
Astăzi, la Palermo, ntr-un meci amical *

ÎNTÎLNIREA DINTRE SELECȚIONATELE 
OLIMPICE ALE ITALIEI Șl ROMÂNIEI
PALERMO, 3 (prin telefon). 

Sicilia i-a primit pe compo- 
nenții lotului nostru olimpic cu 
mult soare. La prînz, la Paler
mo termometrul indica +15 
grade. Lotul nostru a sosit du
minică seara în localitate, iar 
luni, la ora 10.30, pe stadionul 
comunal a efectuat primul an
trenament. A revenit după- 
amiază, la ora 10, pentru o nouă 
ședință de pregătire. Vremea 
frumoasă creează o bună dispo
ziție îp rîndurile selecționabili- 
lor, iar prezența conducerii fe
derației și a antrenorului Eme- 
rich Jenei, care, împreună cu 
Ghcorghe Staicu, a condus pre
gătirile, confirmă interesul și 
seriozitatea cu care este tratat 
meciul de miercuri. Meci greu. 
Cum scria și „Giornale De Si
cilia", antrenorul Dino Zott 
(fostul mare portar) i-a convo
cat pe jucătorii săi. la Palermo, 
luni după-amiază. Iar marți, de 
la ora 10,30, ambele echipe luau 
parte la antrenamentele prevă
zute, italienii — pe stadionul 
Central, iar fotbaliștii noștri — 
pe un teren secundar. Miercuri. 
Stadio Comunale „La Favorita", 
din Palermo, găzduiește a treia 
partidă dintre reprezentativele 
olimpice ale României și Italiei. 
Prima a avut loc la 26 octom
brie 1983. la Brașov șl s-a în
cheiat cu un scor alb, iar a 
doua — la 28 martie 1984. la 
Bologna, cînd România a cîști- 
gat cu 2—1, ambele partide In

cadrul preliminariilor J.O. Si
gur, acum gazdele se gîndesc 
probabil la o revanșă. Lotul 
olimpic al Italiei a jucat o 
partidă la 14 ianuarie, la Pa
tras cu selecționata similară a 
Greciei, pe care a învins-o cu 
2—0, prin golurile lui Carnevale. 
Lotul italian cuprinde 17 jucă
tori de Divizia A, de la Juven
tus, Como. Napoli, Milan, Ve
rona, Torino și Sampdoria, toți 
titulari în etapa de duminică, și 
un divizionar B, Rebooato, de 
la Pescara, golgeterul diviziei 
secunde, cu 15 goluri marcate 
în 19 etape.

Ieri, după antrenamentul ita- 
. lienilor, pe care l-am urmărit, 
antrenorul Dino Zoff ne-a co
municat următoarea formație 
probabilă : Tacconi — Tassotti, 
Brio, Iachini. De Agostini — 
Cravero, Mauro, Galia, Romano 
— Carnevale, Virdis. S’nt trei 

’ internaționali „A" (Tacconi, 
Mauro; Virdis) și două vîrfuri 
percutante (Carnevale, de la 
Napoli, și Virdis, de la Milan, 
ultimul înscriind duminică go
lul victoriei în meciul cu Vero
na). Rezerve sînt Giuliani, Bru
no, Pelegrini, Magrin, Salsano, 
Alessio și Rebonato.

In tabăra jucătorilor noștri 
este o bună stare de spirit, 
ei fiind stimulați de rezultatele

Constantin ALEXE

(Continuare in pag 2-3)

La reluarea Diviziei feminine A

FORMAȚIILE DE CLUB CONFERĂ FORȚA
ECHIPEI NAȚIONALE DE HANDBAL
Divizia feminină A de hand

bal si-a reluat activitatea, și 
chiar din prima etapă a re
turului grupul echipelor cu 
pretenții (justificate) la un loc 
pe podium s-a mărit. Formația 
care a forțat ritmul a fost, 
fără îndoială, Mureșul IMATEX 
Tg. Mureș. Plecată — la în
ceput de campiopat — la o 
simplă plimbare (fără , șanse, 
după părerea unora), mureșen- 
cele au ajuns, după 12 etape, 
pe locul secund. Și ele men
țin, ’în continuare, ritmul, ceea 
ce este spre binele handbalu
lui nostru. într-un climat de 
muncă de o extremă seriozi
tate, cu o disciplină — pe 
toate planurile — de la care 
nimeni nu se abate, Mureșul 
(30 p) are acum doar două 
puncte mai puțin decît prima 
clasată, Știința Bacău (32).

Ce suport are această echi
pă. care după nouă etape de 
cămpionat ocupa locul 5, pen
tru ca acum să atace titlul 7 
Mai întîi, venirea la cîrmă a 
antrenorului Eugen Bartha a 
schimbat radical fața formației. 
Au fost, cumva, aduse jucă
toare noi ? Nici vorbă ! Avind 
la dispoziție, aceeași echipă, 
antrenorul Bartha a impus un 
stil de muncă adecvat marii 
performanțe, le-a făcut pe ju
cătoare să înțeleagă că altă 
cale nu există, ele au acceptat 
rigorile, iar satisfacțiile au a- 
părut. Și mai este ceva : an
trenorul Eugen Bartha nu tre
buie să-și împartă orele de 
muncă între două unități (clu-

buri sportive școlare și divi
zionara A pe care o pregă
tește), el fiind legat, cu normă 
întreagă, DOAR de Mureșul... 
Așa cum, ani de-a rîndul, Bart
ha a demonstrat, la Știința Ba
cău, că OMUL SFINȚEȘTE 
LOCUL, el muncește — șl la 
Tg. Mureș — cu aceeași pasi
une pentru handbal. Din acest 
exemplu s-ar putea învăța 
multe.

Revenind la plutonul care 
oscilează între 32 și 29 de punc
te în clasament, trebuie să 
constatăm că,- în afară de 
Știința și Mureșul, Hidroteh
nica Constanța, Rulmentul Bra
șov și Chimistul Rm. Vîlcea 
speră — pe bună dreptate' — 
la un loc pe podium. Este 
foarte bine pentru handbalul 
nostru feminin că din 12 echi
pe 5 se... bat pentru topul cla
samentului, ceea ce marchează 
un progres față de anii trecuți, 
cînd numărul lor nu depășea 
numărul treptelor podiumului! 
Alexandru Mengoni și Costel 
Petrea (Știința), Eugen Bartha 
(Mureșul), Lucian Rîșniță și 
un alt tehnician de elită care 
se află permanent lîngă echi
pă, Traian Bucovală (Hidro
tehnica), Remus Drăgănescu șl 
Mircea Bucă (Rulmenul), Con
stantin Muscalu (Chimistul), 
sînt antrenorii echipelor divi
zionare A care oferă cele mai 
multe componente lotului re-

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag 2-3)
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ÎN pSm-PLAN, SPORTURILE DE IARNĂ
„Cupa C.S.Ș. — Armata Predeal” PATINA1UL ARTISTIC

la schi alpin LĂRGIREA ARIEI

Pe același drum

ascendent

PUGILISTII JUNIORI AU
7

A CÎȘTIGAT 
o TîuoĂ speranță

PREDEAL, 3 (prin telefon), 
în programul zilei de marți a 
figurat o cursă de slalom fe
minin dotată cu „Clipa C.S.Ș.- 
Armata Predeal" și desfășura
tă pe porțiunea supprioară a 
Ctăbucetului. în absența celor 
mai bune schioare ale noastre, 
aflate la întreceri peste hotare 
(în Austria și Iugoslavia), lupta

Sezonul competițional intern 
de patinaj artistic a debutat 
la sfîrșitul săptâminii trecute. 
Patinoarul din Miercurea Ciuc 
a găzduit concursul dotat cu 
„Cupa Harghita". Au partici
pat sportivi' și sportive de la 
marea majoritate a secțiilor 
din țară, precum și cei de la 
Centrul olimpic de pregătire 
de pe lîngă întreprinderea de 
Mecanică Fină București. Nu
mărul mare de participanți, 54, 
dintre care cei mai mulți au 
fost la categoriile speranțe ți 
copii, nu poate decît să bucu
re, existînd astfel o bună po
sibilitate de selecție.

S-a concurat la toate cate
goriile, cu programele scurt și 
liber ales, cupa revenind Clu
bului sportiv școlar din loca-

DE SELECȚIE
litate. „Prima ediție a 
Harghita» s-a bucurat 
foarte bună organizare 
râm să fie deschizătoare 
drum", ne-a spus Marian Ne- 
delescu, secretar responsabil al 
Federației de patinaj artistic. 
„Spun aceasta pentru că, deși

«Cupei 
de o 

și spe- 
de

(Continuare in pag. 2—3)

VINERI, START IN
„CUPA F.R. HOCHEI"

(Continuare in pag. 2—3)

Radu TIMOFTE

A nins din belșug in toată țara, eveniment meteorologic primit cu mare 
bucurie, îndeosebi de copii, care au pornit să... alunece, cum s-ar 
spune, pe orice. Cel din imaginea fotoreporterului nostru Aurel D. 
NEAGU au ales, după cum se vede, schlurile, deoarece orașul tor, Sf, 

Gheorghe, are dealuri destule in împrejurimi.

încheierea celui de-ai patru
lea turneu de hochei din cadrul 
campionatului nu aduce zile 
de pauză In continuare, pe 
cei mal buni hocheiști aștep- 
ttndu-i In această săptămină o 
serie de meciuri internaționale, 
în care slnt chemate la o ade
vărată sesiune de examene — 
examenul pregătirilor efectua
te pînă acum — toate gene
rațiile de jucători : seniorii, 
tineretul ți juniorii. Deci, trei 
reprezentative care nu peste 
multă vreme vor avea de sus
ținut Importante partide • ofi
ciale în cadrul campionatelor 
mondiale sau europene.

începutul îl vor face repre
zentativele de juniori și de 
tineret. Ele vor întîlni, la 
Miercurea Ciuc, selecționata 
de juniori (17 ani) a Cehoslo
vaciei. Să recunoaștem, un 
partener deosebit de puternic, 
dată fiind clasa valorică re
cunoscută a hocheiului din a- 
ceastă țară. Meciurile vor a- 
vea loc după următorul pro
gram : 4 și 7 februarie, Româ-

(Continuare in pag 2-3)

cercetași $1 nrtâutfialn slujba sortuluiwr\
BAIEUR1LE PENTRU BICICLETE DE CURSE INTIRZIE

SA TREACA zz LINIA DE SOSIRE7
nos- 
încă

ciclismului 
ele nu sînt 
să îndreptățească 
apropiate podiiu-

Rezultatele 
tru tatîrzie, 
de natură 
speranțe în 
muri internaționale, oel puțin 
la competițiile internaționale 
de anvergură. De ce ? Un ochi 
critic, căutînd atent, dar și cu 
necesara doză de obiectivitate.

explicațiile, va trebui să ac
cepte, intre altele, și argumen
tele referitoare la insuficiența 
materialului de competiție și 
antrenament, biciclete — in ge
neral, baieuri sau lanțuri — 
trecînd la repere. Dintre aces
tea, cea mai rapid remediabilă 
nj se pare a fi problema baie-
urilor pentru bicicletele de
curse. Asupra lor ne vom opri
astăzi.

Fără a dori sâ facem teo-
ria... baieuliui, 0U 'riscul de a

A FABRICAȚIEI
în prezent nai importăm <. 
sute de baieuri Baram

secții, 
cîteva 
din Cehoslovacia sau Pneumat 
din R.D. Germană. Diferența 
o compensăm recondiționînd 
alte cîleva sulte de baieuri a- 
nual la I.M.P.S. Oradea".

Lăum legătura cu întreprin
derea amintită, mai exact eu 
ing. Adalbert Tarnoczi (nimeni 
altiul decît fostul alpinist de 
performanță), care ne declară: 
„Intr-adevăr, pe camere vechi, 
amplasăm anvelope noi. Sec
țiile de ciclism se descurcă în 
acest mod, dar ar fj ideal să 
„îmbrăcăm" aici camere noi. 
Astfel baieurile ar avea o du
rată de folosire mult mai mare, 
precum și o calitate superioa
ră. în cazul în care se va găsi 
un fabricant pentru camere, 
noi am putea onora o cifră su
perioară de comenzi".

Așadar, camerele... De la ing. 
Viorel Suciu, din cadrul 
C.N.E.F.S., aflasem că se poa
tă unele tratative cu I.M.P.C. 
Dermatina Timișoara, Ca atare, 
stăm de vorbă cu ing. Marcela 
Patroana, șefa Serviciului Teh
nic : „Noj producem, între al
tele, camere pentru mingi de 
diferite tipuri, a căror compo
nență de material nu poate fi 
mult diferită de cea a came
relor penlrîi bicicletele de 
curse. Rugăm federația să ne 
expedieze unul-două exempla
re, eventual de diferite tipuri 
de camere, și am convingerea

spune banalități, vom reaminti, 
totuși, un lucru cunoscut de 
orice iubitor al deplasărilor pe 
roți, fie el ciclist, motociclist 
sau automobilist : ansamblu] 
baieului este format din trei 
componente, două din cauciuc 
(camera și anvelopa), a treia 
metalică (valva cu ” " 
Amănuntul mai puțin cunoscut 
constă în faptul că 
baleurilor de curse 
două componente;
faptul că sînt mult mai subțiri 
și mai ușoare decît baieurile 
obișnuite, trebuie unțte prin 
coasere, făcînd un corp comun 
De asemenea, cuplul valvă-ven- 
til trebuie adaptat Ia .dimen
siunile baieului de curse.

Teoretic, lucrurile nu par 
deosebit de complicate, in prac
tică însă, oel puțin pină n 
clipa de față, nu s-a reușit 
producerea’ lor în țară. Secre
tarul F.R. Ciclism, Gheorglie 
Stânei, ne spune : „Pentru a 
ne putea pregăti la nivelul ce
rut de marea performanță am 
avea nevoie de circa 5000 de 
baieuri anual, la loturi și in

DÂT Șl POT OA SATISFACȚIE ÎN CONTINUARE
copii care îndrăgesc boxul au putut fi selecțio
nați sportivi cu mari posibilități de a deveni, 
performeri în careul magic. Ei au jucat rolul 
de protagoniști la Campionatele Mondiale din 
1985, reușind să se impună apoi — bineînțeles 
altă generație — și la Campionatele Europene 
desfășurate anul trecut în Danemarca. Să ne 
reamintim aceste performanțe,: Marcelică Tudo- 
riu si Daniel Măeran — campioni mondiali ; 
Francisc Vaștag (campion european). Nicoiae 
Aliuță (medalia de argint), frații Daniel și 
Marian Dumitrescu (medalii de bronz) — perfor
merii întrecerilor continentale din 1986. De sub
liniat că Francisc Vastag a strălucit printre cei 
12 campioni ai Europei din anul trecut și prin 
faptul că oficialii întrecerilor continental * l-au 
desemnat pc sportivul român drept cel mai teh
nic bbxer al ediției, acordindu-i prestigiosul tro
feu „Cupa Emile Gremaux*. Nu este lipsit de

buni 10 
boxer ar

Faptul că in clasamentul celor mai 
sportivi ai anului 1986 s-a aflat și un 
putea duce la concluzia că sportul cu mănuși 
a contribuit și el in mod substanțial la zestrea 
de medalii obținute de reprezentanții țării noas
tre în marile competiții internaționale ale anu
lui. Constatarea aceasta are însă, în practi.ă, ca 
să spunem așa, doar o acoperire parțială, deoa
rece prezența pugilatului în sus-numitul clasa
ment s-a datorat numai rezultatelor bune înre
gistrate de sportivii juniori, seniorii, după cum 
vom vedea, într-un număr viitor al ziarului, ră- 
mînind încă în afara performanțelor pe care le 
așteptam cam de mult.

Și in 1986, ca și ,în anii precedenți, am putut 
constata că pugilatul juvenil din țara noastră 
dispune de numeroase talente, fapt care, din 
capul locului, elimină ca nefondată afirmația 
multor antrenori „nu vin copii la box“, prin care 
aceștia vor să-și scuze lipsa de activitate si 
lipsa de performanțe. După cum s-a putut vedea 
la „mondialele" din 1985 și la „europenele" re
zervate juniorilor din 1986, din masa marc de

Petre HENT
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

ventlul)

în cazul 
primele 

pe lîngă

Sorin SATMARI

(Continuare in pag 2—3)



JUNIORII BRAȘOVENI IN PRIM-PLAO 
IORNEEIOR DE TENIS DE EA BACĂU SI GAIAJI

Rubrică rezervată elevilor și . studenților
Q Tn urmă cu 12 ani, prof. 

Ion Albu intra In sala de gim
nastică a C.S.Ș. din Reșița cu 
o grupă de băieți unul și unul, 
ta sensul că unul Iși pier
duse pe drum bascheții, altul 
Iți luase ta sală ghiozdanul. 
In locul sacoșei de sport: tot 
lucruri din astea !... Erau bă
ieți silitori, cuminți, dar... 
băieți. Adică, puțin năzdrăvani. 
Prof. Ion Albu a făcut apelul:
• Marian Stoican • Prezent, 
dasa I, Școala generală nr...
• Bravo ! Marius Tobă • 
Prezent, clasa a II-a, Școala 
generală nr... • Bravo! Clau
dia Tempe • Prezent, clasa 
I-a, Școala generală nr...

In toamnă, după 12 ani, prof. 
Ion Albu intra ta sala de gim
nastică a C.S.Ș. din Reșița cu 
aceeași grupă de băieți „unu 
ți unu". Sigur, s-a făcut ape
lul : • Marian Stoican • Pre
zent, clasa a XlI-a, Liceul in
dustrial nr. 1 din Reșița, me
dalie de aur, ta proba de sări
turi. la Campionatele Europe
ne de juniori de la Karlsruhe 
(R.F.G.). locul I la Concursul 
prietenia de la... • Bravo!
Marius Tobă • La Clubul 
Steaua, tovarășe profesor, a 
încheiat liceul, medalie de aur 
la inele, tot la Campionatele 
Europene de Ia Karlsruhe, me
dalie de argint la sol, medalie 
de bronz la bară— • Bravo! 
Claudiu Tcmpe • Prezent, cla
sa a XlI-a, Liceul industrial 
■r. 3 dip Reșița, la Centrul 
Olimpic de gimnastică...

Da, cresc copiii I Cresc îru- 
Inos, băieți unul ți unul!
• Era o glumă la radio, la 

la veselă*; • Cine a su
la ușă t întreabă *1, tu
ta fotoliu • Un cetățean,

idapunde ea. Zice să contri- 
stdm ți noi la amenajarea pa- 
fctoarului pentru copii • C 
re rău ta asta 1 Dă-ta ți to 

găleată cu apă !—
Ironia nu-i viza, desigur, 

«ri din „Olteniței 13". La 
Menajarea frumosului pati
noar natural din Incinta bazei 
Sportive a C.E.F.S. din Secto-

Și

pe

Grupa] realizat de 
Vcsile TOFAN

Marian Stoican (clasa a XlI-a, Liceul industrial nr. 1 Reșița) — 
unul din cei mai buni gimnaști juniori ai tării

PUGILIȘTII JUNIORI AU DAT Șl POT DA SATISFACȚIE IN CONTINUARE
(Urmare din pag. I)

importanță să amintim faptul 
di acest trofeu a mai fost ta 
„vizită" la București cu dți- 
v» ani ta urmă, cucerit de 
un alt talent de excepție al 
(portului nostru cu mănuși, ju- 
adorul de atunci. Daniel Radu.

Iată, deci, că succesele boxu
lui nostru din ultima vreme ți 
mal ales din ultimii doi ani 
»-au datorat Juniorilor. Perfor
manțele lor demonstrează că 
tinerii din țara noastră au apti
tudini deosebite pentru acest 
•port, fapt ilustrat de bogata 
ri frumoasa tradiție clădită 
de-a lungul multor ani de 
campionii și medaliații la cele 
mai mari întreceri internațio
nale.

Desigur,
de 
nu

rezultatele bune ob- 
juniorii noștri anul 
pot avea dedt •

•ingură explicație : munca de
pusă la antrenamente, atjt de 
«porii vi. cit ți de cei trei an
trenori ai lotului național — 
Kelu Auraș, Vasile Bala ți 
Gbeorghe Ene. Ei, sportivii ți 
tehnicienii, Iși continuă acum 
activitatea în vederea repre
zentării cu cinste a culorilor
românești la marile competiții 
rezervate lor ta 1987. în ordi
nea importanței: Campionatele 
Mondiale, programate ta luna 
iulie ta Cuba, „Turneul Prie
tenia" (în R.PJ1 Coreeană) ți

rul 4 al 
buit toți 
Și acum.

Niță 
Șefa, 

la Combinatul de 
Jilava, președintele 

sportive de cartier 
13*. A doua zi, in 
de patinaj viteză

Capitalei au contri- 
cetățenll din cartier, 
cînd totul este gata, 

ctad zilnic lunecă pe gheață 
zeci de elevi, de tineri ți 
virstnici, oamenii de bine din 
acest cartier Încă mai dau o 
mină de ajutor. La o jumătate 
de oră după ce ultimul pati
nator a părăsit vestiarul, in
tră pe pistă amenajatorii vo
luntari. Bunăoară, pensionarii 
Constantin Panait ți 
Bumbi, ori Constantin 
tehnician 
Cauciuc 
asociației 
.Olteniței 
concursul 
(500 m) cei mai buni se dove
desc a fi elevii de la liceele 
industriale nr. 27 ți * .
• La Rădăuți, ctad sună 

pentru recreație, pucurile din 
ghiozdane plonjează direct pe 
gheață. Repriza e scurtă, cei 
mai mulți marcatori evolulnd 
Intr-o grupă sau alta de ho
chei a C.S.Ș., cu echipă puter
nică In Campionatul Republi
can pentru juniori. Dar, dnd 
spui C.S.Ș. Rădăuți, spui mai 
tatii de toate lupte greco-ro- 
mane : 190 de viitori perfor
meri la Rădăuți, precum ți in 
comunele învecinate — Mă- 
neuți, Horodnic, Șiret ț.a. A- 
poi, săli de antrenament, de 
forță, saltele, manechine etc. 
Antrenorul emerit Virgil Ghe- 
rasim mai păstrează ți astăzi 
mogîldeața cu care, elev fiind, 
multiplul campion Ștefan Rusu 
se lupta mai toată ziulica. Tre
cut prin atltea bătălii, ma
nechinul nu e prea arătos. 
Băieții, Insă, II îndrăgesc, spun 
că • „modern" cu a ti tea peti
ce pe... blue-jeans. Cîțiva din 
actualii campioni la cădeți, la 
Juniori, la alte concursuri re
publicane rezervate elevilor: 
Trandafir Geană, Constantin 
Ozarghevicl, Constantin Dodiță, 
Vasilc Apostol — toți elevi la 
Liceul Ind. ntr. 1 din Rădăuți.

Întrecerile balcanice din Gre
cia. Iată cîțiva dintre „copiii 
noștri teribili" care se pregă
tesc pentru a fi selecționați la 
aceste importante competiții : 
semimuscă : Nicolae Aliuță 
(Rapid), Ovidiu Dragomir (Vo
ința Ploiești); muscă : Adrian 
Mărcuț (Metalul Salonta), Le
onard Doroftei (Prahova Plo
iești) : Zoitan Lunca (CSM Re
șița) ; cocoș : Sorin Tiniofte 
(Voința Iași); pană : Ion Dudău 
(Dinamo) ; setniușoară : Atila 
Vereș (Voința Satu Mare) | 
ușoară : Francisc Vaștag (Me
talul Bocșa) ți Mihai Leu 
(Steaua) | semimljlocie : . Mihai 
Nitulescu (CSM Borzești) ; 
mijlocie mică : Arpad Antlgero 
(Electromureș Tg. Mure) 1 Ila- 
rion Coman (Metalul Deva). Cu 
aceștia, desigur, nu am epuizat 
întregul lot

Trebuie să facem, ta același 
timp, precizarea că porțile a- 
cestuia stat deschise „In ambe
ta sensuri", după cum ne-a »- 
sfgurat antrenorul coordonator 
Rein Auraș. E, desigur, pre
matur să facem, de pe acum, 
aprecieri asupra valorii tutu
ror celor din lotul de Juniori, 
dat fiind faptul că ta această 
vîrstâ salturile pot fi adesea 
de-a dreptul spectaculoase. 
Există Insa riscul de ■ nu a- 
vea reprezentant! ta categoriile 
mari. Iată o problemă care se 
cere grabnic soluționată. în a-

La Bacău șl Galați s-au desfă
șurat, timp de zece zile, concursu- 
rtle dotate cu „Cupa Unirii" ți, 
respectiv, „Cupa Dunării", rezer
vate juniorilor șl copiilor. La Ga
lați, copiii au fost departajați 
după sistemul turneu din etapa 
semifinalelor. Au participat a- 
proape 100 de tenlsmanl din toată 
țara. Pentru amănunte, am stat 
de vorbă cu Alcxe Bardan, antre
nor coordonator al centrului re
publican, care ne-a spus : „Vreau 
să evidențiez tn special pe sporti
vii de la Dlnamo Brașov, care au 
fost revelația celor două con
cursuri. Mă refer la Juniorii Că
tălin Chițeș șl Bela Mozeș, care 
au și cîștlgat, șl la Ovldiu Drago- 
mlr, Învingător, tn finala de la 
Galați, asupra iul Dinu Pescariu, 
unul din favortțl. Fac această pre
cizare, pentru că ani de-a rtndul 
secția din Brașov a trăit tn ano
nimat. Așa stind lucrurile, meri
tul fostului bun jucător I. Kere- 
kes — acum antrenor Ia fel de 
priceput este cu atit mal mare. 
Brașovenii s-au impus printr-un 
joc tn forță, servlcl-vole, eum 
cere tenisul modern. In concursul 
feminin, notez ca surpriză victo
ria plteștencei Eloriana Stoica a- 
supra dinamovlstel bucureștene 
Irlna Spirlea. ta general, meciu
rile au fost disputate, cu multe 
răsturnări de scor. Ca o critică, 
am notat absența unor cluburi 
care au copii șl Juniori tn loturi
le de perspectivă tocmai de Ia a- 
eeste concursuri, prioritare pen
tru el. Acestea stat : CSS 2 Con
stanța, CSS Reșița, sănătatea O- 
radea. Steaua București, Pro
gresul București".

START IN „
(Urmare din pag. 1)

nla (1* ani) — Cehoslovacia (17 
ani); 5 și 8 februarie, România 
(20 ani) — Cehoslovacia (17 
ani).

Reprezentativa de seniori va 
participa la „Cupa F.R. Ho
chei", o competiție care a de
venit tradițională. Alături de 
selecționata țării noastre vor 
mai fl prezente alte echipe 
deosebit de puternice : hocheiul 
sovietic va fl reprezentat de 
echipa Traktor Celiabinsk,

„CUPA

(Urmare din pag. 1) 

pentru cîștigarea competiției 
le-a grupat în fruntea clasa
mentului pe Doris Bomfert și 
Iudit Gorog (sosite ta ajun de 
la concursurile din Cehoslo
vacia), Adriana Macrea șl 
Ibolya Magdo. Merită remar
cate comportările primelor două 
schioare, care deși plecate cu 
numere de start mari, 47 ți 48, 
s-au clasat intre primele cinci 
după prima manșă. Schioarei 
sibience Doris Bomfert i-a fost 
ta acest mod destul de ușor 
ca în manșa a doua să-și asi
gure succesul. Iudit Giiriig n-a 
putut în schimb să refacă di
ferența prea mare, 5 zecimi de 
secundă, față de Macrea, sta
bilită la prima cobortre. S-a 
mulțumit astfel cu treapta a 
treia a podiumului de pre
miere.

c $.$ -Aimu predial- la seni alpin

cest sens propunem gale de 
selecție cu „mijlocii", „semi
grei" ți „grei", care ar putea 
furniza antrenorilor lotului 
național elementele căutate.

Ținlnd seama de valoarea 
sportivilor din actualul lot na
țional de juniori, așteptăm cu 
optimism evoluția lor la mari
le Întreceri ale lui 1987 ți, 
Îndeosebi, la Campionatele 
Mondiale din Cuba. Pregătirile 
In vederea acestei competiții 
au început, seriozitatea cu care 
l-am văzut muncind la antre
namente pe boxerii juniori 
dîndu-ne multe speranțe de 
reușită ta tentativa lor de a 
urca pe podiumul de premiere. 
Noi ta dorim mult succes I

LOȚO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CIȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 1 FE
BRUARIE 1987. Cat I : (13 re
zultate) 31 variante 100% a Loca 
lei șl 337 variante 25% a 767 lei ; 
cat a II-a : (12 rezultate) 270 va
riante 100% a 378 lei ți 4.333 va
riante 25% a 95 lei ; cat a m-a : 
(II rezultate) 1.406 variante 100% 
a 106 lei șl 26.441 variante 25% a 
27 lei.
• Tragerea obișnuită Pronoex- 

pres de astăzi, miercuri, 4 februa
rie, va avea loc tn București, ia 
sala duhului din str. Doamnei nr. 
X taceptad de la ora 15.50. Trans-, 
misia desfășurării tragerii se va

Rezultate tehnice. BACAU, Ju
niori, finală : Bela Mozeș — Bog
dan Lacea (Victoria CCIAG Bucu
rești) 6—2, 7—S ; în semifinale :
Mozeș — Cătălin Iftirale (Dlnamo) 
6—2, 6—0 ; Lacea — Cătălin Chițeș 
4—0, 2—6, 4—2 ; junioare, finală : 
Laura Elrlea (CSS Viitorul Pi
tești) — Loredana Bujor (Dinamo) 
6—3, 6—1 ; in semifinale : Birlea
— Angela Kerek (Electrica Timi
șoara) 6—4, 6—4 ; Bujor — Cătă
lina Furtună (Steaua) 4—0, ab. ; 
copil, băieți ; finală : Dinu Pes
cariu (TCB) — Ștefan Stănllă 
(Steaua) 4—a, 4—4 ; ta semifinale : 
Pescariu — Patrie Ceucă (Mecani
ca Bistrița) 4—3, 6—3 ; StănHă — 
Ovldiu Dragomir 4—5, 1—4, 4—1 ; 
fete, finală : Stoica — Sptrfea 
4—1. 6—5 ; In semifinale : Stoica
— Cătălina Anania (CSS Bacău) 
4—2, 5—6, 4—5 ; Spirlea — Daniela 
B aricea (Politehnica București) 
4—1, 3—4, 6—4 ; GALAȚI, Juniori, 
finală : Chițeș — Mozeș 5—7, 4—2, 
1—4 ; ta semifinale : Chițeș — II- 
timle 4—6, 6—3, 6—3 ; Mozeș — 
Marian Onilă (Progresul Bucu
rești) 6—3, 6—1, 4—0 ; Junioare, 
finală : Loredana Hector (Progre
sul București) — Angela Kerek 
(Electrica Timișoara) 4—4, 4—4 ; 
ta semifinale : Hector — Berna- 
deta Martin (Politehnica Bucu
rești) 4—1 8—8 ; Kerek — Laura 
Birlea 6—1, 4—8 ; copil, băieți s 
1. Ovldiu Dragomir 3 v ; X Dinu 
Pescariu 3 v : 3. Adrian Volnea 
(Victoria CCIAG) 1 v; 4. florin 
Oița (Dlnamo) 0 v ; fete t 1. Irlna 
Spirlea 3 V ; X Ruxandra Mățăoa- 
nu (Dlnamo) 1 v ; 8. Monica Clo- 
banu (Daria Galați) 1 v : 4. Ana 
Marla Pescariu (TCB) 4 V.

CUPA F. R. HOCHEI"
participantă ta super-liga 
U.R.S.S., cel cehoslovac de 
formația de tineret (20 ani), 
recent medaliată cu bronz la 
CM organizat ta Canada, iar 
Bulgaria va alinia echipa re
prezentativi (un ultim rezul
tat al acesteia : 3—3 eu Iugos
lavia, ta cadrul «nul turneu 
la Budapesta).

Iată programul „Cupe! F.R. 
Hochei* (primul med la ora 
10^0 al doilea la 13,30) :

0 februarie: ROMANIA — 
CEHOSLOVACIA (tineret) șl

Miercuri se dispută cursele 
de 10 km pentru fote ți 30 km 
pentru băieți din cadrul „Cu
pei A.S.A." la fond, pe Valea 
Rlșnoavei, ți al doilea slalom 
feminin, dotat cu „Cupa CSȘ- 
Armaia", tot ta porțiunea su
perioară a Clăbucetului. RE
ZULTATE TEHNICE: slalom 
special fete : L Doris Bomfert 
(CSȘ Șoimii Sibiu) 1:40,31, 2. 
Adriana Macrea (ASA Brașov) 
1:40,69, 3. Iudit G3r3g (CSȘ
Baia Sprie) 1:40,96, 4. Ibolya 
Magdo (Dlnamo Brașov) 1:41,82, 
5. Anamaria Toma (CSȘ Pre
deal) 1:43,28, & Monica Soliom 
(C.S. Baia Mare) 1:44,15.

BAIEURILE
(Urmare din pag. 1)

c-ă le vom Introduce cu succes 
ta producție".

Consemnăm acest răspuns pe 
care, sperăm, federația de spe
cialitate Q va recepționa, răs
punzi nd invitației, «pre a face, 
eventual, un pas înainte. Ar 
rămîne In discuție ansamblul 
valvă-ventil O bună parte 
s-ar putea recupera din bale- 
urile devenite inutilizabile, șl 
insistăm asupra acestui aspect, 
care trebuie să devină • dato
rie • secțiilor de ediefism — re
cuperarea nu este o cerință va
labilă doar pentru sectorul in
dustria]. Cu aceasta problema 
s-ar rezolva numai parțial însă, 
și o dată ajunși la acest punct 
ne facem mediatorii unei do
leanțe pe care F.R. OcHam • 
lansează pe adresa Intneprta- 
derilor cu profil de mecanică 
fină : cine se oferă sg pro

face la radio, pe programul L 1» 
ara 16,15. Numerele extrase vor fi 
transmise in reluare, la ora 18,55. 
pe programul n, ta ora S3, pe 
programul L precum ți mtlne, joi. 
ta ora 8,55, tot pe programul L 
Tragerea fiind publică, accesul In 
sală este liber, pentru toți cei in
teresați.

O Toți participants: elștlgători 
ta sistemele Loto-Pronosport, ale 
căror bilete au fost omologate, 
stat invitați să ae prezinte la ca- 
sierlfle plătitoare, pentru a-șl ri
dica sumele cuvenite. Reamintim 
că, atit indicativul casieriei, eM ți 
data de la care se poate incasa 
elștlgul tn numerar, stat mențio
nate tn adeverințele eliberate de 
agențiile din rețea.

AZI, ETAPĂ

ÎN CAMPIONATUL

FEMININ DE VOLEI
Azi se desfășoară meciurile pe

nultimei etape a campionatului 
Diviziei A feminine de volei, pre
cum șl o partidă restanță din gru
pa I valorică masculină : la Za
lău, echipa locală Elcond Dinamo 
primește replica formației campi
oane, Steaua.

ta derbyul grupei fruntașelor,’ 
Dacia Pitești (locul 3) tatfinește, 
pe teren propriu, pe C.S.U.- 
I.M.N. Galați (locul 2), gazdele 
sperlnd tatr-o victorie care să le 
mențină in cursa pentru poziția 
de ricecampioane, după ee nu
mai cu o etapă Înainte aspiraseră 
la mal mult. Universitatea C.F.R. 
Craiova, cu un tonus crescut da
torită desprinderii de cele două 
urmăritoare, are toate șansele 
să-șl păstreze avansul doblndlt, 
juctad acasă cu C.S.M. Libertatea 
Sibiu (locul 6). Dinamo București, 
ta postură de gazdă (sala Dlna
mo, ora 10). va încerca, desigur. ; 
să stopeze șirul insucceselor din 
ultimul timp, avind In față o e- i 
chips, Penicilina Iași, care a mar- | 
cat ta precedentele etape un cert ( 
reviriment. In cealaltă grupă. 7— i 
IX «« anunță un „duel" Indirect 
pentru șefie intre „bucureșteana" ,
Flacăra Roșie, care intllnește pe i
terenul el (sala Lie. M.I.U., ora * 1 * * * * *

ta Mlercttrea Cluc există o pu
ternică secție de patinaj artis
tic, localnicii erau obișnuiți 
numai cu întrecerile de ho
chei".

Iată și învingătorii: speranțe
n — Claudiu Grigoraș (CSS 
Galați) și Oana Velișcu (CSS
Reșița) ; speranțe I: Anton
Neacșu și Kinga Szekely (am
bii CSS M. Ciuc) ! perechi : 
Eva Kedvcs și Gbeorghe Chi-
per (ambii-CSS M. Ciuc) ; copii 
II: Gheorghe Chiper și Corina
Vaștag (CSS Galați) ; copii I : 
Raluca Duda (CSS Galați-CO 
IMF) ; juniori II : Zsoit Ke- 
rekes (CSS M. Ciuc-CO IMF) 
ți Eva Geg3 (CSS M. Ciuc) ; 
juniori I: Codruța Moiseanu 
(CSS Triumf București-CO 
IMF) ; seniori: Cornel Gheor
ghe (CSS Galați-CO IMF) ; 
senioare : Anca Cristcscu
(ICEMENERG-CO IMF) ; echi
pe : 1. CSS Miercurea Ciuc 25 
p; 2. CO IMF 22 p; 3. CSS 
Galați 16 p.

14) formația Chimia Itm. VUcea, ]
șl lidera la zl, Farul Constanța, i
venită In Capitală pentru partida ]
cu Calculatorul (sala Olimpia, ora ■
10), echipă care acasă n-a prea i
iartă. La Brașov, G.I.G.C.L„ ulti
mul loc ta grupă, va forța, pro
babil, victoria in meciul cu Oltclt 
Craiova (loctd 10). 1

TRAKTOR CELIABINSK — 
BULGARIA ;

7 februarie : BULGARIA — 
CEHOSLOVACIA (tineret) ți 
TRAKTOR — ROMANIA ;

8 februarie : ROMANIA — 
BULGARIA ți TRAKTOR — 
CEHOSLOVACIA (tineret).

PATINAJUL ARTISTIC
(Urmare din pag. 1)
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PENTRU BICICLETE L
ducă aceste minuscule piese, b 
dar cu importanță atit de mare p 
ta mersul bicicletelor noastre si 
de curse spre locuri mai bune fk 
In ierarhia internațională 7 Am g 
fi bucuroși să putem ,fi meefila- n 
tort șl In sens invers, publirfnd d 
oferta unei întreprinderi către si
federația de specialitate ia

C
PJS. Consemnăm cu satisfac- II

țl< că materialele enteriioare si
apărute în ziarul nostru nu an n
rămas fără ecou : ghetele de p

TABILl RTDl’SI IN STAȚIUNI

(cuprind servicii de cazare, mas

Stațiunea Lei pe
Sejn

T 12

Cazare In case de 
odihnă

Slă nic-Mo Ido va,
Moneasa, Stageorz-Băl 63 455
Sovata 63 441 T56

Geoaglu-Băl, Amara 
Băile Tușnad, Borsec

60 426 720

pentru odihnă
Băile Tușnad, Borsec

S3 m 616

pentru tratament 65 455 788
Băile Herculane £3 441 756
B uzi aș 62 434 744

• Plecarea în stațiuni se poate : 
se asigură șl pe perioade mal mart 
IX mu 21 zile ;
• Se acordă reduceri șl 1a transpt 
RETINEJI locuri la toate agențiile

de turism șl ale LT.H.R. București,



DIN INIMA4IM

firul în patru, 
secundul meu 
Cu președintele 
Matei, vicepre-

adresa 
scrisoare 
chipe — 
cători au 
"ă, pri- 
» deose- 
rile fra
te apar- 
iormației

Bacău, 
cu două 
speran- 

1, grupa 
ani. Cei 
și mani- 
in inter- 

nostru, 
nulțumi- 
Si de ce
lle aces-

tui luminos prezent socialist 
al țării. Dînd glas bucuriei 
lor firești, rostindu-și pe a- 
ceastă cale recunoștința față 
de cei care le-au făcut po
sibilă afirmarea pe plan na
țional, ei — acești minunați 
copii ai Bacăului între mi
nunății copii ai patriei — 
dovedesc că înțeleg încă de 
■zi sensul unei Împliniri din 
atîtea cîte — în mod sigur., 
multe — își doresc în viață. 
Cuvintele lor stat ele Insele 
atît de elocvente, spun atlt 
de mult. Incit, de fapt, tre
buie numai puse în pagină 
spre a fi citite așa cum au 
fost scrise, adică de la ini
mă la inimă :

traducătorului iubit al țării, tovarășul 
5CU, pentru minunatele condiții create 
nimici ta vederea practicării sporturilor 
iț această victorie a noastră aniversării 
icestui strălucit fiu al poporului român, 
rilor Gabriel Constantinescu și Dumitru 
Scolii nr. 30 din Bacău, precum si 

ru D. Varodin, pentru filul ta care 
etul fotbalului fi ne-au pregătit, ca să 
este clipe de mare satisfacție.
emenea, organelor locale ale mijcărH 
l Hunedoara, pentru felul in care au 
-îa turneului final. Și mai mulțumim 
din Deva, core ne-a primit cu căldură 

du-se de reușitele noastre, chiar si 
rins, ta finală, reprezentanta județului 
cupă din marmură pe care am primit-o, 

ea acestui public ne va face să ne amin- 
plăcere dt orațul unde am obținut pri- 

tr-o competiție națională.
'tem tuturor celor care au avut ji an 

vom pregăti ji ta viitor, atit pe tere- 
■. pe cel al invățăturU, pentru a deveni 
s nădejde ai scumpei noastre patrii, Re- 
vnănia.

Componenții echipei de fotbal C.S.Ș. 
Lnreafărul Bacău, In numele clreia 
•emnează căpitanul de echipă. Codrin 

Mindirigiu"

! I „SPERĂM SĂ ÎNCHEIEM CAMPIONATUL
IN CVARTETUL FRUNTAȘ

Dumitru Hicolas-Nicușor, 
echipei Victoria București

Dumitru Nicolae Nicușor și-a 
cîștigat un frumos și bineme
ritat prestigiu. După cîteva ro
cade între Dinamo București și 
S.C. Bacău, echipe pe care le-a 
pregătit în decursul anilor, 
iată-1 din vara anului trecut 
la timona formației Victoria 
București, „tînăra” divizionară 
A cu care a cunoscut satisfac
ția ocupării unui loc 5 la sfir- 
șitul turului campionatului, un 
loc onorant in ierarhia celor 18 
echipe fruntașe ale fotbalului 
nostru. L-am întilnit ieri di
mineață la sediul clubului Vic
toria de pe Calea Griviței.

.Pentru mine, clubul este a 
doua mea casă. Aici este locul 
unde... despic 
împreună cu 
Ștefan Feodoț. 
clubului, Radu 
ședințele Augustin Dcleanu ți 
organizatorul Ionel Piscanu, 
discutăm problemele curente ale 
vieții echipei cu dorința ca to
tul să decurgă normal, cit mai 
bine. Pentru că, existenta unei 
echipe de fotbal ridică numeroa
se probleme de rezolvai. Numai 
așa treaba va merge bine. Și 
la noi trebuie să meargă, căci 
cu toții sîntem deciși să re
edităm frumoasa comportare 
din toamnă, astfel ea la sfîrși- 
tnl campionatului Victoria să-șiItni campionatului Victoria s 
păstreze locul fruntaș șî 
de ce nu? — chiar să intri

I

ȘAHIST VILCEAN '87

— ---------- — chiar să intre ta
cvartetul primelor patru echi
pe".

— Mulți iubitori ai fotbalu
lui îl cunosc pe D. Nicolao- 

■ mai mult ca antrenor 
probabil mai puțin ca ju

cător. Nu de alta, dar trecutul 
IImbătrtaește repede. Așa că, 

amintiți-ne despre evoluția 
dumneavoastră ca jucător.

I— Am început să practic 
fotbalul la echipa de juniori 
a Sportului Studențesc. Era 

Iprin 
timp

I Nicușor 
și prob

I S

lata s-a 
ediția a 
cean. tu 
masculin, 
fost ocu- 
?! Daniel 
.5 puncte 
de Mlros- 
, CI cer o- 
ivlov • p.
fost cfș-

ttgat de Mariana Caravan cu 8,1 
p, pe locurile următoare aitu- 
lndu-se Stela. Radu, RUke Bob- 
lers (R.F.GJ 1,5 p, Eleonora Go- 
gHea 8 p.

In turneul de categoria I, pe 
primul loc s-a clasat Viorel San
du (Metalul Mangalia) 8,5 p. 
Iar Ia categoria a n-a a cîștigat 
Ion Dragu (Metalul Rm. Vîlcea) 
M p.

I
I
I
I

3

. i «nul 1944. După scurt 
timp am fost promovat la e- 
chipa întîi, unde am jucat pînă 
ta 1947, într-o formație din 
care nu lipseau Valentin Stă- 
nescu, Gică Popescu, C. Du
mitrescu III sau Constantines- 
eu Grecu. După trei campio
nate, deci, am plecat la Me
talul București. După doi ani, 
ta 1949, m-am transferat la 
Dinamo București, club la care 
am evoluat un deceniu, perioa
dă de timp în care am îmbră
cat de 12 ori tricoul echipei 
naționale cînd meciurile inter- 
țări erau foarte rare, le numă-

IVIZIEI FEMININE A LA HANDBAL
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ate decit 
îcă de la 
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ecembrie 
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a ta 
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l pe cale 
ntem im- 
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pregătirea elevelor lor. Celor 
amintiți mai trebuie să le a- 
dăugăm pe Cornel Bădulescu 
țl Mircea Pop (TEROM Iași), 
angrenați șl ei ta activitatea 
echipei naționale, chiar dacă 
formația moldoveană a coborît 
In clasament

Să sperăm că pe măsură ce 
campionatul avansează spre 
punctul final, pe măsură ce se 
consumă fazele Cupei Româ
niei, pe măsură ce Știința și 
Chimistul vor ș£j să-și pregă
tească impecabil disputele din 
cupele europene — handbalul 
nostru feminin la nivel 
club se va întări, forța 
transferîndu-se, cu mari bene
ficii, ECHIPEI NAȚIONALE.

|y«i i lumir rare, ie numa-
rai pe degetele unei mănuși 
de... box. Din 1959, o dată cu 
punerea ghetelor în cui, m-am 
dedicat meseriei de antrenor. 
Mai întîi la Dinamo București, 
împreună cu Traian lonescu.

I
I
I
I
I

de
M I
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A APĂRUT NR. V1937 
AL REVISTEI 

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl 
SPORT"

Viza și eliberarea legî- 
timațiilor-abonament de 
intrare la competiții 
sportive pe anul 
se efectuează din 
ta. de. 2 februarie.__
gitimațiile-abonamefit eli
berate și nevizate pînă I 
15 martie a.c. își pierd 
valabilitatea

Eliberarea de iegitima- 
ți-abonament noi se va 
face numai prin cluburi 
ți asociații sportive

1987 
da- 
Le-

recomandăm din cuprins: • EDITORIAL • TE- 
ORIE-STUDII-CERCETARI : „Analiza gradlențllor biochimici — 
un posibil Instrument de asistare In pregătirea sportivă” (autori : 
Dan Bostan, Adriana Tugul șl Petre Lupan) ; „strategia stabilirii 
tipologiei antrenorilor de juniori” (autori : Marla Șerban șl Mar
cel Șerban) • EDUCAȚIA FIZICA ȘI SPORTUL ÎN ÎNVAȚA- 
MINT : „Aspecte ale puterii maxime anaerobe la elevii șl elevele 
din ciclul gimnazial- (autor : Iullu Deldegan) ; „Preferințele e- 
levlior pentru activitatea ---- “— * ......... .............................
raselor din timpul liber” 
Ierta Paplu șl Magdalena 
Întreceri pentru copil de 
practicarea atletismului” ________ ___________ _ ____________
TODICA-ANTRENAMENT : „Aplicativitatea șl eficiența modele
lor În pregătirea baschetbalistelor junioare” (autoare : Cristina 
Tăbăraș) ; „Metode de selecție In judo — III- (autor : Anton Mu- 
raru) ; „virajul pe piciorul din Interior, o nouă cale de progres 
ta schiul alpin T" (autor : Ștefan Ciortan) • SPORT-RECREAȚIE- 
SAnAtate : „Experiențe șl modalități pentru practicarea exer
cițiului fizic cuprins ta programul Festivalului sporturilor de 
Iarnă al județului Suceava, sub egida Daciadei” (autor : Gheor
ghe Bratu) • OPINn-CONSULTAȚU : „Pregătirea psihologică a 
sportivilor de mare performanță ta rugby” (autor : Dumitru M. 
lonescu) ; „Aspecte ale socializării educației fizice șl sportului 
de masă In țara noastră” (autor: Valeriu Fărcaș). Acest număr 
se găsește de vtnzare Ia chioșcurile de difuzare a presei din Ca
pitală șl din provincie. Dar cea mal sigură modalitate de procu
rare a revistei „EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT- rămtae tot ABO
NAMENTUL 1

sportivă In gama preferințelor șl Inte- 
(autorl : Vaslle Lancz, Dana Băeș, Va- 
Pelok) ; ..Culegere de exerciții, jocuri, 
virată preșcolară In vederea inițierii In 
(autoare : Ella Fejer) • TEHNICA-ME-

apoi la Dinamo Victoria, in „B“, 
după care am luat drumul 
Bacăului. Am revenit la Di
namo București în 1981, unde 
am rămas pînă în 1984. A fost 
perioada cea mai frumoasă din 
cariera mea, eliminarea echipei 
lui Happel, Hamburger S.V., în 
Cupa Campionilor, rămînînd 
momentul de vîrf al carierei 
mele.

— După opinia dumneavoas
tră, care ar fi calitățile de ba
ză ale unui antrenor 7

— Sînt multe. Eu m-aș re
zuma Insă la cele mai impor
tante. Seriozitate, discernămînt, 
simț pedagogic, echilibru în 
luarea deciziilor, studiu per
manent și, mai ales, dragoste 
față de meserie. Dacă le ai pe 
toate acestea, este imposibil să 
nu-ți apropii jucătorii, să nu-i 
faci să te asculte, să te înțe
leagă ți să te îndrăgească. Și 
•tund este exclus ca lucruri
le să se poticnească, iar re
zultatele favorabile să nu apa
ră. Peste tot unde am lucrat 
am căutat să-ml apropii jucă
torii. La fel procedez și aici, 
la Victoria, ți pot afirma cu 
mina pe inimă 
nostru absolut 
conducători, 
alcătuim o 
strîns unită 
situație, ți

— Ce-și 
Nicușor de 
turul campionatului ?

— Să se rateze mult mai 
puțin. Să se acorde o mai mare 
atenție fazei de apărare, căci 
în tur s-au primit destule go
luri din greșeli nepermise. E- 
chlpa să joace mult mai elas
tic, iar noii veniți, mă refer la 
Comănescu, Caciureac, Dican 
ți Nițu, să se integreze cît 
mai rapid, mecanismului echi
pei, astfel ca jocul nostru să 
crească pe toate planurile. Nu
mai așa ne vom putea atinge 
obiectivul propus, acela de a 
încheia campionatul pe un loc 
fruntaș.

că la clubul 
toată 

antrenori, 
adevărată 
sufletește 

la bine și 
dorește antrenorul 
Ia Victoria în re-

lumea, 
jucători 
familie 

In orice 
la rău.

Gheorghe NERTEA

ITALIA - ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1)

obținute în compania italienilor, 
deși doar Stancu mai face parte 
din echipa care a cîștigat la 
Bologna.. Antrenorul Gheorghe 
Staicu intenționează să înceapă 
partida cu următorul „11“ : Li
liac — M. Marian, D. Ștefan, 
Stancu, Weissenbacher — Bălan, 
Cristea, Mujnai, Majaru — 
Vaișcovici, Bîcu. în centrul a- 
tenției ziariștilor se află jucă
torii de la Steaua. Pe lista de 
rezerve vor figura Speriatu, 
Eduard, Cireașă, Pană, Varga, 
Șoiman și Orac.

Stadionul din Palermo se 
află în plină renovare, are o 
capacitate de 50.000 de locuri, 
dar acestea vor spori la 65.000. 
pentru că el va găzdui unele 
meciuri din viitoarea ediție a 
C.M. Terenul însă este cam de
nivelat.

Partida va începe la ora 14,30 
(15,30 ora României) și va fi 
condusă de arbitru] portughez 
Valende

A®***

C. S BOTOȘANI - PRIN JOC EFICACE, 
CÎT MAI MULTI SPECTATORI ÎN TRIBUNE
C.S. Botoșani a încheiat se

zonul de toamnă cu un bilanț 
care n-a satisfăcut pe supor
terii săi : —2 în „clasamentul 
adevărului” ți —16 la golave
raj. De aceea, imediat după 
reluarea pregătirilor, din ziua 
de 16 ianuarie, antrenorul C. 
Toma a cerat elevilor săi să 
depună eforturi susținute la 
antrenamente pentru ca startul 
ta sezonul oficial de primă
vară (deși primul joc îl va 
disputa în deplasare la Bacău) 
să coincidă cu un rezultat fa
vorabil.

„Ne așteaptă un retur destul 
de greu, ne-a spus C. Toma. 
Avem meciuri dificile acasă, cu 
F.C. Constanța, C.S.M. Sucea
va ți F.C.M. Progresul Brăila, 
însă sperăm ea aceste exame
ne să le trecem cn bine. Cn 
toții vrem ca echipa să joace 
spectaculos, dar și eficient, 
care să atragă cit mai mulți 
spectatori, iar ta finalul cam
pionatului să ocupăm un loc 
ferit de emoțiile retrogradării".

Pe agenda din această pe
rioadă s-a aflat un circuit me
dical care a fost efectuat la 
centrul de medicină sportivă 
„23 August* din București si. In

LA F. C.
ÎN CONCURS CU

continuare, un stagiu de pre
gătire centralizată (intre 27 
ianuarie ți 12 februarie) la 
Băile Herculane. Meciurile a- 
micale perfectate : cu A.S. Dro- 
beta Tr. Severin, C.S.M. Reși
ța, C.F.R. Caransebeș. „Poli" 
Timișoara și Dierna Orșova.

In vacanță, lotul a suferit 
unele modificări. Astfel, au 
primit dezlegări jucătorii: 
Iova — pentru Metalul Boto
șani, Pancu — Șiretul Pașcani, 
Eusu — Electrocontact Boto- 
Sni și Bîrzu — olimpia Slo- 

zia. Noutăți : Codau (fundaș) 
ți Surubaru (înaintaș) — am
bii de Ia C.S.M. Bucecea, Alr>- 
poaiei (mijlocaș) și Corelea II 
(înaintaș) — ambii de la Uni
rea Săveni, Mocanu (fundaș), 
de la Cristalul Dorohoi, și 
Bostan (înaintaș), de la Meta
lul Botoșani. în lot mai sînt 
următorii 
Erbic — 
Croitoru, 
coară — 
trescu, C. 
mijlocași;
— înaintași. Ca antrenor se- 
cuhd, activează, în continuare. 
Ștefan Crețu. (p.v.).

jucători : Ilotărăscu, 
portari, Cojocaru, 

Manea, Șofran, Ni- 
fundași; Gruia, Pe- 
Petre, Vasilache — 
Buterchl, Corelea I

CONSTANTA, MAI VÎRSTNICII 
TINERII COECHIPIERI

cîteva zile, F.C. Constan- 
tachelat șl ciclul pregăti- 
centralizate, la Covasna,

De 
ța a 
iilor 
unde a deplasat un lot de 17 
jucători: Gherasim țl Zariosn __ a__• . vat— portari; Ciucă, Mibăilă, Di
nu, Ionașcu, Cămui — fundași; 
Purcărea, ~ • “ *
vănescu, 
mijlocași ;
Buduru, 
Cel de-al 
lotului constănțean, Ignat, 
s-a prezentat la echipă.

Antrenamentele efectuate 
Covasna au cuprins două 
eluri săptămînale complete 
lecții zilnice duble), finalizate 
cu jocuri de verificare ți o- 
mogenizare, disputate în com
pania divizionarelor C Electro 
St Gheorghe (0—0) ți Minerul 
Baraolt (3—1). In aceste par
tide (în care, de pildă, Zahiu 
a reapărut în fostu-i rol de 
vîrf de atac), s-a urmărit o 
mai bună organizare a jocu
lui, cu accent pe așezarea și 
dinamica, specifice meciurilor 
în deplasare, acolo unde, în 
prima jumătate a întrecerii, 
F.C. Constanța s-a arătat defi
citară.

Ce va 
trebarea 
pe acum

Popovici, Petcu, Io- 
Manea, Funda — 
Zahiu, Purcăreață, 

Udrică — înaintași. 
18-lea component al 

nu

la
Ci- 
(cu

fi în retur 7 Iată în- 
pe care ți-o pun de 
suporterii echipei din

orașul de la malul mării șl 
la care antrenorii Tîlvescu și 
Bflkoți le oferă următoarele 
date anticipative; „La Covas
na, toți componenții lotului 
s-au angrenat in mod promi
țător la intensitatea crescută 
a antrenamentelor, mai vîrst- 
nicîi Iovănescu. Petcu, Buduru 
și Zahiu concurind cu mai ti
nerii lor coechipieri. De aici, 
de la această probă de serio
zitate și conștiinciozitate si 
pînă la îmbunătățirea atmos
ferei de lucru, a spiritului de 
echipă n-a mai fost dccit un 
mic păs, pe care, cum su
geram, fotbaliștii noștri l-au 
făcut fără reticență”.

La începutul acestei săptâ- 
mlni, F.C. Constanța a intrat 
ta linia dreaptă a pregătirilor, 
care prevăd, în continuare, 
jocuri de verificare sub toate 
aspectele. Iată programul lor: 
8.II, cu Slobozia, la Constanța 
(12.11 — revanșa în deplasare); 
15.11 cu Dinamo Tulcea. la 
Constanța (18.11 — revanșa în 
deplasare) ; 22.11, cu Gloria 
Buzău, la Constanța (25.11 — 
revanșa în deplasare) ; 1.III și 
8.III, cu Oțelul Galați și. res
pectiv. Progresul-Vulcan Bucu
rești, ambele meciuri la Con
stanța. (g.n.)

CREDIT
LA GLORIA

TOTAL TINEREȚII
PANDURII TG. JIU

com-„Dintre toate cele 54 de 
pețitoare ale eșalonului secund 
Gloria Pandurii este cea mai 
tînără formație, ea avind în 
componență numai trei jucători 
peste... 20 de ani, Nann, Bodîr
lea și Gogu. Ceea ce face ca 
media ei de virstă să se si
tueze la 19 ani și 6 luni, ne 
declara

Sfintele asociației
acă, în general.

Nelu Olteanu, pre- 
iportive.

am făcut 
multe meciuri bune pe pro
priul teren — cu Progresul- 
Vulcan și C.S. Tîrgoviște, două 
dintre fruntașele seriei, de 
exemplu — in schimb din jo
curile disputate in deplasare 
am cam revenit acasă cu mîi- 
nile goale. Bunăoară in numai 
patru partide am încasat 18 
goluri, cînd finalurile de meci 
ne-au prins pe picior greșit, 
tinerețea și lipsa de experien
ță spunindu-și cuvîntul".

ȘTIRI • ȘTIRI * ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
O MUNE, JOI, de la ora 15, sta

dionul I.U.P.S Chltlla va găzdui 
meciul amical dintre divizionara 
C eu același nume și Rapid Bucu
rești, care apar astfel pentru pri
ma oară In acest an In fața pro
priilor suporteri.
• C.I.L. SIGHET — METALUL 

A1UD 2—0 (1—0). Partida s-a dis
putat pe un teren Înghețat, ceea 
ce a făcut dificil controlul balo
nului. Echipa locală mai Insis
tent. » cîștigat partida cu 2—0

(1—0). Autorii golurilor : Ciohan 
U (mln. 17) șl Strîmbel (mln. 7»). 
(L MIHNEA — coresp.)

• F.C, CONSTANȚA — POR
TUL CONSTANȚA 1—1 (1—0).
Cele două echipe de pe litoral au 
desfășurat un joc echilibrat. Ca 
urmare partida s-a Încheiat eu un 
rezultat de egalitate : 1—1 (1—0). 
Au marcat • iovănescu pentru di
vizionara B, respectiv Boțari, 
pentru Portul. (C. POPA — co
resp.)

După două săptâmîni de an
trenamente la Tg. Jiu, începute 
la 12 ianuarie. Gloria Pandurii 
urmează, pînă la 8 februarie, 
un stagiu de pregătire la Băile 
Herculane. Va veni apoi etapa 
jocurilor cu caracter de veri
ficare, agenda echipei fiind 
deosebit de bogată. Formația 
din Tg. Jiu va susține me
ciuri duble cu Minerul Paro- 
șeni, Constructorul Craiova, 
Mureșul Deva și C.F.R. Craio
va si cite un joc cu Chimia Rm. 
Vîlcea si Minerul Mălăsari.

Lotul care, sub îndrumarea 
antrenorilor Titu Nicolicescu și 
Cristian Răducan, și-a reluat 
pregătirile are următoarea, al
cătuire : Dumitru și Titirică
— portari, Bodîrlea, Răducan, 
Ispas, Croitoru, Catană, Cio
can, Solea, Boruntia, Nanu, 
Păun, Tudose — fundași, Ar>- 
dronache, Oprița, Boțoteanu, 
Gheorghe — mijlocași. Ionel* 
Burlan, Gogu, Pîrvan, Sala- 
ghe. Iordan — înaintași. Care 
ar fi noutățile formației ? Tu. 
dose, de la Chimia Rm. Vîlcea, 
Iordan, de la F.C. Constanța, 
Ispas, de la Minerul Mătăsari, 
Oprița, de la Jiul Rovinari, 
Gavrilă și Boțoteanu, ambii de 
la Petrolul Țicleni. Nu vor mai 
activa la Gloria Pandurii. Mo
rarii, Onculescu și Paciurea, 
toți transferați la Minerul Mă
tăsari. Din păcate se înregis
trează și un nedorit caz de in
disciplină, Trifu neprezentîn- 
du-se nici pînă acum la pre
gătirile formației (m.c.).



LA SOFIA, RAZVAN ITU A CÎȘTIGAT
\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^„CUPA START'44 LA TENIS

Itu-D. Dobre și-au adjudecat prcba de dublu Bilanț mondial al halterelor in 1986
ÎN „CRITERIUL JUNIORILOR"

O frumoasă competiție — de
venită tradițională — se orga
nizează an de an la Sofia : 
„Cupa Start" la tenis rezervată 
juniorilor și junioarelor. La ac
tuala ediție au fost prezenți 64 
de tenismani și tenismane din 
Algeria. Cehoslovacia, Cipru, 
Grecia. Iugoslavia. Polonia, 
România, Ungaria și Bulgaria.

„Ihtr-un context în care. 1» 
start s-au prezentat juniori și 
junioare foarte bine clasați în 
țările respective — ne-a spus 
Ecaterina Roșlanu. antrenoarea 
care i-a însoțit în Bulgaria pe 
sportivii noștri — comportarea 
lui Răzvan Itu. Ia simplu, și 
a acestuia, jmoreună cu Daniel 
Dobre la dublu, ei cîștigînd 
cele două probe, a fost frumos 
comentată. S-a jucat pe supra
față sintetică rapidă, Itu remar- 
eindu-se prin st'l ofensiv <u 
serviciu voleu reușite, cu o mo
bilitate și gîndire tactică pro
mițătoare"

In finala" probei de simplu 
Răzvțm Itu a întrecut cu 8—1 
6—0 pe cehoslovacul P. Vizner, 
la capătul unui meci mai dis
putat decît arată socrul. Deci
sivă în obținerea victoriei lui 
Itu — după cum ne spunea an
trenoarea — a fost lovitura de 
dreapta, puternică și bine nla* 
sată. Rezultatele semifinalelor: 

— Itu — I. Velev (Bulgaria) 3—6. 
6—3, 7—5, Vizner — S. Țvetkov 
(Bulgaria) 6—1. 6—4.

Un succes românesc s-a înre
gistrat și în finala probei de 
dublu : Itu. Daniel Dobre — I. 
Velev M. Velev (Bulgaria) 
6—2, 6—1. Perechea învingă
toare a avut o evoluție meri-

al lui Its 
al lui Dobre, 
foarte bine

torie, jocului bun 
adăugîndu-i-se cel 
acomodat în final 
cu suprafața de joc. După opi
nia antrenoarei Ecaterina Ro- 
șianu cuplul Itu—Dobre merită 
să fie în atenția federației pen
tru competițiile majore ale 
acestui an.

Și concursul feminin s-a ridi
cat la o bună valoare. Daniela 
Ivana a ajuns în semifinale, 
dar a fost întrecută cu 6—0. 
3—6, 6—1 de E. Sviglerova
(Cehoslovacia) — cîștigătoarea 
turneului. învingătoare cu 1—6, 
6—3, 6—2 în finala cu M. Krai- 
ceva. Perechea Ivana—Monica 
Pecheanu a avansat oină la 
semifinalele probei de dublu, 
dar au cîștigat Sviglerova-—Las
kova (Cehoslovacia), cu 6—1, 
6—0. (1. Gv.).

NICU VLAD PE PRIMUL LOC
LA CATEGORIA 100 kg

PARIS, 3 (Agerpres). Secre
tariatul Federației Internațio
nale de Haltere a dat publici
tății clasamentul celor mai buni 
halterofili din lume pe anul 
1986. La categoria 100 kg pe 
locul Intîi se află sportivul 
român Nicu Vlad, campion 
mondial și european, cu per
formanța de 437,500 kg la to
talul celor două stiluri, urmat 
de Boris Sereghin (U.R.S.S.) — 
430 kg, Pavel Kuznețov 
(U.R.S.S.) — 420 kg.

Iată primii clasați la alte 
categorii de greutate: super-

Leonidgrea : _ ____
(U.R.S.S.) 467,500 1 „ , 11;
kg : Orij Zaharevîci (U.R.S.S.) 
— 447,500 kg; categ. 90 kg : 
Anatoli Hrapatîi -(U.R.S.S.) — 
412,500 kg ; categ. 82,500 kg : 
Asen Zlatev (Bulgaria) — 405 
kg ; categ. 75 kg : Alexandr 
Virbanov (Bulgaria) — 377,500 
kg ; categ. 67,500 kg : Andreas 
Ben (R.D.G.) — 357 kg ; categ. 
56 kg ; Mitko Grablev (Bulga
ria) — 290 kg j categ. 52 kg : 
Snevdalin Marinov (Bulgaria)

—257,500 kg. în clasamente 
(incluzînd șl pe cele continen
tale) figurează 83 de țări, din 
cele 126 afiliate la federația 
internațională de specialitate.

Taranenko 
kg ; categ. 110

Proba de sxalom uriaș din ca
drul „Criteriului juniorilor-, des
fășurat ța Splinderov Mlyh (Ceho
slovacia), a fost cîștigată de 
schioarea română Mihaela Fera, 
ou timpul de 2.23.92. între învin
sele «sale s-a aflat Bachleda (Ceho
slovacia) . 2:24.07, ocupanta locu
lui secund, cvadruplă cîștigătoare 
a Concursului Prietenia de anul 
trecut. Pe locul 3, sovietica Palci- 
kova, cu 2:26,21. La concurs au 
participat spor ivi din 8 țări.

PE SCURT

SUCCES ROMANESC LA CONCURSUL
DE PATINAJ VITEZA DIN POLONIA

In cadrul concursului interna
țional de patinaj viteză de la Sa
nok (Polonia), sportivul nostru 
Tiberiu Kopacz a obținut un fru
mos succes, eîștigînd poliatlonul 
cu 171,972 puncte. în întrecerile 
pe probe, el s-a clasat de două 
ori pe primul loc, pe distanțele de 
1500 (2:04,10) șl 5000 m (7:27,40).
La 3000 m. el a terminat al doilea, 
în 4:24,4 (locul 1 : A. Joswik — 
Polonia, cu 4:22,0), iar la 500 m — 
al cincilea, în 41,80 (loc 1 : J. 
Wojtacslk — Polonia. în 40,97).

La start au fost prezenți 31 de 
concurenți din RDG, Cehoslovacia,

RPD Coreeană. Olanda, Polonia 
șl România. De remarcat că a- 
ceasta este cea de-a 4-a victorie 
consecutivă obținută de patinato
rul român în actualul sezon in
ternațional, după cele de la To- 
maszow, Varșovia și Suceava.

In cadrul aceluiași concurs, un 
alt reprezentant al nostru, Tibe
riu Becze a avut o comportare 
meritorie, obțlnînd tn final locul 
5 la pollatlon șl realizînd 3 recor
duri personale tn probele de 1500 
m (loc 11 — 2:07.20), 3000 m (loc 
8 — 4:29,71 șl 5000 m (loe 1* — 
7:39,0).

C.M. DE PLANORISM

PE SIu PE
CRANS-MONTANA. O pîr- 

tie lungă de 1553 m, cu 43 de 
porți și cu o diferență de ni
vel de 514 m a fost „gazdă" 
pentru cei 76 de schiori care 
au luat startul în proba de 
slalom super-uriaș, care, a avut 
loc luni în cadrul Campiona
telor Mondiale. Cursa s-a des
fășurat pe un timp frumos, 
însorit și o temperatură de 
+ 3 grade. Acest super-uriaș a 
figurat acum pentru prima oa
ră in programul întrecerilor 
unui Campionat Mondial.

După înfrîngerile la... mus
tață suferite la coborîre și la 
combinata alpină. elvețianul 
Pirmin Zurbriggen n-a mai lă-

GHEATA□
sat să-i 
printre 
ur parcurs fără 
vreo greșeală, 
foarte agresiv, 
totul pentru victoria pe 
a și obținut-o, de altfel, 
timpul de 1:19,93, cu aproape 
o secundă mai bine decît... 
Marc Girardelli (1:20,80) și 
vest-germanul Markus Was- 
maier (1:21,08), pe care trecu
tele „mondiale" de la Bormio 
l-au impus lată dintr-un. ano
nim în rîndurile fruntașilor. 
Pe celelalte locuri de frunte 
s-au mai clasat : 4. Leonhard 
Stock (Austria) 1:21.28, 5. Hu
bert Strolz (Austria) 1:21,44,

ZAPADA
scape 

degete.
încă un titlu 
El a realizat 
ezitări și 

într-un 
decis să

fără 
stil 

facă 
care 

cu

Robert Erlacher (Italia) 1:21,83 
etc. Dintre cei 76 de concurenți 
prezenți la start au trecut li
nia de sosire doar 63!

j Stop-cadrir MțRC

s

l

Este oare posibil ca -3 
să fie egal cu 1 ? Matematic, 
niciodată puteți zice, dar în 
lumea sportului iată că așa 
ceva este totuși posibil!... 
A dovedit-o, chiar la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, schio
rul Marc Girardelli. din 
Luxemburg,, cu ocazia Cam
pionatelor Mondiale din El
veția.- de la Crans-Monta- 
na. în proba de combi
nată alpină, el s-a clasat ne 
locul șapte tn cursa de sla- • 
lom și a fost al treilea 
proba de coborîre, dar 
reușit să-1 
calculul general, oe 
le favorit al 
campionul lumii de 
doi ani. de la Bormio, 
țianul Pirmin Zurbriggen, 
care avea, să zicem, și a- 
vantajul de a concura 
în țara sa. Titlul de cam
pion a revenit astfel schio
rului din Luxemburg, dar, 
se afirmă dp către martorii 
oculari, marele succes al lui 
Girardelli n-a fost doar cu
cerirea titlului, ci și fap
tul că el a găsit resursele 
fizice și morale necesare 
pentru a-și învinge dureri
le provocate de un foarte 
recent accident la umărul 
sting, care, la un moment 
dat, a pus sub semnul în
trebării participarea sa la 
această ediție a „mondiale
lor".

După încheierea cu succes 
a combinatei. Marc Girar- 
delli a declarat, la tradițio
nala conferință , de presă : 
„Această victorie mă bucu
ră in mod deosebit, mai 
că a fost obținută în 
lui Zurbriggen, cel mai 
specialist mondial al

în 
a 

depășească, la 
_ mare- 

competiției. 
acum 
elve-

ales 
fata 
bun 
mo- Romeo VILARA

SARAJEVO. Patinoarul olim
pic din localitate este în a- 
ceste zile locul de întîlnire al 
celor mai buni patinatori ar
tistici. de pe continent care-și 
dispută titlurile de campioni 
ai Europei. La precedenta e- 
diție a competiției, la Copen
haga, au cucerit laurii victo
riei: Jozef Sabovcik (Cehoslo
vacia) la bărbați, Katarina Witt 
(R.D.G.) la femei. Elena Valo
va, Oleg Vasiliev (U.R.S.S.) la 
perechi si Natalia Bestemiano- 
va, Andrei Bukin (U.R.S.S.) la 
dans. Dintre ei singurul ab
sent este Sabovcik, operat la 
un genunchi.

Duminică, ia Banalla, în Aus
tralia, s-a încheiat cea de a XX-a 
ediție a C.M. de planorism, titlu
rile la cele trei clase revenind ur
mătorilor : open — Ingo Renner 
(Australia), care cîștigă pentru a 
treia oară consecutiv, ,,15 m“ _
Brian Spreckley (Marea Brltanie), 
standard — Markku Kuittinen 
(Finlanda). Ultimele trei manșe 
au fost cîștlgate de următorii 
sportivi : proba a 9-a, open : Ray 
Gimmey (S.U.A.), cu 126,8 km/h, 
,,15 m“ : Holger Back (R.F.G.) eu 
120,7 km/h standard : Asko 
Pankka (Finlanda) 106,8 km/h ; 
proba a 10-a : open : Marc Schro
eder (Franța) 117,7 km/h, „15 m“ ; 
Holger Back 131,1 km/h, stan
dard : Leonardo Brlgliadori (Ita
lia) 104,9 km/h ; proba a 11-a, 
open : Ingo Renner 117 km/h, 
,.13 m“ : Matias Vlitanen (Finlan
da) 119,8 km/h, standard : John 
Byrd (S.U.A.) 106.8 km/h. De re
marcat faptul că la această probă 
organizatorii, profltind de condi
țiile meteo excelente, au putut 
programa triunghiuri de dimen
siuni încă neatinse la un campio
nat mondial, astfel : 839.8 km la 
open. 754,8 itm la ..15 m" ș! 695,4 
km la standard.

ATLETISM a Cîteva rezultate 
mal importante înregistrate în 
reuniunea de sală de la Jablo- 
nec (Cehoslovacia) : femei : Fibln- 
gerova (Cehoslovacia) — 20,05 na 
la greutate. Polkowska (Polonia) 
— 1.90 m la înălțime, Murkova 
(Cehoslovacia) — 6,53 m la „lun
gime ; bărbați : Raschid 
ria) 8 -04,69 la 3 000 m, 
wczyk (Polonia) — 2,25 ...
înălțime • Prăjlnlstul american 
Billy ■ Olson,, nr. 2 mondial in
door în 1936, cu 5,93 m, a absen
tat vineri de la „Madison Squ
are Garden", urmind să suporte, 
zilele acestea, o intervenție chi
rurgicală.

CICLISM * Prologul Turului 
Cataloniel a revenit spaniolului 
Jesus Blanco Villar în 5:08,81. 
■ La jumătatea cursei de • 
zile de la Copenhaga, In frunte 
se află perechea Roman Herman 
(Liechtenstein) — Josef Kristen 
(R.F.G.).

ÎNOT • In ultima zi a reuni
unii internaționale de la Bo- 
relange_ (Suedia), Sabine Schul- 

a ciștigat proba de 
cu timpul de 55,93. 
coechipiera sa Anise 
situat pe locul 1 la 

ta 4 :11,55. Rezultate

(Alge-
Kra- 

m la

tze (R.D.G.) 
100 m liber 
în vreme ce 
Mohring s-a 
400 m liber, _  ____ _____________
din competiția masculină : 200 m 
liber — Anders Holmertz (Sue
dia) 1 : 48,15 : 200 m spate — 
Frank Baldrusch (R.D.G.) 2:02,0* 
100 m bras — Peter Berggren 
(Suedia) 1:04.28.

TENIS 0 Surpriză la Lyon. 
unde Andreas Maurer, cap de 
serie nr. 7, a fost eliminat da 
JerOme Potier, 3—8, 4—6 ! Tur
neul contează pentru Marele 
Premiu. • în urma victoriei de 
la Sydney, cehoslovacul Miloslav 
Mecir a trecut pe locul 4 ta cla
samentul A.T.P., cu 378 p. Con
duce Ștefan Edberg, cu 700 p.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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mentului. Sint bucuros 
că mi-am regăsit toate for
țele după numeroase acci
dentări în acest sezon". în 
ceea ce-1 privește pe Zur
briggen, el a spus: „Am fă
cut totul pentru a-mi păstra 
titlul cucerit la Bormio și 
se părea că-mi va fi ușor, 
dar Girardelli a fost irezis
tibil !“

Titlul lui Marc Girardelli 
este primul din cariera sa, 
deși el a fost, totuși, în 
1985 cîștigător al „Cupei 
Mondiale" în schiul alpin. 
Marc și-a făcut intrarea in 
marile competiții ale iernii 
în 1980, dar deși a fost, de 
atunci, de multe ori printre 
fruntașii diferitelor probe 
n-a fost niciodată ceea ce 
se cheamă un mare schior... 
Dar de acum !

BUDAPESTA. In cadrul con
cursului de biatlon de Ia Ga- 
jateto (Ungaria), proba de șta
fetă 3X7,5 km rezervată junio
rilor s-a încheiat cu victoria 
echipei României, cronometra
tă cu timpul de 95:21. La 4X7,5 
km seniori, pe primul loc s-a 
situat ștafeta U.R.S.S. — 113:35, 
urmată de Cehoslovacia — 
118:03 și Polonia — 124:02.

Proba feminină de 3X5 km 
a revenit echipei U.R.S.S. — 
81:25.

DE LA ZERO...
După ce a antrenat o vreme 

prin Europa, fără cine știe ce suc
ces, Luis Cesar Menotti, cel care 
a condus reprezentativa Argenti
nei la titlul suprem din 1978, â re
venit în țara sa șl a preluat, cu 
cîteva săptămîni în urmă, condu
cerea tehnică a echipei Boca Ju
niors. în această calitate, cel care 
(pentru succesul din 1978) fusese 
supranumit „TI Grande- a reapă
rut în public cu prilejul înttlnlrli 
care a opus, la Mar del Plata,

10 luni din 12 mi antrenez cite 6 ore pe zi. La testele de labora
tor, rezultatele mele au fost mal bune declt ale fotbaliștilor de 
la Olimpique Marseille". Declarația vreunui campion olimpic 
sau recordman mondial 2 Deloc 1 A unul campion al Franței, ce-i 
drept, Eric Laboureix, dar intr-un sport care nu e nici atletism, 
nici haltere, nici ciclism să zicem, discipline recunoscute, tradi
țional, pentru Imensa cantitate de muncă solicitată în pregătire. 
El practică schi acrobatic, sport artistic, disciplină neolimpică, 
destul de puțin cunoscută. Să fie, deci, declarația schiorului o 
șarjă prietenească între colegi de sport 7 Să sugereze, oare, de
clarația lui că fotbaliștii ar trebui să lucreze mal mult pentru 
a-șl transforma sportul intr-unui cu adevărat... artistic 2 N-ar 
fi exclus. E sigur, însă, că indiferent de răspîndirea sa, de priza 
la public, de calitatea mal mult sau mal puțin artistică, flecare 
sport trebuie onorat cu o muncă egală. Nu oricum, ci la para
metri cantitativi extrem de ridicați, care acum două-trel decenii 
l-ar fi deșourajat pe orice tinăr tentat să înceapă performanța. 
Astăzi însă, conform statisticilor, unul din 25 locuitori ai Terrei 
face sport," DE BUNĂ VOIE, sub o formă sau alta. Ceea ce în
seamnă că. ta 30 de ani, rasa umană a evoluat în sport cam in 
aceleași proporții ta care s-a dezvoltat Informatica. Âdică expo
nențial. E o dovadă că sportul de performanță poate fl conside
rat un domeniu de avangardă al progresului. Și nu există nici un 
motiv să credem că procesul nu va continua pe aceleași coordo
nate.

Radu TIMOFTE

noii sale formații pe Independien- 
te, în ziua inaugurală a turneului 
(tradițional) dotat cu „Cupa de 
Aur- (a treia participantă fiind 
River Plata). Numai că primirea 
n-a fost cea scontată de Menotti ! 
Deși Boca Juniors a cîștigat cu 
1—0, în fața unul adversar de pri
ma mină, lăsînd chiar impresia 
că ..a lepădat o parte din defee-

DE LA O POARTĂ LA ALTA
• ..N'j numai că joacă bine, dar mal are și noroc", s-a comentat după 

ce tragerea la sorți a sferturilor de finală ale Cupei Angliei (meciuri 
la 21 februarie) a scos în calea Arsenalului, lidera campionatului, pe 
invlngătoarea dintre Aidershot (liga a 4-a) șl Barnsley (a 2-a) I Mal 
Puțin generoasă s-a dovedit ..urna" cu Everton, care se va deplasa 
la Wimbledon. în altă partidă : Tottenham — Newcastle. • Cunoscu
tul antrenor austriac Ernst Happel (Hamburger SV) a asistat, dumi
nică. la intîlnirea Avelllno — Juventus (1—1) : „Am văzut un Juven
tus îmbătrînlt, mult mai puțin spilcuit declt ta finala C.C.E. din 1983". 
• Deși continuă să conducă ta clasamentul golgeterilor (cu 9 goluri), 
italianul Altobelli (Inter) a mal ratat, duminică, un penalty, la 
Brescia. Al 4-lea de la reluarea sezonului șl al 19-!ea din carieră. • 
Internaționalul argentinian Valdano (Real Madrid) despre englezul 
Gary Lineker, după ce acesta a marcat toate cele 3 goluri ale Barce
lonei ta derbyul cu Real (3—2) : ,,E simplu. în fața porții adverse, 
Lineker se mișcă mai repede decît oricare dintre noi !" • Celebrul 
stadion „San Siro" din Milano pare „blestemat" pentru Verona ! Din 
cele 35 de meciuri disputate, de-a lungul timpului, pe gazonul arenei 
milaneze, fie împotriva lui Inter, fie a Iul Milan,'Verona n-a cîștlgat 
nici unul, ultima oară pierzînd duminică (0—1 cu Milan) |

1

tele ei obișnuite" (Alaln Fontan 
ta „l'Equipe"). partida s-a consu
mat lntr-o atmosferă de mars 
tensiune, animozitatea
Menotti fiind exprimată (intre al
tele) de o uriașă pancartă pe care 
stătea scris „Bilardo, numele tău 
va rămîne gravat veșnic ta albas
tru șl auriu", culorile respective 
găstadu-se pe tricourile „naționa
lei" argentlniene. Ba mal mult. 
La terminarea meciului, un Impo
zant contingent de „barras bra- 
vas" (suporteri al lui Boca Ju
niors) l-a făcut lui Menotti o pu
ternică „manifestație" de ostilita
te, retuztad astfel să uite criticii» 
cotidiene afișate de cel ta cauză, 
ta ziarul „Clarin", ta perioada tn 
care Carlos Bilardo pregătea cam
pania pentru Mundtalul din Me
xic, campanie care avea să se în
cheie. reamintim, cu un triumf 
fără seamăn I

Altfel spus, publicul a aplaudat 
pe Boca, dar l-a fluierat pe Me
notti, puntad la grea încurcătură 
ptaă șl pe conducătorii clubului 1 
Unul dintre aceștia nu s-a abținut 
să remarce că „fotbalul are. to
tuși, memoria scurtă ! Pentru a 
rezista. Menotti 
de la zero !“ 
dacă fostul „H 
tea...

față da

va trebui s-o la 
Rămtne de văzut
Grande" va pu-

Ovidiu IOANITOAIA
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