

în întrecerea juniorilor ne e- 
chipe. trei formații — Dinamo. 
Steaua si Unirea Focșani —

loan NOVAC

(Continuare in pag 2-3)

Bilanț pozitiv

pentru baschet

La Predeal, „Cupa Carpați“ la schi fond

pe alocuri gheată) a con
stituit un serios adversar, 
condiții care, se știe, cam a- 
nulează din plusul de valoare, 
de tehnicitate, cum a fost 
acum cazul lotului nostru o- 
limpic. Partida a plăcut celor 
peste 1 000 de spectatori, a- 
ceastă „arțăgoasă" divizionară 
C (bine condusă de fostul 
divizionar A. Livciuc), care a- 
cum cîteva zile a cedat doar 
cu 0—1 în fața lui F. C. Olt, 
luptînd cu dîrzenie, dar și 
cu destule argumente fotbalis
tice.

Sigur, pînă ia urmă, „olim
picii" și-au impus punctul de 
vedere (și diferența de valoa
re) si au învins cu 3—1 (1—0), 
după ce au condus cu 1—0, prin 
golul marcat de CRISTEA (în 
min. 7), care a plasat, inteli
gent, balonul, cu capul, lingă 
bară, la centrarea inepuizabi
lului Bălan, și după ce în 
min. 52 au fost egalați, cînd 
POPA a transformat impecabil 
pcnalty-ul acordat la faultul, 
in careu, comis de Varga. Du
pă această egalitate, cam 10 
minute, jocul a fost mai mult 
decît echilibrat, dar în rest, 
inițiativa a aparținut „olimpi
cilor". Aceștia au realizat și 
faze frumoase (voleul lui Muj- 
nal, la centrarea lui Majaru, 
din min. 37, e un exemplu), 
dar s-a și ratat, chiar în con-

Constontin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

UN ATRACTIV CONCURS INTERNATIONAL
Traseele de schi de pe Valea 

Rișnoavei din apropierea Pre
dealului vor găzdui, sîmbătâ 
șl duiminică, primul concurs in
ternațional de schi fond al se
zonului din țara noastră. Este 
vorba de tradiționala oompe- 
tiție dotată cu „Cupa Carpați", 
rezervată juniorilor și Junioa
relor și la oare vor fi prezenți.

în afara sportivilor români, și 
schiori din Bulgaria și Ceho
slovacia.

Pentru reprezentanții noștri 
aceste întreceri au o semni
ficație aparte, cei mai bine 
clasați dintre tinerii noștri 
schiori vor cuceri cu acest 
prilej și titlurile de campioni 
naționali de juniori.

PE PIRTIA DIN SARMA? S-A DESCHIS SEZONUL
COMPETIEIONAl DE SANIE

Pe pîrtoa (modernizată) din 
comuna Sărmaș — județul Har
ghita, s-a desfășurat primul 
concurs de sanie al anului — 
Cupa Sărmaș — la care au 
luat parte oei mai buni practi- 
canți din țară ai acestui sport. 
După cum ne-a declarat an
trenorul Ion Galescu, de la 
C.S.O. Sinaia. întrecerea a fost 
excelent organizată iar traseul 
s-a prezentat bine pus la punct, 
soliciitînd competitorilor o teh
nicitate adecvată. Cu acest pri
lej, a fost stabilit recordul 
ptrtiei: 34,30 sec., înbr-o man
șă, pe o distanță de 750 m. 
Performanța a fost obținută 
de L. Boroșoiu pe o sanie de 
construcție românească. reali
zată de atelierul C.S.O. Sina
ia, în colaborare cu I.E.A.B.S. 
București și întreprinderea Me

canică Plopent, după indicați
ile tehnice ale antrenorilor 
Costel Țigănuș și Ion Galescu.

Rezultate — seniori : 1. c. Un- 
gureanu (ASA Brașov) 139,42 ; 2. 
L. Boroșoiu (CSO Sinaia) 140,66 ; 
3. G. Caslan (Bradul Vatra Dor- 
nei) 142,82 ; senioare : 1. Adina
Totr. (SC Miercurea Ciuc-CSȘ To- 
plița) 163,99 ; 2. Ionelia Duță (Bu- 
cegl Sinaia) 166,58 ; 3. Livia Su- 
clu (SC-CSȘ) 167.85 ; juniori I : 1. 
S. Ctntea CCSȘ Vatra Dornel) 
139,47 ■ 2. P. Morar (CSȘ V. Dor- 
nei) 141,94 ; 3. S. Ganea (IACED 
București) 143,04 ; junioare I : 1. 
Daniela Dabija (CSȘ V. Dornel- 
IACEDB) 157.24 ; 2. Carmen Col- 
ceriu (Bucegi) 159.42 ; 3. Lilians
Boronea (SC-CSȘ) 162.65 ; juniori 
II : 1. I. Bala (SC-CSȘ) 144,72 ; 
2. I. Pop (SC-CSȘ) 145.27 ; 3.
D. Hîncean (CSȘ V. Dornei) 145.67: 
junioare II : 1. Dumitrița Popovlci 
(IACED) 172,26 ; 2. Ana Voicu
(CSM Bistrița) 172,52 ; 3. Marla 
Duță (IACED) 172,94.

După „Top 12“ la tenis de masă pentru seniori

DOAR FETELE AU TRECUT (din nou) CU BINE
PRIMUL EXAMEN AL ANULUI
• La masculin, Andraș rcjcr - o Inimoasă evoluție

PERFORMANTA DEPINDE ACUM NLIMA1 
DE PROMOVAREA UNOR JUCĂTORI DE VALOARE I

Făcînd un bilanț al participării reprezentative
lor de baschet ale României la întrecerile oficia
le desfășurate în anul recent încheiat, constatăm 
cu satisfacție că trei dintre cele 4 și-au îndepli
nit obiectivele. Concret selecționata de seniori a 
izbutit, la capătul unor întreceri de ridicată va
loare și mare interes, să revină în grupa A a 
Campionatului European, clasîndu-se printre 
fruntașele Challenge-Round-uIui de la Anvers, 
după victorii asupra unor echipe bine cotate în 
baschetul internațional. Succesul sportivilor noș
tri a fost subliniat la timpul cuvenit ca fiind o 
performanță deosebită, avînd în vedere eviden
tul salt calitativ al baschetului european, echi
librul valoric din ce în ce mai viz'bil între tot 
mai multe reprezentative. Lotul de junioare a 
obținut un promițător loc 5 la Campionatul Eu
ropean din Italia, fiind (din nou) la un pas de 
a obține o medalie (la care nu a ajuns pînă 
acum nici una d:n selecționatele țării noastre), 
după meciuri care de care mai dificile, susți
nute în compania unor adversare în fața cărora 
a trebuit să lupte din răsputeri pentru a suplini 
handicapul de talie. Senioarele, la rîndul lor, s-au 
calificat pentru Campionatul European din acest 
an, întrecînd — pe terenul acesteia, la Wupper
tal. formația R.F. Germania (aflată într-un marc

• Din patru reprezentative, trei și-au înde
plinit obiectivele • In acest an responsabi
lități și mai mari pentru baschetul românesc
• Penurio de jucătoare-pivot • Pe „tușă",

din cauza diferendelor dintre cluburi

progres tehnico-tactic). Tot la capitolul realiză
rilor se cuvin menționate locurile ocupate la tur
neele Prietenia (băieți și fete), la Balcaniadele 
de junioare și de seniori și senioare. S’ngura 
selecționată care nu și-a îndeplinit obiectivele 
a fost cea de juniori, clasată doar pe locul 5 la 
Balcaniadă și — mai trist — necaliiicată pentru 
Campionatul European, în urma turneului desfă
șurat la Constanța.

Departe de a considera că ș-a dat totul, tre
buie să subliniem că rareori în istoria baschetu
lui nostru capitolul realizărilor a fost mai bogat

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare în pag 2—3)

Primul concurs important al 
anului la tenis de masă. ..TOP 
12“, ne-a oferit o imagine con
centrată a valorii la zi a ju
cătoarelor și lucătorilor cotat! 
cel mai bine la noi. confirmind 
Dăreri mai vechi sau mal re
cente, Dozitive și, mai ales 
negative. Șl la Tîrgu Mures 
tradițional organizator al între
cerii primilor seniori, con
cursul feminin a fost de de
parte mai bun decît cel mas
culin, disputele au fost mal 
strînse si procedeele mai a- 
proape de ceea ce se cere oe 
plan internațional. Am zice că 
si resursele fizice si osihice a- 
runcate în ioc au fost mai 
mari, bucuria ca si tristețea 
la flnalurile de meci, mai evi
dente. ceea ce spune mult. »5-a 
jucat, pentru a se cîstiga timp 
„două din trei seturi" si la

fete sl la băieți. Poate câ re
zultatele sau unele din ele. ar 
fi fost altele dacă se disputau 
-trei din cinci", dar opinăm 
că. în linii generale clasamen
tele finale respectă adevărul.

Cea mai completă s-a dove
dit si acum Otilia Bădescu. 
Stilul ei de ioc — alert in 
tortă — confirmă nu numai 
calitățile ei. dar si experiența 
internațională mai bogată de
cît a majorității jucătoarelor. 
Dar si ea Dlătește tribut ten
dinței. cam generale de a se 
deDărta de masă, a cărei cau
ză SDecialiștii o consideră a fi 
linsa de Dregătire. A urmat-o 
in clasament, cu o singură în- 
trlngere. Maria Alboiu. Pose-

Mircea COSTEA

(Continuare în pag 2-3)

Turneul de hochei al grupei 1

SURPRIZA S-A PRODUS: DUNĂREA - DINAM!) U. 1
MIERCUREA CIUC. 29 (prin 

telefon). Turneu] A 1 la ho
chei s-a reluat în mijlocul a 
celuiasi interes din partea 
publicului peste 4000 de spec
tatori fiind prezenți la me
ciul Dunărea Galați — Dinamc 
București. A fost un ioc deo
sebit de disnutat fn care Du 
nărea. confirmînd , bunele a- 
nrecieri de oînă acum (si ace' 
0—1 cu campioana Steaua in 
turneul Drecedent) a reușit 
să întreacă oe Dinamo cu 4—2 
(0—1 3—1. 1—0) Tot meciu' 
s-a desfășurat într-un ritm 
deosebit de viu cu faze soecta 
culoase la ambele oorti 
goluri de mare efect

Dunărea a jucat de la Înce
put cu ambiție a dominat ma 
mult și — firesc — a avut ma- 
multe ocazii decît Dinamo ast
fel că victoria sa departe de 
a fi întîmnlătoare este ne do_ 
plin meritată Primul gol l-a

înscris însă dlnamovistul I’isâ- 
ru (min. 14) tocmai cînd for
mația sa era în inferioritate 
numerică. A egalat I. Zaharia 
(24) iar fratele său Șt. Zaha
ria (29) a adus avntaju] de par
tea gâlătenilor. E. Radu a ma
jorat scorul la 3—1. prin go
lul marcat în min. 31. iar L. 
Csata în min 40 pe contra
atac a redus din diferență cînd 
-o-matia sa se afla din nou in 
inferioritate. Cu toate că Du
nărea a avut timp de 4 minute 
superioritate numerică (5 la 
3) nu a reușit să înscrie O va 
face însă A.’ Nutu (48). cînd e- 
ehinele erau cu formațiile 
eomnletp oe gheată și scorul 
a d«venit 4—2.

Au arbitrat bine E. Both — 
S*.  Fnciti. N. Enache.

Minute de penalizare : Du
nărea 12 Dinamo — 16.

Mircea TUDORAN
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Rubrica rezervată acțiunilor

desfășurate în întreprinderi

și instituții

NUMEROASE ÎNTRECERI INTERESANTE Șl DIVERSIFICATE
Prima lună a anului, cu ză- 

Badă din belșug in toate zono- 
Jb tării a îngăduit organizarea 
unor activități interesante si 
diversificate, specifice sezonu
lui. Foarte multe acțiuni 
figurat în calendarul 
tor sindicale. Astfel 
deni. oamenii muncii 
lor au luat oarbe la 
întreceri in cadrul 
Iată rîteva dovezi :

vederea participării ta fe
bruarie la „Luna maratonului 
pe schiuri*',  întrecere organiza^ 
tâ sub genericul Daciadei.

£X\\\\\\XX\X\\\VX\^^

i
IN SCRIMĂ, UN SISTEM COMPETITION AL

V

au 
asociații’ 
preț utin - 
și copiii 

diferite 
Da ciad ei.

• „Asociația sportivă Metalul 
a întreprinderii utilaj cons
trucții foraj din Rm. Vilcea — 
ne spunea Gh. Nadolu, meto
dist la C.J.E.F.S. Vilcea. a o- 
cupat in anul 1986 locul I pe 
județ atît la sportul de masă 
cîț și Ia cel de performantă". 
Dorind să vedem dacă asocia
ția ce ne-a 
președinte 
inițiat ceva 
em aflat că 
lizarea obiectivelor 
în calendarul sportiv propriu. 
Intre altele, au început cam
pionatele interne la sah și 
tenis de masă — în plină des
fășurare acum la sfîrsitul lu
nii. Toț în această perioadă, 
se află la finis pregătirile (or
ganizare, antrenamente...) în

fost prezentată — 
P. Iordache — a 
în luna ianuario 
s-a pornit la rea- 

cuprinse

• Vești șl din județul Ca
ras Severin. De pildă, A.S. 
Energia, a întreprinderii de 
Construcții Mașini Reșița, a 
inițiat în cursul lunii un cam 
pion at de șah și altul 
de masă, ambele cu 
omagial. Cei mai buni 
te întreceri, au fost 
panții care lucrează în Auto
bază si în secția Proiectări
autoutilări. Interesant ceea
ce ne spunea președintele co
mitetului sindicatului. G. Iz- 
voranu ; „în afara acestor în
treceri «de sală *,  ca să lc spun 
așa, asociația s-a preocupat 
și dc inițierea altor acțiuni. 
De pildă, frumoase excursii, 
la fiecare sfîrșit de săptămînă, 
Ia Casa de odihnă proprie, si
tuată Ia poalele Semenicului 
(Debarcader Văliug) — 22
km — precum și în stațiunea 
Crivaia. Prilej pentru oame
nii muncii din întreprinderea 
noastră, a familiilor, de a face 
drumeții, de a folosi intens 
săniuțele și schiurile. Acțiuni 
reușite de recreere și sport".

de tenis 
caracter 
la aces- 
partici-

• De la C. Sănduță, pre
ședinte al C.J.E.F.S. Bistrița 
Năsăud. aflăm de multe ac
țiuni. Reținem ca A.S. Metalul 
(întreprinderea de utilaj teh
nologic Bistrița), secretar 
Palko, a organizat în 
ianuarie cîte va în treceri : 
schi și sanie pe Dealul Budacu- 
lui și Dealul Cocoșului ; de 
șah și popice în cadrul campi
onatelor interne. In plus, pe 
terenul de handbal s-a orga
nizat un patinoar natural. Al
tă asociație — C.F.R. Bistrița 
— a avut o inițiativă bună : 
a transformat terenurile sale 
de tenis în patinoare naturale 
atît pentru oamenii muncii 
respectivi cit si copiii și tine
rii cartierului Independenta 
Sud. între altele, aceste pati
noare reprezintă și o sursă de 
venituri. Aceeași asociație are 
in curs de desfășurare campio
nate interne de șah și popice.

A. 
luna

de

Rubrica renlî/atn de
Modesto FERRARINi

LA ÎNCHEIEREA TURULUI
DIVIZIEI A LA HANDBAL (f)

g

g

1

IMPORTANȚA

DESCHIDERII
în - schimb 

urma dezastruos 2.e:ati 
3.C:e6 1 N:f*H«  4.C:f4 
5.Rbl Cc5 6.Tel+ RfB

T:d8 8.T:d8 mat) 
(o

I

După disputarea meciului res
tant Știința Bacău — Rulmentul 
Brașov, clasamentul turului Di
viziei A feminine 
prezintă astfel :

de handbal se

metode 
bine 
bune 
făgaș 
doar 

avantaj 
motivele

Conform dateloi teoriei, 
partida de șah se împarte 
în trei stadii bine distincte : 
deschiderea, jocul de mijloc, 
finalul. Evident, toate acestea 
sînt legate organic și decurg 
unul din celălalt, dar abor
darea și mai ales studiul lor 
trebuie făcute pric
specifice. Cine deschide 
partida, are cele mai 
șanse de a o aduce pe 
optim, iar finalul va fi 
încununarea unul 
deja obținut. Iată 
pentru care jucătorul încear
că întotdeauna să se înar
meze cu cele mai proaspete 
cunoștințe la capitolul deschi
deri, știind că astfel pune 
bazele unui joc bun. își ușu
rează calea spre victoria do
rită.

Poziția prezentată în rubri
ca trecută (alb — Rcl, Dd3. 
Tdl, hl, Nf3, Cc3, d4 Pa2, b2, 
c2, e4, f4, g2, h2 ; negru — 
Re8, Dc7, Ta8, h8. Nb7, e7, 
Cf6, Pa6, b5, dG, e6, f7. g7, h7> 
exemplifică bine cele arătate 
mai sus. Ea provine din par
tida susținută de marea maej*  
tră Elisabeta Polihroniade io 
cadrul recentului „open“ de 
la Adelaide (Australia) în 
compania unuia din repre
zentanții țării gazdă, A. 
Wright. Jucătoarea româncă 
a început foarte bine, con- 
dueîndu-și piesele albe pe 
căile unui sistem „la modă" 
din apărarea Siciliană. Avan
tajul obținut din deschidere 
este evident, dar cum poate 
fi el materializat imediat ? 
Iată, talentata noastră mare 
maestră ne face demonstra
ția : l.e5 ! (deschidere de li
nii. folosind just relația în
tre piese, -favorabilă albului) 
l...d:e5 (ceva mai bine ar fi 
fost l...Db6, fără a echili
bra totuși balanța luptei, ca 

. într-o partidă Biriescu — Stoi
ca de la finala C.N., Sinaia

1986 ; 
poate 
N:d6 
D:I4+ 
7.Dd8+ !I 
2.Cd:b5 ! 
pregătită în 
lui adoptat) 
Cd7 4.D:b7 
acum, ia 5„.Td8 6.Nc6 ! pie
sele negre sînt total parali
zate, iar S...Ta7 (cum s-a ju
cat in partidă) 6.NC6 Tc7 
7.Na4 RdS (7...e:f4 8.T:d7 T:d7 
9.Tdl) 8.f:e5 asigură albului, 
cu 2 pioni în plus, ciștigul. 
Aceasta a fost una din par- 
tideae care au condus-o la 
victorie pe Elisabeta Polihro- 
nlade In marele turneu „mixt" 
australian, unde a încheiat pe 
primul loc, in rîndul celor 
30 de participante.

Secvența următoare, tot din 
șahul feminin. Dar în aria 
noastră eompetlțională, dln- 
tr-o întîlnire a junioarelor 
care și-au disputat titlul re
publican pe anul in curs. 
Aici, negrul (aflat la mu
tare) este în avans și va 
obține decizia printr-o spec-

naică 
cadrul 
2...a:b5 3.D:b5i- 
D:b7 5.N:b7 și

surpriză 
sistemu-

1. ȘTIINȚA BC.
2. Chim. Rm. V.
3. Mureșul
4. Hidro t. C-ța
5. Rulmentul
6. Rapid Buc.
7. TEROM lași
8. CSM Sibiu
9. Dorob. PI.

10. Conf. Buc.
11. Constr. B. M.
12. CSM Sf. Gh.

11
li
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

0
1 
0
0
1
1
1 
o
1
1 
o 
o

2
2
3
3
3
4
5
7
7
3
9

10

232-210 
200-251 
271-229 
230-198 
221-196 
229-212 
260-248 
194-245 
189-207 
232-242 
238-305 
172-235

29
28
27
27
26
24
22
19
18
16
15
13

PENTRU 
Esztcra Laszlo

2. Mariana
3. Mariana 

Stan (Constructorul) 87 ; 4. Maria 
Verigeanu (Chimistul) 84 ; 5. Ro- 
dica Grigoraș (Confecția) 82 ; 
6—7. Larisa Cazacu (Hidrotehni
ca) și Cristina Tache (Rulmentul) 
70 ; 8. Rodica Covaliuc (TEROM) 
62 ; 9. Vasilica Dobre (Rapid) 61; 
10. Elena Mooanu (Dorobanțul) 
60 ; 11. Daniela Pastiu (C.S.M. 
Sibiu) 52 ; 12—14. Eva Mozsi (Mu
reșul), Denlsa Romete (Chimis
tul) și Ghcorghița Oprea (Rapid) 
47.

TROFEUL „SPORTUL*  
EFICACITATE î 1. 
(Mureșul) 113 goluri 
Tîrcă (Știința) • 97 î

Cum mută negrul '■*

Radu VOIA

BASCHET cu cele 68 DE puncte în
scrise duminică în meciul cu Dinamo O- 
radea, Virgil Băiceanu (1,96 m — 31 ani), 
de la Farul Constanța, a devenit noul re
cordman al punctelor marcate de un ju
cător în Divizia A (v.r. : 63 p — Horia 
Nlcoară). Băiceanu, jucător recunoscut 
pentru eficacitate» lui, a fost cîștigător 
al „Trofeului SPORTUL- în anii 1982 și 
1983. • O NOUA EDIȚIE a pliantului
„Copii, practicați minibaschetul- a apărut 
de curînd si se află la dispoziția profe- 
sorilor-antrenori care activează în dome
niul baschetului pentru cei mici. Editată 
de F.R. Baschet și redactată de prof. Ste- 
lian Gheorghiu, lucrarea va contribui la 
dezvoltarea minibaschetului. fiind de un 
real ajutor, în special acelor cadre care au 
altă specializare decît educația fizică, a 
ABSENTEAZĂ, de la o vreme, din echipa 
Farul, jucătorul V. Șerban. Știind că re
gulamentul Diviziei A obligă ca fiecare 
echipă să aibă în componență minimum 
trei jucători de 2 m. respecivul baschet
balist (care măsoară 2 m) a încercat să 
profite de situație, amenințînd că dacă nu 
1 se satisfac unele solicitări _ 1
nu va mal juca. Drept pentru care antre
norul Al. Botoș (care ne-a relatat cele de 
inai sus) a propus sanefonarea exemplară

(maeriale),

Sistemul competițional constituie pivotul acti
vității interne a oricărei discipline sportive. In 
jurul acestuia se grupează toate structurile orga
nizatorice, de aci pornesc, ca de pe o rampă de 
lansare, adevăratele talente care, prin muncă, 
ajung In loturile reprezentative. Ce spunem noi 
acum este un adevăr cunoscut șl recunoscut de 
mult In sportul nostru de performanță, de atit de 
mult timp Incit a devenit o axiomă, care, deci, 
nu mal trebuie demonstrată. Ceea ce nu înseam
nă, însă, că și transpunerea în viața de fiecare 
zi a sportului nostru se bazează pe formule op
time de desfășurare, că toate campionatele na
ționale răspund 
cu deplină efi
ciență cerințelor 
marii performan- 

sau aslgu- 
măcar, trep- 

care duc
aceasta. Prin această prismă vrem să 
ocupăm acum de structura campionatelor

la 
ne _ ____ ____ _______________ _________
naționale de scrimă, pentru probele individuale 
și cele pe echipe, ediția 1987 — care a debutat 
recent — adueîndu-o din nou la ordinea zilei.

In lupta pentru cîștigarea titlurilor de cam
pioni ai seniorilor, la toate cele patru arme, pre
cum și în disputa pentru locurile de pe podium, 
pentru promovare sau evitarea retrogradării în 
principalul eșalon al echipelor (Diviziile A și B). 
scrima românească adună, de fapt, tot ce are ea 
valoros, începînd cu juniorii mici și terminînd cu 
veteranii. Așa îneît se poate spune că sistemul 
în virtutea căruia se desfășoară aceste campio
nate este un etalon pentru toate competițiile de 
nivel republican. Ce calendar oferă el scrimerilor 
noștri din secțiile de performanță din întreaga • 
țară ? Pentru ambele dispute — individuale și pe 
echipe —, două etape : prima, comună, în luna 
ianuarie (în probele individuale avînd menirea 
doar să stabilească cei 24 de competitori, pentru 
fiecare armă în parte, care-și vor disputa faza 
finală), și cea de a doua, diversificată, în luna 
iunie — cînd de fapt, se vor decerna titlurile de 
campioni individuali la cele patru arme, și în 
luna octombrie — cînd se va încheia Divizia na
țională, prin ierarhiile în ,,A“ și ,,B“. Deci, între 
prima și a zecea lună a anului, majoritatea sec-

(iilor din țară nu au 
major de pregătire, i 
doar lotul restrîns d< 
ceilalți calificați pen 
vară. Cu totul insufii 
pentru activitatea sec 
continuitatea procesi 
o reală verificare a i 
Iul muncii antrenorii 
nerilor scrimeri într- 
concursuri republican

Această opinie este, 
un mare număr

Hariton Bădescu și 
trenori principali 
tive de sabie și, r 
Anton Pongracz (dec; 
lor divizionari, fost c 
la spadă), Andrei Vil 
trenori emeriți). S-a 
a cel puțin 3 etape d 
petițional, care, împr 
de calendar central, s 
citate și corelare a 
Iar în privința camp 
acreditat două opinii : 
taj general după celt 
oblige scrimerii la o 
bele confruntări, nu 
de calificare), ori coi 
pentru decernarea titl 
așa cum se și face în 
nale, Inclusiv la Camț

De altfel, și tovarZ 
F. R. Scrimă, este de 
competițional nu răsț 
lor acestei importante 
pentru care așteptăm 
anunțate, însă, dîn vr<

„TOP 12“ LA TENIS DE MASA
(Urmare din pag. 1)

soarea unui bogat bagaj de 
cunoștințe, a unei apreciabile 
experiențe, Alboiu nu le poate 
valorifica pe deplin din cauza 
lipsei de forță. Loviturile 
cele mai bune 
tatea scontată 
ceastă pricină, 
spre deosebire 
a cedat un singur set în li 
partide (la Carmen Găgeatu) 
Maria a pierdut în 11 locuri 
(10 victorii) 6 seturi la sporti
ve clasate finalmente pe locu
rile VI—X, iar în meciul de
cisiv. cu Otilia, nu a luat nici 
un set. Pe linia comportării 
sale bune din ultima vreme 
Emilia Ciosu a ocupat poziția 
a treia, cu înfringeri nu nu
mai la primele două clasate, ci 
și la Anda Gîrbină, ajunsă pe 
locul X... La egalitate de 
puncte. Maria Bogoslov se 
plasează după primele trei, 
singurele care au depășit-o 
Kinga Lohr ocupă un loc ceva

ei 
nu au eficaci- 
tocmai din 

Așa se face că 
de Otilia. care

a-

mai slab decît se sconta. a 
cincilea. După victorii detașate 
în prima Darte a concursului 
n-a mai Dutut urca de la Ma
ria Bogoslov spre vîrf. pierzînd 
trei meciuri cu 1—2 și unul la 
zero, cu Otilia Bădescu. Mo
tivația am găsi-o nu numai 
în rezistenta mai redusă, ex- 
olicabilă după accidentări mai 
vechi, ci intr-o oarecare labili
tate psihică. mai puțin obiș
nuită la ea.

Cota valorică a următoare
lor clasate scade evident tră- 
dînd lipsă de pregătire.

Mai îngrijorătoare situația 
la băieți, intr-un concurs cu 

■ putini jucători valoroși, aflati 
— cu excepția lui A. Fejer si 
V. Florea — între primii 12 în 
lipsă de concurență. Așadar, 
multi figuranți, destui care nu 
confirmă sau sînt în regres 
(C.‘ Tiugan. T. Ciociu. E. Flo- 
rescu. E. Borca. respectiv C. 
Toma. S. Crișan). Pe antre
norii craioveni ar trebui să-i 
alarmeze serios faptul că la

„nt

a’

eui 
pu: 
bu:
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bas< 
va
Cari

STE 
mec 
nea 
nini 
11-a 
al

CI

PROGRESUL A FOST EVIDENT
(Urmare din pag. 1)

era de așteptat să se detașeze 
și s-au detașat La toate trei 
a ieșit însă în evidentă un fapt 
ce pare a fi neglijat. în gene
ral. de cluburile noastre si a- 
nume omogenitatea valorică a 
echipelor (în cazul nostru, cîte 
trei juniori de fiecare club). 
Numai că toate trei au avut în 
componentă numai cite doi 
sportivi competitivi 
bul dinamovist C. Tudor 
Păunescu. la cel militar 
Ciobanu și C. Cioc, iar 
focșănean — A. Varga 
Marin. Aceștia și-au făcut da
toria : primii — 1127 p. urmă-

cu condiția ca 
de-al treilea

apropie de va- 
lui. Acesta, 

abia a

vidual. recorduri, dar merită a 
fl consemnată — drept „învă
țătură de minte" — întrecerea 
din finala de opt. Fină la ea. 
dună „clasicele" 40 alice, cla
samentul avea următoarea or
dine : 
namo) 
mescu 
o. 3.

1. !
1
I
1
I
1

2.
3.
4.
5.
6.

Șia lui V. Șerban. De fapt, ar fi o pildă 
pentru alțl jucători care neglijează pre
gătirea, știind că, oricum, vor avea loc în 
echipă datorită acelor... 2 metri cu care 
J-a înzestrat natura. (D. ST.)

HOCHEI PE GHEAȚĂ tot mai bun, 
crescind văzînd cu ochii. jocul echipei 
Dunărea Galați și în turneul de la Mier
curea Cluc. Ceea ce trage însă în jos e- 
chipa este lipsa unui portar de valoare. 
• REMARCABIL progresul jucătorilor gâ- 
lățeni I. Zaharia și I. Gherghlșan. Numai 
că primul, de cînd a devenit internațio
nal, a uitat și de falr-play, și de respec
tul față de adversar... a LĂUDABIL ges
tul jucătorilor de Ia Steaua, care i-au împru
mutat lui Pașcanu (Dunărea) o pereche de 
patine, pentru a putea juca, ale lui strieîn- 
du-se într-unul din meciuri. « ȘUTUL 
DE PENALITATE, acest „11 metri" al 
hocheiului, face deliciul speotatorilor. și 
clnd e marcat, șl cînd nu... La M. Ciuc, Chl- 
rlță (Steaua) nu a putui marca un ase
menea... penalty, apărat de portarul dl- 
namovisl Gh. Huțan, care a repetat figu
ra din turneul precedent, de la Galați, 
cînd In locul lui Chlriță s-a aflat Hor
vath. « CELE DOUA GOLURI parabile

cîte
- la du

și

la
Si

FI. 
C.

cel 
O.

torii 1155 p. iar ultimii — 
1134 p. Așadar, câștigătoare a- 
proape sigură formația din Ca
lea Plevnei, dar 
punctajul celui 
component să se 
loarea colegilor
însă, C. Trăscăveanu. 
acumulat 525 p, în timp ce ad
versarii săi reușesc 533 p (C. 
Dordea, Dinamo) și 546 p (1. 
Lupu, Unirea), ceea ce aduce 
la egalitate (1680 p) pe Steaua 
si Unirea. în această situație 
au ..avut cuvîntul" ultimele 
două decade : Steaua 280 p 
Unirea 287 p.

Disputa junioarelor la aceas
tă probă nu a adus, la indi-

(Unirea 
p. etc. Fi- 
ace-easi treap- 
pe Elena Bur- 
declară cam- 
pe Cătălina

primite de Bartha (S.C.) l-au adus înlo
cuirea în poartă cu Fekete. Fostul portar 
al naționalei s-a dovedit, ca și altădată, 
în formă, a UN PREMIU de frumusețe 
ar fi meritat golul înscris de Gereb (S.C.) 
în min. 45 al partidei cu Dunărea. Patâ- 
nînd cu hiresu-1 cunoscut, a driblat tot 
ce l-a Ieșit în cale, Inclusiv pe portarul 
Neculiță. (M.T.)

TENIS DE MASA a sportivitatea a 
caracterizat competiția „Top 1®"'— seniori, 
pină la meciul final din concursul mas
culin. cînd Vasile Florea pierdea primul 
loc (cine era de vină 7) In favoarea În
vingătorului său, colegul de lot Andras 
Fejer. Reîuzînd să dea mina, după buna 
cuviință, cu partenerul victorios, Florea a 
fost admonestat de public. Dar, departe 
de a-și repara greșeala, a avut și față de 
spectatorii care 11 aplaudaseră în fiecare 
meci o atitudine reprobabilă. • MAI SÎNT 
PEDAGOGI care uită ce sînt Cum a fost 
cazul prof. Kuîcsar (C.S.Ș. Tg. Mureș) 
care, rugat să Încheie puțin mai devreme un 
meci de antrenament la handbal, să poa
tă începe încălzirea participant!! la „Top 
12". nu numai că a refuzat, dar, prin cu
vinte și gesturi imposibil de reprodus, a 
uitat că are In față o tlnără sportivă, 
vrednică de respect... Din păcate, nici 
prof. Galfalvi, care avea motive (șl cali
tatea) să se asocieze gazdelor In dorința 
lor de a asigura o organizare fără cusur 
unui Important concurs, nu a făcut-o, in- 
curajîndu-și colegul să persiste In gre
șeală. Nepedagogic, desigur. (M. C.).

1. Daniela Io-nescu (Di- 
375 p, 2. Cătălina Cos- 
(Metalul București) 373 

Elena Burghiu
Focșani) 371
oala menține pe 
lă a podiumului 
ghiu (95 p), o 
pioană națională _______
Cosmesou (96,6 p) și o „saltă" pe 
Margareta Teodorescu (98,8 p) 
de pe 6 pe 2, dar... o prăbușeș
te pe Daniela Ionescu (89,2 p) 
tocmai pe locul sase. Credem 
că acest exemplu este edifica
tor pentru ce înseamnă acest 
din urmă examen, finalele cu 
ultimele 10 alice. El repre- 

de fapt, punctul culmi- 
al concursului. La el tre
să te prezinți in plenitu- 

fortelor și capacităților.

zintă. 
nant 
buie 
dinea
Altfel... Si să nu uităm că cel 
mai greu examen abia urmea
ză: C.E. de la Bratislava, în
tre 27 februarie — 4 martie !

I
cîn.i 
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la

con 
le

dov 
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ADMINISTRAȚIA de stat loto pi
Astăzi, vineri, 30 Ianuarie, are 

loc tragerea obișnuită Loto, în 
București, in sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, începînd de 
Ia ora 15,50. Tragerea va fi radio
difuzată pe programul I, '' 
16,15, iar numerele extrase 
retransmise in- aceeași zi. 
23, și a doua zi, sîmbătă, 
8,55, tot pe programul I. 
efectuarea tragerii, va rula 
film artistic. Intrarea liberă.

la ora 
vor fi 
la ora 
la ora 

După 
ur»

• O importantă acțiune se a- 
nunță a fi șl concursul Prono
sport al acestei săptămîni, care 
programează exclusiv întâlniri din 
campionatul diviziei italiene ,.A“.

Q Jucînd la LOZ în PLIC, per
severența vă va fi răsplătită din 
plin, avînd în vedere șl preocu- 
paroe Administrativ d*  Sta»
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dițiile de teren descrise, cum 
a fost în min. 6 (Bălan, re
luare. din apropiere, pe lingă 
bară), min. 28 (Vaișcovici, șut 
în portar, din 8—9 m), min. 31 
(tot el „cap" In transversală).

După pauză a venit egala- 
rea, de care am vorbit, și lo
viți în orgoliul propriu, „olim
picii* au insistat: a ratat 
Vaișcovici (destul de pene
trant, în rest), în min. 60, dar 
în min. 66, Ia pasa lui Orac, 
Soiman a centrat excelent si 
VAIȘCOVICI a plasat balonul, 
cu capul, peste portar, înscri
ind fără replică. Iar peste 
două minute, BALAN a trans
format penalty-ul acordat la 
faultul comis, în careu, asu
pra lui Șoiman, după care 
Pană (min. 83) a reluat balo
nul, cu umărul (!) în transver
sală. Bune disponibilitățile fi
zice ale selecționabililor, în- 
tr-un joc foarte bine condus 
de Dan Petrescu. Evidențieri 
și pentru portarul Vasile 
(C.F.R.).

Lotul olimpic a utilizat ur
mătoarea formație : Liliac — 
M. Marian (min. 46 Ad. Po-

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

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

• Se ciștigă și 
cu 3 numere dir 
18 extrase ;
• Biletele de 

25 lei participă Ic 
toate extragerile, 
obținind cîștiguri 
cumulate ;

• Pentru o jucc 
numerele prefe 
rate, ULTIMA ZI 
este SIMBATA, 31 
ianuarie.

INTRE BUTURI |

Și un 
A.S.
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r
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Feora de stări se tace acum 
simțită la mveiul tuturor divizio
narelor A, deoarece pină la re
luarea campionatului de rugoy (1 
martie) vremea e scurtă. lată 
vești din taberele citorva ecnipe: 

e DiNAMO, care dă lotului nu 
mai puțin de 12 jucători, se va 
grupa pentru cîteva zile, la în
ceput de teoruarie, la Cumpătul. 
Antrenorii Ion Țuțuianu și Gh. 
Daraban contează mult pe acest 
stagiu pentru a aduce rapid eciiiJ 
pa intr-o bună formă competi- 
țională, Dinamo — se știe — fiind 
angajată direct în disputa pentru 
titlu, conducînd în clasamentul 
seriei a Il-a în fața Farului 
științei Baia Mare cu doar 
punct, respectiv două. • 
CONTACTOARE Buzău și-a în
ceput pregătirile în orașul de re
ședință ; se va deplasa acum pen
tru un scurt stagiu montan la 
Soveja. La apelul antrenorului e- 
merlt Petre Cosmănescu au răs
puns prezent toți componenții lo
tului. O veste bună : tînărul in
ternational Cristian Capmare, se 
reface rapid după accidentul la 
picior care l-a ținut departe de 
terenul de joc mai multe luni. 
H. Dumitraș și R. Bezușcu fac 
parte din lotul reprezentativ. Sub
liniem că „XV-le" din Buzău se 
bucură de un sprijin eficient din 
partea întreprinderii al cărei di
rector general, ing. Cristian Gon- 
țeseu, este un inimos sprijinitor 
al rugbyului buzolan. • UNIVER
SITATEA Timișoara va întîmpina 
campionatul printr-o scurtă pre- 
gătire la Moneasa (jud. Arad). 
Antrenorul Dumitru Ionescu și 
elevii săi vor trebui să munceas
că înzecit pentru menținerea 
..XV-Iui“ bănățean în rîndul eli
tei noastre rugbyștlce. Doi timi
șoreni. mijlocașul Al. Domocoș șl 
aripa R. Voinov vor participa șl 
la oregătlrile lotului național. • 
POLITEHNICA Iași va beneficia 
incepînd din acest sezon de un 
nou tandem tehnic". Experimen
tatul antrenor Valeriu Irimescu 
va fi aiutat de tînărul Clement 
Nerîiesniciuc. fost oină de curînd 
flanker al ..XV-lui“ Ieșean. ..Poli- 
a revenit de la Vatra Dorn ei și se 
antrenează acum la Iași.

® ASTAzi, începe la Buzău, 
sub auspicile F.R.R. consfătuirea 
anuală (cursul de reciclare) a 
arbitrilor. Vor fi prezenți circa 
100 de cavaleri ai fluierului" 
care oficiază în Divizia A șl B.
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MO-STEAUA LA BASCHET
de săp- 

ogată la 
linică se

15-a a 
mascu- 

afiș tra- 
1MO - 
1 și alte 

aseme- 
ia femi- 
etapei a 
celui de 
erii.

ti 9 12271 54
157:2239 54 
114:2652 37 
502:2597 37
131 :2731 36 
>29:2762 34

I0. Polit. Buc. 28 ld 17 2315:2367 39
11. Polit. Iași 28 11 17 2327:2457 39
12. „U“ Cluj-N. 28 7 21 2312 :2561 35

FEMININ
1. Cluj-N. 20 17 3 1809:1439 37
2. Polit. Buc. 20 11 9 1371:1354 31
3. Voința Buc. 20 11 9 1479:1459 31
4. Chimistul 20 10 10 1452:1512 30
5. Olimp. Buc. 20 7 13 1317:1401 27
6. Poli. Tim. 20 4 16 1362:1625 24
7. Rapid-Pr. 20 18 2 1503:1206 38
8. Voința Bv. 20 13 7 1530:1385 33
9. Comerțul 20 10 10 1423:1445 30

IC. Mobila S.M. 20 8 12 1431:1474 28
11. Robotul Bc. 20 6 14 1333:1516 26
12. Crișul Or. 20 5 15 1348:1541 25

568:2386 49
154:2232 48
187:2360 42

• Pentru meciurile DINAMo — 
STEAUA, care se vor desfășura 
sîmbătă (ora 15) șl duminică 
(ora 11,30) în sala Floreasca. sînt 
valabile următoarele legitimații 
eliberate de C.N.E.F.S. : roșii (în 
piele), verzi (de ziariști), gri șl 
de maeștri emeriti și maeștri ai 
sportului la baschet.
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isîndu-se 
ate sub 

însă la 
căruia 

naționa- 
de se- 

ioare au 
se mu>n- 
stărain-

pune in 
tlale llmi- 
e reușită.

:rii loto 
.1:2 va- 
me Dacia 
te 100% a 
! 25% a 
iriante a 
variante a 
variante a 
variante a 
zariante a 
’oris 1 :

1300", de 
:nit parti- 
din Frăi- 
din Gura

țâ, cînd întrecerile sânt abor
date cu încredere și ambiție- 
apar și performanțele.

In mod cert, însă, in 1987 
misiunea reprezentativelor ță
rii noastre va fj mult mai di
ficilă. Și cîn-d facem această 
afirmație ne gîndim in pri
mul rfn.d la echipele de seniori 
și senioare, care vor avea de 
Înfruntat examenul Campiona
telor Europene — grupa A va
lorică. Băieții, în serie (la A- 
tena) ou U.R.S.S.. Spania. Iu
goslavia, Franța și Grecia 
unde vor avea posibilitatea u- 
nei evoluții prin care să ara
te că promovarea în grupa A 
nu a fost întîmplătoare, că 
valoarea baschetului românesc 
este în creștere. Dăruirea to
tală la antrenamentele de la 
cluburi și lot, îmbunătăți
rea consistentă a pregătirii fi
zice, valorificarea unor cali
tăți tradiționale bascii etbaliști- 
lor români (tehnicitate deose
bită, preciz'e în aruncările la 
coș de la distanță), sporirea 
capacității de recuperare a 
mingilor în disputa sub pa
nouri (prin ridicarea medie-, 
de talie a „5“-ui-ui din teren), 
iată cîteva aspecte care vizea
ză posibilitățile lobului român 
de a pleca de la „europene* *’ 
cu fruntea sus

Reprezentativa de senioare., 
care va evolua în luna sep
tembrie în seria A (alături de 
echipei*  U.R.S.S., Ungariei 
Franței, Poloniei și Suediei), 
are datorii ca în clasamentul

„ATUUL JIULUI ? PREGĂTIREA DL IARNĂ!"
Dialog cu Horațiu Lasconi [Jiul Petroșani]
In urma unei anchete 

printre conducătorii și antre
norii Jiului, tînărul Lasconi a 
fost desemnat drept unul din
tre cei mai buni jucători ai e 
chipei în tur. Motiv pentru 
care l-am abordat Ia o scurt» 
discuție. O discuție despre el. 
despre Ji-ul, despre fotbal în 
general...

— E primul meu interviu in 
„Sportul" —• a ținut el să ne 
spună încă din start.

— Dană e așa, să începeai 
cu... începutul...

— M-am născut pe.8 aprilie 
1963, aici în Vale... Ou fotba
lul m-am... întllmt prin 1979, 
antrenorul Gogu Tonca folo- 
sindiu-mă direct la juniori. 
Dar după cîteva etape, antre
norul Tonoa ajunge „princi
pal" la ech’pa mare, iar eu, 
la abia 16 ani, aveam să de
butez in „A". O zii nefericită, 
căci Jiul a pierdut cu 4—0 la 
Quj-Napoca. A urmat un an 
de „rodaj" în „B“, la Minerul 
Lupeni, apoi am evoluat un -*e-  
tuir la Chimia Rm. Vîlcea. Re
venit acasă, după două sta
giuni In „A" și una în ,,B“, 
iată-mă din nou în prima di
vizie, deși emoțiile unei noi 
retrogradări văd că nu ne o- 
colesc. Cam aceasta ar fi scurta 
mea biografie fotbalistică.

— Dar ai fost chemat și pe 
la diferite loturi...

— Da, am evoluat in 22 de 
partide cu naționala de ju
niori. Simt din generația lui 
Bal'int, Sertov, Hanghiuc, Gîr- 
joabă, cu care în ’81 am parti
cipat la „europenele" din R.F.G. 
Cîteva luni mai tîrziu am fă
cut parte și din lotul „cangu
rilor" — cum ]e place ziariști
lor să spună — care a câști
gat bronzul la C.M. De jucat, 
n-am prea jucat în Australia, 
căci eram la concurență cu... 
Gabor, care avea să iasă pe 
locul toții în „topul" mo nd" al 
al juniorilor. La „tineret" am 
doar... trei apariții.
— Pe ce post preferi să e- 

voluezi ?
— înainte jucam „vîrf**.  Nu 

prea mă simțeam în apele me
le. Marcaj foarte strips, de 
multe ori dur. E meritul lui 
Gigi MuTțescu că m-a retras 
mai spre centru, un fel de ex
tremă stingă falsă cu dese a- 
pairiții în fața porții.

— Dar goluri, totuși n-ai 
prea dat 

f’nal să ocupe o poziție supe
rioară locurilor pe care le de
ține de mulți ani. Așa'cum am 
mai scris în repetate rlndiuri, 
echipa noastră națională re
simte lipsa unor jucătoare înal
te. Baschetbalistele dotate cu 
o asemenea calitate progre
sează foarte greu (sau deloc, 
din cauză că individualizarea 
antrenamentelor este neglijată 
pînă la... absență totală). U- 
nele d'ntre puținele elemente 
apte să fie selecționate nu 
participă la activitatea compe- 
tițională internă, motivul fiind 
neclarificarea cererii lor de 
transfer, mai precis interesele 
înguste de dub (ne referim, 
de p'l-dă, la cazurile Lumini
ței Măringuț și Ceciliei Laszlo. 
solicitate de Progresul-Rapid, 
Olimpia și Politehnica Bucu
rești). In această privință, 
FJl. Baschet, sprijinită de 
Secția de resort a C.N.E.F.S., 
trebuie să intervină cu hotărî- 
re, pentru a curma o stare de 
lucruri care afectează (în mod 
negativ, evident) posibilitățile 
selecționatei naționale de a re
veni printre fruntașele cam
pionatului european.

Cadetele vor ataca din nou 
un loc pe podiumul Campio
natului European, de data 9- 
ceasta în Polonia. După păre
rea noastră, lotul este valoros 
și are capacitatea să-și înde
plinească ob’ectivul, dar nu
mai cu condiția de a rezolva 
(ca și senioarele) problema ju
cătoarelor înalte. Altminteri, 
va avea de suportat un handi
cap greu, ceea oe se va petre
ce ți ou reprezentativa de că
deți lnoeplnd chiar cu turneu! 
de calificare de la Cradova (mal 
iau parte formațiile Bulgariei. 
Ciprului și U.R.S.S.)

— E adevărat. Am reușit în 
acest tur doar patru goluri, n.e- 
permds de puțin. Dacă măcar 
jumătate din ocaziile avute 
le-aș fi transformat, atunci 
sînt sigur că și Jiul ar fi cîș- 
tigat cîteva locuri în clasa
ment

— Cum explici turul mai pu
țin fast al echipei tale ?

—Părerea mea, ca de altfel 
a întregului colectiv, este ur
mătoarea: accidentările și car
tonașele, care au dus la dese 
improvizații în „unsprezeoele" 
de bază. După cum au fost și 
cîteva meciuri care nu tre
buia să le pierdem, cu Buzău.1, 
cu Moronii șl chiar cu Oltul 
în ultima etapă, dar de asta 
sîntem vinovați noi, jucătorii.

— Se anunță deci un retur 
dificil...

— După cum au demarat 
pregătirile, vom trece peste 
acest moment greu. Și anul 
trecut, în „B“, după un tur 
mai... eziitant, am reușit un 
retur excelent, căci pregătirea 
de iarnă e fără... fisuiri.

— Și cine va retrograda ?
— Nu vreau să nominalizez, 

dar Jiul niicd într-un caz !
— Alte proiecte de viitor ?
— Să mă realizez profesio

nal, în prezent fiind student 
în anul IV la Institutul de 
Mine, jocuri cit mai bune în 
retur și... știți dv. care e vi
sul fiecărui fotbalist ! Dar pen
tru asta trebuie să muncesc 
mult mal mult !

Dan MIHALCEANU

După cum se vede, proble
ma jucătorilor și jucătoarelor 
eu talie înaltă — în același 
timp valoroși — este generală 
pentru baschetul din țara noas
tră. Existența acestei situații, 
despre care se știe prea bine 
că nu permite obținerea ma
rilor performanțe este o reali
tate care trebuie privită cu 
deplină obiectivitate și sch'm- 
bată radical. Soluțiile au fost 
propuse în nenumărate rin- 
duri. Rămîne doar ca ele să 
fie luate în seamă de colecti
vele tehnice cărora le revine 
principala responsabilitate în 
acest domeniu !

CHEIA SUCCESULUI OV 
/ nsnniA-

«e atribuie cîștiguri In

SANIAUTOTURISMEEXCURSU
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Tragere multielâ

FEPA *74  BÎRLAD - ÎMBUNĂTĂȚIREA FINALIZĂRII, 
PREOCUPAREA PRINCIPALA

Bilanțul echipei FEPA ’74 Birlad 
în sezonul de toamnă este po
zitiv. Acumulînd 4-3 in „clasa
mentul adevărului", ea se si
tuează în grupul fruntaș al se
riei I. „in primăvară avem me
ciuri mai grele acasă, cu F. C. 
Constanța, Politehnica lași șl 
c.s.M. Suceava, ne-a spus A- 
drian Marin, antrenorul princi
pal. Iar noi dorim să ne men
ținem în prima jumătate a cla
samentului și pentru realizarea 
acestui obiectiv ne vom pregăti 
intens".

Primul apel al jucătorilor s-a 
făcut la 14 ianuarie, la Birlad, 
unde s-a urmărit readaptarea 
organismului la efort ; apoi din 
25 ianuarie pînă la 8 februarie 
antrenamentele se desfășoară la 
Cîmpulung Moldovenesc. De a- 
semenea, conducerea asociației 
(Gheorghe Blănaru, președinte) 
șl a secției (Alexandru Oancea, 
președinte) au întocmit — îm
preună cu antrenorii — un pro
gram de meciuri amicale, unele 
se vor disputa în cadrul sta-

SPORTUL MUNCITORESC SLATINA SI... SECRETUL 
ANTRENORULUI DELIU

Startul cu „stîngul" al echipei 
din Slatina in acest campionat 
(ultimul loc în clasament după 
7 etape, cu doar 3 puncte adu
nate și —3. la „adevăr") a im
pus schimbarea „din mers" a 
antrenorului. Noul sosit. Con
stantin Deliu, care mai antre
nase divizionarele „A" Universi
tatea Craiova și F. C. Olt, după 
o rapidă evaluare a potențialu
lui lotului găsit s-a așternut la 
treabă, sfîrșitul turului găsind 
Sportul muncitoresc pe un ne
sperat Ioc 6 în clasamentul se
riei a n-a.

Care a fost secretul acestui 
spectaculos salt în evoluția e- 
chipel oltene ? Ne răspunde 
chiar antrenorul Deliu : „Secre
tul, dacă poate fi numit așa, 
e unul singur, valabil de altfel 
peste tot : disciplină 4- pregă
tire ! Doar așa am reușit în par
tea a doua a turului o evoluție 
bună, ajungind la 17 puncte și 
un golaveraj pozitiv. Evoluție pe 
care dorim să o continuăm și In 
retur. Dc aceea punem un ac
cent deosebit pe această perioa
dă precompetițională. Dună o 
săptămină de readaptare la e- 
fort efectuată acasă la Slatina, 
ne-am declasat din 19 ianuarie 
la Băile Herculane pentru o pe-

MECIUL LOTULUI OLIMPIC
(Urmare din pag 1) 

glului de pregătire centralizată 
de la Cîmpulung Moldovenesc. 
Printre partenerele de pregătire 
vor ii Inter Vaslui, Progresul- 
Vulcan București, S. C. Bacău, 
Petrolul Ploiești și C.S.M. Bor- 
zești.

In pregătiri se ailă următorii 
jucători : zțatan, Irimia, Bilă — 
portari, Popescu, lonașcu, Asan- 
dei, Toiu, Belu, Cezar — {un
dași , Dumitru, Anton, Basalie, 
Murgeanu, Popovici — mijlo
cași, Munteanu, Ciucă, Sandu, 
Mihăilă — Înaintași. Doar un 
nume nou : Dumitrache H, îna
intaș, de la A. S. Drobeta Tr. 
Severin. Antrenor secund : Vir
gil Grlgoraș.

„Dorim ca în retur echipa să 
practice un joc spectaculos, ne-a 
declarat Alexandru Oancea, pre
ședintele secției. Deși avem 4-3 
la „adevăr", faza finalizării a 
lăsat de dorit și, de aceea, in 
această perioadă dc pregătire se 
va pune accent pc îmbunătăți
rea ci". (P. V.).

rioadă de 12 zile. Aici ne bucu
răm de condiții excelente de an
trenament și recuperare, zilnic 
efectuind cite trei ședințe de pre
gătire. După „stagiul Hercula
ne" vor urma 11 partide de ve
rificare și... rettrul. Obiectivul 
nostru ? Unul din primele 6 locuri 
și să creștem în continuare ju
cători pentru divizionara „A" 
F. C. Olt !“

Noutățile returului ? Dincă șl 
V. Popescu (reveniți după eiec- 
tuarea stagiului militar), Bancă 
(de la F. C. Olt-tlneret) șl Ște
fan (de Ia Constructorul Cra
iova). O ultimă șansă 1 se acor
dă lui Gr. Pîrvu, reprimit în 
lot după o perioadă de suspen
dare. Dar lată în continuare și 
efectivul de jucători care au 
luat startul pregătirilor de pri
măvară : Iliescu și Bancă — 
portari ; Mihaiu, Popescu, C.heor- 
ghe, Viad, Ncgocscu. L. Marti- 
ncscu, Asaftei, T. Pîrvu (refă
cut după o mai vecbe acciden
tare) — fundași : Din. Vărzaru, 
șt. Leța, Păun, Strîmbeanu, Ște
fan, Voicu, Dincă — mijlocași ; 
Tițu. Răduț, Gr. Pîrvu și Comă- 
nescu (un junior promovat din 
pepiniera proprie) — atacanți. 
(D. M.).

pescu), Pană (min. 46 Cireașă), 
Varga, Weisenbacher — Bălan, 
Cristea, Mujnai (min. 76 Pa
nă), Majam (min. 46 Orac) — 
Vaișcovici, Bîcu (min. 46 Șoi
man).

P. S. : Selecționabilii de la 
F. C. Argeș, aflați în turneu în 
R. D. Germană, vor veni la lot 
sîmbătă seara.

ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI
• F.C.M. BRAȘOV — SPORTUL 

STUDENȚESC 1-1 (1—1). a des
chis scorul Coraș (min. 56), a e- 
galat Dumitriu (min. 80). Forma
ții : F.CJVI. : Șanta — Bălan, Ște- 
fănescu, Naghi, Mandoca — Avă- 
danei, Șt. Vasile, Mărgărit — Ca- 
dar, Ficu, Barbu. Au mai jucat : 
Polgar, Șulea, Moldovan, Dumi
triu, Teleptean, L. Petre și I. Pe- 
truș ; Sportul Studențesc : Cris
tian I — M. Popa, Cazan, Iorgu- 
lescu, Munteanu II — Șerbănică, 
Bozeșan, Țicleanu, Cora; — Ter- 
heș, Stănicl. Au mal jucat : D. 
Popescu și Burchel. (C. GRUIA
— cores p.).
• AZI, LA BRAȘOV : I.C.I.M.

— Dunărea C.S.U. Galați, cu În
cepere de la ora 15.
• ACȚIUNE A LOTULUI RE

PREZENTATIV. In zilele de 30 și 
31 ianuarie sînt convocați la 
București, componenții lotului re
prezentativ de fotbal, fără jucăto
rii de la Steaua. Selecționabilii 
urmează să fie supuși unul con
trol medical șl vor efectua șl an
trenamente. Cei 11 jucători con- 
vocați sînt următorii : Lung 
Moraru, Movilă, Ungureanu, Red- 
nic, Mateuț, Iorgulescu, Kleln, Că- 
mătaru, Geolgău și Gabor.
• POIANA CIMPINA — DI

NAMO BUCUREȘTI 0—1 (0—1),
A marcat Mateuț (min. 15). Di
namo a prezentat formația : Mo
raru — Jercălău, Nicolae, Movi
lă, Stănescu — Rednîe, Mateuț, 
Mihăescu, Orac — Cămătaru, 
Damaschin I. Au mal jucat : 
Lupu Lupescu, C. Sava, Andone, 
Varga, Văldean. (C. Vîrjoghie, 
coresp.).

0» MOBILA MĂGURĂ COD- 
I.E1 — FLACARA MORENI 1—3 
(0—2). Au marcat Pană 11 (min. 
Î3) și Lala (min. 18) pentru 
oaspeți, respectiv Dima (min. 
59). Divizionara A a folosit e- 
chipa : Zlotea — Cojocaru, Pre
da, Ene, Despa — D. Sava, Drag- 
nea, Pană II, Beldie — Lala, 
Pană I. Au mal evoluat : Vlă- 
dulescu, Nistor, Călin, Năstase. 
(N. Seeeleanu, coresp.).



ȘI PE ZAP ADA

SEMIFINALISTE ALE CUPELOR
EUROPENE LA BASCHET

DANIELA SILIVAȘ-LOCUL I 
ÎN CLASAMENTUL F.I.G. PE 1986
• A doua clasata.

Ecatcrina Szabo
Au fost date publicității

clasa men tele pe 1986 ale ce-
lor mai bune gimnaste șl ale 
celor mai buni gimnaști din 
lume, Ierarhii stabilite de 
tehnicienii federației interna
ționale de specialitate (F.I.G.) 
Spre satisfacția noastră, pri
mul loc. tn clasamentul fe
minin a fost atribuit tinerei 
sportive românce Daniela Si- 
livaș (în imagine), care a în
trunit 443 p. Ea este urma
tă de coechipiera sa Ecateri- 
na Szabo, cu 421 p, și de

SANIERII ROMÂNI. PRINTRE
FRUNTAȘI LA OBERHOF
Juniorii români au avut o 

comDortare bună la concursul 
international de sanie desfă
șurat in 
Oberhof, 
fruntașe, 
stantin a 
2:13.420 
Knauer — 
la dublu băieți. Cr. Sudu — 
I. Pop s-au clasat ne locul 4. 
cu 1:25.094 (locul I: R.D.G. 
— 1:22,144).

în concursul de senioare 
pentru Cupa Mondială, Livia 
Pelin s-a clasat a 12-a (2:11, 
041), locul I fiind cucerit de 
Kerstine Schmidt (R.D.G.) cu 
2:05.971.

RD. Germană, la 
clasîndu-se De locuri 
La fete.
ocupat 

(locul I 
R.D.G.

Rădica Con
locui 3 In 

: Christina
2:04,612). iar

3 gimnaste din U.R.S.S., Su- 
șunova, Meliancik și Zetu- 
ridze. Pe locul 9 figurează 
Camelia Voinea. du 313 p.

Prezența a 3 sportive din 
România în topul primelor 
10 din lume, confirmă o 
dată în plus, valoarea ridica
tă a școlii noastre de gim
nastică feminină, care tn ul
timul deceniu a cules o salbă 
de medalii Ia marile competiții 
(campionate europene și mon
diale, Jocuri Olimpice), sporti
vele noastre fiind pretutindeni 
elogiate centru evoluțiile lor 
deosebite.

La masculin, locul 1 a re
venit chinezului Li Ning, cu 
455 p, secondat’de sovieticul 
Korolev, cu 422 p.

Clasamentul la gimnastică 
ritmică modernă este domi
nat de reprezentantele Bul
gariei, cu Ignatova și Pano
va pe primele poziții. Ecate- 
rina Butaru a ocupat locul 9, 
cu 424 p.

ADEVĂRATELE EXPLICAȚII
La vremea potrivită, unele 

cercuri s-au mirat foarte mult 
că, tn topul preferințelor pu
blicului francez, o femeie, 
Jeannie Longo, multi-dețlnătoare 
cllsm feminin, ocupa primul loc.

de recorduri ale lumii la cl- 
„„„ ____________ „............. .. .......... Cititorii unei reviste de pres
tigiu, precum „Parls-Match“ sau ai unul ziar de specialitate re
cunoscut ca L’Equipe s-au exprimat, fără echivoc, tot In același 
sens. S-au născut deci întrebări, unele tn chip de argumente 
contrare. Bunăoară : de ce Alaln Prost campion mondial al pl- 
loților auto, sport cu mult mai cunoscut, cu o Istorie mal lungă 
și mal pasionantă, și mal răsplndit a putut pierde bătălia pre
ferințelor, ca Și Ciștigată înainte ? 1 S-au căutat explicații. S-au 
și găsit, firește. Mai mult sau mal puțin valabile. Surpriza a ve
nit insă cind au fost consultați chiar unii dintre cei ce au vo
tat, cititorii, consumatorii oblșnulți de sport. A ieșit astfel la 
Iveală faptul că Jeannie Longo continuă să trăiască în Franța, 
alături de francezi, șl nu In Elveția, ca Alaln Prost, gurile rele 
zictnd „de frica fiscului". Iar alte multe voturi le-a cules ea. 
campioana ciclismului feminin, purtlnd pe piept, tn cursă, trl- 
colonii francez și nu numeroasele nume stridente ale firmelor 
particulare, ale sponsorilor. Omenirea progresează, tehnica tșl 
spune cuvîntul in viața de toate zilele, interesele premerg, pro
fiturile escaladează, dar Iată că valorile tradiționale continuă, șl 
tn sport, să cîntărească greu.

Radu TIMOFTE

PROBA de 50 km din cadrul 
campionatului unional de schl- 
fond, ce se desfășoară la Baku- 
rlanl, a fost ciștigată de Mi
hail Devlatlarov, cu timpul de 
2h 12:15,9. Pe locurile următoare 
s-au situat Vladimir Sahnov — 
2h 13:39,9 șl Leonid Turcln — 
2h 14:34,6.

LA OERNSKOFIDSVIK s-au 
desfășurat campionatele de schi 
fond ale Suediei, ultim criteriu 
de selecție pentru Campionatele 
Mondiale de la Oberstdorf (R.F. 
Germania). In proba masculină 
de 15 km victoria a revenit lui 
Gunde Svan — 41:28, iar în cea 
feminină de 5 km pe primul loc 
s-a situat Marie-Heler Westin, 
cu timpul de 18:01.

FEDERAȚIA unională de spe
cialitate a definitivat lotul ce va 
participe Îs apropiatele Campio
nate Mondiale de schl-fond, pro
gramate luna viitoare la Oberst
dorf. Din lot fao parte, printre 
alții, Raisa Smetanlna, Nina Ko
roleva, Larisa Ptițlna, Vida Ven- 
țene — la feminin șl Vladimir 
Smirnov, Mihail Devlatlarov, Iuri 
Burlakov, Vladimir Sahnov, Leo
nid Turcin — la masculin.

ESS2E

Rezultate înregistrate In gru
pele sferturilor de finală ale 
euoelor europene 1a baschet — 
MASCULIN, CUPA „RADIVOJ 
KORACI", grupa A: Arexons 
Cantu — C.S.P. Limoges 97—88 
(48—39), — ‘ ‘
Spartak 
(40—45); grupa B: Split — O- 
lympiques Antibes 93—91 
(46—46), Varese — F.C. Barce
lona 82—79 (43—51); grupa C: 
Berloni Torino — Partizan 
Belgrad 91—90 (51—46), Assu- 
bel Andenne (Belgia) — C.A.I, 
Zaragoza 88—79 (44—40); gru
pa D: Challans (Belgia) — 
Buducnost Titograd 114—97 
(46—50), Juventud Caserta — 
Caja Postai Madrid 111—109 
(56—50). în semifinale se vor 
disputa meciurile (tur-retur, 
la 18 și 25 februarie) C.A.I. 
Zaragoza — C.S.P. Limoges și 
Juventud Caserta — F.C. Bar
celona.

Sibenka Subeniik — 
Leningrad 91—99

CUPA „LILIANA RONCHET- 
TI“, grupa A: Daugava Riga 
— Felisatti Ferrara 84—81
(40—41); grupa D: Anoona — 
Lokomotiv Sofia 92—67 (45—36). 
tn semifinale vor avea 
partidele (tur retur, la 
25 februarie) Femminile 
no (câștigătoarea grupei 
Vysoke Praga (grupa C) și 
Daugava Riga — Iskra Ljublja
na (grupa D).

loc
18 și
Mila-
B) -

tn acțiune Arvidas Sabonis, prin
cipalul artizan al victoriilor echi
pei Jalghiris Kaunas, una dintre 
candidatele la ciștlgarea C.C.B, 
Fazi din meciul cu Steaua, dispu

tat In toamnă la București.
Foto : Iorgu BĂNICĂ

SURPRIZE IN CUPELE 
SPANIEI Șl ANGLIEI

Cu-optimile de finală ale 
Spaniei au avut loc parti- 
din prima manșă in care

tn 
pel 
dele 
s-a Înregistrat o mare surpriză t 
F. C. Barcelona a fost învinsă, 
pe teren propriu, de către ul
tima clasată In campionat, Osa- 
suna, cu 1—0 1 Alte jocuri : Atle
tico Madrid — Real Madrid — 
juniori (liga a 3-a) 1—0, Cadiz — 
Real Madrid 0—0. Langreo (liga 
a S-a) — Athletic Bilbao 0—1, 
Kibar (liga a 2-a) — Real Socie- 
dad 0—2, Majorca Atletico (liga 
a 2-a) — Eldense (liga a 3-a)

(liga a 2-a) 0-0.» Meciul Zara
goza — Majorca a fost amînat.

în Cupa Angliei, în meciuri re- 
jucate din turul al treilea, Luton 
a produs o surpriză de proporții, 
eliminînd pe F. C. Liverpool cu 
3—0 !, iar Stoke City a surclasat 
pe Grimsby Town (ambele liga 
a doua) cu 6—0.

0 EXCEPȚIE,

DAR „IERTAREA"
ÎNTÎRZIE

REZULTATE, ȘTIRI

• în turneul de la Calcutta, 
echipa Bulgariei a întrecut cu 
2—0 (0—0) selecționata Indiei.
Golurile au fost însorise de De- 
nem (mln. 70) și Slmov (min. 
80). Fotbaliștii bulgari s-au ca
lificat semifinalele competi
ției.

RUGBYO PIESA DE TEATRU DESPRE

La Paris, pe scena 
teatrului „Cinquante" 
a avut loc, cu un fru
mos succes, vizionarea 
piesei, cu conținut 
sportiv, intitulată Ves
tiarul. tn ea este vor
ba de jucătorii unei 
echipe de rugby, an
trenorii ei, masorul, 
președintele clubului, 
ș.a. care dezbat multi
plele probleme legate 
de activitatea echipei

Acțiunea 
înaintea, 
la sfîrșitul unei par
tide, intr-o cabină de 
stadion. Autorul pie
sei este scriitorul .en
glez David Storey, el 
însuși fost practicant 
ai rugbyului, deci în 
perfectă cunoștință de 
cauză cu feluritele as
pecte pe care 
iuiește jocul 
nul oval

se petrece, 
in pauza și

le prile- 
cu balo-

■\
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\\\
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ORAȘUL GOLFULUI

La 60 km nord de 
Edinburgh se află oră

șelul St. Andrews, 
unde se află cea mai 
veche universitate din 
Scotia, înființată in 
anul 1410. Dar acest 
oraș este celebru nu

aceasta,dear 
ci șl 
este 
tate" 
bui de golf local fiin
țează de la 14 mai 
1754. fiind cel mai ve
chi din lume. Aici este

pentru
pentru faptul că 

o adevărată „ce- 
a... golfului. Clu-

păstrat și primul re
gulament al jocului. 
La St. Andrews se 
găsesc patru parcur
suri celebre : New 
Course (realizat în 
1895), Eden Course 
(1912), Jubilee Course 
(1897), cel mai faimos, 
și Old Course, care 
datează de acum cite- 
va... secole. Este un 
traseu lung de 6004 m, 
foarte dificil de par
curs. Utilizarea lui nu 
se poate face decit în

RECORDUL

3—1. Betis Sevilla Logrones

Mereu percutant, forțmd porțile adverse, Altobălll (Inter) conduce in 
clasamentul golgeterllor campionatului italian, cu 9 goluri. tată-l in 

imagine (tricou vărgat), la un pas de un nou gol.

S-a anunțai oficial La 
Bruxelles că meciul de fot
bal cu Scoția, programat la 

• 1 aprilie 1987 in cadrul gru- 
' pei a 7-a a preliminariilor 
‘ C.E., se va putea disputa 
‘ pe teritoriul belgian, ca o 
‘ primă excepție de la legea 
’ (adoptată imediat după tra

gedia de pe „Heysel", 39 
de morți și 450 de răniți, la 
29 mai 1985) care interzicea 
accesul „oricărei echipe 
britanice pe vreunul din 
stadioanele de fotbal din 
Belgia-.

In ciuda măsurilor res
trictive care au însoțit a- 
ceastd ultimă decizie (par
tida se va desfășura, pro
babil, pe „Olympia Park" 
din Bruges, adică mai a- 
proape de Ostende, locul 
obișnuit de debarcare al 
suporterilor britanici pe 
continent, iar „naționala" 
Scoției nu va putea fi ur
mată decit de maximum 
1 000 de susținători și 
de invitați etc.), multi 
văzut in ea un semn 
„iertare" și, implicit,
deschidere a frontierelor 
fotbalului belgian pentru 
formațiile insulare. Numai 
că, spre a lămuri chestiu
nea, un purtător de cuvînt 
al Comitetului ministerial 
mixt însărcinat cu securita
tea stadioanelor, creat in 
Belgia tn iulie 1985, a ținut 
să precizeze : „Acceptul 
nostru nu trebuie privit 
nici ca un act de slăbiciu
ne, nici ca o strîngere de 
mînă ! Atîta timp cît așa- 
zișii suporteri englezi pro
duc încăierări și pagube la 
ei acasă, nu se pot aștepta 
să primească de la noi un 
bilet de favoare !- Așadar, 
o excepție s-a făcut, dar 
„iertarea" întîrzle.

200 
au 
de 
de

baza uui certificat de 
atestare a valorii fie
cărui jucător, care tre
buie să-și rețină ziua 
(ora plecării se face 
prin tragere la sorți) 
cu mult timp îna
inte. Și să nu credeți 
că aceasta este totul. 
Nu ! Pentru a-l par
curge trebuie să plă
tești anticipat suma 
de 17 lire, ceea ce 
nu este chiar o baga
telă...

OLIMPIC «...

• In urma unei anchete făcute 
de ziariștii de sport din Belgia, 
internaționalul Jan Ceulemans 
(F. C. Bruges) a fost desemnat 
cel mal bun fotbalist al țării sale 
în anul 1986, primind „Gheata 
de aur“, trofeu care l-a mai fost 
atribuit în 1980 și 1985. Urmă
toarele locuri au revenit Iul 
Juan Lozano (Anderlecht) și 
portarului Gilbert Bodart (Stan
dard Liege).

Ovidiu IOANIȚOAIA

• PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT 9

Un fapt foarte interesant, care merită a- 
tenție, s-a petrecut la ultima .ediție a J.O., 
in cursa de înot, 400 m liber bărbați. Seria 
a treia, spre exemplu, a fost ciștigată de 
vest-germanul Thomas Fahrner cu timpul 
de 3:55,26. După terminarea preliminariilor 
la „contabilizarea" rezultatelor s-a constatat 
că timpul acestuia era abia al 9-lea, fapt 

asigurat accesul in fi- 
1—8, ci doar în aceea 
„finala mică" cum este

care, firește, nu i-a 
nala pentru locurile 
pentru locurile 9—16. 
denumită la canotaj.

Titlul de campion . ...... _______ ___
de americanul George Dicarlo care, cu 3:51,23 
a realizat și un nou record olimpic. Fahrner 
a cîștigat finala a doua, dar surpriză, timpul său 
a fost mai bun decit cel al campionului o- 
limpic — 3:50,91, ceea ce a însemnat un nou 
record al J.O.

Rubrică realizată de Romeo VILARA

olimpic a fost cîștigat

f

ATLETISM • E- 
tloplanul Abeba Ma- 
konen a terminat în
vingător în concursul 
de cros de la Addis 
Abeba, fiind înregis
trat pe distanța de 
12 km cu timpul de 
36:40. Pe locul secund, 
la 1:02 de câștigător, 
a sosit compatriotul 
său, Haji Bulbula. La 
startul cursei au fost 
prezențl peste 100 de 
concurențl din Tan
zania Kenya, R. D. 
Germană, Zimbabwe. 
Djibouti și alte tăcl.

CICLISM • După 
cinci zile de Între
ceri. în cursa de 6 
zile ce se desfășoară 
pe velodromul acope
rit din Rotterdam, 
conduce perechea 
Danny Clark (Aus
tralia), Pierangelo 
B'hcoletto (Italia) cu

238 p, urmată de cu
plul Roman Hermann 
(Liechtenstein), Peter 
Stevenaagen (Olanda) 
cu 211 p.

LUPTE LIBERE • 
In orașul Gorl s-a 
disputat intîlnlrea a- 
mlcaiă dintre selecțio- 

Ș1 
so- 

vic- 
de

natele U.R.S.S. 
S U.A. Sportivii 
vietici au obținut 
tor ia cu scorul 
8—2.

TENIS • în turul 
2 al concursului fe
minin de la Auckand 
Anne 
gia) t 
1—6, 
Vicki 
Alte 
manda 
(Australia) 
Smith 
6—4 • 
(Peru) 
(Australia' 7—5

Devries (Bel- 
a tnvins-o cu 
6—2. 7—5 pe
Nelson (S.U.A.). 
rezultate : A- 

i Dingwall
Paula 

(S.U.A.) 6—1.
Pilar Vasquez 
— Lisa O’Neill 

6—0 •

Julie Richardson
(Noua Zeelandă) — 
Cynthia Macgreen 
(S.U.A.) 6—3, 6—3. • 
Intr-o partidă demon- 
tratlvă 
în sală 
geles.
McEnroe 
cu 6—4. 
suedezul 
berg, cîștlgătorul re
centelor campionate 
ala Australiei. • 
Turneul de la Sid
ney a continuat cu 
partide din turul al 
doilea încheiate cu 
următoarele rezulta
te : Brad Drewett — 
Danie Visser 6—4,
6— 4; Nduka Udlzor — 
Bob Green 3—6. 6—4, 
6—2 ;
John
7— 5 : 
mann 
4—8

desfășurată 
la Los An- 

americanul 
l-a învins 

4—6. 6—1 pe 
Stefan Ed-

Bill Scanlon — 
Fitzgerald 7—5, 

Mark Kratz- 
— Jav Lapldus 

7—5 fi—"
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