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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 30 ianuarie, a 
avui loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Au participat, ca invi
tați. membri ai guvernului, 
activiști de partid și de stat, 
alte cadre de conducere din 
ministere, instituții centrale, or- 
ganizații de masă și obștești.

Comitetul Politic Executiv 
a examinat și aprobat RAPOR
TUL ȘI COMUNICATUL CU 
PRIVIRE LA ÎNDEPLINIREA 
PLANULUI NATIONAL UNIC 
DE DEZVOLTARE ECONOMI - 
co-socialA a REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA PE 
ANUL 1986.

Ședința a prilejuit o profun
dă analiză, intr-un spirit de 
înaltă exigentă, a modului in 
care s-a actional pentru înde
plinirea planului ce 1986. pre
cum și a căilor de înfăptuire 
a prevederilor planului natio
nal unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a (arii pe acest an.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o inaltă apreciere contri
buției hotăritoare a secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
elaborarea si înfăptuirea pla
nurilor si programelor de dez
voltare multilaterală a tării, la 
perfecționarea organizării si 
conducerii societății, a întregii 
vieți sociale, la adîneirea de
mocrației muncitorești revolu
ționare, la mobilizarea energl-

ilor creatoare ale' națiunii in 
vederea 
bune 
stabilite 
nai. a 
ai XlII-lea al Partidului Co
munist Român.

Aprobind. in unanimitate, do
cumentele 
Comitetul

realizării, in rele mai 
condiții, a obiectivelor 
pentru actualul cinci- 

hotărîrilor Congresului

supuse dezbaterii. 
Politic Executiv a 

stabilit să fie dat publicilătii 
Comunicatul cu privire Ia în
deplinirea Planului național li
nie de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România ne anul 1986.

In 
luat 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România. 
Cuvîntarea se dă publicității.

Comitetul 
hotărit ca 
programatic, 
importanță 
tică. să fie 
gul nostru 
toti comuniștii, de toti oamenii 
muncii, importantele teze si o- 
rientări cuprinse în cuvîntare 
să stea Ia baza activității vi
itoare. să constituie un mobili
zator program de muncă si ac
țiune al întregului popor in 
intimpinarea Conferinței Na
ționale a partidului din acest 
an. pentru înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor de plan ne 1937, 
a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XlII-lea al P.C.R.

cadrul ședinței 
cuvintul

a
tovarășul

Politic Executiv a 
acest document 
de excepțională 

teoretică și prac- 
dezbâtut in intrc- 
partid, insușit de

Turneul Diviziei A — grupa I la hochei

S.C.‘ MIERCUREA CIUC STEAUA 2-0 !

Ieri, la București

S-A EFECTUAT TRAGEREA LA SORȚI A GRUPELOR

CAMPIONATULUI MONDIAL UNIVERSITAR DE HANDBAL

avut la Bucu-
prezența reprezen- 

Uniunii Asociațiilor 
Comuniști din 
conducerii Con- 

E- 
Sport. ai 

a 
Mi-

t

România’ șiComuniști din
F.I.S.U.

La actuala ediție — jubilia
ră — a marii competiții in
ternaționale studențești, orga
nizate pentru a doua oară în 
România (prima dată în 1975, 
ediția a VI-a), s-au înscris e- 
chipele studențești de hand
bal reprezentante a 16 țări. 
Intr-o primă fază au fost al
cătuite 4 grupe valorice, cri
teriul fiind clasamentul final 
al ediției anterioare (1985, în

R. F. Germania: 1. ROMÂNIA, 
2. U.R.S.S., 3. R.F. Germania, 
4. Iugoslavia, 5. Polonia, 6. 
Coreea de Sud, 7. Algeria, 8.
S. U,.A.. 9. Bulgaria, 10. Fran
ța, 11. Austria, 12. Japonia, 13. 
Italia, 14. Turcia, 15. Brazilia, 
16. Finlanda).

Tinere 
frumoase 
românești 
scoaterea 
nentelor celor patru serii.

Iată alcătuirea lor:

fete îmbrăcate în
costume naționale 

au procedat la
din urnă a compo

MIERCUREA CIUC, 30 (prin te
lefon). Hotărit lucru, joi a fost 
ziua echipelor cu șansa a doua. 
Dacă in prima partidă Dunărea 
a in trecut pe Dinamo (reamintim, 
cu 4—2). in cea de-a doua Sport 
Club a dispus de Steaua : 2—0 
(1—0, 1—0, 0—0). Dar jocul nu a 
fost la fel de palpitant ca prece
dentul. chiar dacă cele două for
mații au realizat uneori faze 
spectaculoase. Tatonarea s-a în
tins aproape pe toată repriza în- 
tîi. Primele șuturi lă poartă le-am 
notat în minutul 4 (Bartalis și 

‘ Bogoș. ambii de la S. C.) șl chiar 
dacă Chiriță, de la Steaua, a mai 
trecut pe lingă o mare, ocazie 
(min. 10). cînd echipa sa’ se afla 
în inferioritate numerică, nimic 
nu se va întîmpla pînâ cu 12 se
cunde înaintea finalului reprizei 
cînd S. C. are o zvîcnire și Z. 
Nagy, la capătul^ unei acțiuni per
sonale. îi învinge pe Netedu. După 
prima pauză jocul e mai viu, 
bucureștenii atacă mai mult, dar 
portarul localnicilor. Bartha, se 
evidențiază și la 3 minute după 
ce Barlcz trimite pucul în bară 
(min. 31). Bartalis înscrie ce! 
de-al * doilea gol al echipei din 
Miercurea Ciuc după o acțiune

și spectacu-

rești, 
tanților 
Studenților 
România, ai 
siliului 1“ 
ducație 1 
Federației 
Sportului ___ _ _ ___
nisterului Educației și învăță- 
mîntului 
ternaționale de Handbal tragerea 
la sorți a grupelor preliminare 
a celei de a X-a ediții a Cam
pionatului Mondial Universitar 
de handbal masculin, care va 
fi găzduit de țara 
perioada 30 mai—8 
in organizarea 
Uniunii Asociațiilor

National pentru 
Fizică si 

i Internaționale 
Universitar, ai

și ai Federației In-

Neasigurind din limp

„schimbul de miine“

de a ac prelungită 
loasă.

In ultima parte a 
ua atacă mai mult, prin Gliga, 
K. Antal, Dragomir șl Burada (ul- 

- timul are o foarte bună situație 
de a înscrie în minutul 53, dar 
portarul Bartha Intervine din 
nou salvator) și echipa campioa
nă încheie meciul în atac, cu 
fundașul Ioniță trecut la înain
tare, dar fără să înscrie.

Au arbitrat bine FI. Gubernu — 
Em. Both, D. Trandafir.

Minute de penalizare : S. C. — 
12, Steaua — 24.

STEAUA BUCUREȘTI — DUNĂ
REA GALAȚI 12—3 (5—2, 5—1,
2—0). Vizibil marcați de efortul 
din partida cu Dinamo, jucătorii 
gălățeni au dat o replică slabă. 
Au marcat : V. Huțanu (min. 2. 
20 și 34), K. Antal (8 șl 30), Burada 
(9 și 19), Gerczuj (22), Popescu 
(38). Chiriță (39), Herlea (45) și 
Hălăucă (53) — pentru Steaua,
respectiv E. Radu (4), I. Dinu 
și Mocanu (35).

Au arbitrat bine : E. Both 
Fl. Gubernu, D. Trandafir.

Minute de penalizare : Steaua 
— 10, Dunărea — 4.

Mircea TUDORAN

jocului Stea-

(U)

noastră în 
iunie 1987. 
Consiliului 
Studenților

SERIA A: România, Algeria, " ’ 
SERIA B: Iugoslavia, Polor.' 
SERIA C: U.R.S.S., S.U.A.
SERIA D: R.F. Germania, Co,.iu
Intrucît nu au confirmat în

scrierea în perioada stabilită 
de F.I.S.U., Nigeria, Maroc, 
Liban și Libia vor intra în 
competiție numai dacă vreo e- 
chipă din cele patru grupe se 
va retrage.

Au fost stabilite și centrele 
universitare care vor găzdui 
competiția. Grupa A — la Ti
mișoara, grupa B — la Cluj- 
Napoca, grupa C — la Iași, 
grupa D — la Galați. Grupele 
semifinale se vor disputa la i 
Timișoara (A și B) și Iași (C 
și D). iar finalele vor avea i
loc la București și în orașe în- i
vecinate.

In alocuțiunile rostite 
ocazia tragerii la sorți, 
prezentanții 
Campionatului 
speranța că această 
tare va constitui o nouă con
tribuție Ia cultivarea prieteniei

cu 
re

organizatorilor 
au subliniat 

manifes-

■ Elveția. . ■ ,-ț
azilia. 

a el.
..o Sud, Austria, Ungaria.

și înțelegerii Intre toți 
nerii, la înfăptuirea

tinerei generații 
din " ’ 

întărirea 
pentru 
pe Pămînt.

aspirații ale 
universitare 
lume, la 
pentru pace, 
darea vieții

ti-
nobilelor

întreaga 
luptei 

salvgar- 
......_ _____ a

fost exprimată convingerea că 
această prestigioasă manifes- 

constituie o 
a preocupării 

Întregii noastre 
președintelui 

Nicolae Ceaușescu de a crea 
tineretului cele mai bune con
diții pentru formarea și afir
marea sa multilaterală, pentru 
valorificarea bogatelor tradi
ții sportive, naționale, cit și 
a celor de organizare în Româ
nia a unor mari competiții 
internaționale, prilej de în
tărire a prieteniei și colaboră
rii dintre tinerii din întreaga 
lume.

tare sportivă 
nouă expresie 
constante a 
societăți. a

T

SELECȚIA, O PREOCUPARE CONTINUA LA CRIȘUL ORADEA
Am revenit la clubul spor

tiv Crișul Oradea, după ce în 
urmă cu mai bine de doi ani. 
la rubrica „24 de ore la...“, 
relatasem despre această uni
tate de performantă a mișcării 
noastre sportive, despre preo- 
cutfările tehnicienilor si sporti
vilor de 
contribui 
maresului 
rifica la
cată potențialul uman și ma
terial al acestui club de frunte 
al tării. Și acum, ca și a- 
țunci. în toate secțiile vizitate 
am intilnit o atmosferă de mo- 

tuturor forțelor, o 
de muncă intensă, 
pentru creșterea 

sportive pentru ob-

frunte de aici de a 
la îmbunătățirea pal- 
propriu. de a valo- 

o cotă cit mai ridi-

bilizare a
atmosferă 
pasionată 
măiestriei
tinerea unor rezultate cit mai

RETROSPECTIVE 1986 
^-perspective 198?

LUPTELE LIBERE NU AU OBȚINUT REZULTATELE DORITE
Pentru a prezenta cit mai fidel potențialul 

real al luptelor libere în ’86 și perspectiva a- 
cestora în ’87, ne vedem nevoiți să apelăm la 
cîteva „date” mai îndepărtate în timp. Dacă 
luptele greco-romane au o istorie dinaintea se
colului nostru (prima ediție a campionatelor 
europene a avut loc în 1898, iar a „mondia
lelor” în 1904), luptele libere au apărut mult 
mai tîrzîu (în 1951 primele „mondiale” și în 
1966 primele campionate europene). In țara 
noastră, „greco-romanele” se practică de aproa
pe 60 de ani, în timp ce „liberele' sînt mult 
mai tinere, . debutul internațional al sportivilor 
români fiind datat abia în 1962 la C.M. și în 
1966 la C.E. Firește, deci, ca însemnatul han
dicap să nu fi fost ușor de depășit. Dar de 
la aceleași „cote” au pornit, desigur, și luptă
torii din multe alte țări. Numai că progresele 
înregistrate de sportivii români n-au prea ținut 
pasul cu cele ale adversarilor. O medalie de 
aur la „europene" și o alta la „mondiale” sînt 
singurele trofee strălucitoare obținute de ei în 
acești ani I N-am vrea să se creadă cumva că 
li s-au cerut de fiecare dată să sg înapoieze 
neapărat cu centuri de campioni ai competiți
ilor de anvergură. Nici vorbă de așa ceva. Ei 
aveau obiective realiste și, deopotrivă, realiza
bile, A lost, ce-i drept, o perioadă fructuoasă

• De 7 ani sportivii noștri n-au mai 
obținut nici o medalie la campionatele 
mondiale ® Remanierea masivă a lotu
lui reprezentat'» 9 Succese promițătoare 

in competițiile de tineret

de cîțiva ani, cînd echipa de lupte libere a 
țării noastre își îndeplinea obiectivele propuse. 
Ne referim la anii de început, cînd făceau par
te diw reprezentativă Francisc Bolla, Petre Co- 
man, Vasile Iorga, Ștefan Stîngu, Ludovic Am- 
bruș, Ladislau Șinfhn ș.a. Ei cucereau sîrguin- 
cioși medalii la C.E. sau C.M. astfel că bilan
țurile finale erau pozitive. Antrenorii de la lot 
stăteau liniștiți și așteptau fără griji edițiile 
următoare. De ce să se fi gîndit ei la „schim
bul de mîine", de vreme ce prezentul îi satis
făcea ? Și ială că pe neobservate s-au văzut 
nevoiți să renunțe la luptătorii consacrați

Costin CHIRIAC

(Continuare In t>ag 2—3)

ridicate în campionatele în 
care sint prezente echipele 
clubului. Președintele „Coșu
lui". Alexandru Torday, cu re- 
cunoscuta-i competență. ne 
vorbește despre eforturile ce se 
depun pentru realizarea unei 
noi calități în toate sferele ac
tivității. pentru ca obiectivele 
pe care clubul si le-a stabilit 
șă roată fi realizate la toti 
indicii și la parametri tehnici 
cit mai ridicați.

Intre preocupările prioritare 
ale clubului, trei sînt direcțiile 
spre care se concentrează for
țele tehnice și umane : selec
ția. procesul de instruire la ni
vel de vîrf si problemele fi
nanciare. La propunerea mai 
multor antrenori si oe baza ex
periențelor proprii, s-a stabilit 
ca selecția să fie o activitate 
permanentă, prelungită de-a 
lungul întregului an calenda
ristic. Sînt admiși în secțiile 
clubului numai sportivi de real 
talent (măsurabil prin teste re
petate). tineri de vîrstă apro
piată junioratului, fruntași la 
locurile lor de muncă, care au 
deplinul acord al părinților

nentul practicarea sportului de 
performantă. Pentru menține
rea competitivității tuturor e- 
chipelor la un nivel cit mai 
ridicat, antrenorii veghează cu 
mare exigentă procesul formă
rii de sportivi de performanță 
Si de mare perfoi mantă. In 
funcție de ramura 
organizează bilunar 
teste de verificare 
sportivilor fruntași 
control stabilite de 
rind să stabilească 
biectiv dacă sportivul ___
menținut, promovat la un ni
vel superior sau scos din rân
durile performerilor. Ni s-a pă- . 
rut deosebit de interesantă mă
sura ca * la 
fie invitați 
tivilor, cit 
conducătorii 
instituțiilor 
soară activitatea

Cîteva aspecte interesante si 
în ceea ce privește chibzuirea 
fondurilor bănești ale clubului 
Crișul. In ceea ce privește re-

Constantin MACOVEÎ

sportivă, se 
sau lunar 

a pregătirii 
normele de 
club urmă- 
in mod o- 

este

aceste acțiuni să 
atît părinții spor- 
și profesorii sau 
întreprinderilor și 

unde ei 1st destă- 
profesională.

(Continuare în pag 2-3)

Azi, in sala Floreasca

DERBYUL DE BASCHET DINAMO - STEAUA
Din nou tradiționalul mecl- 

derby DINAMO — STEAUA 
stîrnește un mare interes în 
rîndul iubitorilor baschetului, 
într-adevăr, în dubla - partidă 
de azi (ora 15) și mîine (ora 
11,30) din sala Floreasca, com- 
ponenții celor două echipe, ma
joritatea actuali or, foști com- 
ponenți ai lotului reprezenta
tiv, vor încerca să se desprin
dă in fruntea clasamentului 
pe al cărui loc I se află acum 
Steaua, la egalitate de puncte 
(54) cu Dinamo, dar avînd co- 
șaveraj direct favorabil (343— 
340), Ținînd seama de valorile 
individuale ale celor două for
mații, de condițiile de pregă
tire asigurate de cluburile res
pective, de ambiția manifestată 
de regulă de cele două echipe.

este de așteptat ca întîlnirile 
să șe ridice la un nivel spec
tacular, tehnic și disciplinar 
care sg satisfacă pretențiile — 
justificate — ale publicului, tn 
același timp să creeze perspec
tiva selecționării -unor jucă
tori cu adevărat valoroși în 
lotul național.

Tot la băieți, remarcăm fap
tul că celelalte meciuri din 
grupa 1—6 se d'spută Intre 
candidatele la locul 3 în cla
samentul final, echipe între 
care rezultatele de 1—1 au fost 
frecvente.

Programul oompetițional bas- 
chetbalistic este îmbogățit prin 
reluarea Diviziei feminine A. 
Dintre jocurile etapei a 11-a,

(Continuare in pag. 2-3)



' FRUMOASA FAMILIE A SCHIULUI

1

1

de un 
cărui taine 

cu multă 
generație la 

spune, din
transmise

cum se

exemple,

I

1

i

Există o expresie, inva
riabil rostită eînd vine vor
ba de o meserie, 
meșteșug ale 
sînt 
grijă, de la o
alta.
tată in fiu. Si vorba aceas
ta. care de secole se potri
vește ca o mănușă 
breslei olarilor sau 
tăbăcarilor. mai de 
curînd sticlarilor 
sau minerilor, ca 
să dăm doar cîteva 
ei bine, vorba aceasta credem 
că pbate avea o perfectă apli
care șl în cazul de fată. 
Ne referim la schiul alpin, 
mai exact la tradiția sa. la 
rădăcinile pe care 
dîncește de la o 
la alta. Fiindcă, 
mai departe decât 
cursurile desfășurate la fi
nele săptămînii trecute, pe 
foile de concurs am putut 
întîlni nume ca Mihai Bîră,
Emilîan Focșeneanu. loan 
Pinke, Attila și Anamaria 
Bonis si lista ar putea con

si le a- 
generatie 
iată, nu 
la con-

PRIMUL CONCURS AL ANO LA PATINAJ ARTISTIC
Duminică, patinoarul acoperit din Miercurea Ciuc va 

găzdui concursul de patinaj artistic, dotat cu „Cupa Har
ghita1. prima întrecere a anului din calendarul competi- 
țlonal intern. Se va concura la programul scurt și liber 
ales, la toate categoriile de vîrstă. Evoluțiile patinatorilor 
sînt așteptate cu interes, mai ales că la start se vor ali
nia și componenții lotului olimpic.

COPII Șl ELEVI-PRACTICAȚI 
ZILNIC GIMNASTICA!

complcic oc citrcifii ac aovoKart mica 
iirnionloasâ pcnlru prcjtolari (II)

1'2. B

I.

Tragere multiplă

»♦ atribuie ciittflurHn,

BANI,AUTOTURISME.EXCURSII

tinua. Vă spun ceva aceste 
nume, stimați cititori 1 Cu 
siguranță, si celor mai ti
neri (care îi cunoașteți din 
actualele cror.ici de specia
litate). dar si mai vechilor 
cititori ai ziarului care, cu 
un deceniu în urmă (cazul 
lui Boniș). cu ,,două (Foc

șeneanu) sau chiar 
trei (vezi Bîră și 
Pinke) erau con
temporani cu suc
cesele părinților 

actualilor competitori. Care - 
părinți, la rîndul lor. s-au 
născut si au, crescut tn 
preajma pirtiilor.

O ..trasă" observabilă, de “ 
altfel, si în lumea marelui 
schi, surorile Goitschel. de 
pildă, frații Mahre. Petar 
Popanghelov ori Pirmin Zur
briggen fiind descendentii 
direct! ai unor campioni ai 
vremii lor.

Frumoasă
a
ce 
o

1
!

I
L
I
I
i

I
1
L 
I

.<

această familie 
schiului, cu rădăcini din 
tn ce mai adinei, de la 
generație la alta.

Sorin SATMARI

COMPLEXUL NR. 2. 
GRUPA MICA (3—4 
ANI).

1. „Arată palmele, as
cunde palmei?" — 
Stind; ducerea brațelor 
înainte, cu palmele în 
sus (1—2), ducerea bra
țelor înapoia trunchiu
lui (3—4).

2. „Legănam păpușa" 
— Stînd depărtat, bra
țele încrucișate la piept; 
balansarea brațelor în
doite prin fața trun
chiului (1—4).

3. „Bete vintul" — 
Stînd depărtat cu bra
țele întinse în sus; în
doiri laterale de trunchi 
spre dreapta (1—2), apoi 
spre stingă (3—4).

4. „Gindacul răsturnat" 
— Culcat pe spate, bra
țele sprijinite pe lîngă I 
corp; ridicarea picioa
relor îndoite și agitarea 
lor prin forfecare.

5. „Sintem mici, sin- 
tem mari" — Stînd; în- | 
doirea picioarelor pînă
în ghemuit (1—2), ridi
care în stînd pe vîr- 
furi cu brațele în sus.

Desene :
prof. Alexandrina Ovezea

• Duminică, 1 
februarie 1987, 
NUMEROASE C1Ș- 
T1GURI, cuprinse 
in 14 categorii ;

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

• Se ciștigă șl 
cu 3 numere din 
18 extrase ;
• Biletele de 

25 lei participă Io 
toate extragerile, 
obținind ciștiguri 
cumulate ;

• Pentru a juca 
numerele prefe
rate, ULTIMA ZI 
este S1MBAT4, 31 
ianuarie.

CAMPIONATE • CUPE • CAMPIONATE • CUPE • CAMPION
SE REIA DIVIZIA A DE HANDBAL FEMININ

După o foarte scurtă schim
bare de... decor — între timp 
a avut loc etapa principală a 
Cupei României — cea de a 
29-a ediție a Campionatului 
Diviziei feminine A de hand
bal reintră în actualitate, mii- 
ne desfășurîndu-se primele' 
meciuri ale returului (etapa a 
XlI-a). Este absolut necesar ca 
întreaga activitate handbalis
tică feminină internă să fie 
subordonată cerinței nr. 1 ; CA
LITATEA. Se știe că de modul 
în care se joacă în Divizia A . 
depinde valoarea viitoarei e- 
chipe naționale. Or. cu startul 
acestui retur, se poate consi
dera că a si început campania 
pentru Campionatul Mondial 
(grupa B). programat în luna 
decembrie in Bulgaria, prime
le două clasate urmînd să-si 
obțină dreptul de a fi prezen
te la J.O. din 1988.

Programul de mîine.
BUCUREȘTI, sala Floreasca 

(de la ora 15) : Rapid Bucu
rești — Confecția București ; 
arbitri: S. Sticca — Gr. Bolo- 
can (Brașov); CONSTANȚA :

CRISUL ORADEA ■>
(Urmare din pag. 1)

partizarea propriu-zisă a fon
durilor, s-a stabilit să fie fi
nanțate numai activitățile care 
au valoare autentică, iar în a- 
tentia gospodarilor de aici s-a 
aflat in ultima perioadă îngri
jirea riguroasă a echipamente
lor sportive, acțiune prin care 
se urmărește realizarea unor 
importante economii.

în ce privește activitatea 
competitională. este de subli
niat. in primul rînd. afirmarea 
echipei feminine de baschet. 
Prin fuzionarea cu C.Ș.^. 2. 
din localitate. Crișul a devenit 
acum o echipă în totalitate bi- 
horeană. forțele tehnice de la 
cele două cluburi concentrîn- 
du-și eforturile spre o instrui
re complexă a formației. S-au 
rezolvat astfel mai bine si 
problemele școlare sau profe
sionale ale sportivelor, antre- 
noarea Ileana Ghiță colaborind 
excelent atît cu sportive din ve
chea generație (Adriana Con- 
stantinescu. Lucia Cutuș. 
Ilona Cvatal), cit si cu 
noile venite, tinerele si 
talentatele baschetbaliste de 
la C.S.Ș. 2. Ni s-a spus că 
există certe perspective ca a- 
ceastă nouă echipă să se a- 
firme viguros în- campionatul 
național.

Un reviriment remarcabil în
registrează și secția de lupte. 
Acum cinci ani s-a pornit prac
tic de la zero, dar — cu en
tuziasm, pasiune și perseve
rentă —. s-a repșit reintrarea 
in Divizia A cu o formație a 
cărei vîrstă medie este de doar 
17 ani și jumătate 1 Mai mult 
chiar, doi dintre sportivii ju
niori ai clubului. Florian Merca 
și Robert Dongo, au devenit în 
acest an campioni naționali, iar 
echipa Crișul (antrenor Nieo- 
Iae Soane) a cîștigat si ea 
titlul de campioană națională 
de. juniori.

Un motiv de satisfacție deo
sebită pentru activiștii clubu
lui este acela că. printr-o 
muncă asiduă și perseverentă, 
s-a reușit ca în- prezent efec
tivele tuturor celor 8 secții ale 
clubului să fie sută la sută 
bihorene. iar din totalul celor 
20 de antrenori, nu mai puțin 
de 18 provin din rîndurile .foș- 
tilor performeri ai Crișului.

Poate că aceasta este cea 
mai sigură garanție că și pe 
viitor clubul orădeân Crișul își 
va aduce un aport consistent 
la zestrea sportivă a județului, 
a țării.

HIPISM
In anul 1986 a fost înregistrat 

numărul cel mal mare de victorii 
(78) obținut de G. Tânase, cu care 
acesta șl-a asigurat un nou și 
valoros titlu de campion. Cea mal 
bună cravașă a turfului românesc 
își datorează acest succes modu
lui judicios de pregătire, al său 
personal, precum șl al „pensiona
rilor" săi, In frunte cu excepțio
nalul Rarău, care a reușit cea mai 
bună performanță a cailor de 3 
ani din istoria hipismulul nostru 
(1:2Z,6,Ton). De fapt, acest valo
ros trăpaș poate să doboare în 
1987 toate recordurile existente șl 
să cîștlge, de asemenea, Derbyul. 
Revenind la G. Tânase, ar trebui 
ca acest excelent antrenor, înain
tea ieșirii sale Ia pensie, să îm
părtășească din experiența lui șl 
altor antrenori, mai ales celor co
rijent!. cum au fost G. Popescu șl 
R. I. Nicolae.

Tînărul C. Dumitrescu a reușit» 

Hidrotehnica — C.S.M. Sf. 
Gheorghe; G. Lambru — II. 
Marzavan (București), BACAU: 
Știința — Constructorul Baia 
Mare; V. Vasile — V. Biduc 
(Iași), PLOIEȘTI; Doroban
țul— Rulmentul Brașov; Gh. 
Sandâr (Oradea) — N. Iancu 
(Buzău), SIBIU: C.S.M. — 
TE ROM Iași; M. Stăncilă 
(București) — I. Nicolae (Plo
iești), TG. MUREȘ: Mureșul 
IMATEX — Chimistul Rm. 
Vîlcea; R Iamandi — Tr. Ene 
(Buzău).

DERBYUL DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

se evidențiază cel dintre Olim
pia și Politehnica București, 
ale căror dispute au oferit a- 
proape de fiecare dată întîlniri 
foarte echilibrate.

Programul jocurilor — MAS
CULIN, grupa 1—6: Dinamo Bucu
rești — Steaua (in meciurile pre
cedente : 2—2) Dinamo Oradea — 
Rapid (2—2), I.C.E.D. C.S.Ș. 4 — 
Farul Constanța (2—2) ; grupa 
7—12 : Academia Militară Mecani
ca Fină București — C.S.U. Ba
lanța Sibiu (2—2). RAMIRA Baia 
Mare — Politehnica Sportul Stu
dențesc București (3—1), Politeh
nica C.S.Ș. Unirea Iași — Univer
sitatea C.S.S. Viitorul Cluj-Na- 
poca (2—2) : FEMININ, grupa 
1—6 : Voința București — Politeh
nica C.S.Ș. Timișoara (3—1), O- 
limpia București — Politehnica 
Sportul Studențesc București 
(1—3) : meciul „U“ Cluj-Napoca 
— Chimistul Rm. Vîlcea a fost 
aminat. Grupa 7—12 : Rapid-Pro- 
gresul București — Comerțul 
C.S.Ș. Tg. Mureș (3—1), Voința 
Brașov — Robotul C.S.Ș. Bacău 
(4—0). Mobila C.S.Ș. Satu Mare — 
Crișul C.S.Ș. 2 Oradea (3—1).

Programul partidelor din Capi
tală — sala Floreasca, sîmbătă de 
la ora 12, duminică de Ia ora 8,301 
Academia Militară — C.S.U. Si
biu (m). Voința — Politehnica Ti
mișoara (f). Dinamo — Steaua 
(m) : sala Olimpia, ora 12 și ora 
9,30 : Olimpia — Politehnica Bucu
rești (fi : sala Rapid, ora 16 și 
ora 10 : Rapid — Comerțul (f) : 
sala Construcția I.C.E.D., ora 13 
și ora 9 : I.C.E.D. — Farul (m).

LUPTELE LIBERE NU AU OBȚINUT REZULTA
(Urmare din pag. 1)

care-și încheiau — cum era de 
așteptat — activitatea compe- 
tiționaiâ. Era sfîrșitul anului 
1979. De atunci, luptătorii noș
tri au fost prezenți la mările 
competiții, dar ei au făcut 
mai mult act de... prezență, 
îndeosebi la „mondiale11 unde 
n-a mai reușit să urce pe po- 
dimul de onoare nici unul din
tre ei I Din nou un semn bun 
a apărut abia in urmă cu doi 
ani, Ia C.E.

Și iată că am ajuns și la 
’86. In fruntea colectivului 
tehnic al lotului reprezentativ 
a fost numit atunci un nou an
trenor, Nicolae Pavel, un teh
nician aflat mulți ani alături 
de reputatul antrenor Ion Cor- 
neanu. Ne amintim că în pri
măvara anului trecut luptăto
rii selecționați de Nicolae Pa
vel erau mai mult decît des
cumpăniți. Li se ceruseră o 
mftncă sporită la antrenamen
te și apreciau — după spu
sele unora dintre ei — că era 
exagerată și, mai ales, nepo
trivită stilului lor,, bazat, în
deosebi, pe tehnica de con
curs. Ei eludau atuul forței 
în executarea procedeelor teh
nice pentru că așa se „pur
tase11 pînă atunci.' Pavel în
să, avînd o experiență înde
lungată la lotul de „greco-ro- 
mane1, a perseverat și, du
pă cum avea să se constate, 
elevii săi nu din cauza efor
turilor la antrenamente n-au 
obținut rezultate. , superioare. 
Totodată, antrenorul princi
pal, împreună cu colaborato

RETROSPECTIVĂ 1986: CAMPIONII
în 1986 pentru prima dată sâ cu
cerească titlul de campion al aju
torilor de antrenori, realizînd fru
moase victorii cu Relativ, Rug, 
Ramon și alții, prezentați în bună 
formă și conduși la victorie cu 
mult tact. Adversarii săi cei mal 
redutabili au fost : V. Pătrașcu, 
care de altfel a și fost promovat 
ca antrenor, N. Simion, care a 
reușit să cîștlge ,,Premiul speran
țelor", un fel de Derby al ajuto
rilor de antrenori, în care a de
monstrat reale calități de driver, 
și R. Costică, care în finalul sta
giunii și-a revenit la valoarea sa 
cea mai bună realizînd curse 
spectaculoase cu Runcșor, Humor 
șl alții.

Cel mai tină*  dintre laureațl, 
O. Dumitru, și-a înscris și el pen
tru prima oară numele pe lista 
campionilor apprantiilor, succesul 
său datorîndu-se în primul rînd 
sfaturilor primite de la campionul 
G. Tănase’ care l-a insuflat cîte 
ceva din stilul său de a conduce.

în campionatul feminir

DACIA PITEȘTI - UNIVERSITATEA
„CAPUL DE AFIȘ“ AL ETAF

Miine, în Campionatul pri
mei divizii feminine de volei 
este' programată cea de a treia 
etapă a returului. în prima 
grupă valorică, derbyul etapei 
se desfășoară la Pitești, între 
Dacia și Universitatea C.F.R. 
Craiova, campioana țării. Un 
meci de mare interes și im
portanță pentru evoluția ulte
rioară a luptei pentru titlu, un 
meci în care e *de  așteptat ca 
ambele echipe să dea totul 
pentru victorie. Gazdele urmă
resc să reducă o distanță des
tul de mare (și care, în cazul 
unei victorii în Trivale, ar pu
tea deveni decisivă)' la care 
s-au detașat oaspetele lor în 
fruntea clasamentului. La rîn
dul lor. camp’oanele doresc să 
tranșeze mai din vreme, în fa
voarea lor, rivalitatea la titlu 
cu piteștencele și gălățencele. 
Un meci care stîmește mari 
ambiții atit în tabăra elevelor 
lui M. Niculescu și C. Rizon, 
intre care se vor afla Victoria 
Baneiu, Mihaela Marian, Corina 
Holban, Felicia Popescu, Cris
tina Buznosu. Claudia Tătuou, 
Mariana Miron, Camelia Deică, 
Alarisa Nicolae, cit și în cea 
a campioanelor lui I- Constan- 
tînescj, Moniea Șușman, Iulia- 
na Enescu. Mirela Popoviciu-Bo-
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„CUPA A.S.A/' LA SĂRITURI
Săritorii noștri cu schiuri 

și-au stabilit, deocamdată, locul 
de bază al activității la Valea 
Strimbă, unde pe trambulina de 
70 m din localitate s-au dispu
tat și se desfășoară în conti
nuare competițiile „icarilor" pe 
schiuri. Zilele trecute au avut 
loc întrecerile dotate cu „Cupa 
A.S.A. Brașov" Ia care au fost 
prezenți cei mai huni specialiști 
ai genului din țara noastră. RE
ZULTATE TEHNICE : seniori : 
1. Wilhelm Gross (A.S;A.) 197,8

p • (săriți 
Attila A 
(67+69), 
Brașovia)
1. Vasile
2. Gigi 1
3. Florin 
Brașovia)

Campioi 
furi pe 
de 70 de 
și dum

<

rii săi, a întinerit considera 
bil lotul, promovînd cu curaj 
în prima echipă numai pe cei 
cu perspective. S-a' renunțat 
la toți luptătorii care, fie din 
cauza vîrstei înaintate, fie a 
posibilităților reduse de afir
mare, treceau cu o ușurință 
rtepermisă pe banca elimtnați- 
lor din cursă. Gheorghe Fo- 
dorea, Andrei Ianko, Traian 
Marinescu șl chiar Vasile Puș- 
cașu, deși prezenți cu toții la 
C.E. din ’85, n-au mai fost 
selecționați pentru ’86. Ast
fel, la competiția continentală 
de la Atena țara noastră a 
prezentat o formație tînără și 
cu toate acestea majoritatea 
luptătorilor au fost pe podium 
sau aproape: Claudiu Tămă- 
duianu — medalie de argint 
la categoria 74 kg, Alin Păcu- 
raru — medalie de bronz la 
cat. 48 kg, Nicu Hsncu — lo
cul 4 la cat. 52 kg, Gheor
ghe Mîțu (82 kg) și Ciprian Ra
du (100 kg) — locul 5. în ur
ma acestor rezultate România 
s-a situat pe locul 5 în cla
samentul pe națiuni, loc la 
care nu mai ajunsese de foar
te mulți ani. Să mai preci
zăm că a • fost o ediție extrem 
de aspră, căreia n-au putut 
să-i facă față nu mai puțin 
de 5 campioni ai anilor din 
urmă clasați, de astă dată, pe 
locuri modeste.

După „europenele11 de la 
Atena, antrenorul N. Pavel 
aprecia că lotul este foarte tî- 
năr și că mai toți luptătorii 
au posibilități de progres. Cu 
o singură condiție: să mun
cească și mai mult Ia pregă-

Cursele cîștigate de O. Dumitru cu 
Recrut, Trufanda și Deda l-au a- 
sigurat succesul în fața eternului 
său rival V. Mihai, și el o cravașă 
de primă mînă.

Am lăsat la urmă pe campio
nul amatorilor din 1986, B. Ma
nea, cel care mal în toți anii s-a 
aflat în lupta pentru locul frun
taș, performanța realizată cu 
Trudin — excepționalul record de 
1:23,5/km —, într-o alergare cu 
start nelansat, spunînd totul. De 
asemenea, succesele obținute cu 
capriciosul Sorel, cu care a rea
lizat recordul său de cari* ’ ~ 
(l:26,9/km) i-au asigur •' 
tea în fața rival 
dea una, H. Șerb 
stagiunii nu a r 
cesar.

Reamintim cu . 
mîine, 1 februarie 
va avea loc obiși. 
hipică săptămînală.
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COTA DRIBLINGULUI - ÎN
Acum, cînd au început jocu

rile, să revenim asujya unei 
probleme importante in legă
tură cu... jocul.

Deseori, în fotbal — și nu 
numai în fotbalul nostru — se 
subestimează rolul driblingu
lui. Mai mult decît atît, jucă
torii care driblează sînt pri
viți cu o oarecare reticență, ei 
fiind deseori țapi ispășitori 
pentru ratarea unui gol sau 
altul. Nu de puține ori am 
auzit spunîndu-se despre un 
jucător: „Ar fi ceva de capul 
lui, dar nu știe decît să dri
bleze".

E cel puțin curios să repe
tăm ideea că driblingul este 
calitatea cea mai importantă 
in profilul unui jucător. Pasa 
se învață. Pentru dribling tre
buie să ai șl har. Sînt atîtea 
și atîtea cazurde în care jucă
tori bine cotați (altfel) se a- 
propie de adversar ca de un. 
zid de care nu se poate trece.

Să fim înțeleși. Jocul colec
tiv rămîne marea armă a fot
balului. Dar o echipă cu unul 
sau doi dribleri de clasă are 
două mari atuuri. E adevărat, 
apărările tot mai aglomerate 
pot fi trecute greu prin dri
bling, dar străpungerea lor 
doar prin pase prezintă difi
cultăți și mai mari.

Ce s-ar fi făcut Brazilia — 
1958 fără marele Garrincha, 
care scotea din joc, în numai 
două secunde, trei adversari, 
servind mingi excelente lui 
Vava sau adolescentului — pe 
atunci — Pelă ? Ce s-ar fi fă
cut Brazilia în ’62, cînd Gar
rincha, același formidabil dri- 
bler Garrincha, a cîștigat pen
tru Brazilia al doilea titlu 
consecutiv, făcînd din Amaril- 
do înlocuitorul perfect al lui 
Peld — în planul eficacității ?

Marii dribleri nu au lipsit

ZZ/W JOC FRUMOS VOM FACE 

INCONSTANȚA DIN ANII 
Dialog cu Vaișcovici [Oțelul Galați]

Claudiu Vaișcovici — jucă
tor mult comentat (unii il a- 
preciază, alții il contestă), are 
25 de an>, este gălățean, pri
mele noțiuni fotbalistice le-a 
învățat de la tatăl său, apoi a 
urmat cursurile fostului liceu 
cu profil de fotbal Pajura din 
Capitală (antrenor Mihail Șus- 
treanu). A fost promovat în 
echipa de speranțe a Sportului 
Studențesc pe cînd era elev, 
iar în ediția 1980—1981 a de
butat în campionatul Diviziei 
A, avîndu-1 ca antrenor pe 
loan Voica. A traversat o pe
rioadă grea,. (n-a jucat doi 
ani), sănătatea fiindu-i zdrun
cinată. In prezent este com
plet refăcut.

La Cîmpulung Moldovenesc,' 
unde se pregătește Oțelul Ga
lați, între două antrenamen
te, am purtat dialogul de față.

— Actuala ediție de „A" a 
cita iste din activitatea ta ?

— Joc in al treilea campio
nat. După ce m-am însănătoșit 
am jucat la Dunărea C.S.U. 
Galați — într-o ediție, iar din 
vară sînt la Oțelul...

— Ești mulțumit de sezonul 
de toamnă '!

— Nu., deoarece am stat 
prea mult pe tușă. înaintea 
meciului cu F.C. Argeș, din 
etapa a 4-a. la lin antrena
ment am făcut o entorsă la 
glezna piciorului stîng. "Aceas
tă accidentare m-a îndepărtat 
multe etape de teren. După 
aceasta am fost internat în 
spital pentru clarificarea drep
tului de joc. Am primit aviz 
favorabil. Acestea sînt cauzele 
care au contribuit și la o pre
gătire insuficientă, absolut ne
cesară unui randament supe
rior.

— în cîteva cuvinte, care 
este bilanțul turului ?

— Am jucat în 11 meciuri 
(n.a. in cinci — parțial), am 
fost evidențiat de șase ori. 
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nici în fotbalul nostru. De la 
Ozon, la Nichi Dumitriu și la 
Dobrin a existat un curent fa
vorabil driblingului.

Revenind la zi, să spunem 
că principala armă a lui Ma
radona este driblingul. (Golul 
doi din partida cu Anglia ne-a 
reconfortat. îndemnîndu-ne să 
credem că fotbalul nu poate 
muri.) Să mai spunem că 
„mașina de pase" a lui Lo- 
banovski, oricît de bine re
glată, a beneficiat în primul 
rînd de „unduirile" impresio
nante ale lui Zavarov, jucă
torul care face diferența, care

PE TEME ACTUALE

scoate din joc și care întoar
ce apărările cu o ușurință care 
nu se... învață.

Sigur că arta de a dribla nu 
se naște din spuma mării. De
parte de noi acest gînd. _ Rolul 
antrenorului nu poate fi con
testat la acest capitol. Nume
le lui Fabian, cel care a in
struit atîția dribleri, printre 
care Iordănescu, Ion Ion, Ae- 
lenei este binecunoscut. Une
ori i s-a reproșat că produce 
doar „mingicari" — termen 
pejorativ greu explicabil —, 
dar arta driblingului rămîne 
marea artă, din care se nasc 
toate celelalte arme ale fot
balului. Acum cîteva zile, la 
Brașov, l-am reîntîlnit pe ga
zonul... alb pe Barbu, zis Ma- 
rin-nwgtun pentru ușurința cu 
care lipea mingea de gheată. 
A fost o plăcere să-1 vezi dri- 
blînd... era să spunem jucind, 
pentru că driblingul este, în- 
tr-un fel, sinonim cu jocul.

Spunea odată un antrenor 
mai în vîrstă (între altele ma- 

am marcat două goluri și am 
contribuit la altele. Totuși, 
puțin...

— Susținătorii tăi afirmă că 
poți schimba soarta unui meci. 
Este adevărat 1

— Aceasta depinde de com
portarea mea. de calm, de 
inspirație, dar și de ajutorul 
colegilor. Ei trebuie să mă 
susțină, iar atunci cînd de
marez pe extremă măcar unul 
să se afle în careu, în fața 
porții.

— Colegii nu te sprijină ?
— Ba da, mă ajută. Dar. u- 

nele sînt condițiile jocului in 
deplasare, altele sînt datele 
partidei de acasă. La Galați — 
mai toate echipele au pus ac
centul pe apărare, spațiile în 
care să manevrezi s-au mic
șorat și de aceea trebuie, de 
cele mai multe ori. să-ți cre
ezi singur culuoare.

— Pentru cit mai multe reu
șit? ce crezi că trebuie făcut ?

— O cit mai bună pregătire 
la toți factorii, fizic, tehnic, 
tactic și psihic. Mai ales iar
na, cînd avem mai mult timp 
pentru pregătire. Pînă acum 
fiecare zi am folosit-o din plin. 
Sper ca în primăvară să se 
vadă roadele !

— Cum apreciezi evoluția e- 
chipei Oțelul in tur ?

— Am jucat mai bine în de
plasare, de unde ne-am îna
poiat cu cinci puncte. Pe te
renul nostru însă am avut 
prea multe oscilații. Reamin
tesc în această privință două 
meciuri: 5—0 cu Rapid, 1—3 
cu „U“ Cluj-Napoca. Meciul cu 
„U“ ne-a produs multă amă
răciune, deoarece era ultimul 
din tur pe care-1 jucam acasă. 
Am crezut că partida era cîști- 
gată dinainte. Așa-i cînd te 
cuprinde automulțumirea. cînd 
se instalează deconectarea...

— Ce sperați in primăvară ?
— In primul rînd să recu-

s-a disputat prima etapă. Iată 
rezultatele : SERIA I : Precizia 
Săcele — F.C.M. Brașov (tineret) 
2—0 (6—0), Metrom Brașov — 
I.C.I.M. Brașov 0—1 (0—1), Tor
pedo .Zărnești — Bucegi Rîșnov 
2—1 (0—1) ; SERIA A Il-a : Celu
loza Zărnești — Tractorul Brașov 
2—2 (1—1). Cimentul Hoghiz — 
Carpați Brașov 1—0 (0—0). (C.
GRUIA, coresp.).
• JIUL PETROȘANI — F. C. BI

HOR ORADEA 2—1 (1—0). Golu
rile au fost realizate de Lasconi 
(min. 30), Mulțescu (min. 60), res
pectiv Cigan (min. 64). JIUL : 
Gîrjoabă — Dianu, V. Popa, Nea- 
gu, Stana — Timofte, Szekeli, Do- 
san — Băluță, Vancea, Lasconi. 
Au mai jucat : Boitor, B. Popescu, 
Sedecaru, Rus, Dina, Florescu, 
Mulțescu. Balaj. (FR. SCHNEIDER, 
coresp.).

CREȘTEREd
re admirator al lui Barbu, 
„driblerul de buzunar"): „Spu
ne-mi cîți dribleri ai ca să-ți 
spun ce echipă poți face". A- 
firmația nu e' departe de a- 
devăr. Cota unei echipe de
pinde mult 'de ușurința cu 
care un jucător, posesor al 
artei driblingului, poate ieși 
din grămadă, pe cont propriu, 
adică poate face ceea ce u- 
neori nu realizează nici trei 
jucători angajați în pase.

Un jucător care nu știe să 
dribleze e, de fapt, un jucă
tor pe jumătate. Un jucător 
care știe să dribleze este un 
om-surpriză, adică un om ab
solut necesar într-o perioadă 
în care fotbalul încearcă să 
prevadă — fără să reușească, 
însă — toate mișcările adver
sarului. Driblerul este „omul 
care aduce ploaie" pe un ga
zon însetat de așa ceva și ros 
de scrîșnetul crampoanelor. 
Driblerul es.te jucătorul care 
se furișează și taie respirația 
tribunelor. La urma urmelor, 
nenumăratele discuții pe mar
ginea declinului Braziliei au o 
explicație care ține de „oul lui 
Columb". între Brazilia de 
ieri și cea de astăzi e o sin
gură diferență: cea de ieri 
era ech'pa marilor dribleri nu
miți Didi, Garrincha. Pele sau 
Tostao, cea de astăzi și-a pier
dut suplețea și... unduirile du
pă chipul și asemănarea doc
torului Socrates, cu segmen
tele sale lungi de semifondist 
sau baschetbalist. .

Li s-a reproșat adesea an
trenorilor noștri că selecțio
nează copiii doar după felul în 
care aceștia știu să dribleze. 
Reproșul e fals. Driblingul e 
artă. Restul se învață.

loan CHIRILA

54 SE UITE...

TRECUȚI"

perăm cele două puncte pe 
care le avem în minus la „a- 
devăr". în al doilea rînd — să 
jucăm frumos, să răsplătim 
astfel publicul gălățean, care 
ne susține cu multă dragoste. 
Numai așa vom face să se 
uite de inconstanța care carac
teriza cindva evoluția unei for
mații din orașul nostru, care 
alterna prezențele în campio
nat, un an în A, două în B...

— Ai fost din nou convo
cat la lotul olimpic. Cu ce 
ginduri te prezinți la prima 
acțiune din acest an ?

— Cu dorința de a fi în pri
mii unsprezece jucători. Țelul 
nostru este să ne calificăm la 
Olimpadă. Știu că ne așteap
tă partide dificile, însă noi 
vom face tot ce ne stă în pu
teri ca să le cîștigăm.

— Succes !

Pompiliu VINTILA

Viza și eliberarea legiti- 
mațlilor-abonament de in
trare Ia competijiile spor
tive pe anul 1987 se vor e- 
fectua începînd cu data de 
2 februarie.. T.egitimațille- 
abonament eliberate și ne
vizate pînă la 15 martie 
a.c. îșl pierd valabilitatea.

Eliberarea de legitimații- 
abonament noi se va face 
numai prin cluburi șl aso
ciații sportive.

IDMINISUinit DE STAT LOTO DROWSPODT INfOP*lEALă

• „CUPA 6 MARTIE-. Asociația 
sportivă Automatica din Capitală 
organizează și în acest an tradi
ționala competiție fotbalistică 
„.Cupa 6 Martie-, aflată la cea 
de-a 16-a ediție. La competiție — 
organizată sistem turneu — par
ticipă divizionarele B Steaua Mi- 
zil, Mecanica Fină Steaua, Auto
matica, divizionarele C Mecon, 
Abatorul. I.C.S.I.M. și Viscofil, E- 
lectromagn etica și Calculatorul 
din categoria Promoție, precum 
și echipa de speranțe Sportul Stu
dențesc. Startul se va da în ziua 
de IC februarie a.c.; cu partidele 
Sportul Studențesc (speranțe) — 
Viscofil și I.C.S.I.M. — Mecon și 
se vor desfășura pe terenul din 
str. Barbu Văcărescu. (Nicolae 
TOKACEK — coresp.).
• ÎN COMPETIȚIA organizată 

de Colegiul antrenorilor brașoveni

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 30 IANUARIE 1987•

EXTRAGEREA I: 61 25 15 
64 34 43 3 20 35; EXTRAGE
REA A Il-a: 21 44 67 13 10 
11 45 59 31.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI: 1.272.0Î6 LEI, din care 
259.377 lei, report la catego
ria 1.

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

DIVIZIONARELE B Șl STARTUL NOULUI SEZON

LA CEAHLĂUL P. NEAMȚ - MULTE NOUTĂȚI
In perioada de vacanță s-au 

produs multe modificări la Cea
hlăul P. Neamț. Prin plecarea an
trenorului Dumitru Dumitriu con
ducerea tehnică a echipei a pre- 
luat-c Nicolae Zaharia, iar lotul 
a fost remaniat. Au primit dez
legare jucătorii: Vamanu și Covrig 
pentru Șiretul Pașcani, Postăvaru 
— Letea Bacău, Stalcu și Găucan 
au fost împrumutați echipei I.T.A. 
Celuloza P. Neamț. Ca nume noi 
au apărut: Fărcaș (mijlocaș) de 
la speranțele Tui „U“ Cluj-Napo
ca, Ovidiu Oprea (mijlocaș) de la 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca, Călin 
Oprea (portar) de Ia C.E.M. Cluj- 
Napoca, Dumitrescu (înaintaș) șl 
Gherghe (mijlocaș) — ambii de 
la C.F.R. I.A.C.P. București ; au 
fost promovați juniorii Bucur 
(fundaș) din centrul propriu și 
Cădere (fundaș) de la C.S.S. O- 
limpia P. Neamț. Lotul mai cu
prinde următorii jucători : Ta- 
che, Rășcanu — portari. Vădana, 
Murariu, Mironaș, Vasilache, Ma
rian Oprea — fundași, Giroveanu, 
Iancu — mijlocași. Amarghloalei, 
Susanu, Chertic — înaintași. Prin

A. S. DROBETA TURNU SEVERIN
Șl MARILE El AMBIȚII

în trecutul sezon de toamnă, 
formația antrenată de fostul in
ternațional rapidist Nicolae Lu- 
pescu a avut, în general, o evo
luție destul de bună. Multe etape 
a ocupat onorabilul loe 3 în cla
sament, la puține puncte de fos
tele divizionare A A.S.A. Tg. Mu
reș — lider autoritar al seriei a 
n-a — și Progresul Vulcan Bucu
rești. „Avem acum «+1 la ade
văr», ne declara președintele sec
ției de fotbal, A. Păunoiu, dar si
gur erfc»$loc și de mai bine. Cele 
mai multe necazuri au venit de la 
indisponibilitățile medicale de 
lungă durată a. trei dintre titula
rii formație» : Călin, Udrea și 
Scîrlete. Și fiindcă rezervele nu 
au fost Ia valoarea celor amintiți, 
Drobeta a pierdut din turație, co- 
borînd firesc și cîteva locuri în 
clasament. Oricum, în perspecti
vă, echipa noastră aspiră la o 
promovare justificată de condițiile 
materiale, de existența unui sta
dion demn de Divizia A. Avem un 
Iot foarte tînăr, cu o medie de 
pînă la 24 de ani, și cu destui ju
cători talentați. Rodîndu-1 în 
primăvară ne pregătim startul de 
toamnă**.

în analiza turului, s-au spus 
multe adevăruri privind îmbună
tățirea atacului și o cît mai si

„POLI“ TIMIȘOARA SPERĂ SĂ-ȘI PĂSTREZE

LOCUL SI DUPĂ ETAPA A 34-a
1

Liderul seriei 'a IlI-a, Politeh
nica Timișoara, a luat startul pre
gătirilor în primele zile ale anu
lui. După cîteva antrenamente în 
localitate, studenții și-au mutat 
„cartierul general" la Sîngeorz 
Băi, unde vor rămîne pentru pre
gătirea centralizată, pînă în aceste 
zile. Pregătirile, conduse de an
trenorii Ion V. Ion eseu și Dan Păl- 
tinișan, se desfășoară în condiții 
optime, iar participarea tuturor 
jucătorilor, cum ne spunea Ste- 
lian Anghel, vicepreședinte al 
clubului, este dintre cele mai 
bune. Meciul egal realizat, pe te
ren propriu, cu F. C. Maramureș, 
în ultima etană a turului a dat de 
gîndit întregii echipe că lucrurile 
nu sînt chiar așa de simple în 
privința promovării, că F.C. Bihor 
și F.C. Maramureș — șl nu numai 
ele — rămîn contracandidate se
rioase la primul loc, mai ales că 
Jean Pădu-eanu, conducătorul 
clubului bistrițean, spunea în co
loanele ziarului nostru că nici 
Gloria nu renunță. Deci, atenție. 
..Poli**.

Paralel cu antrenamentele, în 
ultimele zile, studenții au susți

• -și astăzi (dar numai astăzi) 
vă mai puteți procura bilete cu 
numerele favorite la TRAGEREA 
MULTIPLA LOTO de mîine, du
minică, 1 februarie 1987. Vă rea
mintim că avantajele oferite par- 
ticipanților se bizuie atît pe for
mula tehnică (72 numere, în ca
drul a 8 extrageri „legate"), cît 
și ne gama largă și varietatea 
cîștigurilor : autoturisme „Dacia 

1300“. excursii în U.R.S.S. și, di
verge și numeroase cîștiguri în 
bani.

* TRAGEREA MULTIPLA LOTO 
va avea loc în București, în sala 

aceste remanieri media de vîrstă 
a echipe a scăzut de la 28 la 25 
ani. '

Pregătirile au început la 12 ia
nuarie și se vor desfășura tot tim
pul la Piatra Neamț. In progra
mul de pregătire figurează mal 
multe meciuri amicale, printre 
care, cu S.C. Bacău, F.C. Olt, 
C.S.M. Suceava. Politehnica lași, 
Relonul Săvinesti și Textila Bu- 
huși.

„Deși avem —1 în «clasamentul 
adevărului» sîntem optimiști în 
ceea ce privește returul, ne-a de
clarat antrenorul N. Zaharia. A- 
vem un program mai bun, deoa
rece în toamnă am jucat acasă cu 
Politehnica Iași, F.C. Constanța 
șî Steaua Mizil, echipe deosebit 
de periculoase. Oorim ca, în pri
măvară, echipa, mult întinerită 
față de tur. să joace mai avîntat, 
să lupte cu mai multă eficiență 
pentru recuperarea balonului, 
schimbind optica jucătorilor față 
de sarcinile din teren. în final 
sperăm să ne clasăm pe unul din
tre locurile 5—8 ale seriei I*«  
(P. V.).

gură și constantă evoluție in zona 
fundașilor centrali, pe unde au 
existat unele „bulevarde**  pentru 
adversari. Obiectivul primăverii : 
clasarea echipei în primele patru 
locuri, un obiectiv posibil dacă se 
are în vedere seriozitatea și hăr
nicia cu care severinenii și-au re
luat pregătirile la 10 ianuarie. 
După readaptarea la efort, a ur
mat stagiul celor 12 zile la Her- 
culane (care se încheie la 1 fe
bruarie). Aici, antrenorul N. Lu- 
pescu (ajutat de noul coleg 
Fl. Dumitrescu) a lucrat cu ur
mătorul lot : Tuligă, Martalogu — 
portari : Dumitreșcuță, Bănuță, 
Călin, David, Udrea, Catan — 
fundași , Adil, Tița, Mișu, ureche, 
Măncscu. Brihac, Ortopan (pro
movat de la juniori) — mijlocași; 
Palea, Pavel. Păuna, Nițulescu 
(de la juniori). Au venit, prin 
transfer : portarul Radu (de la 
Petrolul Tîrgoviște), fundașul cen
tral ion (Arrubium Măci-n), mij
locașul Ghirocet (Mureșul Deva) 
și atacantul Cimpoeru (Construc
torul Drobeta Tr. Severin). Pe a- 
genda jocurilor amicale, de veri
ficare. figurează, deocamdată, 4 
partide în deplasare (8—15 IT), iar 
la sfîrșitul lunii, un turneu în pa
tru, la care au fost invitați lide
rii celor trei serii. (St. T.).

nut și primele meciuri de verifi
care : 1—1 cu Aurul Brad, 0—1 
(din penalty) cu Jiul, și vor mal 
juca cu Mureșul Deva, cu Metalul 
Bocșa, și alte meciuri, pentru o- 
mogenizarea formației, mai ales 
că au intervenit unele... mutații. 
Sabnu a plecat la Dinamo Bucu
rești. Giuchici a primit dezlegarea 
pentru Obilici Sînmartinu Sîrbesc, 
Bărbosu a plecat la C.F.R. Timi
șoara. iar tînărul portar Leu a 
fost împrumutat la Progresul Ti
mișoara. „Numele noi în lotul 
nostru, ne spunea Șt. Anghel, sînt 
Iova, de la Strungul Arad, Czima- 
rik, de la C.F.R. Timișoara, Pa- 
leoca — Metalul Aiud, Brînzei — 
Partizanul Diniaș, Boldor — Sîn- 
nicolau Mare și Drăghici — Auto 
Vulcan. Avem timp suficient de 
rodare șl echipa va aborda cu în
credere retu ul Un retur dificil, 
dar sperăm să-1 absolvim cu 
brio". în rest, lotul lui „Poli" cu
prinde jucători cunoscuțl, ca 
Moise,- Șunda, Andreaș, Vușcan, 
Ionul, Varga, Pascu, Neagu, Vlă- 
tănescu, Bobaru, Oancea, Bolba. 
(AL. C.).

clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începînd de Ia ora 16,30. Tragerea 
va fi transmisă la radio, pe pro
gramul I la ora 17,30. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate în re
luare, tot pe programul I, la ora 
22,30 (după emisiunea „Panoramic 
Sportiv", o da<ă cu rezultatele con
cursului Pronosport), precum șl 
luni, 2 februarie, la ora 8,55. Ac
cesul în sala unde se efectuează 
tragerea este liber, pentru toți cel 
interesați.
• Astăzi este ULTIMA ZI șl 

pentru depunerea buletinelor la 
concursul Pronosport ăl acestei 
săntămînl, care se menține în 
nota de interes și atractivitate a 
ultimelLo.' etape.



CRONICA SPORTUL
Tovarășul Nicu - Ceaușescu 

membru supleant al Comitetu- 
lui Politic Executiv al Comite
tului Centra! al Partidului Co
munist Român, prim secretar 
al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretulut Comunist, 
a primit vineri delegația Fe
derației Internationale a Spor
tului Universitar (F.I.S.U.). con
dusă de Roch Campana secre
tarul general al F.I.S.U.. care 
a participat la tragerea la sorți 
a formațiilor înscrise la cea 
de-a X-a ediție jubiliară a 
Campionatului Mondial Univer
sitar de Handbal masculin, ce 
se va desfășura in tara noas
tră. în perioada 30 mai ■ — 8 
iunie a.c.

In cadrul convorbirilor s-a 
subliniat rolul ce revine spor
tului universitar, sportului în 
general. în cultivarea valorilor 
umane. în educarea tinerei ge
nerații. contribuția sa la întă
rirea prieteniei si colaborării 
între popoare. între toii tinerii 
lumii.

Relevîndu-se rezultatele deo
sebite obținute de sportivii 
români în competițiile inter
naționale, prestigiul de care se 
bucură sportul românesc în 
ansamblul mișcării sportive 
internaționale, a fost eviden
țiată participarea activă a țării 
noastre la acțiunile organizate 
de forurile sportive internațio
nale, de F.I.S.U., contribuția 
sa la promovarea idealurilor de 
paoe și colaborare.

A fost exprimată convin
gerea că această amplă mani
festare a tineretului universi
tar se va Înscrie ca un eveni
ment sportiv de seamă, mar- 
cînd un aport major la creș
terea prestigiului sportului 
românesc, a bogatelor tradiții 
sportive naționale, a sportului 
universitar, în general la dez
voltarea sentimentelor de prie
tenie dintre tinerii din întreaga 

lume, a luptei lor pentru în
făptuirea năzuințelor lor de a 
trăi într-o lume a păcii. Înțe
legerii șl colaborării.

PE GHEAȚA ȘI PE ZĂPADA
SLALOMUL uriaș desfășurat pe 

pîrtia de la SeUa Nevea (Italia) 
a revenit schiorului austriac Karl 
Thaler, cronometrat In două 
manșe cu timpul de 2:13,67. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
americanul Tiger Shaw, cu 2:14,29. 
șl Italianul Ivano Camozzl, eu 
2:14,61. Nici unul dintre aceștia nu 
apare însă pe tabloul fruntașilor 
„Cupei Europei-, tn care conduc 
vest-germanul Armin Bittner (82 
p) șl japonezul Tetsuya Okabe 
(81 p).

ACCIDENTAT la Sestrleres, 
Marc GirardelU are din nou ne
cazuri cu umărul sting, renunțtnd. 
joi, la a doua cursă de antrena
ment pe pîrtia de la Crans-Montana 
(Elveția). Prezența Iul în slalomul 
de azi („Cupa Mondială-) rămlne 
sub semnul întrebării.

IMBATABILA McKinney 1 După 
Melau și Milnchen, americanca 
Tamara McKinney (24 de ani) a 
cîștigat net șl la Crans-Montana. 
adjudeclndu-șl slalomul special

pentru combinata alpină, cu tim
pul general de 1:25,1S. Pe locurile 
următoare: Vrenl Schneider (El
veția), cu 1:26,06, și Erika Hess 
(Elveția), cu 1:2647. Victoriile ei 
de acum -tot cu atit mai comen
tate, cu cit, cîștlgătoare a „Cupd 
Mondiale- tn 1983, McKinney a 
avut un ultim sezon foarte slab, 
clastndu-se la precedenta ediție a 
competiției abia pe locul 24 I tn 
ceea ce o privește pe Erika Hess, 
dublă campioană a lumii la com
binata alpină (1982 și 1985). se a- 
preclază că, termlnlnd a treia la 
Crans-Montana a luat o bună op
țiune pentru un nou titlu.

SELECȚIONATA Cehoslovaciei 
pentru C.E. de patinaj artistic, 
ce vor avea loc la Sarajevo. In
tre 3 șl 7 februarie : Yveta Vora- 
lova. Petr Barna și Jaroslav 
Suchy tn probele individuale. 
Lenka Knapova șl Rene Novotny 
la perechi, Vera Rehakova șl 
Ivan Havranek. respectiv Andrea 
Juklova șl Martin Slecek în con
cursul lie dans.

FAIR PLAY
ryveniment la Car- 
Pj dift, cu ocazia me

ciului de rugby 
■dintre echipa orașului
gazdă și campioana en
gleză Bath, din Cam
pionatul interbritanic in- 
tercluburi: arbitrul în- 
tilnirii, Cliff Norling,
n-a fluierat de-a lungul 
întregii partide decit o 
singură infracțiune, in... 
ultimul minut de joc ! 
Deși i-au despărțit doar 
60 de secunde de ceea 
ce in tir se cheamă 
„600 puncte din 600 po
sibile", se poate spune 
cd jucătorii celor două 
echipe au stabilit un 
record in materie de 
fair-play. Cum partida 
s-a disputat in primele 
zile ale Anului Nou, 
merită ca întreaga lume 
sportivă să considere 
modul de desfășurare a 
intilnirit de la Cardiff 
drept o aruncare de mă
nușă. O provocare cu 
cit mai multe acceptări. 
(Rd. T.)

SEMIFINALISTEI.E C.C.E. LA BASCHET (f)

In ultima etapă a grupei A 
a sferturilor de finală ale C.C.E., 
echipa feminină Universitatea 
Cluj-Napoca a jucat, la No
vosibirsk, cu campioana 
U.R.S.S., Dinamo din localitate. 
Baschetbalistele sovietice 
repurtat victoria 
(44—37). ~ 
Primigi

au 
cu 95—72 

Tot în GRUPA A, 
____ Vicenza — Partizan 

Belgrad 97—72 (46—38). Clasa
ment final : * - ■ -
2. Dinamo 10 p, 3. Universitatea 
Cluj-Napoca 
p. GRUPA 
tak Sofia — 
92—87 (46—40), 
Sparta • Praga 69—60 
Clasament :

1. Primigi 12 p,

7 p, 4. Partizan 7 
B : Levski-Spar- 
Agon Dusseldorf 

S. F. Versailles— 
*1 (30—30).

1. Levski-Spar-

tak 11 p, 2. Agon 9 p, 3. Spar
ta 8 p, 4. S.F. Versailles 8 p. 
In semifinale vor avea loc me
ciurile (tur-retur, la 19 și 26 
februarie) : Primigi — Agon. 
Dinamo — Levski-Spartak.

Rezultate d’n etapa a 6-a a 
C.C.E. la băieți (grupă semifi
nală unică) : Tracer Milano — 
Orthez (Franța) 84—75 (44—40), 
Real Madrid — Jalghiris Kau
nas 101—96 (55—50), Zadar — 
Maccabi 
(39—40).

p (6 jocuri), 2. Maccabi 11 
(7 j), 3. Orthez 10 p (6 j), 
Jalghiris 9 p (7 j). Zadar 8 

(6 j), 6. Real Madrid 8p (6j)..

Tel Aviv 78—81 
Clasament : 1. Tracer

LA ZI

Tur de orizont in campionatele
naționale din Europa

polonia : GIHK ZABRZt fĂfiĂ RIVAL!

11 
P 
4. 
P

DUPĂ 77 ZILE...
Triplul campion olimpic de schi (Grenoble, 1963) Jean-Claude 

Kiily a demisionat, joi ia prînz din funcția de director executiv 
al Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la 
Albertville, 1992 l Decizia Iul a stirnlt. In cercurile sportive fran
ceze și internaționale, o stupefacție cu atît mai mare, cu cit ea 
â intervenit ia exact 17 zile din momentul tn care, acceptînd pos
tul Killy fusese investit cu „puteri organizatorice depline". De 
fapt, ce s-a intîmplat 7 Dind curs voinței federației internațio
nale de specialitate (F.I.S.) și cum a argumentat, „din rațiuni 
pur tehnice". Killy a luat, luni, o primă hotărire importantă, 
anunțind regruparea tuturor probelor feminine de schi la Me- 
rlbel șl a celor masculine la Val d’Isere. „verdict" in urma că
ruia cîteva stațiuni din Savoia franceză In primul rind Meriulres 
și Tignes, s-au văzut excluse din circuitul organizatoric al J.O. 
din 1992. Reacția (împotriva Iul Killy) a fost imediată șl vio
lentă. fosta campioană olimpică Marielie Goitschel susțlnînd că. 
ellmlnlnd „cea mai frumoasă coborîre" (n.n. de la Menulres), 
Killy a tras spuza pe turta localității sale natale, care nu e alta 
decît Val d’Isere 1

„Nu sînt nici trist,, nici dezamăgit nici amărît. a declarat Killy, 
numai că, descoperindu-mă Izolat, n-am găsit altă .soluție decît 

să demisionez". într-o conjunctură In care pînă și Juan Antonio 
Samaranch, președintele C.I.O., a simțit nevoia să Intervină (te
lefonic) pe lingă Killy. Invitîndu-i să mal reflecteze, cei care îl 
cunosc pe campionul de la Grenobl» sînt gata să bage mina tn 
foc că decizia Iul e Irevocabilă. (Ov. I.).

4
f
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Cu 27 p (din 15 meciuri), campi
oana de anul trecui, Gornik 
Zabrze a terminat turul detașat : 
2. GKS Katowice 22 p, 3. Pogon 
Szczecin 20 p. Sub conducerea ros
tului internațional Leslaw Cmlkle- 
wlcz, dar fătă Gunia și Zgutcyns- 
ki, transferați tn toamnă (ultimul 
la Auxerre) Gornik a Început
campionatul șovăielnic, realizind
în primele 10 etape doar 14 punc
te. Relativ puține dacă ținem 
cont că, din actuala ediție a cam
pionatului □ victorie la 3 go
luri (sau mal multe) diferență e- 
chlvalează cu acordarea a 3 punc
te (Învinsului scăzindu-l-se un 
punct). După două tnfrîngerl a- 
casă. slngurde de altfel, șl un 
0—0, tot pe teren propriu. cu 
Slask Wroclaw (locul 4 la termi
narea turului), antrenorul Cmi- 
klewlcz a fost înlocuit cu Antoni 
Piechnlczek, foarte cunoscut (șl 
apreciat) din anil elnd a condus 
„naționala*-  Poloniei, ocuplnd un 
remarcabl' loc 3 la C.M. din Spa
nia 1982. A urmat pentru Gornik 
(în traducere Minerul) un adevă
rat „tur de forță" : 5 partide fără 
înfrîngere, o egalitate în depla
sare șl 4 victorii de cite 3 puncte, 
între care două pe terenurile ad
versarilor 1 Invitat să explice, 
Piechnlczek nu s-a bătut cu pum
nii în piept, zicînd că „venind la 
Zabrze, misiunea mea a fost u- 
șurată de faptul că am găsit ime
diat un limbaj comun cu jucăto
rii. Asta n-a mirat pe nimeni, căci 
muiți ” ■ 
chipa națională" („Pilka Nozna", 
nr. 48 * 
nlk a

dintre el au evoluat în e-

2 dec. 1986). Notînd că Gor- 
fost singura divizionară A

cadrul turneului 
Cal-

Andrzej Iwan — 
unul din „motoa
rele" actualei și
probabil viitoarei 
campioane a Po

loniei

Foto: E. Warminski 
„Sportowiec"

&\\\\\\\\\\^^^
din Polonia care a ,______
parcursul turului, la schimbarea 
antrenorului (1), să facem preci
zarea că, vorbind despre interna
ționalii noii sale formații, Plech- 
niczek se referea la Wandzik, Ma- 
tyslk. Urban șl Komorolkl, re- 
putați pe plan internațional, dar 
șl la mal tinerii Cyron șl Lesnik. 
membri al lotului olimpic, viitori 
adversari al fotbaliștilor noștri.

tn rest, privind clasamentul, de 
remarcat „pasul pe loc- al Legiel 
Varșovia (locul 5), In pofida „ca
rierei- europene mal îndelungate 
șl a numelor sonore (Kazimierski. 
Kublckl, Karas. Dzlekanowski 
etc.), șl ascensiunea noii promo
vate Olimpia Poznan (locul 12). al 
cărei antrenor, zdzlslaw Poded- 
worny a fost numit recent • res-

procedat, pe ponsabii al reprezentativei olim
pice a Poloniei. Situații dificile 
au, la Jumătatea întrecerii. Stal 
Mielec (fostă campioană !) și 
Motor Lublin, cu 7 și, respectiv, 
5 puncte, ultimele clasate. în ceea 
ce privește retrogradarea, siste
mul competițional adoptat in 
toamna lui 1986 prevede retrograd 
darea din A a 4 echipe : automat 
cele de pe locurile 15 și 16. celei
lalte două provenind în urma du
blului meci de baraj dintre ocu
pantele locurilor 11 șl 14. respec
tiv 12 și 13. Urmează să promo
veze tot 4 formații.

' celor 
după 
£ile 2

două câștigătoarele
aoua serii de divizia B si 
b’raj. echipele de pe ’ 
Și 3 din fiecare serie.
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® PE SCURT Q PE SCURT 9 PE SCURT •

ATLETISM • Li cadrul unei 
reuniuni desfășurate la Praga. ce
hoslovacul Jan Zvara a reușit 2,32 
m la înălțime, a doua performan
ță mondla:ă a anului. • Rezul
tase Înregistrate tn concursul.de 
sală de la Varșovia : Ursula Kie- 
lan — 1.89 m la tnălțlme. Agata 
Karcmarek - 6 59 m la lungime 
Zdzlslaw Hofman — 16 32 m la 
triplu salt.

Inaugurală consemnind rezultatele: 
Elveția — Olanda 2—1 și Anglia — 
Italia 2—1. tn întîlnlrlle decisive: 
Hlasek (Elveția) — Schapers (O- 
landa) 6—3 6—3 șl Castle. Bates
(Anglia) — Colombo, Cane (Italia) 
7—6, 7—6.

© tn
Internațional de la 
cutta (India), reprezenta
tiva R. D. Germane a în
trecut cu 1—0 (gol, Her
mann, min. 55, din 11 m) 
selecționata Nigeriei. • 
Meci ' 
tapa 
tulul 
ting 
mica 
propo de Sportin;
Da lusitană urmează să 
fie preluată, de la 16 fe-

devansat pentru e- 
a 19-a a campiona- 
Portugaliei : Spor- 

Llsabona — Acade- 
Colmbra 1—1. • A- 

: echl-

bruarie. de antrenorul 
englez Keith Burkinshaw, 
51 de ani. Burkinshaw 
este cel care a condus pe 
Tottenham la victoria în 
Cupa U.E.F.A., ediția 
1983—84. • La Strasbourg. 
In Franța, este In curs de 
desfășurare un Important 
turneu Internațional de 
sală, la care participă e- 
chlpe din R.F.G., Polonia. 
Elveția. Luxemburg. Bra
zilia șl evident Franța 
(cu 3 formații). Cîteva

rezultate din primele tu
ruri : Atletico Sao Paulo 
— Borussia MOnchenglad- 
bacti 0—2. Strasbourg — 
Met^ 0—1, Avenlr Beggen 
(Luxemburg) — Atletico 
S. P. 4—0 1 Neuchâtel 
Xamax — Pogon Szczecin 
2—1. e Souness tn tncur- 

’cătură 1 După ce a anun
țat. la C. M. din Mexic, 
că va renunța la echipa 
națională. Internaționalul 
scoțian Souness (34 de 
ani. 55 A), în prezent an-

trenor-jucător la Glasgow 
Rangers, s-a văzut convo
cat, zilele trecute, de se
lecționerul Andy Rox
burgh ! „O fi Souness în 
vîrstă, a spus Roxburgh, 
dar e necesar". Cel în 
cauză n-a dat încă nici 
un răspuns. © Turneu 
internațional la Hong 
Kong : BrSndby — Selec
ționata Shanghai 3—0 
(2—0). Hong Kong — Bei
jing 2—1 (1—0).

BOX • I aiianul Gianfranco 
Roși este noul campion european 
la categoria superușoară tn urma 
victoriei obt’nută ia Perugia In 
fața fostu'u' deținător al centurii, 
englezul Chris Pyatt (verdict la 
puncte după 12 repriz.e).

ȘAH * Englezul NIgei Short 
continuă să conducă la Wllk aan 
Zee (Olanda), arumultnd după 11 
runde 8,5 p. TI urmează Koreinol. 
cu 7 p (1), șl Andersson, cu 7 p. 
Ultimele rezultate : Ljuboîevîcî — 
Snort 0—1. Olhfsson — Korclnoî 
0—1. Miles - Wlel 0 5—0,5. Soson- 
ko — Sterren 0.5—-0.1 Gutman — 
Tlulak 0.3—0,5 No-tuclras — Plcar 
0.5—9.5

• SEZONUL ATLETIC competițional al 
anului 1987 a debutat sub cele mal bune 
auspicii. Dovadă sînt recordurile mondiale 
de sală care au și fost înregistrate. Intre 
acestea și cel de Ia săritura cu prăjina, 
al sovieticului Serghei Bubka : 5,96 m To
kio 15 ianuarie. Este, in fapt, al 14-lea re
cord mondial al său. Sase dintre ele le-a 
realizat în aer liber, restul, pe teren aco
perit : 5.81 m Vilnius 15.1.1984, 5.82 m Mi- 

5,83 m Ingelwood 10.2.1984, 
.15.1.1986. 5,92 m Moscova 

Angeles 22.2.1986. 5,95

lano 1.2.1984.
5,87 m Osaka

8.2.1986, 5,94 m LOS
m New York 28.2.1986 și acum 5.96 m A 
---------------------- AERIENI. olandezi!

Brink (soț șl soție) si 
izbutit să traverseze 
unul balon, avînd o 
metri cubi de heliu, 
a durat 51 ore și 14

clclă de o construcție foarte bizară șl so
fisticată. oe care a denumlt-o „Krontech". 
Ea este din fibre de carbon sl diferite alte 
materiale foarte ușoare, bicicleta clntărlnd 
nici 10 kg. La testarea ei. un oarecare ci
clist american a realizat o viteză de pes
te 100 km.'h. Specialiștii afirmă că această 
bicicletă. care nu seamănă cu o... bici
cletă. ar putea fi — eventual — modelul 
anului 2000 • APROPO DE SERVICIILE

TENIS Mare 3urp”îză la Svd- ■ 
ney. unde (într-un turneu cnn- 
tînd pentru Grand Prlx) suedezul 
Anders Jarrvd cap d.' serie nr. 
1. a fost eliminat în turul 2. de 
australianul Peter Doohan cîș- 
tlgător cu 6-m3. 3—6 0—1 ! în altă 
partidă. Mcclr Stoltenberg 6—1. 
6—?. într-un meci demonstrativ, 
la Portland (Oregon) John McEn
roe l-a întrecut cu 6—4 6— 4 pe 
M.a‘s W4 lander • A încenut. la 
Ilanovra ..Cupa Europei" ziua

NAVIGATORII... 
Henk șl Evelyn _ 
Willem Hageman au 
Atlanticul, la bordul 
capacitate de 200 ooo 
Zborul, de 4065 km. _ ___  __ __ __
minute, ceea ce constituie un nou record 
mondial. Nou „record" este si acela că 
Evelyn Brink este orlma temele care a 
întreprins un asemenea zbor. Dlin de 
riscuri, peste Ocean o CAMPIOANA MON
DIALA de ciclism Jeannie Longo (Franța) 
deține. între altele, si recordul mondial al 
orei, pe un velodrom acoperit. Tn de
cursul a 60 de mlnu'e ea a narcurs dis
tanța de 44.718 km. un rezultat excelent, 
a ACUM, în Dllnă Iarnă (sl în"ă ce Iarnă >) 
între 2 sl 8 febru"’*’*1 m *n  T’al’a
slnt programate Campionatele Mondiale, 
pentru iuniori. la schi... nautici a FIR
MA ITALIANĂ Modolo a fabricat o blcl-

zbor.

TENISMANILOR. Vechiul lucător francez 
Jean Borotra (născut tn 1898), care a făcut 
oarte Intre 1927 sl 1932 din echipa cîștlgă- 
toafe a „Cupei Davis", a făcut o declara
ție, cel puțin, amuzantă : „Pe vremea 
mea, serviciul Însemna doar punerea In 

joc a mingii, acum el Înseamnă... moar
te !“ • CICLISTUL OLANDEZ Rene Plj- 
ncn este. în mod indiscutabil, un adevă
rat maestru al acestei 
care este 
tea sa a 
curse. In 
cicliști. A 
ori a fost
E ceva.

lnfernale întreceri 
cursa de șase zile. în actlvlta- 
luat parte la 223 de 
care a făcut pereche 
fost învingător de 72 
al doilea si de 39 ori

nu ? • 50 DE

astfel de 
cu diferiți 
ori, de 42 «
al treilea.

ZILE le-au trebuit

unor temerari alergători chinezi să par
curgă drumul — evident pe jos ! — Intre 
cele două mari orașe, capitala Beijing și 
Canton. Reușita acestei grele curse apar
ține la opt tineri sportivi • ȘAPTE DIN
TRE STADIOANELE lumii, cu o capacitate 
de peste 100 000 de locuri, aparțin Brazi
liei. (cele mal multe 1) încă o dovadă că 
în .Tară cafelei", fotbalul este chiar la 
el acasă a IN LUNA DECEMBRIE a anu
lui trecut, la Metz s-au desfășurat cam
pionatele de gimnastică ale Franței. Ti
tlul feminin a revenit Karlnei ~ 
fetită de 14 ani șl jumătate, 
doar... 33 kg șl avînd înălțimea 
Pentru a fi mare, nu trebuie.
șl... mare 1 a IncepInd din 
ball-ul va figura. *n  mod oficial, pe pro
gramul olimpic: Deocamdată, anul viitor 
la J. O., ca șl tn 1984. baseball-ul va fi 
tot demons’ratfv « NOUL PREȘEDINTE 
al Federației Internaționale de Yachting. 
Peter Talberg (Finlanda). 49 ani. a fost 
campion continental, tn 1967, la clasa 
..Star" sl concurent ollmolc la Jocurile 
din 1960. 1934 (locul IV). 1968. 1972 si 1980 
Din 1976 este membru al C.I.O. a INTRE 
1 ȘI*  15 MAI va avea loc In Brazilia un 
turneu masc’’lln de volei pentru calificare 
la J.O. « IN DECURSUL trecutului sezon 
comnetițlonal la diferitele comneUtH of- 
claie au partlcloat 237 de sănicri (bărbați 
și femei), d'n 35 țări.

Boucher, o 
clntărlnd 

de 143 cm. 
Iată, să fii 
199? base-

Romeo V'LARA

—
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