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Alte succese de râsunet ale înotătoarelor in Franța

TAMARA COSTACHE - INCA 0 DATA CEA MAI RAPIDĂ DIN LUME, 
NOEMI LUNG-CEA MAI BUNĂ PERFORMANTĂ MONDIALĂ LA 400 MIXT!

7

Noemi Lung și Tamara Costache

Totul pare, omenește vorbind^ ații de firesc în cazul 
Tamarei Costache. E, de-acum, obișnuință să așteptăm 
mereu mai mult, adică mai repede, de la za, chiar dacă nu 
sint nici șapte luni din acea zi de 14 iunie cind tinăra 
ploieșteancă uimea lumea notației, coborind o limită, 25 
secunde și 50 de sutimi. Record al lumii ! Apoi încă 
unul, chiar in aceeași zi, al treilea, al patrulea... Cind am 
aflat, cu puține zile in urmă, de acel 25,08 de la Cannes, 
ne-am zis, de bună seamă, că nimic nu ,? mai firesc decit 
numele elevei lui Mihail Gothe pe tabela performanțelor 
de virf, din toate timpurile, la 50 m liber, și în bazin de 
25 metri. Iar acum, cind unica sutime de secundă (și ce 
înseamnă, concret, o sutime ? !) o mai desparte de trans
formarea unui alt vis de ieri, in realitate, cine, oare, poate 
nădăjdui mai îndreptățit la trecerea actualei limite, de 
ea fixată — 25 de secunde, exact 25 — dacă nu Tamara 2 
O întrebare care ascultă, mai întii, glasul rațiunii, totul 
măsurindu-se atit de precis in acest sport cu ochii pe cro- 
nometre, cu un răspuns ce nu exclude vocea inimii. Pen
tru că, nu-i așa, cea mai rapidă înotătoare din lume este, 
indiferent de lungimea piscinei, o româncă.

$i de simbătă, in notația mondială a început să se vor
bească despre o altă probi românească, 4:31,36 insemnind 
tot ce s-a obținut mai bine în întreaga istorie a procedeu- 
lui-procedeelor : in „25 m“, americanca Caulkins reușise, 
cu șase ani in urmă, un 4:33,44, în vreme ce recordul mon
dial in bazin de 50 m deci, este de 4:36,10. A ridicat în
picioare tribunele la Paris, măramureșeanca Noemi Lung,
sportiva de la care, nu cu multă vreme in urmi, puțini
mai așteptau ceva, pentru ca ea să dea adevărata măsură 
a valorii cam d: cind cea mal bună prietenă a sa, nimeni 
alfa decit puțin mai tinăra Tamara Costache, a devenit 
campioana sprintului pur. Cu cele mai bune rezultate In 
anul mondialelor, atit la 200 dt și la 400 m mixt, cu acest 
excepțional 1:57,10 la 200 m... liber, de vineri, cu altele 
incă, eleva lui Gheorglie Dimeca se arată, atit de convin
gător, o mare campioană. Noemi t cea mai buni perfor
meră din istoria mixtului, chiar dacă protocolul sportului 
îi răpeștt satisfacția de a fi numită, azi, recordmana lumii, 
titlu' ce poate veni numai in bazin de 50 metri. Atita doar 
că de acum un record al lumii va fi cit se poate de fi
resc și în cazul ei... (Geo RAEȚCHI).

PARIS, 1 (prin telefon). Ma
rele concurs internațional de 
înot desfășurat, timp de trei 
zile. In bazinul de 25 m Bou
logne — Billancourt a pri
lejuit o nouă și remarcabilă a- 
firmare a sportivelor din Româ- 
nța. Intr-o companie selectă, Ta
mara Costache și Noemi Lung 
au fost cele mai bune perfor
mere ale întrecerii, iar Stela 
Pura și Andreea Sighiarto au 
reușit, la rîndul lor, rezultate 
excelente. După ce în prima 
zi de întreceri Lung reușise un 
valoros record național — 
1 : 57,10 la 200 m liber (a doua 
a fost Debenderova (Bulgaria) 
cu 1 : 58,49, a treia Costache 
— 1:58,70, a patra Pura — 1 : 
59,50), iar Pura îmbunătățise, 
de asemenea spectaculos, per
formanța anterioară la 800 
liber, cu 8:25,81 (s-a clasat a 
doua în probă, după Grit • 
Richter din R.D.G. 8:22,49), 
sîmbătă a fost o zi marcată de 
timpi de cea mai înaltă valoa
re, cu reprezentantele Româ
niei In prim-plan. Intr-o ten
tativă de record, Tamara Cos
tache a realizat 25,01, îmbună
tățind cea mai bună ' perfor
manță mondială la 50 m liber, 
în bazin de 25 m, care-i apar
ținea cu 25,08. In cursa de

(Continuare in pag a 4-a)
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Diviziile A
de baschet

STEAUA BUCUREȘTI,
VIRTUALĂ CAMPIOANĂ LA HOCHEI

După turneul de la Miercurea 
Clue, Încheiat sîmbătă seara, se 
poate spune că Steaua București*  
distanțindu-se la 17 p de a doua 
clasată, Sport Club, este virtua
lă campioană la hochei, ultimul 
turneu A/l, programat in aprilie, 
la București, nemaiputind să al
bă repercusiuni asupra ocupantei 
primului loc. Alte fapte demne de 

■a fl scoase în relief: schimbul de 
locuri între Dinamo și Sport Club

(in favoarea formației harghite- 
ne, care a trecut — cel puțin 
deocamdată —* pe locul 2), victo
ria Dunării asupra lui Dinamo șl 
oboseala manifestată de toate e- 
chipeile spre sfîrșitul întrecerii. 
Iată amănunte asupra ultimelor 
trei meciuri:

m; rcea TUDORAN

(Continuare în naq a 4-a)

Crosul, întrecere de sezon, pentru toate virstele, wntru mișcare 
în aer liber, pentru sănătate. Foto : V. ClRDEI — Sibiu

la schi fond juniori

ȘTAFETA ROMÂNIEI (m) 0 FRUMOASĂ
VICTORIE INTERNAȚIONALĂ

PREDEAL,, 1 (prin telefon). 
Semnul oel mai potrivit că se
zonul sporturilor de iarnă * 
ajuns și la noi în perioada de 
vlrf este faptul că Ja. Predeal 
au început e serie de competi
ții, interne și internaționale, 
care vor dura 10 zile. In fapt, 
forurile de resort procedează 
la o repetiție generală (orga
nizatorică, propagandistică, de 
prelucrare a informațiilor etc.) 
în vederea evenimentului oom- 
petițional principal — Sparta- 
chiada de lamă a armatelor 
prietene — găzduită tot 
între 25 februarie ți 3 
Se poate spune că în 
zile Se dă semnalul de 
a complexului de pe _____
Rîșnoavei în circuitul competi- 
țional internațional.

Primele evenimente s-au 
desfășurat sîmbătă și dumini
că, unul internațional, „Cupa 
Carpați» și unul național, fi
nalele pe țară ale „Daciadei* 1 
la schi fond, ambele concomi
tente și adresate juniorilor. De 
peste hotare au fost prezenți 
alergători din Bulgaria și Ceho
slovacia (numai cu echipe 
masculine). - Punctul de interes 
al întrecerii internaționale l-a 
constituit confruntarea tineri
lor noștri performeri cu cel 
din Cehoslovacia, fonrte valo
roși. Era interesant de consta
tat dacă se vor mai repeta ma

aid 
martie, 
aceste 
Intrare 

Valea
*

rile diferențe înregistrate în 
defavoarea tinerilor noștri fon- 
diștt în edițiile precedente ala 
competiției. De astă dată, lu
crurile n-au mal stat la feL K 
adevărat că proba individuală 
de ÎS km a revenit cehoslova
cului Kubata, dar Viorel Șo- 
tropa s-a clasat pe locul doi 
înaintea altor doi alergători din 
aceeași țară, și ei au certe ca
lități. In schimb ștafeta noas-, 
tră s-a impus a doua zi dar, 
autorii principali ai acestui 
frumos succes fiind schimbul 
1, Valentin Cacina, care și-a în
trecut perechea cu 20 de se
cunde (diferența fiind păstrată 
în schimburile doi și trei) și 
același Șotropa. care a conso
lidat în ult’mul sc'v’vh poziția 
echipei României (29:51 — cel 
mad bun timp individual al 
cursei) și luîndiu-și o frumoasă 
revanșă asupra celui care-1 în
trecute ou o zi înainte.

Finalele Daciadei la ju
nioare au oferit tinerei Ileana 
Ilangan prilejul unei noi de
monstrații a talentului său. Ea 
a cucerit fără probleme 
bele titluri la junioare 
șl mici. Au 
colegele din 
se pregătesc

am- 
marl
blocurmat-o în 

lotul olimpic, care 
la Predeal, șl, la

Radu IIMOFTE

(Continuare in pag 2-3)

LOTUL OLIMPIC DE FOTBAL
A PLECAT, IERI. ÎN ITALIA
Cele c teva zile de pregătiri 

comune ale lotului olimpic de 
fotbal, efectuate In Capitală, 
s-au încheiat simbătă. Au avut 
loc antrenamente cu caracter 
fizic șl, pe cît a permis starea 
terenurilor acoperite cu zăpa
dă, tehnic ți tactic. Joi,
am anunțat, s-a disputat șl un

meci de verificare. în compa
nia divizionarei ,,C“ C.F.R. — 
I.A.C.P.B.

Lobul olimpic se grăbește. 
De ce T .„

cum
Constantin ALEXE

(Continuare in pag 2-3)

UN RIDICAT NIVEL SPECTACULAR
ÎN DERBYUL MASCULIN

La feminin, patru
Campionatele Republicane de 

baschet au programat, sîmbătă 
și duminică, întrecerile etape
lor a XV-a la băieți și a Xl-a 
la fete. In derbyul diviziei 
masculine A, Steaua a realizat 
o dublă victorie în fața forma
ției Dinamo, rezultat în urma 
căruia prima echipă a obținut 
un avans de două puncte în 
clasament : 58, față de 56 ale 
dinamoviștilor. în rest, clasa
mentele nu au înregistrat mo
dificări importante. Rezultate 
și unele amănunte :

MASCULIN 
GRUPA 1-6

STEAUA — DIN’AMO 2—0 : 
81—74 (39—31) și 89 -83 (42—43). 
Cu aceste două victorii, for
mația din Calea Picvnei și-a 
asigurat un avans important în 
lupta pentru cucerirea titlului 
de campioană. Spunem aceasta 
deoarece, în ultimele trei 
partide pe care le mai au de 
disputat In actuala ediție â 
întrecerii cu principala con
tracandidată la titlu, Dinamo 
București, steliștii mai au ne
voie de o singură victorie care 
să le asigure succesul final, în 
timp ce dinamoviștilor le este 
necesară cîștigarea tuturor me
ciurilor.

Sîmbătă am urmărit o parti
dă „aprinsă", ca întotdeauna 
cind se întîlnesc cele două 
formații fruntașe ale baschetu
lui nostru. Scorul a alternat la 
diferențe mici. In min. 16, 
Dinamo avea un punct în 
plus : 27—26, dar finalul re
prizei a aparținut campionilor, 
care au realizat, în special 
prin Reissenbuchler, o suită 
de coșuri. La reluare, a fost 
rîndul dinamoviștilor să aibă 
o revenire spectaculoasă, și, 
după numai 4 minute, scorul 
a devenit egal : 40-40. Apoi 
s-a mers cap la cap, și în 
min. 38: 72—72. In ultimele 
două minute, Brănișteanu a 
reușit un coș de trei puncteț 
cît o victorie, care a fost în
tărită în final de realizările Iul 
Cernat și Ardelean.

victorii cu 2-0
Duminică, publicul spectator 

(care a început din nou să 
prindă gustul meciurilor 
Steaua — Dinamo) a urmărit 
un joc frumos, aprig disputat,, 
cu reușite aplaudate din par
tea jucătorilor ambelor echi
pe. Dinamo a avut conducerea 
pe tabela de scor în marea 
majoritate a timpului, uneori 
la diferențe apreciabile : 24—16 
(min. 10), 37—23 (min. 16), și 
se părea că nu va rata victo
ria, dar de fiecare dată cînd 
trebuia să-și consolideze avan
tajul, Bărbulescu. David, Vine- 
rcanu sau Uglai au ratat din 
poziții ^favorabile. De par
tea cealaltă, campionii nu 
s-au împăcat nici o clipă cu 
postura de învinși și, avînd 
în Costel Cernat același bas
chetbalist de excepție, au re- 
vopit de fiecare dată, cîști- 
gînd într-un final pasionant, 
în care aportul conducătorilor 
de joc Brănișteanu și Neto- 
lițchi (bine rulați de antrenori) 
a fost determinant. Dinamo a 
pierdut această partidă tocmai 
fiindcă i-a lipsit un „dirijor" 
de valoare, iar Dan Nicules- 
cu nu poate suplini, singur, 
lipsurile colegilor săi, din
tre care doar Iacob s-a mai 
evidențiat. Au marcat: Er- 
murache 8+19, Ardelean 8+10, 
Reissenbuchler 8+10, Cer
nat 29+29, Căpușan 4+0, 
Opșitani 14+8, Netolițchi 2+9 
și Brănișteanu 8+4 pentru 
Steaua, respectiv Vincreanu 
8+2, Bărbulescu 8+1, Nicules- 
cu 20+25, Ionescu 6 + 13, Iacob 
11+18, Uglai 8+9, David 7+13, 
Constantin 6+2.

Au arbitrat bine cuplurile 
I. Antonescu — N. Constanți- 
ncscu și M. AJdea — I. Olaru.

Fau! IOVAN

ICED CSȘ 4 BUCUREȘTI 
— FARUL CSȘ 1 CONSTANȚA 
1—1 : 91—95 (38—46,' 86—86) și 
101—84 (64—36). Desfășurat în 
sala Construcția ICED, primul 
meci a oferit o dispută echili
brată, cîștigată de constănțeni 
după prelungiri. Și pînă atunci

Aruncă la coș juniorul R. 
Reissenbuchler, in fața căruia 
Al. Vinereanu a intervenit cu 
intirziere. Fazi din meciul 

Steaua — Dinamo.
Foto.: lorgu BĂNICA

ei au condus majoritatea tim
pului, dar bucureș tenii izbuti
seră să egaleze în minutul 40 
prin coșurile înscrise de C. 
loan. Ieri, ICED a evoluat evi
dent mai bine și, drept urma
re, a cîștigat la o diferență e- 
dificatoare. Coșgeteri : Tzachls

(Continuare in pag. 2—3)



Campionatul feminin de handbal VOLEI: CAMPIOANELE ÎNVINGĂTOARE

UN SUCCES ÎN DEPLASARE - RULMENTUL,

Șl O PARTIDA ATRACTIVĂ LA TG. MUREȘ
Ieri, In prima etapă a re

turului Campionatului Diviziei 
feminine A de handbal, am 
remarcat victoria, în deplasa
re, a Rulmentului Brașov, la 
Ploiești, precum și faptiul că 
în meciul derby — care a avut 
loc la Tg. Mureș — handbalis
tele din localitate confirmă, cu 
fiecare nouă partidă jucată, 
buina lor pregătire. Mureșul 
continuă - să avanseze în clasa
ment, elevele antrenorului Eu
gen Bartha oferind cea mai 
plăcută surpriză a acestui cam
pionat.

Relatări din desfășurarea eta
pei.

MUREȘUL IMATEX TG. 
MUREȘ — CHIMISTUL RM. 
VILCEA 21—20 (8—9). Peste 
3 900 de spectatori au fost pre- 
zenți în Sala Sporturilor, care 
a găzduit derbyul etapei a 
XlI-a. Ambele formații au 
prestat un joc deosebit de fru
mos, mureyencele reușind, spre 
finalul partidei, să înscrie go
lul victoriei. Atlt Mureșui, cit 
și Chimistul au ratat cîteva si
tuații clare.. Portarul oaspete- 
lor, Doina Rodeanu, a avut o 
prestație foarte bună, ea apă- 
rtod și trei aruncări de la 7 m. 
Au înscris : Laszlo 9, Moszj 7, 
Stroia 3, Biro 1, Bărbat 1, 
respectiv Bloju 8, Verigeanu 5, 
Tbrok 4, Ionesou 2, Roraete 1. 
Au arbitrat R. Iamandi și Tr. 
Ene (Buzău). (A. SZABO- 
oonesp).

DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 
RULMENTUL BRAȘOV 29—24 
(5—13). Brașovenceie au jucat 
foarte bine In prima repriză, 
când s-au distanțat decisiv. 
Attt atacul, cit și apărarea lor 
au fost eficiente, Ribana Oan- 
cea și Eru'ko Demeter remar- 
cSndu-se prin eficacitate. Au 
înscris : Cr. Anton 5, Barza 5, 
Keller 5, Curea 2. Stoenescu 1, 
Mocami 1 Rateu 1, ’respectiv 

Liliana Hăvîmeanu (Confecția) na înscrie din non pentru 
formația ta Foto : Aurel D. NEAGU

CULTURISM ’86- ’87

Oanoea 6, Demeter 6, IEe 4, 
Tache 3, Boriceanu 3, Bilă 2. 
Au arbitrat Gh. Șandor (Ora
dea) și N. Iancu (Buzău). (O. 
BĂLTEANU-coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — CSM SF. GHEORGHE 
28—18 (16—12). Joc spectaculos, 
în care constănțenoele — cu 
multe handbaliste tinere tn 
formație — au condus aproape 
tot timpul. Toate încercările 
oaspetelor de a reduce din 
handicap au fost lipsite de 
succes. Au Înscris : Cazacu 11, 
Manca 3, E. Cajrapetru 3, Mo- 
toșcă 2, Matarangă 2, Cămui 2, 
Pîiiîianu 2, I— Carapeiru 2, Za- 
pis 1, respectiv Andruc 8, Vi- 
șan 4, Furtună 2, Laszlo 2, Ko- 
pacs 2. Au arbitrat G. Lambru 
și H. Marzavan (București). 
(CORNEL POPA-ooresp.).

ȘTIINȚA BACAU — CON
STRUCTORUL BAIA MARE 
36—17 (19—8). Știința — care 
a avut o evoluție foarte bună 
— s-a ridicat la un nivel al 
jocului mult peste cel al băi- 
mărenoelor, oonducind din pri
mul și pină in ultimul minuit 
de joc. Au marcat : Tîrcă 10, 
Petrea 6, Popa 5. Butnărașu 5, 
C&abotaru 4, Danîlof 3, Lunca 
2, Cervenciuc 1, respectiv Bu
jor 5, Pop 4. Stan 4, Booa 2. 
Clioată 1, Cheța 1. Au arbitrat
B. Vasiliu și V. Vlăduț (Iași). 
(S. NENTȚÂ-coresp.).

CJ8JW. INDEPENDENȚA SI
BIU — TEROM IAȘI 25—23 
(12—11). Gazdele au preluat 
conducerea abia în min. 20 
(9—8). In continuare jocul a 
fost echiiiV.brat, s'biencele des- 
prinzlndu-se în ciștigătoare In 
min. 52, când aveau pe tabelar 
de marcaj 22—17. Astfel că în 
ultimele 8 minute ale partidei 
teșencele nu au putut face alt- 
oeva decât să reducă din scor. 
Au marcat : Coșulțchi 6, Cion-

„Trofeul Potaissa" — Turda, 
7—8 noiembrie „Cupa Aurul" 
— Baia Mare, 21—22 noiembrie 
„Cupa Metalotehnica* * — Tîrgu 
Mureș.

La Casa de cultură a sin
dicatelor din Iași s-a des
fășurat un concurs republican 
de culturism pentru seniori. 
Ciatigălorii categoriilor : 70
kg — M. Alba (Vagonul Arad), 
te kg — D. Floriei (C.FJ4. 
Iași). 82 kg — S. Mindrută 
(Viitorul Buzău), 88 kg — P. 
Ciorbă (C.F+L Iași). peste 88 
kg — E. Dunca (Metalotehnîca 
Tg. Mureș).

• A fost primul concurs de 
culturism din anul 1987, con
tând pentru circuitul competi- 
țional national. Următoarele 
etape ale acestui circuit sînt : 
21—22 februarie „Cupa Rapid** 
— București. 28—29 martie 
„Cupa Primăverii** — Pitești, 
3—1 aprilie „Cupa Electromo
tor** — Timișoara. 10—11 apri
lie „Cupa Sănătatea** — Satu

• Mare, 18—19 aprilie „Cupa 
Seagul Roșu" — Brașov, mar- 
tle-aprilie concursuri munici
pale. iudetene si zonale de ca
lificare pentru Campionatele 
Naționale, 8—10 mai Campiona
tele Naționale pentru juniori I 
si juniori II — București, 23—24 
mai Campionatele Naționale 
pentru seniori — Tîrgu Mureș,

20—21 iunie „Trofeul Dacia" 
— Constanța (cu participarea 
unor concurenți străini), 18—19 
iulie „Cupa Armătura" — Za
lău, 5 septembrie „Cupa Farul" 
— Constanta. 10—11 octombrie 
„Cupa Matrița" — Odorheiu 
Secuiesc. 24—25 octombrie

Deci, un calendar competiți- 
onal foarte bogat care obligă 
pe culturiștia de performantă 
la o pregătire permanentă, pe 
parcursul întregului an. Este, 
de asemenea, de subliniat că 
Întrecerile de culturism au cu
prins aproape toate zonele tă
rii.

Câștigătorul circuitului com- 
petitional este stabilit ia fine
le fiecărui an ne baza, 
punctajului realizat la fiecare 
concurs de către atleți și echi
pele lor, existând si un coefici
ent de dificultate a competiției 
respective (ooncurs de nivel 
republican — 10 puncte, cam
pionat național — 30 de punc
te. concurs internațional — 40 
de puncte ș.a.m.d.).

Câștigătorii circuitului pe a- 
nul 1986 sint următorii : la ju
niori mici Mihai Popa (Liceul 
industrial „Spiru Haret" Bucu
rești). la juniori mari Sorin 
Seruna (Turdeana Turda), iar 
la seniori Florin Uceanu (Lice
ul industrial „Spiru Haret" 
București). Pe echipe circuitul 
competițional a fost dștigaț a- 
tît la juniorii mici, cit si la 
juniorii mari de Liceul Indus- 
rial „Spiru Haret" București, 
iar la seniori de Vagonul Arad. 

tea 5, Paști u 4, Mohanu 4, Gros 
2, Olteana 2, Hamza 1, Brănuț
1, respectiv Covaliue 9, Haîdău
4, Duca 3, Ilorga 3. Nisăpeanu
2, Alexescu 2. Au arbitrat M. 
Stăncilă (București) și L 
Nioolae (Ploiești). (I. IONESCU- 
ooresp.).

RAPID BUCUREȘTI — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 19—23 
(8—12). Meci decurs im potriva 
calculelor hîrtiei care — prin 
prisma poziției In clasament — 
indicau Rapidul drept favorită. 
Duipă o scurtă perioadă de ta
tonare, Confecția a preluat 1- 
nițiativa și s-a distanțat trep
tat : 7—1 an min. 14, 11—6 (25). 
Partea a doua a jocului a de
curs în aceeași notă. Confec
ția știind să-și mențină avan
tajul. Jocul bun al lui Hăvîr- 
neanu, Mălureanu și Grigoraș, 
ca și al portarului Iliescu, n-a 
putut fi contracarat de spora
dicele sclipiri personale ale lui 
Dobre și Doiciu de la Rapid. 
In plus, Rapid ni s-a părut a 
fi adoptat un sistem de apăra
re neadecvat (4 plus 2) în 
fața unu; atac în care doar 
Grigoraș punea problema șutu
lui de la d'stanță. Poate că un 
„6 In linie" ar fi dat o altă 
turnură meciului. Au înscris : 
Dobre 5, Doiciu 5, Grigoraș 3, 
Vasile 3, Stanciu 2, Iagăru 1, 
respectiv Mălureanu (cea mal 
bună de pe teren) 8, Grigoraș
5, Hăvîmeanu 3, Arvatu 2, V. 
Constan tin eseu 2, G. Constantâ- 
nescu 2, Nuțu 1. Au arbitrat 
bine Gr. Bolocan și S. Sticea 
(Brașov). (Sorin S ATM ARI).

„CUPA CARPAȚi" LA
(Urmare din pag. 1)

o oarecare diferență, oompo- 
nenteSe oentaului olimpic de la 
Vatra Bornei. In vederea al
cătuirii lotului pentru Univer
siada de iarnă, federația a o- 
ferit Elenei Rei.t și Rodicăi 
Hoha, sportive senioare, posi
bilitatea de a-și disputa, in 
afara concursului, șansele. Dacă 
Reit a ieșit în clasamentul ge
neral doar pe locul patru 
(17—54), fiind Întrecută de ju
nioarele Ileana Hangan și E- 
dith Bako, In schimb Rodica 
Hoha a constituit (17:30) o 
frumoasă surpriză, tnregistrlnd 
cel mai bun timp în cursa de 
5 km. Așa stînd lucrurile, In
cluderea ej în formula de e-

DIVIZIILE A DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

15+30, Pogonaru 13+21 de 
la ICED, respectiv Mănăilă 
30+14, Băiceau 16+37. Arbi
tri : M. Aldea — C. Dumitra- 
che și M. Dimancea — M. Pe
trescu. (Octavian GUȚU — co
resp.).

DINAMO ORADEA — RA
PID BUCUREȘTI 2—0 : 88—80 
(51—31) și 89—87 (46—50).
Jocuri viu disputate, în care 
victoriile au revenit echipei 
mai calme și cu acțiuni mai 
organizate în finaluri. A plă
cut în special meciul de ieri, 
în cursul căruia a fost înregis
trat scor egal de 14 ori. Au 
înscris : Kosa 9+4, Pascu 0+2, 
Fodor 0+4, Flaundra 25+6, 
Rădulescu 9 + 9, Antochi 16+32, 
Nicoară 4+0, Costin 13+24, 
Cristea 12+8 pentru orădeni, 
respectiv Mihai 2+1, Dăescu 
5+0, Marinache 5 + 6, Popovici 
17+7, M. Dumitru 8+12, Ghi- 
ță 5+10, Gh/ Dumitru 4+16, 
Sipoș 17+12, Suciu 15+23, Bă
nică 2+0. Sîmbătă au arbitrat 
G. Isofache (Cluj-Napoca) și 
G. Dutka (Oradea), ultimul în- 
locuindu-1 — conform regula
mentului — pe craioveanul Al 
Guță (care nu a putut ajunge 
în timp util la joc). Această 
schimbare nu justifică gestul 
antrenorului V. ' Bulancea 
(Rapid), care în min. 19, la 
scorul de 51—31 pentru Dina
mo, a vrut să-și retragă echi
pa de pe teren, pe motiv că 
este dezavantajat de arbitri. 
Ieri au condus B. Bădilă 
(București) și G. Isofache. (Ilie 
GHIȘA — coresp.).
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ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 
—. C.S.U. BALANȚA SIBIU 
2—0 : 86—71 (42—32) și 82—78 
(39—50). Dacă sîmbătă fruntașii 
grupei au învins la o dife

Ln sase orașe din tară s-a 
desfășurat cea de a treia etapă 
a returului Campionatului pri
mei divizii feminine de volei, 
lată rezultatele si scurte re
latări :

Grupa I valorică
DACIA PITEȘTI — UNI

VERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA 2—3 (5, —10. —8, 11,
—8). Peste 2 000 de spectatori 
au urmărit timp de două ore. 
o partidă foarte frumoasă, 
spectaculoasă, la reușita căreia 
si-au dat din plin contribuția 
jucătoarele ambelor echipe. 
Si, chiar dacă gazdele n-au 
Învins, asa cum ar fi dorit 
spectatorii. aceștia au plecat 
totuși mulțumiți de spectaco
lul la care au asistat. Victoria 
a revenit pe merit campioa
nelor care au un lot puternic, 
omogen, greu de depășit. Pri
mul set a revenit lejer piteș- » 
ten celor care au practicat un 
j'oc frumos, combinativ, cu 
blocaje sigure și atacuri pu
ternice. Deconectate prea re
pede, gazdele au pierdut ne- 
permis următoarele două seturi 
(în II au fost conduse cu 
8—0, iar în III cu. 7—0). In 
cel de-al patrulea set si-au 
revenit si, oonducind cu 5—0 
si 10—5. au egalat situația la 
seturi. Ultimul, decisiv, a fost 
la discreția campioanelor oare 
au schimbat terenul la 8—1 
si au cîștigat la 8. Antrenorul 
craiovencedor, I. Constanti- 
nescu, a efectuat pe parcursul 
jocului schimbările oele mai 
indicate,, reușind. astfel, să 
păstreze în teren formația cea 
mai oportună momentelor 
partidei.

Arbitrii C. Oprea — P. 
Piturcă au condus formațiile : 
DACIA — Victoria Banciu, 
Mihaela Marian, Claudia Tă- 
tacu, Felicia Popescu. Cocina

SCHI FOND JUNIORI
chipă pentru J.M.U. de iarnă 
trebuie luată In considerație.

REZULTATE TEHNICE : 5
km, junioare : 1. neana Han- 
gan (A.S.A. Brașov — C.S.Ș. 
Bistrița) — campioană naționa
lă junioare mari și mici — 
17:39. 2. Edith Bako (A.S.A. 
Brașov — Constructorul Miercu
rea Ciuc) 17:42, 3. Mi
haela Pite (A.S.A. Brașov —
C.S.Ș.  Reșița) 18:07, 4. Daniela 
Filimon (A.S.A. Brașov — C.S.Ș. 
Vatra Dornei) 18 .-27, 5. Adina 
Tuțuilan (A.S.A. Brașov — 
C.SJȘ. Sibiu) 18:48, 6. Mihaela 
Cîrstoiu (Centrul olimpic — 
C.S.Ș. Predeal) 19:49,; 15 km, 
juniori: 1. J. Kubata (Ceho
slovacia) 46:51, 2. V. Șotropa

rență netă, ieri ei au avut de 
înfruntat o echipă evident mai 
ambițioasă, care a și condus 
multă vreme. Rezultatul a fost 
decis în ultimele 10 minute, în 
care bucureștenii au ajuns de la 
58—68 la 73—68 datorită celor 
trei .coșuri de cîte 3 puncte 
marcate de Zdrenghea, pre
cum și celor înscrise de 
Vilcinschi (2) și Hoit (1). Coș- 
geteri : Zdrenghea 17+20,
Șariă 32+13, Scarlat 11 + 19 
de la învingători, respectiv 
Bretz 20+16, Herbert 10+19, 
Gh. Dăian 19+18. Arbitri : M. 
Oprea — B. Bădilă și I. Breza 
— L. Badea. (D. ST.).

RAMIRA BAIA MARE — 
POLITEHNICA SPORTUL
STUDENȚESC BUCUREȘTI 
1—1 : 88—102 (44—65) și 117— 
65 (53—35). In prima zi, stu
denții s-au impus printr-un 
joc mai agresiv și mai orga
nizat în apărare, precum și 
prin precizia aruncărilor de 
la distanță. Ieri, însă, băimă- 
renii au jucat fără cusur și au 
avut inițiativa permanent, 
deși au avut două indisponibi
lități : D. Dumitru și Susanu. 
Cosgeteri: Mara 25+45, Nater 
18+11, Gh. Radu 14+13, Cio
rtan 8+32 pentru gazde, res
pectiv D. Dăian 41 + 19, Con- 
stantinescu 26+19, M. Constan
tin 15+4. Arbitri : R. Vaida —
D. Roșea și V. Ilin — R. Vai
da. (Andrei CRIȘAN — co
resp.).

POLITEHNICA CSȘ UNI
REA IAȘI — UNIVERSITA
TEA CSȘ VIITORUL CLUJ- 
NAPOCA 2—0 : 97—95 (58—46) 
și 102—100 (57—46). Două fina
luri captivante, la capătul u- 
nor înțîlniri deosebit de echi
librate. Coșgeteri : Boișteanu 
33 +27, Takacs 23+14, Moscalii 
21+29 de la gazde, respectiv 
Crăciun 30+33, Pulbere 25+21. 
(Alexandru PINTEA — co
resp.).

Holbau. Cristina Buznosu (au 
mai jucat: Camelia Deică. Ma
riana Miron) ; UNIVERSITA
TEA ' — Eugenia Cotescu,
Carmen Cuejdcanu, Mîrela Po- 
poviciu, Monica Sușman. -Car
men TMliuc, Iuliana Enescu 
(Gabriela Dumitrescu, Liliana 
Hermeneanu. Tanfei Drăgof). 
(NARCISA FEȚEANU. coresp.).

C.S.U. I.M.N. GALAȚI — 
PENICILINA IAȘI 3—2 (10, 
—10, —7, 11. 3). O partidă in
teresantă, dramatică, putem 
spune, s-a desfășurat în Sala 
Sporturilor din localitate. Peste 
1 500 de spectatori aiu urmărit 
cu emoție evoluția inegală e 
gălățencelor. în timp ce ieșen- 
cele păreau puse pe fapte 
mari. Victorie meritată In 
final a gazdelor care au jucat 
bine în ultimele două seturi. 
S-aiu evidențiat Gabriela Cojo- 
caru, Ileana Berdilă. Cristina 
Buzilă Ae la învingătoare, res
pectiv Amalia Preda si Tatiana 
Popa. Au arbitrat G. Simu- 
lesau — S. Popescu. <T. SI- 
RIOPOL, coresp).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
— DINAMO BUCUREȘTI 3—2 
H3. —9, 11, —10, 11). Victorie 
prețioasă a gazdelor — intr-o 
oră si 27 minute — realizată 
printr-un joc mai bun declt 
al adversarelor atît la fileu cit 
Si în apărare. Dinamovistele 
au fost sub valoarea lor cu
noscută. greșind la preluări si 
făcînd blocaje ineficiente. Cele 
mai bune de la C.S.M. au fost 
Anca Besta. Carmen Bobe, 
Anca Ștefan, Magda Popoviciu, 
iar la dinamoviste: Doina Mo- 
rosan si Doina Dimofte. Au 
arbitrat : O. Manjțiu — M. 
Vlădescu (I. IONESCU. 
onresn).

Grupa a ll-a valorică
OLTCIT CRAIOVA — CHI

MIA RM. VÎLCEA 1—3 (—15, 
1. —11, —9). Joc de nivel teii- *

(România — A.S.A.) — cam
pion național de juniori mart— 
47:44, 3. M. Kukla (Ceho
slovacia) 48,50, 4. T. Ceaslawski 
(Cehoslovacia) 49:05, 5. V. Ca
rina (România) 49:03. 6. A. Bul
buc (România) 49:20... 10. R- 
Rășanu (St. Roșu Brașov) — 
campion național- la juniori 
mici — 51:03 ; ștafeta 4X5 km. 
1. România I (Fie, Bako, FiB- 
mon și Hangan) lh 01:59, 2.
România II lh 04:38, X Con
structorul Miercurea. CSiuc lh
10:20 ; ștafeta 4X10 km t 1.
România I (Cacina, Tanko, Bul
buc șl Șotropa) 2h 03:30, 1
Cehoslovacia 2h 04:46, 3. Româ
nia H 2h 08:57.

Luni are loc cursa de slalom 
masculin din cadrul „Cupei 
C.S.Ș.-Armata Predeal", pe 
Clălbucat.
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OLIMPIA BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI 
2—0 : 65—60 (31—28) și 62—58 
(22—37). Meciul de sîmbătă a 
fost echilibrat, de la cap la cap. 
Victoria a fost decisă în ul
timele minute și în special în 
min. 40, cînd Ecaterina Stingă 
a marcat două boșuri. Dumi
nică, Politehnica a condus cu 
31—16 (min. 18) și 54—43 (min. 
32), dar spre final coșurile în
scrise de Mălina Marinache și 
Alexandrina Bîră (printre care 
trei de cîte 3 puncte), precum 
și scăderea potențialului fizic 
al formației Politehnica au de
cis rezultatul. Au marcat: 
Cristea 20+23, Stingă 12+10, 
Bîră 13+11, G. Szoke 2+2, 
Marinache 6+12, Sipoș 6+2, 
Popa 6+0 pentru Olimpia, 
respectiv Roșianu 18+10, 
Zidaru 17+14, Dăian 2+0, 
Prăzaru-Mate 8+10, Ne- 
tolițchi 10+20, Moldoveanu 
5+4. Arbitri: C. George —N. 
Zdrula și M. Oprea — I. Cer- 
nat. (Nicoleta ALDEA).

VOINȚA CSȘ 2 BUCUREȘTI 
— POLITEHNICA CSȘ TI
MIȘOARA 2—0 : 80—46 (36—
26) și 84—69 (43—28). Cu
un lot evident mai bine 
pregătit, echipa Voința s-a 
impus cu autoritate, singura 
perioadă dificilă fiind. înre
gistrată între minutele 1—15 
ale primului joc, cînd oaspete
le au condus cu 10—2, 13—7 și 
18—15. Formația din Timișoa
ra nu a evoluat nici de data 
aceasta la nivelul ridicat cu 
care ne obișnuise cu cîțiva ani 
în urmă. Singurul punct cu 
adevărat pozitiv a fost pres
tația promițătoare a junioa
rei Ramona Neagoe (1,87 m — 
provine de la CSȘ 1 Constan
ța, antrenor Adrian loan). Au 
înscris:, Vasile 5+13, Gera 
5+8, Urogdi 3+5, Jugănaru
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„AȘTEPT DE LA JUCĂTORI 0 DĂRUIRE TOTALĂ!"

Dialog cu Octavian Cojocaru (Corvinul)

— Corvinul Hunedoara, echi
pa pe care o antrenați, a ob
ținut un punctaj mediocru, lo
cul 11, CU 15 puncte, la ju
mătatea întrecerii, sub nivelul 
pretențiilor care înconjoară a- 
ceastă echipă. Cum se explică 
acest lucru ?

— In viata oricărei echipe, 
fie ea și fruntașă, poate in
terveni la un moment dat. o 
cădere, o abatere de la tra- 
teul obișnuit. O parte din cau
ze pot fi saturația, uzura, sub
estimarea adversarului, cuibă
rite intr-o formații care, sub 
impresia unor lăudate sezoane 
anterioare, iși închipuie că 
poate înainta numai in virtu
tea inerției. Concret, aceste 
tar-e s-au tradus in'sinul echi
pei noastre, 'așa cum s-a rele
vat in ședința de analiză din 
5 ianuarie, prin lipsă de com
bativitate in faza de apărare, 
lipsa dublajului permanent, e- 
zitarea înaintașilor in efectua
rea presingului, naivitatea 
mijlocașilor, care s-au repezit 
mereu să atace decisiv, fiind 
eliminați din joc in caz de ra
tare. Formația noastră, ajunsă 
în stadiul- de simbioză a două 
generații, nu s-a omogenizat 
in sensul dorit, pentru că „t»î- 
teranii" nu au constituit în
totdeauna exemplul cel mai 
convingător pe planul dirze- 
niel.

— Redutabilă altădată, pe te
ren propriu, Corvinul și-a cam 
pierdut acest atu...

— Conform tradiției, am ob
ținut victorii la scor acasă, dar 
am șl pierdut 4 puncte, în me
ciurile cu Dinamo ?i F. C. Ar

geș, care, iată, ne trag atît de 
jos in clasament. Cu Dinamo, 
.xhipă matură, se poate tntim- 
pla oricui, la urma urmei. E- 
șecul la F. C. Argeș este acela 
pe care nu ni-l iertăm în rup
tul capului, căci, tn ciuda do
minării noastre, a marilor oca
zii de gol create, am capotat 
In cele din urmă, căzînd inad
misibil in capcana jocului pe 
contraatac, practicat cu otita 
succes de argeșeni. In schimb, 
am obținut 3 puncte tn depla
sare, un plus fată de alte se
zoane, datorat unui joc mai 
prudent, mai realist.

— Cum va resimți echipa 
plecarea lui Mateuț 1

— Mateuț este un mijlocaș 
de acoperire tehnic, omnipre
zent si bun finallzator. Va fi 
greu de înlocuit, dar nu și im
posibil.. Mă gîndese că duelul 
așteptat Nicșa — Suciu poate 
rezolva problema.

— Care ar fi jucătorii care 
„vln“ 1

— Postolache, un băiat de 18 
ani, o extremă dreaptă cu teh
nicitate tn regim de viteză ți 
cu disponibilitate la efort. Bul- 
garu, un alt junior al nostru, 
se anunță drept un „Ubero“ cu 
joc de cap bun, cu acroșa} și 
serviciu exact. Lavu, alt apă
rător, are viteză, combativita
te si o ,filunecare‘ de invi
diat. Noul venit, libianul 
Schnell, la cel 18 ani ai săi, 
are o surprinzătoare capacitate 
de orientare în teren.

— Se zice că pregătirile Cor- 
vinului au fost neobișnuit de 
„tari” In perioada montană, 
de la Sovata..:

— Volumul pregătirii nu poa
te fi acuzat decît de fotbaliștii 
cu potențial fiziologic inferior. 
Atunci, intr-adevăr, sporul in 
antrenament s-ar putea trans
forma intr-un bumerang, așa 
cum, să zicem, un motor de 
Trabant nu poate căra, fără 
repercusiuni, caroseria unui 
camion. In ce-i privzște pe 
jucătorii noștri, ei au demon
strat că pot reveni admirabil 
de la pulsul 170, la cifrele i- 
deale.

— Ați fost o vreme „secun- 
dul“ lui Mircea Lucescu. Care 
este sinteza colaborării ?

— Că fotbalul s-a înrudit cu 
cercetarea științifică, că el nu 
mai poate fi nici însușit și nici 
predat după ureche.

— Ce așteptați de la fotba
liștii Corvinului, ediția 1987 ?

— Un singur lucru : spirit 
de sacrificiu !

Ion CUPEN
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INFUZIE DE TINEREȚE
A.S.A. Tg. Mureș preferă 

să-si efectueze pregătirea 
centralizată in orașul de re
ședință. unde are. după spu
sele antrenorului Șt. Coidum, 
condiții optime de antrenament. 
După parcurgerea unei pe
rioade de 7 zile dedicată re
adaptării la efort, echipa se 
găsește acum in etana acumu
lărilor de forță și rezistență 
generale (primul meci de ve
rificare, la 4 februarie). Prin
cipala sarcină de îndeplinit, 
oină la declanșarea startului 
oficial : „perfecționarea teh
nicii de joc în condiții de 
viteză, de criză de timp și de 
spațiu" (St. Coidum).

Iată iotul jucătorilor tirg1- 
muireseni : Vodă, Varo, Biro
(junior) — portari ; Szabo. Je
nei, Naghl, Ispir (și antrenor 
secund, aîlat in ultimul său 
sezon competițional), Fodor, 
M. Gal — fundași : Botezan, 
C. Ilie, Popa. S. Dumitrescu, 
Kuti, Szanto (junior) — mij
locași : Cio’rceri. Albu,' Mun
tean, Soare, L. Moldovan 
(junior) — atacanți. Lingă ei 
au- mai fost cooptați cîțiva

LA A.S.A. TG. MUREȘ 
juniori din pepinieră proprie, 
deseoperiți și șlefuiți de an
trenorii Mircea Ronea și Csaba 
Solyom. Numele lor : Rusu 
(fundaș stingă), Zbîrcea (iun- - 
daș central), Beției si Bacul 
(mijlocași). Si, in fine. un 
jucător nou transferat. Emil 
Mucea. de la Avîntul Tg. 
Mureș, tot un junior.

După cum se observă la „con
fluenta" a două generații, „de
bitul" tineretului creste mereu. 
E ușor de calculat că nu mal 
puțin de 8 juniori aspiră ta 
titularizare, cel mai dotat din
tre ei fiind considerat Lucian 
Moldovan, un înaintaș tehnic, 
abil, cu simt de orientare, dar 
nereoeptiv, încă, total, la dis
ciplina colectivă. Două motive 
de satisfacție. în tabrăra 
A.S.A.-ei : recuperarea, după
vechi si serioase accidentări, 
a lui Naghl și Kuti, nrimul 
un fundaș central cu joc sigur, 
al doilea, un jucător de 19 
ani. inactiv un sezon întreg, 
dar remarcat la debut, prin 
clarviziune si capacitate de a- 
coperire a sarcinilor duble. 
(L C.).

CARPATI MÎRȘA SPERĂ SĂ URCE 
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Ia UNIVERSITATEA CRAIO
VA — ELECTROPUTEKE CRAIO
VA 0—1 (0—0). Divizionara A,

I lipsită de unii titulari (Lung, 
Utngureanu, Geblgău, Tilfflioi șa.) 
a cedat tn fața divizionarei B,

Icare a.jucat mai bine. A marcat 
Crețu (mln. 47). UNIVERSITA
TEA : Racolțea — Negrită, Clo- 
roianu, G. Popescu, Stănescu —

I Mănăiia, irlmescu, Dumitrașcu, I Badea - Blță, D. Nlcolae. (Au
mal jucat In repriza a n-a : 
Rada, O. Popescu, Mateescu șl 
BUeru). (Șt. GURGUI-coresp.)

• CORVINUL — F. C. BIHOR 
2—2 d—1). Partidă disputată sim- 

Ibătă. Au Înscris : Petcu (min. 
IU șl 80 — ultimul din 11 m),

respectiv ne (mln. 31) șl Boca 
(mln. 60) Corvinul : Ionlță I (Ciucur) — Tîrnoveanu, Mărgi
nean, Dubincluc, Badea — Petcu, 
Nicșa, Suciu (Bardac) — Burlan, 
Cojocaru, Văetuș. d. VLAD-

I coresp.).

• JIUL — MINERUL PARO- 
Ișeni 2—1 (2—0). Lasconl, In

bună dispoziție de joc, a marcat 
ambele goluri pentru diviziona
ra A, respectiv Sălăjan. Petro- 
șenenid au folosit următorul 

1,41*  : Boitor — Neagu, V. Popa, 
Sedecaru, Balaj — Dosan, Mul- 
țescu, Timofte, Băluță — Van- 
cea, Lasconi. După pauză, au 

Imaii fost Introduși în teren : 
Ghlțan, Henzel, Dina, Rus șl 
Coltar. (T. CORNEA-coresp.).

I» PETROLUL PLOIEȘTI — 
STEAUA MIZIL 0—0. Antrenorul 
M. Drtdea a început jocul în ur
mătoarea formulă de echipă :

INlculescu — Catlnca, Pitulice,
Bălan, p. Gușe — Hincu, Moca-

nu, O. Grig ore, L Solomon — 
Ursea, Cr. Ene, Au mai fost fo
losiți : Stan, Panalt, Zaflris, I. 
Grigore, Rlsnlc. (O. BALTEANU- 
coresp.).
• CORVINUL — C.SJH. LUGOJ 

2—1 (1—0). Au Înscris : Postola- 
che (mln. 7), Bozga (mln. 34), 
respectiv Logoză (mln. 20). Hune- 
dorenil au prezentat in teren 
formația : Ionlță (Mihailov) — 
Tîrnoveanu, Prlgore, Strola, 
Meszaroș — Burlan, Bardac, 
Klein (Hanganu) — Postolache, 
Gabor (Cojocaru), Bozga. (I. 
VLAD-coresp.),

• AV1NTUL REGHIN — „U“
CLUJ-NAPOCA 3—2 (2—0). Apro
ximativ 1 500 de spectatori au 
asistat la acest meci, disputat 
pe un timp geros șl pe un te
ren acoperit ou zăpadă (dar bine 
tasată). Au marcat : Nagy (tain. 
20 — din penalty), Markus (min. 
40), Albert (min. 87), respectiv 
Stoica (min. 85) șl Sabău (mln. 
86). Formația „alb-negri lor*  : Ca
val — Dobrotă, Ciocan, Poplcu, 
Lucacl — Mureșan (Blaga), 
Bucur (Moldovan), Feșnic (Giur
giu), Sabău — Boeru (Clmpeanu 
II), Biro I (Flșlc), Matei (Stoic*).

O METALUL REGHIN — AR
MATURA ZALAU I—1 (0—1).
Marcatori : Pop (min. 7«), res
pectiv Tașnadi (mln. 40). (L.
MAIOR-coresp.).
• F.C. INTER SIBIU — DI

NAMO 2—2 (2—1). Au Înscris : 
Văsil (mln. 32) și Tenghea (mln. 
S3 — din 11 m) pentru gazde, 
respectiv Damaschln I (min. 3) 
șl Mateuț (min. 79). Dinamo a 
Început jocul cu : Dohot — Re<l- 
nlc, Agachl, Movilă, Stănescu — 
Sabou, Mihăescu, Văldean, Ma
teuț — Damaschin L, Lupu. Au 
mal jucat : Nlcolae, Andone, Cr.

I
LOTUL OLIMPIC A

țUrmare din pag. 1)

I Pentru că la 18 aprilie va 

fi prima partidă oficială din 
preliminariile olimpice, cu re-

Iprezentativa R. F. Germania.
Pentru că, în vederea acestui 
debut, olimpicii vor intra în I seria meciurilor de verificare
chiar in această săptămînă. Și 
vor fi confruntări dificile, tes
te severe dacă avem în vedere I echipele pe care le vor întilni.

Cînd citiți aceste rînduri, 
componenții lotului nostru o- 

Ilimpic se află în Italia.
Miercuri, la Palermo, va avea 
loc meniul amical dintre re- I prezentați vele olimpioe ale ță
rii gazdă și României, repre
zentative cane (bineînțeles, în 
alte formule) au fost în aceea- 

iși gruipă preliminară în ediția 
precedentă. Acum meciul are 
caracter de verificare, dar ține 

Iși de palmares, iar gazdele se 
gîndesc, probabil, și la o re
vanșă după înfringerea de ta. 

• Bologna (2—1 pentru nod).

PLECAT IN ITALIA
Apoi, in 7—8 februarie, totul 
olimpic participă ta un intere
sant turneu la Cannes, în 
Franța. Dar, asupra acestuia 
vom reveni cu detalii.

Simbătă, olimpicii au susți
nut un joc-șooală, „în fami
ne", după care preparativele 
vor fi reluate pe stadionul din 
Palermo.

Duminică dimineața, fotbaliș
tii noștri au plecat, pe calea 
aerului, de ta București-Oto- 
peni cu destinația Roma, de 
unde și-au continuat călătoria 
în Sicilia.

Antrenorul Gheorghe Siaicu 
are la dispoziție următorii Ju
cători : Liliac și Speriata — 
portari ; M. Marian, Stancu, D. 
Ștefan (F.C. Argeș). Eduard, 
Weisenbacher, Cireașă — fun
dași ; C. Pană, Cristea (ambii 
de la Sportul Studențesc), 
Varga, Mujnai, Majaru, Bă
lan — mijlocași ; Șoiman, Bleu, 
Vaișcovici, Orac — înaintași. 
Medicul lotului este Gheorghe 
Untea. tar masor Tordache 
Parcea.

MECIURI AMICALE
Sava, Răducioiu, Bălăci, Bucur. 
CL BOTOCAN-coresp.).
• „POLI“ TIMIȘOARA — ME

TALUL BOCȘA 2—0 (2—0). Go
lurile au fost realizate de Bolba 
(min. 10) și Vlătănescu (min. 35). 
Antrenorul Ion V. Ionescu a 
trimis în teren următorul M1H“: 
Molse — Pascu, Ionuț, Șunda, 
Varga — iova, Neagu, Vlătănescu 
— Cismarik, Bolba, Bobaru. Au 
mai fost utilizați : Icobescu, An- 
dreaș, Brînzei, Lehman, Oloșu- 
tean, Drăghici șl Bozeșan II. 
Joi, 5 februarie, „Poli“ susține 
un nou meci de verificare — în 
compania divizionarei A Sportul 
Studențesc. (C. CRETU-coresp.).

• TORPEDO ZARNEȘT1 —
C.F.R. PAȘCANI 0—2 (0—1). Au
înscris Croitoru, din penalty, și 
Far caș. (R. SPIRIDON-coresp.).

• C.S.M. SUCEAVA — OȚE
LUL GALAȚI 0—0. Meciul a fost 
deosebit de disputat și cu multe 
faze spectaculoase. Oțelul : Popa— 
Borali, Anghelinei,' Agiu, I. Gigi— 
Mibuț, Burcea, Hanghiuc — Sta- 
mate, Ralea, Antohî. Au mal ju
cat : Rotaru și Badea. (I. MÎN- 
DRES0U-coresp.).
• I.C.I1M. BRAȘOV — DU

NĂREA C.S.U. GALAȚI 2—1 
(2—1). Au maract A. Vaslle și 
Roșu — ultimul din penalty, res
pectiv Cojocarii. OC. GRUTA- 
coresp.).

• GLORIA BISTRIȚA — 
STAHL NOW A DEMBA (Polonia) 

4—1 (4—0). Timp geros, peste 
1000 de spectatori prezenți la 
acest med amical internațional 
al echipei locale. Pentru învin
gători au marcat: Moga (min. 4), 
Goran (Jniin. 7), Ionele (min. 
39) și Toma (tain. 44), respectiv 
Markonskl fmln. 62). Gloria a 
început jocul cu următoarea for
mație ; JMalacl — Roman, Cer- 
vensclii, Toma, Voîca — Goran, 
Nlcolae — Florea, Ionele, Moga, 
AndreL Au mai fost folosiți : 
Șara, Tătăran, Slgmirean, Hur- 
loi, Com an. (I. TOMA-coresp.).

Carpati Mirsa a încheiat tu
rul cu un pasiv care este des
tui de neliniștitor : —4 la „ade
văr". Dar noul antrenor al e- 
chipei. Silviu Stănescu, care a 
preluat conducerea tehnică in 
ziua (12 Ianuarie) cînd s-a dat 
startul In pregătiri, este hotă- 
rît ca, împreună cu elevii lui, 
să evite retrogradarea. Pentru 
a realiza acest țel a întocmit 
un program cu cîte două sau 
chiar trei ședințe pe zi, iar 
fiecare jucător a fost solicitat 
să depună eforturi susținute 
pentru ca din prima etapă să 
fie într-o formă corespunză
toare unei comportări cit mai 
bune.

„Ca o primă impresie, după 
două săptămîni de pregătiri, 
toți jucătorii au răspuns la 
programul de efort impus, 
ne-a spus S. Stănescu. Sînt 
preocupat ca jocul să capete o 
dinamică mai bună, să existe 
un efort susținut si mai rațio
nal împărțit pe fiecare jucător. 
Sper ca pină Ia primul meci 
din reiur să realizez o concep
ție de joc corespunzătoare va

lorii și maturității jucătorilor 
ailați la Mirșa“.

După o scurtă perioadă de 
antrenamente desfășurate la 
Mirșa, în care s-a pus accen
tul pe readaptarea la efort, e- 
chipa s-a deplasat la Băile 
Herculane, unde a rămas pină 
la 1 februarie. Meciuri amica
le sînț perfectate cu C.S.M. 
Caransebeș, F.C.M. Brașov, 
Corvinul Hunedoara, Inter Si
biu, Gaz Metan Medias si „U“ 
Cluj-Napoca.

Doar un jucător. Ion Ion, a 
primit dezlegare, care însă nu 
a spus pentru care echipă op
tează. Noutăți în lot : Grădi
nara (mijlocaș) de la Inter 
Sibiu. Covaci (fundaș) de la 
Ocna Sibiului si juniorul Ter- 
iici (mijlocaș). Lotul mai cu
prinde următorii iuoători s 
Ciolacu, Lascu — portari. 
Schwartz, Purima, Fotache, I. 
Petre, Armean — fundași. Ad. 
Dumitru, Badea, Constantines- 
cu. Fățan — mijlocași. Flores- 
cu, Voiculeț, Stîngaciu, Sorin 
Marcu — înaintași. Antrenor 
secund este A. Barbu. (P. V.).

OBIECTIV... REVIZUIT LA ARMĂTURA ZALĂU
La 10 ianuarie a sunat „a- 

dunarea" sî la Armătura Za
lău : o vizită medicală urmată, 
timp de o săptămînă, de antre
namente ușoare atit în sală 
cît și în aer liber, antrenamen
te menite să readapteze trep
tat jucătorii la efort. După un 
Stagiu de pregătire de două 
săptămîni la Borsec, începe 
„seria" jocurilor de pregătire, 
toate pe bază de reciprocitate, 
printre partenere numărîn- 
du-se F.C. Maramureș, 
Cluj-Napoca, Mineral Cavnic. 
Olimpia Satu Mare si divizio
nara „C“ Chimia Zalău.

Fată de prima parte a cam
pionatului. lotul Armăturii a 
suferit o serie de modificări. 
Au plecat Marin Nlcolae la

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE 

CONCURSULUI PRONOSPORT
DIN 1 FEBRUARIE 1987

1. Avellino — Juventus (P) X
2. Avellino — Juventus (f.) X
3. Brescia — Inter, (p.) 2
4. Brescia — Inter, (f.) 2
5. Empoli — Ascoli 1
6. Milan — Verona ft>.) x
7. Milan — Verona (f.) 1
8. Roma •— Atalanta 1
9. Sampdoria — Fiorentina 1

10. Torino -- Como (n.) 1
11. Torino -- Como (f.) 1
12. Udin-ese — Napoli (p.) 2
13. Udinese — Napoli (f.) 2

FOND TOTAL DE CIȘ- 
TIGURI : 1.718.672 LEI, din
care 12.292 lei, report la ca
tegoria 1.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA MULTIPLA 
LOTO DIN 1 FEBRUARIE 

1987
FAZA I \

EXTRAGEREA I : 81 58 15 
45 37 75 72 7 57.

EXTRAGEREA a II-a : 27
85 80 36-74 65 4 42 19.

FAZA A II-a
EXTftA&EREA a III-a : 85

2 59 54 60 79 7 14 46.
EXTRAGEREA a IV-fl : 29

31 44 86 48 70 32 84 45.
EXTRAGEREA a V-a : 48

54 20 29 78 52 53 19 37.
EXTRAGEREA a Vl-a : 35

67 32 72 34 87 15 58 69.
EXTRAGEREA a VH-a : 1

14 48 10 60 70 7 61 35.
EXTRAGEREA a VIII-a : 38 

23 84 36 31 34 17 25 89.
FOND TOTAL DE CÎȘ- 

TIGURI (provizoriu) : 2.302.000 
Ici.

Chimia Km. Vilcea. Vasiliu si 
Remeș la Minerul Sărmăsag. 
P. Ciobanu (reîntors acasă la 
Videle) și Gheară, scos din tot 
pe motive de indisciplină. In
tre noii sosiți se numără Nico- 
lăuț (Minerul Sărmășag. pe un 
post deficitar la Armătura, cel 
de extremă dreaptă). Chil'a si 
Bode (reîntorsi de la Chimia 
Zalău, unde fuseseră împrumu
tați). Si fiindcă tot sfritem la 
capitolul... „efective", să-i no
tăm șl pe cei „20“ care, sub 
conducerea antrenorilor Ion 
Cotruț șl Mihai Bumbuț, s-au 
aliniat la startul pregătirilor 
pentru retur : Alexe, Ghete. 
Țăranu — portari : M. Bum
bul. Nutu, A. Petreanu. Marta. 
Chifa, Tașnadi. Lunga — fun
dași : R. Naghi, Păscută. Titi 
Nicolae. Bode. Meleg, V. Pe
treanu — mijlocași : Predeann,' 
Floricel, Nicolăuț, Sundas — 
înaintași.

înaintea începerii campiona
tului. conducerea asociației iși 
fixase ca obiectiv unul din 
primele 10 locuri. Tel atins, la 
finele turului Armătura cla- 
sîndu-se pe poziția a 9-a. cele 
17 puncte acumulate situînd-o 
în plutonul echipelor de 50%. 
Motiv însă si de reflecții... A- 
sa cum ne declara si Patriciu 
Suciu. vicepreședintele asocia
ției : „La ședința de analiză 
din această iarnă, ne-am revi
zuit obiectivul initial. Pentru 
retur am ridicat „ștacheta" 
pretențiilor. Dorim să venim pe 
unul din primele 7 locuri. Căci 
nu sint departe vremurile cînd 
Armătura termina întrecerea 
în două rînduri consecutiv în 
prima „treime" a clasamentu
lui". (D.M.) '



Ben Jehnson este noul recordman al lumii la 50 mCanadianul

NOI RECORDURI ATLETICE
GENOVA: partlcipînd Ia „triun

ghiularul" feminin de sală Italia 
— Bulgaria — Spania, Stefka Kos- 
tadinova (Bulgaria) a stabilit un 
nou record mondial la săritura ta 
înălțime, trectod peste ștacheta 
ridicată la 2,04 m (v.r. 1,03 m, Ta
mara Bîkova, 1983). Reamintim că 
săritoarea soflotă deține și recor
dul mondial In aer liber, eu 
2,08 m. ,

OTTAWA: reuniunea desfășura
tă aid slmbătă seara s-a Încheiat 
cu două noi recorduri mondiale 
indoor, ambele realizate în proba 
de 50 . m. La fete, Angela Taylor 
(Canada) a acoperit distanța ta 
6,06 (v.r. 6,11, Marita Koch. 1980), 
iar la băieți, Ben Johnson (Ca
nada) a oprit acele cronometrelor 
la 5,55 (v.r. 5,61, Manfred Kokot, 
1973). Alte rezultate din același 
concurs: Milt Ottey (Canada) șl 
Jake Jacoby (S.U.A.) — 2,20 m la 
înălțime, Greg Foster (S.U.A.) — 
6,35 la 50 mg Charles Cherulyot 
(Kania) — 8:10.22 la 3 000 m.

SUCCESE DE RĂSUNET ALE ÎNOTĂTOARELOR
(Urmare din pag l)

400 mixt, Noemi Lung a înotat 
excepțional, corectîndu-și cu 
zece secunde recordul național, 
stabilind, cu 4:31,36, cca mai 
bună performanță consemnată 
vreodată în lume. Un rezultat 
remarcabil a fost obținut și de 
Stela Pura — 4:05,93, recorduj 
național la 400 liber, cursă pe 
care a încheiat-o victorioasă 
în fața unor sportive ca 
Richter (RDG) 4:06,71, Martin 
(SUA) 4:12,72, Jardin
ța) 4:14,19, Babashoff (SUA) 
4:14,18.

(Fran-

Duminică, alte satisfacții : 
Costache — 54,27 la T00 liber 
(a doua clasată, Plevinski din 
Franța, a sosit după aproape 
2 secunde — 56,22), Lung —
2:11,66 la 200 mixt (2. Deben- 
derova 2:13,48, 3. Littmann, din 
R.D.G., 2:17,81), ambele repre- 
zentînd noi recorduri ale țării, 
de cea mai ridicată competiti
vitate internațională. Un nou 
record și la 200 fluture, unde 
Pura a fost a doua, cu 2:10,45, 
după Weigang (RDG) 2:09,34, 
altul, de junioare, la 200 spa- 
tp, stabilit de Andreea Sighiar- 
to — 2:14,90 (clasată după
Weigang — 2:10,11 și austra- 
lianca Livingstone — 2:14,10).

milă 
nou 
(v.r.mondial al distanței 

Jim Herring, 1986). In a- 
reunlune, conttad pentru
Premiu indoor, s-au con-

NEW YORK: 5:41,12 pe o 
marș — Tim Lewis (S.U.A.), 
record 
5:41,26, 
ceeași 
Marele
semnat o sumedenie de surprize: 
la o milă (1. Eamonn Coghlan — 
3:55,91), Steve Ovett a termlnat- 
al 8-lea, iar la 60 y (f), Evelyn 
Ashford a fost eliminată din se
rii I Alte rezultate:
McRae (S.U.A.) 6,11, 2. 
(S.U.A.) 6,14; 60 yg: 1. 
ter 6,98, 2. Renaldo 
(S.U.A.) 7,02; Înălțime 
trena Johnson (S.U.A.)

60 y: 1. Lee
Carl Lewis 
Greg Fos- 
Nehemlah

(f): 1. Ka-
1.89 m.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • Norvegianca Gre- 

te Waitz șl mexicanul Mauricio 
Gonzalez și-au adjudecat la fe
minin și, respectiv, masculin cursa 
de 10 km pe șosea, desfășurată 
sîmbătă la Miami (Florida). Tim
pii obținuți de învingători: 32:10 
șl 28:30. 9 Maratonul de la Ohlta 
a revenit japonezului Yaoshlhito 
Nishimura, care a străbătut dis
tanța ta 2h 12:03, devansîndu-1 pe 
compatrioții săi Mașayuki Nlshl 
și Tetsuhiko Kin. ’

1—0, Korctaol — Flear 1—0, Za
pata — Sosonko 1—0, șl 4 remize, 
cea mal importantă pentru cla
sament fiind cea dintre englezul 
Short sl cubanezul Nogueiras. Pe 
primele locuri: 1. Short 9 p, 2. 
Korclnoi 8 p (1), 3. Andersson 7,5 
p, 4. Nogueiras 7 p (1), Participă 
14 jucători.

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
PATINAJ VITEZA 0 Karin Ka

nia (R.D.G.) și Nick Thometz 
(S.U.A.) ocupă locul 1 ta clasa
mentul general feminin șl, res
pectiv, masculin al C.M. ce se 
desfășoară in Canada, la Sainte 
Foy. Cîștigind proba de 1 006 m 
(1:24,48) ;1 clasîndu-se a 4-a la
500 m (42,06). Kanla le-a devansat 
pe Bonnie Blair si Andrea Ehrig, 
clasate pe locurile 2 șl 3. Primul 
la 1 000 m (1 :19 58) șl al 3-lea la 
500 m (38,53), Thometz conduce 
la băieți, urmat de japonezii Ku- 
roiwa și Mitanl.

HOCHEI PE GHEAȚA 9 Ocu
pantele primelor două locuri ta 
campionatul unional, formațiile 
moscovite Ț.S.K.A. șl Aripile So
vietelor, s-au tattlnlt ta meci 
direct. învingtnd cu 4—1 (1—0,
0—0, 3—1). Ț.S.K.A. șl-a consoli
dat poziția mărindu-șl avansul 
la 10 puncte.

SCHI • Victorii ta serie pen
tru reprezentanții Elveției la C.M. 
de la Crans Montana: proba fe
minină de coborlre (pentru com
binata alpină) a revenit Michelet 
Flgtal (1:24,60), ceea ce l-a per
mis altei elvețience. Erika Hess, 
să clștige combinata alpină, ur
mată de Sylvia Eder (Austria) șl

Tamara McKinney (S.U.A.); pa 
primul loc, la băieți, în proba da 
coborâre s-a situat Peter Muller, 
locurile 2. 3 șl 4 fiind ocupate, 
de asemenea, de elvețieni, Zur
briggen, Alpiger și Hetazer. Ia 
sflrșit, medalia de-aur a cohort- 
rii fete a revenit Măriei Walllse» 
(Elveția), care și-a luat astfel o 
frumoasă revanșă " ‘
lei Figlni, care o 
sutimi de secundă 
nă de la Sarajevo 
priză de pre porții 
de schi fond al Suediei, desfășu
rat Ia OrnskSlddsvik (400 km nord 
de Stockholm) : Gunde Svan, cam
pionul mondial al probei șl me
daliatul cu argint la J.O. de la 
Sarajevo, a fost Întrecut la 58 
km de ttoărul său compatriot 
Torgny Mogren (23 de ani) 1 In- 
frtngerea iul Svan a apărut spe
cialiștilor cu atît mai neaștepta
tă cu cit ea a survenit cu doar 
10 zile Înaintea C.M. de la Oberst
dorf (R.F.G.), la care cel amintit 
e socotit favoritul nr. 1 I

In fața Mlche- 
tntrecuse cu ( 
la J.O. de lar- 
(1984). • Sur- 

In campionatul

BOB 9 După primele doul 
manșe ale C.E. de bob 4 persoa
ne, competiție găzduită de Cervl- 
nla (Italia), conduce echipa R.D.G. 
1 (2:04,69). urmată la 14 sutimi de 
secundă de echipajul Elveția 1.

AL DOILEA START
Cel mal mare succes din istoria handbalului polonez, clasa

rea pe locul 4 la C.M. din 1974, ctad România a cîștigat (la 
Berlin) cel de al patrulea el titlu suprem, a avut între argu
mente șl evoluția excelentă a foarte ttaărylul (pe atunci) Jerzy 
Klempel. Supranumit „bombardierul", „mina de aur**  etc., Klem
pel a dominat apoi, ani la rind, handbalul din țara sa, aduntad 
plnă la 6 marile 1982 exact 222 de selecții ta „națională". După 
care, socotit prea bătrta (născut 1952), el a ieșit, se părea de
finitiv, din vederile antrenorilor reprezentativei, deranjați atlt 
de vârsta cit șl de temperamentul lui Klempel.

Recent insă, spre surpriza specialiștilor, Klempel șl-a făcut, 
la aproape 35 de ani, reapariția ta echipa națională, aducîndu-șl 
o contribuție importantă la victoria Poloniei ta fața selecțio
natei U.R.S.S. (27—24), ta meciul de la Rostov prilejuit de 
„Cupa Mării Baltice" I La acest al doilea start, „spiritul de luptă 
al lui Klempel l-a mobilizat pe jucătorii noștri" („Przeglad Spor- 
towy"), asta părlnd să conteze mal mult decît faptul că, plnă 
la urmă, Polonia n-a strălucit ta competiția respectivă, adju
decată tocmai de formația U.R.S.S. „M-a bucurat enorm reche
marea la lot șl, pentru a nu-1 dezamăgi pe antrenorii Kanlowski 
șt Lakomy. m-am pregătit cu maximă seriozitate", a declarat 
Klempel, reapariția Iul (trimițând cu glndul șl la „redescoperi
rea" Iul Bdldnl) sugerfad că, azi, performanța reconsideră tot 
mal atent criteriile de virată, privind mal mult la forma ju
cătorilor șl mal puțin la buletinele lor de Identitate !

BASCHET 9 Amical la Guada
lajara (Spania), unde echipa so
vietică Jalghiris Kaunas a învins 
o selecționată locală cu 102—92 
(45-47).

BOX 9 Mexicanul Gilberto Ro
man și-a păstrat titlul de cam
pion mondial ȚV.B.c.) la catego
ria super-muscă. intrectndu-1 la 
Montpellier fFranța) pe france
zul Antoine Montero, prin oprire 
dictată de arbitru in repriza a 9-a.

HANDBAL 9 In cadrai turneu
lui internațional masculin de la 
Sofia, formația Ungariei a clștl
gat cu 33—31 (17—15) meciul cu e- . 
chlpa Cubei. iar selecționata 
U.R.S.S. a Int-ecut cu 
(12—8) pe caa a Poloniei.

28—16

(a 12-a) 
de la

ȘAH 9 Penultima rundă 
a turneului International 
Wljk aan Zee (Olanda) a consem
nat 3 victorii. S'erren — Gutman

TENIS 9 Cehoslovacul Miloslav 
Meclr a terminat învingător la 
Sydney („Marele Premiu**),  dlspu- 
ntad ta finală de australianul Pe
ter Doohan cu 6—2, 6—4. Finală 
sută Ia sută australiană la dublu: 
Drewett Edmondson — Doohan, 
Warder 6—4, 4—6, 6—2. 9 Turneul 

' de dubiu feminin de la Tokio a 
revenit perechii Helena Sukova — 
Claudia Kohde-Kllsch, care a În
trecut in rtnală cuplul Pam Shri
ver — Eliss Burg'n: 6—1, 7—6 • 
Turneu feminin și la Auckland 
(Noua Zeelandă), pe tabelut în
vingătoarelor figurînd numele lui 
Gretchen Rush (S.U.A.) la simplu 
(6—2, 6—3 cu Terry Phelps) și al 
perechi! Julie Richardson, Anna 
Fernandez (4—6. 6—4, 6—2 cu Gret
chen Rush, Elisabeth Minter). 9 
Semifinale la Guaruja (Brazilia): 
Motta — Pecci 7—S. 6—2. Mattar — 
Oresar 6—4. 7—6. 9 Elveția șl An
glia, victorioase ta grapele de ca
lificare, tșl vor disputa finala 
„Cupei Europei", la Hanovra. Ul
timele lor rezultate din grape: El
veția — Cehoslovacia 3—0, Anglia 
— R-.FG, 2—1.

Ovidiu IOANITOA1A

UNGARIA SCHIMBARE DE GENERAȚII

Tur de orizont in campionatele naționale din Europa

CAMPIOANA LA HOCHEI
(Urmare din pag l) fost șl el în 

Superioritatea

DINAMO — SPORT CLUB 5—2 
(3—1. 0—0, 2—1). Bucureștenll au 
căutat — șl reușit — să ștear
gă impresia lăsată după meciul 
pierdut In fața gălățenilor. Deși 
fără Tureanu șl Costea, amîndoi 
accidentați, Dinamo, cu Înaintașul 
Plsăru șl portarul G. Huțan ta 
excelentă formă, a clștlgat după 
un meci spectaculos, cu nerv. Nu 
e mai puțin adevărat că Sp. Club 
s-a comportat sub așteptări, por
tarii Barta și Fekete primind fle
care cite un go’ parabll, tar fun
dașul Gali greșind 'copilărește la 
un altul. Au marcat: Lukacs (8), 
Solyom (13), Bacso (tot ta mln. 
13), Andras (43). Pisăru (44) — D„ 
respectiv B. Nagy (11). z. Nagy 
(42). Au arbitrat bine: N. Enache 
— Șt. Enciu, Gh. Tasnadi. Minute 
de penalizare: 12—14.

SPORT CLUB — DUNAREA 6—2 
(1—0, 3—1, 2—1). Deși a reușit o 
primă repriză de calitate. Dunărea 
nu a mal putut ține, In general, 
ritmul din prima parte â turneu
lui. Portarii Rădulescu șl Necull-

zl mal puțin 
de ansamblu 
materializat

ță au 
fastă, 
a echipei locale s-a 
prin golurile marcate de B. Nagy 
(9), Gereb (31), Baricz (37, 40 , 44), 
J. Bartalis (58). Pentru Dunărea 
a înscris GherghLșan (ta min. 22 
șl ta... ultima secundă a meciu
lui). AU condus bine: șt. Enciu — 
N. Enache, En. Both. Penalizări: 
16—10.

STEAUA — DINAMO 5—2 (1—0, 
2—2, 2—0). Meci spectaculos, eu 
faze de mare efect (mal ales In 
repriza a doua) .ta care Dinamo 
a jucat, din nou fără Tureanu șl 
Costea. Ambele formații au plă
tit Insă tribut oboselii acumulate 
de-a lungul celor șase zile de con
curs. Au marcat: V. Huțanu (2), 
Burada (28, 52) Gliga (35), Hă- 
lăucă (50) — S.. Lukacs (26), Cră
ciun (36) — D. Bun arbitrajul bri
găzii D. Trandafir — FI. Gubernu, 
Gh. Tasnadl. Penalizări:

Iată clasamentul :
24—8.

1. Steaua 30 25 1 4 153- 73 51
2. Sport Club 30 16 2 12 117- 99 34
3, Dlnamo 30 14 3 13 133-119 31
4. Dunărea 30 1 2 27 86-198 4

Prima parte a campionatului 
ungar s-a încheiat cu o surpriză 
de proporții: lideră este echipa 
M.T.K., care la sflrșltul competi
ției naționale 1985—86 era ame
nințată de retrogradare I Au exis
tat și alte poziții nescontate: for
mația campioană de anul trecut, 
Ilonved Budapesta, cu multi in
ternaționali, s-a clasat a 7-a, Fe- 
rencvaros s-a situat a 6-a, iar 
Itaba Gy6r se află ta plutonul 
codașelor. „Nu a fost un an bun 
pentru echipele de club și cele 
reprezentative ale Ungariei — 
scrie ziarul ..Nepsport" —, dovada 
fiind prestația neașteptat de sla
bă la C.M. din Mexic, primele 
jocuri din preliminariile C.E., pre
cum și eliminarea tuturor forma
țiilor din cupele europene". După 
aceste .eșecuri s-â produs o schim
bare radicală, la nivelul condu
cerii federației ?ît șl ta rindul e- 
chlpelor din primul eșalon: au 
fost promovate elemente tinere, 
dar încă insuficient rodate, fireș
te, pentru competiții de amploare.

Dacă M.T.K. a ajuns ta fruntea 
clasamentului, reatizlnd un pro
centaj de 83%, meritul pare să a- 
parțlnă in primul rtnd antrenoru
lui Joszef Verebes (numit, recent, 
conducător tehnic șl al echipei 
naționale) care. In afară de lan
sarea unor elemente tinere, ■ 
știut să pregătească, plnă mal 
ieri necunoscuțl ea Gaspar. Bog- 
nar, Szelbert șl Bodo. Pentru re
tur se prevede Insă o luptă pa
sionantă pentru titlu cu Ujpestl 
Dosza, clasată ta prezent pe po- 

——......... 1 două 
diferență de M.T.K. Dacă 
Dosza (antrenor fostul ln-

ziția secundă, la numai 
puncte
Ujpestl

IN
Spaniei s-a <’: 
sîmbătă, derbyul 
fruntașele 
Iul, F.C.
Real Madrid. Jucînd aca
să, „Barca" a învins cu 

3—2 (goluri înscrise de 
Lineker, de trei ori, res
pectiv Valdano șl H. San
chez, din 11 m) șl astfel 
conduce acum In clasa
ment cu 38 p, urmată de 
Real — 35 p.

IN TURUL 4 din Cupa 
Angliei, cea mai mare 
surpriză a furnlzat-o e- 
chlpa din liga a 3-a, Wi
gan., care a eliminat cu 
I—0 pe Norwich (locul 
7 ta prima ligă). Singu
rul punct l-a realizat 
Butterworth — autogol 1

CAMPIONATUL 
desfășurat, 

„ _1 dintre 
clasamentu- 

Barcclona și

ternațional Janos Guides) nu ar 
fi pierdut ultimele două partide, 
ea ar fi foa*.  pe poziția tatii, 
avtad și un golaveraj bun (23—9). 
Această formație se bazează pe 
unii jucători cu experiență ca 
Szcndrel (portar), Kardos (fun
daș), iar dintre noii achiziționați 
pe apărătorul Katona șl exLrema 
stingă Sulija. .Eu cred — spunea 
Gdrocs — că noi vom fi noii cam
pioni, rupind astfel tradiția din 
ultimii ani, ctad Honved s-a cla
sat prima".

O surpriză a mai constitult-o 
poziția echipei din provincie. Pees, 
care, sub bagheta iul Janos Ga
ram!, cu elemente foarte tinere, 
s-a bazat mai ales pe Bodnar 
(portar). .Sperăm să jucăm in 
Cupa U.E.F.A., dacă ne vom pu
tea păstra locul al 3-lea*  — spu
nea Garam!. Șl formația din Szom- 
bathely (locul 4), sub timona lui 
Ratkai, s-a comportat peste aștep
tări. Nu se poate spune că Fe- 
rencvaros (antrenor, fostul inter
național Dalnoki) și-a pierdut șan
sele la un loc fruntaș, dar, ne- 
avtnd un conducător de joc șl a- 
tacanțl de valoare, a ocupat un 
loc mal modest (6). A dezamăgit 
locul echipei militare Honved (7). 
cu atlt mal mult cu cit ea are ta 
componență numeroși internatio
nal! ca portarul Andrusch, funda
șul Sallal, mijlocașul Garaba, a- 
tacanțil Detari și Dajka, oare nu 
s-au ridicat, Insă. Ia nivelul aș
teptărilor (ca șl ta turneul final 
al C.M. din Mexic).

Dacă privim lista golgeterilor 
vom constata că. In sezonul de 
toamnă, primii clasați au marcat 
destul de puțin: 10 g — Szelbert

Portarul Jozsef Szendrcl (Uf- 
pesti Dozsa), selecționat și in 
■rchipa națională,. parcă stă pe 
gînduri... cui să-i trimită ba

lonul
Foto : Kepes Sport

(M.T.K.); Detari (Honved) șl Ros- 
tas (Ujpestl Dozsa) — cu cite 8 g. 
Lupta pentru retrogradare pune o 
singură întrebare: care va fi for
mația (ta afară de ultima clasa
tă Dunaujvaros — 6 p) care va 
ajunge în „B“ t Slofok (nou pro
movată), Zalaegerszeg. GyOr (al
tădată fruntașă h sau Eger, toate 
CU cite 12 p.

Ion OCHSENFELD

Șl Manchester United a 
fost eliminată de Co
ventry (0—1) pe teren 
propriu I Alta rezulta
te : Arsenal — Ply
mouth 6—1, Bradford — 
Everton 0—1, Totten
ham — Crystal Palace 
4—0, Wimbledon — Ports
mouth 4—0, Newcastle — 
Preston 2—0, Stoke — 
Cardiff 2—1, Walsall — 
Birmingham 1—0. 
tanțe dta 
Shrewsbury — Hull 
West Ham — Orient 
Partidele Chester — Shef
field Wednesday, Lu
ton' — Q.P. Rangers șl 
Aidershot — Barnsley 
(toate Încheiate la ega
litate, 1—4) se vor reju- 
ca. în meci restant dkn 
campionatul Angliei :

turul
Res-

2 :
1-2, 
4—1.

Charlton — Nottingham 
Forest 0—1.

In SCOȚIA a avut loc 
turul al 3-lea dta cadrul 
Cupei. Cea mal mare 
surpriză s-a produs la 
Glasgow, unde Rangers 
(locul 2 ta clasament) a 
fost Învinsă de ultima 
clasată ta campionat, e- 
chipa din Hamilton. cu
1— 0 1 Alte rezultate : 
Dundee United — Alr- 
drieontans 1—1 1, Midlot
hian — Kilmarnock 0—0 
(ambele se vor rejuca), 
Hibernian — Dunfernllne
2— 0, St. Mirren — Cale
donian 3—0. Trei jocuri 
au fost amtaate dta 
cauza timpului nefavora
bil.

ULTIMELE rezultate 
ale turneului in sală de 
la 'Strasbourg : semi
finale : Neuchâtel —
F.C. Metz 1—2, pogon 
Sczecln — Borussia 
Monchengladbach 5—4 
(după penaltyuri) ; ta 
finală : Metz — pogon 
6—3 pentru locul 3: Mân- . 
chengladbach — Ncu- 
châtcl 3—1.

ITALIA (et. 17). Avelll- 
no — Juventus 1—1, Bres
cia — Inter 0—1. EmpoU
— Ascoli 1—0, Milan — 
Verona 1—0, Roma — A- 
taîanta 4—2, Samndoria
— Florentina 3—1. Torino
— Como 1—0. Udinese — . 
NapTI 0—3. Pe * primele 
locuri in clasament: 1 
Napoli 26 p, 2. Inter 24 p 
3' Juven’us 22 o.
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