
Proletari di» toate țările, uniți-vi I

portul Turneul internațional de hochei „Cupa Federației
■«a———■■———i .... im i i ——i»

ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT
CU O

, Pe Patinoarul artificial „23 
August" din Capitală au înce
put întrecerile Turneului inter
național de hochei pe gheață 
dotat cu „Cupa Federației", 
la care participă reprezentati
vele Bulgariei ți României, Lo
tul de tineret al Cehoslovaciei 
ți formația Traktor Celiabinsk, 

A din Uniunea Sovietică. Oaspeții

IN PRIM-PLAN, SPORTURILE DE IARNĂ

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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SANIERII JUNIORI Finala tinerilor boberi

-------- ---------------  Oaspeții 
din Cehoslovacia ți u- 
niunea Sovietică au so
sit In cursul dimineții 
de ieri, programul tur
neului impunînd doar 
unele modificări.

ROMANIA — BULGARIA 
5—1 (2—0, 3—1, 0—0). în parti-

VICTORIE
da inaugurală a turneului, ta* 
cheițtii români au obținut * 
victorie clară, diferența con
fortabilă fiind realizată in re
priza a doua, cînd In poarta 
Bulgariei, in locui lui Mihab 
iov (excelent), a fost încercat 
Jderov. Pe ansamblu, echipa 
noastră a dominat majoritatea 
timpului, dar ritmul da țo* 
inegal (mai alert în prima r*> 
priză ți In final), ca ți forma 
portarului titular al oaspeților 
au du* la limitarea scoruIuL 

• Hocheițtii noștri au început 
Mircea COSTEA

IN ÎNTRECERE
Pe pîrtlta naturală din comu

na harghiteană Sărmaș s-au des
fășurat întrecerile prilejuite de 
finalele Daciadei ’ ’
sulul Republican 
juniorilor mici, 
cerile de simplu 
cîșt’gat clar, în 
schimb coborî- 
rile dublourllor 
au tinut perma
nent trează a- 
tenția numeroșilor spectatori 
prezențl de-a lungul traseului.

FETB SIMPLU : 1. Ana Bolcu 
(C.S.M. Bistrița), cîștigătoare a 
finalei Dac'adei și a concursu
lui Republican, 123,175, 2. Da
niela Bădiță — 125,356, 3. Mihaela 
Hanu, ambele C.S.O. Sinaia, 
125.409 ; BĂIEȚI SIMPLU : 1. Ion 
Marin Pop (Sport Club M. Ciuc 
+ C.S.S. Toplița) 103,063 , 2. Oli
ver MInzat (C.S.S. Petroșani) 
105,024, 3. Iosef Balia (Sp. C. M. 
Ciuc + C.S.Ș. Topllța) 106,331 ; 
” »Pentluc 

(C.S.S. Vatra 
------- - _. G. KSzac J- 

Al. Făcăleț (C.S.O. Sinaia) 84.110, 
+ C. Neagu 

84,399.

ți ale Concor
de sanie al 

Dacă in Intre- 
invingătorii au

BĂIEȚI, DUBLU : 
-J-Gh. Slmlonescu 
Domel) 84,068, 2.

DOUA MANȘE, SUB BUNE AUSPICII
(Continuare în vag a 4-a)

Fază de atac la poarta echipei Bulgariei Foto : A. D. NEAGU

SINAIA,
timp ideal __________ ____ ___
nin, ■ temperatura puțin sub zero 
grade), o pîrtie de 1200 m. ire
proșabil pregătită, boburi.

construcție 
mânească.
la punct - 
cestea au fost 

condițiile de desfășurare ale pri
melor două manșe din finalele 
Daciadei si Campionatului Na
țional de tineret. Pe locul I se 
află, deocamdată, echipajul a- 
vîndu-1 ca pilot pe Marius Ene, 
de la Carpati Sinaia. împingă- 
tor pe Nicușor Budur, de la 
A.S.A. Brașov, bobul fiind con
struit la întreprinderea Neptun 
Cîmpina. O colaborare fruc
tuoasă. așa cum este, de dorit 
să vedem 
beneficiul 
discipline 
cund este
tă mică, de reprezentanții A. S.

6 (prin telefon), 
pentru bob (cer

te. Iacoban 
pe un bob 

avînd

î. D. Jugănaru
(C.S.S. Voința Sinaia)

de 
ro- 

puse 
- a-

si cu alte ocazii. în 
progresului acestei 

sportive. Locul se- 
ocupat. la o diferen

Concursurile de schi de la Predeal

ȘTAFETA DINAMOVISTILOR A ClSTIGAT 
„CUPA A.S.A. BRAȘOV LA FOND»

PREDEAL, 6 (prin telefon). 
Concursurile de schi ce se des
fășoară în aceste zile în fru
moasa stațiune de pe Valea 
Prahovei au beneficiat vineri 
de o zi splendidă, cu soare 
strălucitor, cu zăpadă îngheța
tă. tocmai bună pentru rezul
tate superioare.

Disputa băieților, pe 4X10 km, 
în „Cupa A.S.A. Brașov" a 
fost urmărită cu mult inte
res de toți cei prezenți pe tra
seele din Valea Rîșnoavei. Fru
musețea cursei s-a vădit de la 
primul schimb, în care dina- 
movistul Mihai Mitrofan a pre
dat ștafeta cu șapte secunde 
mai repede decît' sportivul Ion 
Crișu de la A.S.A. în schimbul 
următor, Florentin Burca (Di
namo) a mărit avantajul echipei 
sale la 65 de secunde. în schim
bul 3, dlnamovistul Ion Lungociu 
ne-a reamintit că este un a- 

. lergător pe care se poate con
ta și, făcînd o cursă foarte 
bună (bine îndrumat de an
trenorul său Nicolae Dudu), a 
realizat un timp superior cu 
peste un minut față de adver
sarul său direct. Ion Păvălean 
(A.S.Â.). Ultimul schimb a fbst 
pentru Caroly Kiipe (Dinamo) 
o simplă formalitate pentru a 
consfinți victoria echipei salo, 
deși Gavril Boitiș (A.S.A.) nu 
s-a împăcat nici un moment

eu 'postura de învins.
Ștafeta fetelor, de 4X5 km, 

a revenit — conform așteptă
rilor — echipei alcătuite din 
componentele Lotului olimpic
— A.S.A. Mihațla Fîc, Adina 
Tuțulan, Ileana Hangan și Da
niela Filimon au beneficiat din 
plin de condițiile bune de a-, 
lunecare fiind, toate, creditate 
cu timpi remarcabili. Pe locul 
secund, ștafeta clubului Trac
torul, în care doar Elena Reit
— pregătită de același inimos 
antrenor Jean Sumedrea — a 
avut o evoluție mereu bună,

REZULTATE TEHNICE, 4x10 km 
masculin : 1. DINAMO 11155,58 ;
2. ASA I lh59,19 ; 3. Ramira Baia 
Sprie 21104,15 ; 4x5 km feminin-:
1. ASA — LOT OLIMPIC 58,05 ;
2. Tractorul I 11103,29 : 3. Trac
torul Brașov II 11108,19.

Al doilea slalom masculin din 
Cadrul „Cupei CSS Armata Pre
deal" a revenit lui Dorin Dinu, 
care, datorită manșei secunde — în 
care l-a devansat pe tînărul Ioan 
Frățllă, un talent autentic, cu 44 
sutimi — și-a înscris, în acest fel, 
prima victorie din sezon. RE
ZULTATE : 1. D. dinu (asu
Brașov) 1:43,67 ; 2. I. Frățilă
(ASA) 1:43,85 ; 3. C. Portik (ASA) 
1:44,51 ; 4. V. Podaru (Dinamo) 
1:44,75 ; 5. D. Iliescu (Dinamo) 
1:47,13 ; 6. V. Constantin (Dina
mo) 1:47,43.

Paul TOVAN

Pentru revenirea

în plutonul fruntaș

Carpati Sinaia 
Val. Olteanu), 

respective, 
pe maestrul emerit 
Ion Panțuru. care do- 
transfere din vasta-i 

elevi.

unității 
antrenor 
sportului 
reste să
experiență tinerilor săi 
Desigur, aportul Diloților si ca
litățile boburilor au mare im
portantă. dar nu trebuie omisi 
împingătorii, al căror rol 
Si el foarte însemnat (mai 
pe o pistă de 1200 m) in 
tinerea unor timpi buni, 
altfel, echipajele aflate -acum

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare în pag. 2-3)

A DAT STARTUL IN „MARATONUL SĂNĂTĂȚII
Șl, DUPĂ PRIMELE ÎNTRECERI, TOȚI AU

lată, au început să ne soseas
că vești despre primele întreceri 
desfășurate intr-una din cele 
mai ample acțiuni sportive de 
masă ale lunii februarie : „Mara
tonul sănătății pe schiuri", com
petiție organizată — sub generi
cul Daciadei — de Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, împreună cu Direcția Tu

Așadar, „caravana albă“ a 
pornit la drum, invitînd pe toți 
iubitorii de mișcare in aer liber 
să o insoțea'scă in lăudabila ei 
tentativă de a traversa — pe 
schiuri — luna februarie, tntîile 
concursuri au început, se pare, 
la Vatra Dornei, pe Dealul 
Runc, unde in toate zilele coboa
ră și urcă pe schiuri mai toți

La Predeal, la Vatra Dornei — peste tot ! — etapa de iarnă a 
Daciadei reunește pe pirtiile de schi mii de competitori

rism Intern din Ministerul Turis
mului, precum și de organizațiile 
cu atribuții in domeniul sportu
lui. Concursurile au loc, deo
camdată, pe plan local, cu sute 
de tineri și vîrstnici la start, pe 
pirtiile argintii din vecinătatea 
orașelor ori a comunelor, cu ce
reri sporite de bocanci și schi
uri. Iar alte asemenea frumoase 
alergări pe zăpadă sînt progra
mate in zilele următoare.

școlarii din oraș. Lucrurile s-au 
desfășurat simplu : un panou 
pus la vedere atrăgea atenția 
că se primesc inscrieri la „Ma
ratonul sănătății pe Schiuri". 
Puștii aflați pe pîrtie au trimis 
un delegat să întrebe „ce și 
cum", cuvîntul „maraton" spe-

SCHIURI
SPUS: „EXCELENT"!
• Un frumos concurs ki 
Vatra Dornei, pe Dealul 
Runc • Iubitorii schiului din 
Galați au cerut „pîrtie li
bera" la Girboavele © ’ A- 
trăgâtoare întreceri și la 
Sovata, Orșova, în multe 
alte locuri Bogată agen
dă sportivă comnetițională 
de masă la sfîrșiful acestei 

sâptămîni

riindu-i puțin, dar și atrăgîn- 
du-i prin rezonanță, prin di
mensiunile traseului. „E ușor !“, 
a exclamat delegatul după cea 
vorbit cu organizatorii. „E 
ușor 1“ au spus și ceilalți tineri 
și vîrstnici care s-au interesat 
de regulamentul acestei între
ceri. „E ușor !“, a confirmat și 
corespondentul nostru, Mihal 
Andrici, cînd l-am rugat să re
lateze pe scurt evenimentul : 
„Decor de basm pe Dealul Runc 
din Vatra Dornei (baba iama 
cred că a muncit toată noaptea 
spt-e a pudra, cu spray-urile ei 
enorme, întreaga pădure de 
brazi !). Au fost peste 300 de 
participanți, de toate vîrstele. 
A fost prima etapă a „Marato
nului sănătății pe schiuri" șl,

Vasile TOFAN

(Continuare in pag 2-3)

Astăzi, începe turneul de la Cannes

ÎN MECI-VEDETĂ, A. S. MONACO -

TENISUL NOSTRU TREBUIE SA-ȘI VALORIFICE TOATE RESURSELE
Rezultatele slabe ale tenisului nostru In 1986 

nu au venit dintr-o dată. Ele își au rădăcini 
mult mai adinei, în urmă cu 10—15 ani, chiar 
de pe vremea cînd Ilie Năstase cucerea lumea, 
iar echipa României disputa trei finale de 
Cupa Davis (1969, 1970 și 1972). în acei ani, Ilie 
Năstase a produs o reală cotitură în tenisul 
românesc, fenomenul, fiind atît de pregnant, îneît 
copiii jucau tenis pe trotuare, pe terenuri mar
cate cu cretă, cu fileuri și rachete improvizate. 
Cu toate acestea, nimeni nu s-a îngrijit atunci 
de viitor, de formarea de noi și adevărați per
formeri și iată, generațiile cațe au urmat nu au 
mai dat jucători de forța și talentul unui Ilie 
Năstase. Intr-un cuvînt, nu s-a mai putut ține 
pasul cu fruntea tenisului mondial.

Unde trebuie căutate cauzele ? întîi la secții, 
unde sînt „șlefuiți" 'de la... zero tenismanii și 
unde a existat, și mai există încă, o anume 
mentalitate, în care aceștia sînt „crescuți". Ex
presii de genul „ce talenlat'ă) este !“ sau „ce 
mînâ are !“ s-au tot auzit, și se aud și astăzi, 
neluîndu-se însă în scamă și alte calități. Apoi,

© Lacune mai vechi, cu urmări în prezent O 
Un sezon s!ab în rezultate O Echipa noastră 
de Cupa Davis este, în continuare, incompletă 
© „Sportul aib“ în fața unui an cu impor

tante obiective
- ................. .......

vina a fost și a federației de specialitate, care, 
considerăm, s-a mulțumit cu ceea ce avea la 
vremea respectivă, neîngrijindu-se suficient de 
ce va urma.

In asemenea context, inevitabilul s-a produs : 
în 1984, formația masculină a României a re
trogradat din grupa mondială, un an mai tîrziu 
a ratat calificarea, deși a avut o bună șansă 
chiar pe teren propriu (2—3 cu Danemarca, în 
finala zonală), pentru ca anul trecut istoria să

Doina STĂNESCU

(Continuare în pag. 2-3)

LOTUL OLIMPIC
® in deschidere: A S.

CANNES, 6 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru) — 
Joi, .«ttipă șapte ore de călăto
rie, cu avionul și autocarul, pe 
ruta Palermo — Roma — Nisa 
— Cannes, lotul olimpic ,a a- 
juns la destinație în jurul o- 
rei 17, și după mai puțin de 
o Jumătate de oră fotbaliștii 
noștri efectuau un nou antre
nament, primul din această lo
calitate. Apoi, o reîntoarcere 
la Nisa, unde fotbaliștii noștri 
au urmărit meciul amical din
tre divizionara A din Nisa' și 
Ajax Amsterdam. De data a- 
ceasta, echipa olandeză era 
condusă de către cunoscutul 
fotbalist Johan Cruyff, în timp 
ce In tribună, lingă noi, se 
afla fostul antrenor al lui 
Ajax, Ștefan Covaci. Echipa o- 
landeză a făcut o partidă ex
celentă, a impresionat pur și

AL ROMÂNIEI
Cannes - Eintracht Frankfurt

simplu publicul spectator, din
colo de victoria sa cu 4—1

Vineri, la ora 10,30, olimpicii 
noștri au făcut un nou antre
nament pe stadionul Central al 
vestitei stațiuni. Apoi, după- 
amiază, au revenit la o nouă 
ședință de pregătire.

După cum se știe, sîmbătă 
și duminică, la Cannes, va avea 
loc un turneu de fotbal pe 
care - „Nice Matin" de joi fl 
caracteriza ca foarte atractiv. 
Pe stadionul „Pierre de Cou
bertin" vor fi, sîmbătă și du
minică, patru partide de mare 
interes, deși sezonul pe Coasta 
de Azur nu se află la un mo
ment de vîrf. Sîmbătă vor 
avea loc următoarele meciuri:

Constaniin ALEXE

(Continuare in pag. 2—3)



AZI Șl MlINE IN COMPETIȚIILE DIVIZIONARE A FINALELE PE ȚARĂ r
ALE ELEVILOR

VOLEI: 'NOI TURNEE MASCULINE ICED-SAPID, CEL MAI IMPORTANT MECI LA BASCHET DIN LICEELE M. C. L

• Mîine, la Craiova (locurile 
1—6) și Brașov (locurile 7—12) 
Încep noi turnee în Campiona
tul masculin al Diviziei A de 
volei. Turneul fruntașelor reți
ne atenția iubitorilor voleiului 
din Bănie, mai mult prin stră
daniile pe care le vor depune 
localnicii .elevii lui Radu Zam- 
firbscu, de a plasa „lanterna" 
grupei fie mureșenilor, fie băi- 
mărenilor. Șl, deși lupta pentru 
titlu pare practic tranșată (In 
favoarea echipei Steaua), se 
așteaptă unele surprize care să 
o relanseze. Desigur. ..clou“-ul 
reuniunilor îl constituie cea 
de-a 5-a înîlnire dintre echi
pele bucureștene Steaua și Di
namo, programată în 
turneului, joia viitoare, 
disputarea a trei dintre cele 5 
restanțe ale returului (alte două 
urmînd să se desfășoare după 
turneu : Universitatea C.F.R. — 
Dinamo, la 14 februarie, și 
Explorări Știința — Steaua, la 
22 februarie), echipele pornesc 
de la următorul clasament : 1. 
Steaua 38 p. 2. Dinamo 34 p, 
3. Elcond Dinamo Zalău 30 p, 4. 
A.S. A. Electromureș Tg. Mureș 
25 p, 5. Explorări Știința Baia 
Mare 24 p, 6. Universitatea 
C.F.R. Craiova 23 p.

© ELCOND DINAMO 
LAU — STEAUA 2—3 (8, », 
—9, —9, —10), Peste 1500 de 
spectatori au ținut să asiste la 
această partidă restantă, care 
a oferit un spectacol, voleiba- 
listic interesant, desfășurat pe 
parcursul a peste două ore și 
jumătate de joc. Gazdele au 
dominat clar primele două 
seturi. Campionii și-au revenit 
în cel de-al treilea (marcat și 
de nervozități) și au răsturnat 
situația, după ce Ioncscu a 
luat locul Iui Pădurețu la „pu
pitrul” sextetului în care au 
mai figurat Dascălu, Șolca,

Pralea, Spînu și Constantin. De 
la gazde au jucat mai bine 
Tămășan, Ciontoș și Codre. 
Arbitri : M. Marian și N. Do- 
bre. (N. DANCIU, coresp.).

• în turneul de la Brașov, 
al grupei secunde, luptă în- 
dîrjită pentru salvare de „B“, 
între 4 echipe : Politehnica Ti
mișoara, C.S.M. Delta Tulcea, 
C.S.M.U. Suceava (cite 35 p) și 
Rapid București (32 p), în timp 
ce Relonul Săvinești (46 p) și 
Tractorul Brașov (42 p) stau 
la adăpost de emoții.

în ambele turnee, programul 
mîine începe la ora 14.de

Două din cele patru candi
date la locul 3 în clasartientul 
Campionatului Național de bas
chet masculin — echipele ICED 
CSȘ 4 București și Rapid 
București — susțin azi și mîi- 
ne cel mai important meci (du
blu) al etapei a 16-a, cu posi
bile influențe asupra clasamen- 
tuluf final. Mai semnalăm par
tida Dinamo Oradea — Steaua, 
în care gazdele au capacitatea 
de a-i pune ia grea încercare 
pe campioni, dar numai dacă 
vor aborda Intîlnirea cu de
plină încredere In posibilitățile

lor. La fete se dispută etapa 
a 12-a, din care se evidențiază 
meciul Olimpia București — 
Voința București.

finalul 
După

ZA-

ULTIMA ETAPĂ
A RETURULUI LA FETE

Se_ încheie și returul pe etape 
săptămînale în campionatul 
feminin. în prima grupă valo
rică, doar la Galați gazdele 
sînț favorite, în celelalte două 
întîlniri echipele oaspete eml- 
țînd justificate pretenții la 
victorie. Iată programul : 
C.S.U.-I.M.N. Galați — Di
namo București, Penicilina Iași 
— Universitatea C.F.R. Craiova 
si C.S.M. Libertatea Sibiu — 
Dacia Pitești. în grupa a doua, 
meciuri grele pentru echipele 
amenințate cu retrogradarea : 
G.I.G.C.L. Brașov (la Contan
ta ,cu Farul), Oltcit Craiova 
(be teren propriu, cu Flacăra 
Roșie București) si Chimia Rm. 
Vîlcea (acasă, cu Calculatorul 
București).

Derbyul etapei la - handbal (f)

TEROM IAȘI -MUREȘUL IMATEX TG. MUREȘ
. *

torul : RM. VÎLCEA : Chimis
tul — Rapid (vor arbitra sibie- 
nii D. Dordea si A. Kentzel) ; 
IAȘI : TEROM — Mureșul 
IMATEX Tg. Mureș (J. Mate- 
escu — V. Dăncescu, ambii 
din București) ; BRAȘOV: 
Rulmentul — C.S.M. Indepen
dența Sibiu (R. Sîrbu și E. 
Flueraș, din Arad) ț BAIA 
MARE : Constructorul — Doro
banțul Ploiești (Tr. Apostol și 
R. Mahler, din Brașov) ; SF. 
GHEORGHE : C.S.M. — Știința 
Bacău (A. Dumitrescu și C. 
Szabo, ambii din București) ; 
BUCUREȘTI : Confecția — Hi
drotehnica
Floreasca, 
Pitești șl 
Buzău).-

Etapa a XIII-a a Diviziei A 
de handbal feminin programea
ză duminică cîteva parti.ie 
deosebit de echilibrate. în 
prim-plan se situează intîlni- 
reâ de la Iași, In care forma
ția locală va primi replica re
velației acestui campionat, Mu
reșul Tg. Mureș, ocupanta lo
cului secund in clasament. în 
„subsolul" acestuia, de aseme
nea, un aprig duel intre 
Constructorul Baia Mare și 
Dorobanțul Ploiești : o even
tuală victorie a oaspetelor ar 
pune in situație și mai difici
lă pe băimărence în lupta pen
tru evitarea retrogradării. Și 
la București se anunță un 
meci echilibrat, intre Confec
ția și Hidrotehnica.

Programul etapei este urmă-

.»

Constanța, Sala 
ora 10 (AL Isop, din 
Gh. Mihalașcu, din

Programul jocurilor — MAS
CULIN, grupa 1—6 : Dinamo 
Oradea — Steaua (rezultate 
anterioare : 0—4 ; locurile o-
cupate în clasament: 3 și. res
pectiv, 1), Farul CSȘ 1 Con
stanța — Dinamo București 
(fr_4 ; 4—2), ICED CSȘ 4 Bucu
rești — Rapid București (2—4 ; 
6—5) ; grupa 7—12 : RAMIRA 
Baia Mare — CSU Sibiu (1—5 ; 
9—8), Universitatea CSȘ Viito
rul Cluj-Napoca — Academia 
Militară Mecanica Fină Bucu
rești (0—6 ; 12—7), Politehnica 
CSȘ Unirea Iași — Politehnica 
Sportul Studențesc București 
(3—3 ; 10—11) ; FEMININ, gru
pa 1—6 : Politehnica CSȘ Ti
mișoara — Universitatea CSȘ 
Viitorul Cluj-Napoca (0—4 ; 
6—1), Olimpia București — 
Voința București (1—3 ; 5—2) 
— meciul Chimistul Rm. Vil- 
cea — Politehnica București a 
fost amînat pentru 24—25 fe
bruarie : grupa 7—12: Robotul 
CSȘ Bacău — Rapid-Progresul 
București (0—4 ; 12—7) ; meciu
rile Comerțul Tg. Mureș — 
Crișul oradea și Mobila Satu 
Mare — Voința Brașov se vor 
desfășura la 25—26 februarie 
și, respectiv, 24—25 februarie.

Partidele din Capitală se 
dispută în sălile Construcția- 
ICED (ICED — Rapid sîmbătă 
la ora 13, duminică la ora 9), 
șl Olimpia (Olimpia — Voința : 
ora 16 și ora 12).

Timp de două zile, ta sala Li
ceului Industrial 7 din Sibiu, ta 
organizarea Ministerului Con
strucțiilor Industriale și ta cola
borare cu Inspectoratul județean 
școlar Sibiu, s-a desfășurat finala 
pe țară a Campionatului școlar 
rezervat liceelor din rețeaua 
M.C.I.. la șah și tenis de masă. 
Au luat parte peste 100 de elevi 
șl eleve din București, Arad, Plo
iești, Tîrgoviște, Focșani, Dej, 
Cluj-Napoca, pitești, Cimpulung 
Moldovenesc, săcele, Craiova, 
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
Iași șl Sibiu, in echipe formate 
din cîte doi sportivi atit la fete, 
cit șl la băieți. Printre partlcl- 
panțli la tenis de masă s-au nu
mărat și sportivi consacrațl In 
Divizia A La această disciplină 
au cîștigat băieții de la Lie. ind. 
Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca, 
Învingători In finală asupra celor 
din Dej cu 3—0 (pentru locurile 
3—4 : Craiova — Sibiu 3—0), șl fe
tele de la Lie. ind. 7 Craiova, 
care au învins pe reprezentantele 
Lie. ind. 7 Sibiu cu 3—0 [pentru 
locurile 3—4 : Dej — Cîmpulung 
Moldovenesc 2—1). La șah, repre
zentanții Lie. ind. Nicolae Băl
cescu din Cluj-Napoca s-au si
tuat pe locul 1, fiind urmați de 
cel din Pitești șl Focșani, In timp 
ce disputa fetelor s-a încheiat eu 
victoria reprezentantelor din Pi
tești (pe locurile următoare, Iași 
și Sibiu).

IUe IONESCU, coresp.

•£“3338»

RETROSPECTS 
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(Urmare din pag. 1)

ÎN PRIM-PLAN, SPORTURILE DE IARNĂ
„MARATONUL SĂNĂTĂȚII PE SCHIURI" DOUĂ MANȘE

(Urmare din pag. 1)

după părerea mea, a fost exce
lent !“.

Spuneam că intîile concursuri 
din cadrul „Maratonului sănă
tății pe schiuri" au început la 
Vatra Dornei, in sensul că pri
mul start s-a dat duminică, 1 
februarie, la ora 8,45. La 9 (și 
după această oră) au intrat în 
concurs — tot in prima zi a lui 
Făurar — sute fi sute de iubitori 
ai schiului din județele Brașov, 
Călărași, Cluj, Covasna, Galați, 
Gorj, Maramureș, Mehedinți, 
Mureș, Neamț, Satu Mare, Să
laj, Teleorman, Vrancea ș.a. 
Astfel, iubitorii de schi din Ga
lați s-au îndreptat către pădu-

COPII Șl ELEVI - PRACTICAȚI
ZILNIC GIMNASTICA !

Complexe de exerciții de dezvoltare fizică 
armonioasă pentru preșcolari (III)

GrupaComplexul nr. 3. 
mică (3—4 ani).

1. „Deschide și 
fereastra" — Din 
stînd, brațele întinse înain
te, palmele față în față ; 
închiderea pumnilor și du
cerea brațelor în 
(1—2) ; ducerea ______
înainte cu palmele față in 
față (3—4).

închide 
poziț.a

late?al 
brațelor

„Aplaudăm" — Stînd ; 
ducerea brațelor înainte și 
bătaia palmelor ritmic (1— 
4) - (5-8).

„Facem pantofii" — 
Stînd ușor depărtat ; în
doirea trunchiului înainte și 
balansarea lui, simulînd 
ștergerea pantofilor cu pe-

.Tobe mari, tobe mici" 
— Culcat pe spate, cu pi
cioarele sprijinite pe tălpi; 
bătaia ritmică a solului cu 
acțiuni rapide (1—4), apoi 
bătaie rară (5—8).

5. „Pendulul" — Stînd ; 
un picior înapoi, mîinile pe 
șold ; balansarea piciorului 
din spate, Înainte — înapoi 
(1—4); același exercițiu cu 
piciorul celălalt (5—8).

praf. Alexandrina OVEZEA

rea Girboavele pentru a partici
pa la „Maratonul alb" organizat 
de Comitetul județean Galați al 
U.T.C. Frumoasa întrecere a re
unit 146 de tineri competitori, o 
evoluție deosebită avlnd Laura 
Constantin, de la Liceul indus
trial alimentar din Galați. O a- 
trăgătoare întrecere de schi a 
organizat fi Consiliul județean 
al sindicatelor Mehedinți, care, 
in colaborare cu C.O.E.F.S. Or
șova, a invitat pe Dealul Moșu
lui, din vecinătatea Orșovei, pe 
toți iubitorii de schi din asocia
țiile sportive sindicale. La a- 
ceastă primă fază au participat 
numeroși tineri și vîrstnici, 
printre cei mai buni numărin- 
du-se Petre Bona și Petre Da
mian (de la A.S. Dierna Orșo
va), precum și Marinela Marcu, 
Gelu Isvergeanu (de la I.T.C. 
Orșova). In sfirșit, o altă între
cere din cadrul ,.Maratonului , 
sănătății pe schiuri" s-a desfă
șurat la Sovata, în organizarea 
Comitetului județean Mureș al 
U.T.C. și a reunit 187 de tineri 
din orașul Reghin, din comunele 
Bobohalma și Raștolnița. O bu
nă pregătire au avut Dorin Ol
teanu (întreprinderea „Republi
ca" din Reghin), Karol Wentzel 
(I.U.P.S. Reghin) și Aurelia 
Danciu, Ion Rațiu (din comuna 
Bobohalm a).

Finalul acestei săptămîni se 
anunță a fi deosebit de bogat 
in întreceri sportive de masă. 
„Maratonul sănătății pe schiuri" 
va ocupa, desigur, un loc apar
te, prin frumusețea și ■ ineditul 
concursurilor, prin cuprinderea 
tuturor categoriilor de vîrstă.

(Urmare din pag. 1)

pe locurile 1 si 2 au obtinut 
si cei mai buni timpi la start 
(50 m), ceea ce întărește afir
mația de mai sus. Surprizele 
nu sînt însă excluse" pentru po
dium, chiar dacă diferența in
tre echipajul-de pe locul 2 și 
cel de pe 3 este ’ 
două secunde.

Subliniem încă o 
excelentă a pîrtiei 
de o echipă a E.G.C.L. Sinaia 
si întreținută de o formație a 
bază C.S.O.. din care se dis
ting prin hărnicie Mihai Bucur 
— fost multiplu campion de 
schi al țării, Alexandru Dră- 
gan si Vasile Păturice). precum 
si noile amenajări, printre aces
tea aflîndu-se cabinele eare-i 
feresc pe arbitri de eventua
le intemperii.

Clasament : 
naia 4- A.S.A. 
4- N. Budur) 
păți Sinaia (C. Iacoban + Val. 
Olteanu) 1:49,83 ; 3. Trac
torul II Brașov (Gh. Nițu + 
Gh. Stanislav) 1:51,31 ; 4. Trac
torul I Brașov (C. Coteanu + 
N. Rotar) 1:51,50 : 5. A. S. Nep- 
tun Cîmpina (V. Oatu + I. Bu- 
liga) 1:53,20 ; 6. A. S. Poiana 
Cîmpina (D. Grosu + FI. Bu- 
joreanu) 1:53,27 7_
naia + I.E.'F.S. Buc (L. 
+ L. Huțanu) 1:54,64 : 
cegi I Sinaia (C. Oaidă 
Georgescu) 1:54,82.

Simbătă, de la orele 
loc manșele III si IV.

de aproape

dată starea 
(amenajată

1. Carpaji Si-
Brasov (M. Ere 
1:49,22 ; 2. Ca>-

7. C.Ș.O., Si-
Hodoș

8. Bu- 
+ L.

9, au

se repete (Austria — România 
3—2, tn semifinală). Explicația 
nu este greu de dat. Dacă nu 
s-a învățat nimic din „expe
riența" Năstase, solicitat pînă 
în 1985, deși se știa că randa
mentul său nu mai era eel 
care l-a făcut celebru, nici In 
continuare nu a existat preo
cupare pentru o echipă com
pletă de Cupa Davis Antreno
rul Ștefan Georgescu a fost 
și este obligat să apeleze la 
grupul Florin Segărccanu — 
Andrei Dîrzu — Adrian Marcu, 
negăsind nici un alt tînăr te- 
nisman care să poată face față 
asprelor întîlniri din Cupa 
Davis. Sperăm ca George Co- 
sac, revelația sezonului intern 
trecut, să răspundă cît mai 
repede încrederii acordate, 
prin rezultate foarte bune și 
la concursurile internaționale.

Nici echipa noastră de tine
ret (antrenor Radu Bădin) nu 
a reușit performanțe superioa
re, Mihai Van(ă, Marius C6- 
mănescu, Silviu Gorgan și 
Răzvan Itu necalificîndu-se 
pentru turneul final al Cupei 
Galea, competiție menită 
pregătească viitorii 
de Cupa Davls.

Asemănător s-au 
lucrurile și In privință 
sului nostru feminin, 
garnitură de senioare - 
niela Moise, Teodora 
Diane " ,
Curpcne (antrenor Mihai Tă
băraș) — a ieșit din . primul 
tur al Cupei Federației, între
cere pe echipe similară „Sa- 
latierei de argint". Cauze ? în 
primul rînd activitatea insufi
cientă a antrenorilor (de la lot 
și de la cluburi), dar și a ju
cătoarelor, care depun prea 
puțin interes pentru a se ali
nia Ia cerințele tenisului mon
dial. Și în această privință 
rămîne valabil adevărul că n-a 
existat suficientă implicare din 
partea tuturor factorilor 
tru asigurarea schimbului 
generații. Așa s-a ajuns în 
mentul de 'față să existe 
număr mic de jucătoare

să
jucători

petrecut 
teni- 

Prima 
- Da- 
Tache, 

Samurigi și Florentina

pen- 
de 

mo- 
un 

apte

ANUNȚ
Magazinele auto I.D.M.S. livrează în 

luna februarie 1987 autoturisme Dacia 
1300 cumpărătorilor programați după cum 
urmează, la magazinele :la magazinele :

CIștigătorii C.E.C. de la tragerile din trim. III g 
și IV 1986 se pot prezenta pentru ridicarea auto- g 
turismelor Dacia, la magazinele auto I.D.M.S. con- g 
form arondării teritoriale comunica'e prin filla- g
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anterior datei de

lele C.E.C., cu excepția celor arondați la maga- 
zinele auto București și Craiova, care ridică auto- g
turismele.de la magazinul auto Pitești.

Magazinul auto Pitești livrează, de • asemenea, 
autoturisme Dacia tuturor cîștigătorilor C.E.C. 
din țară.

Vînzările se efectuează în funcție de stocul de 
autoturisme și capacitatea- zilnică de livrare a 
fiecărui magazin.

La livrare se eliberează autorizație provizorie de 
circulație pînă la domiciliul cumpărătorului, iar 
de la stația PECO care deservește magazinul auto 
se asigură contra cost carburantul necesar.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoa
nele care -au depus baci la C.E.C. în cont pentru 
autoturism astfel :

Autoturisme Oltcit Club — anterior datei de 31 
martie 1986 cu ridicarea imediată a autoturismu
lui ;

Autoturisme Dacia Break
31 decembrie 1982 ;

Autoturisme Dacia 1410 Sport — anterior datei 
de 31 martie 1986-

js - - Informații suplimentare Ia telefon 11.39.50
Ș Iași pînă la nr. 1.000/1985 int. 121 și 179.

București 
Pitești 
Brașov 
Bacău

Bain i
Reșița

Mare

Cluj
Craiova
Timișoara

la 
la 
la 
la

nr. 7.700/1986
nr, 8.000/1985
nr. 2.000'1986
nr. 400/1986

pînă 
pînă 
pînă 
pînă
și 7.700/1986 pentru cumpă
rătorii din jud. Hunedoara 
și Tulcea preluați de' 
mag. București 
pînă la nr. 1.300/1986 
pînă la nr. 600/1986 
și 1.400/1986 pentru cumpă
rătorii din jud. 
preluați ’ '
șoara 
pînă îa 
pînă la 
pînă la 
pînă la nr. 1.000/1985

de

nr.
nr.
nr.

la

Hunedoara 
la mag. Timi-

1.500/1986
800/1986
1.400/1986

turismele.de
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. Iar 
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Cinci minute cu Cimpeanu li

CĂ POȚI FACE PERFORMANȚĂ"

unii
ie că
1 lor
fran-
-cra-
mînă

;e de 
tilor, 
aflați 

nu 
li de 
;spră, 
.J>a- 

i re- 
ir. O 
zesti- 
r’ale,

teză In coastă". Dar cu toții, 
stângaci sau avînd uzanța 
unor astfel de momente, 
premiați sau nu, cu toții 
emanau bucuria recompen
sării morale a eforturilor 
lor de un an. Și la fel 
de intens, bucuria de a se 
regăsi împreună, membri ai 
aceleiași 
nate sub

Sublinieri de sezon

JOCUL CU „J" MARE
mijloacele — să nu între
rupă Jocul, Jocul cu j ma
re, care nu e o sumă arti

ficială și pedantă a pregătirii 
fizice, tactice, tehnice etc., 
etc., ci un moment de ex
pansiune a unor tineri în
drăgostiți de fotbal. Așa se 
face că numeroase echipe 
din țări cu ierni grele duc 
mereu dorul fotbalului, si 
fac turnee în țări cu cl’tnă 
caldă — obișnuință mai ve
che — sau joacă în săli, jo
cul de sală fiind tocmai o 
expresie a nevoii de a nu 
întrerupe, știut fiind fap
tul că o întrerupere, o ie
șire din ritmul jocului re
prezintă un handicap imens, 
care Iși jjline deseori am
prenta pe o întreagă pe
rioadă de start.

Și la noi se simte ne
voia jocului, dorința antre
norilor și a jucătorilor de 
a reduce la minimum pe
rioada fără minge. (Ne adu
cem aminte, acum 9 ani. .n 
Argentina, echipa Austrii i, 
una dintre cele mai bune 
din ultimii zeci de ani, nu 

făcea absolut nici un exer
cițiu fără minge, inclus ,v 
exercițiile de suplețe, caie 
deveneau un fel de- jongle
rie cu balonul).

Cu ani In urmă, Mateianu 
a decis să facă din iarnă 
un stadion alb cu jocuri a- 
proape zilnice. Mulți au 
zîmbit cu îngăduință. Dar 
frenezia cu care Mateianu 
— și nu numai el — culti
va jocul era expresia unei 
mari... lucidități.

Discuțiile ți disputele în
cep mereu — asa cum au 
început și anul acesta — 
pe la 8 ianuarie, cînd se 
reiau pregătirile pentru 
noul sezon.. Atunci se fac 
mereu recomandări meto
dice In privința kilometri
lor care trebuie parcurși, 
asupra înclinației pantelor, 
mergîndu-se chiar pînă la 
luarea în considerație a 
stratului de zăpadă. A- 
proape întotdeauna, antre
norii sînt chemați să în
chidă mingile în dulapuri 
— nu care cumva să sca
pe vreuna și să rateze în

tregul plan de pregătire.
Dar fotbalul — se vede 

treaba —■ este mai puter
nic decît ideea de a face 
din metodica rigidă un fe
tiș. Așa se face că mai toți 
jucătorii ard de nerăbdare 
să reia... fotbalul, chiar cu 

riscul ca acest joc supli
mentar să vină peste cele 
trei antrenamente ale zilei.

Sigur că ideal ar fi ca 
anul competițional să nu 
aibă întreruperi, ca de pil
dă ■ ...........
să 
în 
se 
Și

mari familii adu- 
semnul volanului. 
Și reflex, ne-am 

întrebat de ce nu 
și alte federații 1 
De ce nu ar pu
tea puncta astfel 

toate federațiile un an 
de eforturi, sărbători,i- 
du-și în acest mod laurea- 
ții 7 Măcar pornind de la 
primara întrebare „ce ne 
costă ?“ sî tot am afla uni
cul răspuns posibil. Ca să 
nu mai vorbim de faptul că 
sportivii noștri, splendidele 
lor performanțe, merită ca 
asemenea inițiative să por
nească de la o platformă 
ideatică superioară. 364 de 
zile de strădanii se cuvin 
încununate de o a 365-a, în 
care o strîngere de mină 
poate înlocui — atît de les
ne și frumos — strîngerea 
de... inimă prilejuită de li
nele regretabile amnezii...

Sorin SATMARI
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nu pot decît »ă bucure. Cum 
și mai mult au bucurat locu
rile I obținute de juniori la
Campionatul Balcanic, atît în
întrecerea pe echipe, cît ți
în cea individuală, prin Răzvan 
Itu ți Diane Samungi (la pri
ma ediție disputată după ' ' 
mul eliminatoriu).

Anul 1987 a debutat 
pentru băieți. Rămîne ca 
demonstreze că evoluțiile 
de la Bacău și Timișoara 
fost întîmplătoare, jocul 
suprafață mai lentă (ca zgura) 
sau cu adversari necunoscuți 
(ca stil) implicînd un mult mai 
mare volum. de muncă. Fetele 
au început mai slab sezonul și 
sînt așteptate să se mobilizeze 
— în fine ! — pentru a se pu
tea prezenta cît mai bine 
concursurile internaționale 
care vor reprezenta țara. Cali
ficarea între primele 16 echipe 
din lume rămîne principalul 
obiectiv al echipei noastre de 
Cupa Davis. Apoi, obținerea 
unor rezultate cît mai bune la 
Jocurile Mondiale Universitare 
din Iugoslavia. Balcaniada 
pentru seniori și cea pentru 
juniori — iată alte confruntări 
la care se vor alinia tenisma- 
nii noștri In anul care a în
ceput. Nu în ultimul rînd, a- 
mintim faptul că tenisul a de
venit disciplină olimpică, iar 
1988 bate 13 ușă !

Pentru împlinirea tuturor 
dezideratelor, pentru ca rezul
tatele să fie cît mai bune, se 
impune o analiză temeinică și 
realistă. Sportivii și antrenorii 
au obligația să se angajeze la 

muncă fără menajamente, 
fără mofturi și fără pretenții 
nejustificate !
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nr. 2, începind de la ora 17. Tra
gerea va fi radiodifuzată pe pro
gramul I, la ora 17,30. Numerele 
extrase vor fi transmise la radio 
în reluare, în aceeași zi, pe pro
gramul I, la ora 22,30 (după emi
siunea „Panoramic Sportiv*, o da
tă cu rezultatele concursului Pro
nosport), precum șl luni, 9 fe
bruarie, la ora 8,55, pe același 
program.
• Săptămîna viitoare progra

mează, în locul tragerii obișnuite 
de miercuri, 11 februarie, O TRA
GERE SPECIALA PRONOEXPRES, 
prima de acest gen a anului 1987. 
Deși binecunoscută prin avantaje
le sale, reamintim că și de aceas
tă dată se vor oferi autoturisme 
„Dacia 1300", excursii ta U.R.S.S. 
șl sume Însemnate de bani.

1. s ANUNȚĂ
Î7 orele 1CHOO dim. vinde prin 
mzlnă, DACIA și alte mărci 
(1979.
tala T.D.M.S. din București, 
camera 17, sector 1.

■ticlpa orice persoană care consemnează 
10 % din prețul de începere a licitației

cu plata integrală,
unică a autoturismelor pot fi consultate 
toare..
lie, preturile de Începere a licitației, pre
ot fi văzute autoturismele stat afișate la 
uto-moto-velo-sport ale TDMS din : 
—40, Bl. P 16, sector 2 ;
312, sector 2 ;

>4, sector 2 ;
22, sector 1 ;
r. 2—4 (colț cu oalea Victoriei, sect. 1) ; 
seu nr. 36, sector 1 ;
str. Valea Cascadelor 24, sect. 6.

•e la telefon 11.3S.50, tat 193.

licitație pu- 
dlsponibill-

B-dul Ma-
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întotdeauna o discuție despre 
fotbal eu vîrful de atac a) 
„șepcilor roșii", Cîmpeanu n. 
este interesantă. Cum el este 
și golgeterul echipei clujene, 
prima întrebare a plecat fi
resc. de la această . calitate :

— Ești unui din specialiștii 
loviturilor libere de care por
tarii advers! se tem. Cum ex
plici. „Tim" Cîmpeanu. olustil 
de eficacitate la astfel de exe
cuții ?

— în primul rînd prin... exer
cițiu. Unii cam fug de asa 
ceva, dar eu mi-am făcut me
reu timp pentru repetări. Mo
delele mele au fosă antrenorii 
Silviu Avram si Andrei Șepci, 
pe vremea cînd eram la ju
niori. Sigur că nu mi-a „Ieșit" 
golul de la început, însă eu 
n-am dezarmat. Am muncit ca 
să găsesc secretul loviturii si
gure. Să știți că si acum nu 
liosese loviturile libere la an
trenament Cu „zidul" în față, 
ca la joc.

— Se spune despre „U* că a 
pregătii în această iarnă saltul 
de calitate.» .

— Știți, desigur, că echipa 
noastră, la elanul caracteristic 
formațiilor studențești, a adău
gat si o idee de joc bazată pe 
principii modeme, cum ar fi 
învăluirile, pressingul, apărarea 
avansată. Sigur. în toamnă nu 
totul 
rit-o 
Dacă 
cope.
lat mult în această perioadă, 
am fi fost mai în fată. Cred 
că a sosit vremea să materia
lizăm eforturile făcute la 
trenamente. toată lumea 
convinsă de acest lucru, 
amintesc că. la început.

face si... per
ch 
îsi 
nu
si

a fost o 
punea doar 
retrograda, 
trebuie să

a mers cum si-ar fi do- 
antrenorul Remus Vlad, 
n-am fi avut unele sin- 
asunra cărora am reflec-

Vlad a fost acela de a ne con
vinge că putem 
formantă. Știți 
vreme când „U“ 
problema de a 
Repet, ea poate
aspire la mai mult.

— Ce părere ai despre tine
rii jucători ai echipei ?

— Iasko. Mujnai. Pojar. Sa- 
bău — toti sînt 
tati. Sabău de 
o maturitate în 
pășește cu mult 
Mujnai iubește 
fotbalul. încât, 
tea.
din... 24.

— Dar 
gîndeste

— Am 
dificilă,
însă, am o plăcere nebună de 
a mă antrena, de a juca. Simt 
că-mi creste capacitatea de 
efort. Ciudat, aceasta o dată 
cu trecerea anilor...

foarte talen- 
exemplu. are 
ioc care de- 

vîrsta sa. Iar 
atît de mult 

dacă s-ar 
s-ar antrena 25 de

nu- 
ore

an- 
este 
îmi 
cel

mai greu lucru pentru Remus

A.S. MONACO -LOTUL
(Urmare din pag. 1)

In deschidere : A.S. Cannes — 
Eintracht Frankfurt, după care, 
In meci-vedetă. Lotul nostru 
olimpic va Intîlni pe A.S. Mo
naco, revelația turului campio
natului primei divizii' din 
Franța. Ea ocupă un merituos 
loc trei. Echipa din Monaco 
are în conducerea tehnică pe 
compatriotul nostru Ștefan Co
vaci și prestația sa este apre
ciată de iubitorii fotbalului din 
Franța. Cele două echipe vor 
apărea In partida de sîmbătă 
în următoarea alcătuire : 
România : Liliac — Varga, Ci
reașă, Stancu, Eduard — Bălan, 
Cristea, Mujnai, Majaru — 
Vaișcovici (Șoiman), Orac, Sînt 
multe schimbări față de par
tida de la Palermo, dar aces
tea au ca scop verificarea tu
turor jucătorilor care au făcut 
deplasarea. Condițiile de pre1- 
gătire sînt excelente, ca și ga
zonul de pe terenul stadionu
lui „Pierre de Coubertin* și 
se așteaptă din partea tricolo
rilor olimpici o prestație pe 
măsura capacității lor de joc. 
în tabăra cealaltă. Ștefan Co
vaci ne-a anunțat următorul 
„11“ : Ettori — Krumiel, Busk,

ȘTIRI • MECIURI
• UNIVERSITATEA CRAIOVA

— JIUI 1—0 (1—0). A marcat Blță
(min. 23). " - — - -
Lung — Negrllă» Tllihoi, 
Stoica — r ~ 
Mănăllă, 
Dumitrașcu 
CloroMnu, 
Girjoab» — 
Stana, Szekely — Timofte, Neagu, 
Băluță, Vancea — Dosan, Lasconi 
(au mal jucat : Mulțescu, Henzel, 
Sedeearu). (T. COSTIN — coresp.)
• POLITEHNICA TIMIȘOARA

— SPORTUL STUDENȚESC 0—1 
(0—1). A înscris Terheș (mln. 13). 
Divizionara A a aliniat formația : 
Cristian i. — Popa, Iorgulescu. 
Cazan, Munteanu n — Tlcleanu, 
Șerbănică, Stănicl. Bozeșan — 
Terheș, Coraș (au mai jucat Po
pescu și Burchel). <C. CREȚU — 
coresp.)

9 DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ, 
va avea loc un interesant meci 
amical între Mecanică Fină Steaua 
șl divizionara A F.C. Olt. Partida

G. 
A.

UNIVERSITATEA :
Rada, 

Popescu, Geolgău, 
Popescu — Blță, 

(au mai jucat 
D. Nlcolae). JIUL : 
Dlanu, V. Popa,

ce,.Tim“ Cîmpeanu. 
el în prezent ?
avut o perioadă 

cu multe griji. Acum.
mai

Stelian TRANDAFIRESCU

OLIMPIC AL ROMÂNIEI
Senor, Amoros, — Lerby. Bra
vo, Rohr, Bijottat — Libeuch, 
Bellone. Nume cunoscute, in
ternaționali francezi și din alte 
țări, In frunte cu danezul Ler
by, marea achiziție a echipei 
din Monaco. De altfel, pe ma
joritatea jucătorilor din a- 
ceastă formație îi cunoaștem 
din cele două partide pe care 
A.S. Monaco le-a susținut în 
toamna lui 1985, în Cupa Cu
pelor, în compania Universită
ții Craiova. Toată lumea aș
teaptă această partidă cu ma
re interes pentru că la Paler
mo echipa noastră a avut o 
prestație bună, iar meciul, fiind 
transmis la televiziunea ita
liană, a fost văzut și aici pe 
Coasta de Azur.

Programul partidelor de sîm
bătă, reamintim, de la ora 14 
(ora locală), A.S. Cannes — 
Eintracht Frankfurt, iar de la 
ora 16: A.S. Monaco — Lotul 
olimpic al României. In caz 
de egalitate departajarea echi
pelor se va face prin lovituri 
de la 11 m. Duminică. In ziua 
a doua a turneului, vor juca, 
în deschidere, echipele în
vinse în meciurile de sîmbătă, 
iar de la ora 16 se vor întîlni 
învingătoarele pentru stabilirea 
locului I.

în Brazilia sau — hai 
ne apropiem un pic — 
Peninsula Iberică, unde 
joacă și In aceste zile. 

, se joacă pe goluri și pe 
puncte. Din păcate, iarna 
impune anumite corecturi, 
Cea mai severă fiind aceea 
care te face să nu joci fot
bal de competiție mai bine 
de o lună — cel puțin așa 
se recomandă.

în ultima vreme, Ins., 
chiar și țările care întrerup 
campionatul din cauza cli
mei încearcă — prin țoale Ioan CHIRILÂ

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI, CU MULTE NOUTĂȚI
trei „clacări" pe propriul 
au adus-o pe Dunărea 

Galati Intr-o situație ne- 
și, bineînțeles, surprinză- 
pentru o formație care.

Cele 
teren 
CJS.U. 
dorită 
toare _ 
mai Ieri, bătea cu Insistență la 
porțile Diviziei A. Aceste eșecuri 
de acasă n-au putut fl... amor
tizate. pentru că din jocurile 
susținute be alte- terenuri gălă- 
tenil n-au Izbutit să aducă de- 
clt un singur punct. „Situația 
noastră neplăcută de acum are 
mai multe cauze, ne spunea 
președintele clubului, Stelian 
Marcu. Cum în vara trecută e- 
cbipa s-a despărțit de o serie 
dintre jucătorii consacrațl, am 
promovat în lot o serie de ti
neri, in care ne punem mari 
speranțe. Ei bine, trebuie s-o 
spun eu regret, aceștia ne-au 
înșelat așteptările, ei neridieîn- 
du-se la nivelul pretins de în
trecerile eșalonului secund. Tot
odată s-a făcut simțită la unii 
o lipsă de atașament pentru cu
lorile clubului. Și, nu în ultimul 
rtnd, să amintesc de lotul de 
jucători foarte restrîns pe care 
l-au avut la dispoziție cel doi 
antrenori. Spiridon Nlculescu și 
nle Hagioglu, cărora o singură

indisponibilitate le dădea multă 
bătaie de cap. Pentru retur, Io
tul a suferit o serie de remani
eri si sperăm ca, prin măsurile 
luate, să ne putem îndeplini 
obiectivul propus la Începutul 
sezonului, și anume o clasare în 
primele zece*.

Iată șl noutățile din cadrul 
lotului : Slmion, de la Dinamo 
București, Parfcne, de la 
rul Vatra Dornei Rotaru, 
Mecanica Huși. Posmac, 
Oțelul. Ifrim, promovat 
juniori. Acestora li se adaugă o 
serie de jucători care șl-au ter
minat stagiul militar, cojocarii, 
Ghidea, Dorofte, Cujbă, Stanciu, 
Zelt. Au plecat Popescu, la Glo
ria Galați, Gogoașă, la Portul 
D.V.A. Galați. Avanii, la Ancora 
Galati. Lupu, la Dinamo Buc., 
Borali. la Otelul. Lotul are ur
mătoarea 
Burloiu 
Teoharie, 
Parfene. 
Posmac 
chim, 
mijlocași, Oprea, 
caro, Diaconescu.
— înaintași, (m.c.).

Mlne- 
de la 
de la 
de la

alcătuire : stamate,
- portari. Cleminte, 
Zelt. Simion Stanciu,

Rotaru, Manolache,
- fundași. Contșa, J- 

Cujbă, Dorofte, Ifrim —
Ghidea, COjo- 
Ragea, Chivu

A.S. PAROȘENI VULCAN
A.S. Paroșeni Vulcan (noua de

numire a echipei Minerul Paro
șeni) a avut o comportare merito
rie ta prima • parte a actualului 
campionat al diviziei „B“, seria a 
m-a. A ocupat locul 8, cumullnd 
17 puncte, +1 la „adevăr" șl un 
golaveraj pozitiv, printre învin
sele sale..numărîndu-se F.C. Bihor 
șî Gloria Bistrița, ea să nu mal 
amintim de egalul scos la Timi
șoara, 1—1 cu „Poli" — toate e- 
ehlpele amintite fiind pretendente 
la un loc în prima divizie. Ceea .

AMICALE • ȘTIRI • MECIURI AMICALE
se va disputa pe stadionul Meca
nică Fină, de la ora 15.
• METALUL PLOPENI — PE

TROLUL PLOIEȘTI 0—2 (0—0). 
Autorii golurilor : Cr. Ene (mln. 
47) și O. Grigore (min. 79). PE
TROLUL : Nlculescu — Catlnca 
(Stan), Pitulice, C. Bălan, P. Gușă 
(Panait) — Hln-u, Mocanu (I. Gri
gore), O. Grlgoie, Ursea — Zatl- 
rlș (Rîznic), Cr. Ene. (O. BAL- 
TEANU, coresp.)
• I.U.P.S. CHITILA — RAPID 

0—2 (0—2). Au marcat : șt. Popa 
(mln. 3) și Manea (mln. 23). RA
PID :'Manu — Marinescu, I. Ma
rin, Cristea, Baco? — Șt. Popa, 
Goanță. Ivan, Drăghlci — Țîrban, 
Manea , 
Răducu, Pistol, Tănase, Tlră. Co- 
jocaru). (N COSTACHE, coresp.)

A trofeul crișana la a 
7-A ediție, ta zilele de 14 șl 15 
februarie va avea loc la Oradea 
turneul internațional, dotat cu 
Trofeul Crișana, aflat la a 7-a e- 
dlțle. Vor participa două formații

(au mai jucat : Toadet,

de peste hotare șl anume : Pristina 
Kașove (care activează în prima 
divizie a campionatului iugoslav) 
și echipa poloneză L.K.S. Iglopol 
Mielec, alături de Universitatea 
Cluj-Napoca și F.C. Bihor, orga
nizatoarea turneului.
• F.C. BIHOR ORADEA — 

CORVINUL HUNEDOARA 2—1 
(2—0). Au marcat : Bisoc (mln. 7), 
Mureșan (mln. 27). respectiv Ba
dea (min. 87). Duminică, de 
la ora 11, va avea loc Jocul F.C. 
Bihor — Jiul Petroșani. (I. GHI- 
ȘA, eoresp.).
• AURUL BRAD — MUREȘUL 

DEVA 4—3 (2—3). Golurile au fost 
marcate de Dumitreasa (mln. 36). 
Cozma (mln. 42), Țintăranu (mln. 
65), Merlă (min. 88), respectiv VI- 
dican (mln 1), Albu (min. 38), 
Tlrchine.ci (min. 40). (Al. JURCA, 
coresp.).
• Mîine. la Drobeta Turnu Se

verin (ora 11) : A.S. Drobeta — 
Universitatea Craiova.

VREA SA CONFIRME
ce: să recunoaștem, e un bilanț 
mai mult decît onorabil pentru o 
nou promovată.

Ce va urma în continuare ? Ne 
răspunde președintele asociației, 
Ing. I. Tudor : „Pregătirea retu
rului a demarat după o minuțioa
să vizită medicală ; au urmat o 
serie de antrenamente ușoare, de 
readaptare Ia efort, efectuate Ia 
complexul nostru sportiv din Vul
can. După un stagiu ta Slănie 
Prahova, a urmat „seria* amica
lelor, printre partenere numărîn- 
du-se F.C. Bihor, Mureșul Deva. 
Corvinul, Aurul Brad, Metalurgis
tul Cuglr și Minerul Lupeni. O- 
blectlve pentru retur 7 Un loc tn- 
tre primele opt echipe ale seriei. 
Dar, tn primul rînd jocuri de ca
litate, care să umple tribunele 
cochetului stadion' din localitate. 
Jocuri care să se ridice cel puțin 
Ia nivelul celui din Cupa Româ
niei, (cînd am fogt atît de aproa
pe de a elimina Universitatea 
Craiova

Iată ș! Iotul care, sub conduce
rea antrenorilor Tlberlu Benea 
(antrenor aî echipei, cu excepția 
unul singur sezon. încă de la în
ființare-- ei !) și Come! S&lăgean 
a pornit „asah.nl* returului : Ho
man (care la aproape 37 de ani a-’ 
pără ca ta prima tinerețe), <M- 
teanu, Crecan, Cupas — portari ț 
Hădărean, Dodenciu. D. Vișatl, 
Buzduga, Leleșan — fundași ; V. 
Crăciun (golgeterul echipei). Ma- 
tuia, TAzărotn, Blrsan, Dicuț, 8. 
Popovici — mijlocași : Nechlmlș, 
Băltaru, Sălăgean, A. Barbu, 
Krautll (fost șl la lotul național 
de juniori) — Înaintași. A plecat 
doar cristea la divizionara „A* 
Hui. celelalte noutăți numlndu-se 
Nechlmlș (extremă dreaptă de la 
Lupenll și tînfirul Cupaș (un por- 
tar talentat). (D.M.)



PREMISE PENTRU O ÎNTRECERE
Turneele zonale

VARȘOVIA, 6 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Toate de
taliile organizatorice au fost puse 
la punct, aici în capitala Polo
niei, pentru desfășurarea celor 
doua turnee zonale, în care 
xînt angrenați și șahiști ro
mâni Miza întrecerii, partici
parea selectă, ambiția majori
tății celor care asaltează șan
sa calificării pentru viitoarea 
etapă a Campionatului Mon
dial individual — „interzo
nalele" — sînt garanții că vom 
asista la o întrecere spectacu
loasă, de bun nivel tehnic.

Tragerea la sorți, în vederea 
Stabilirii componenței celor 
două tabele de concurs, a avut 
loc în elegantele saloane ale 
Hotelului „Forum", acolo unde 
sînt găzduite delegațiile parti
cipante. Iată ordinea stabilită: 
Grupa 1 — 1. Florin Gheorghiu 
(România) Elo 2540, 2. Gyula 
Sax (Ungaria) 2580, 3. Bogomil 
Andonov (Bulgaria) 2450, 4.
Kiri! Gheorghiev (Bulgaria) 
2590, 5. Robert Kuczynski (Po
lonia) 2450, 6. Vlastimil Jansa 
(Cehoslovacia) 2465, 7. Istvan 
Csom (Ungaria) 2585, 8. Mihail 
Marin (România) 2445, 9.
Wlodzimierz Schmidt (Polonia) 
2470, 10. Karel Mokry (Cehos
lovacia) 2485, 11. Ivan Radulov 
(Bulgaria) 2430, 12. Laszlo Ha
zai (Ungaria) 2465. Grupa a 
2-a — 1. Jozsef Pinter (Unga
ria) 2570, 2. Adrian Negulescu 
(România) 2395, 3. Ales Peka
rek (Cehoslovacia) 
Krum Gheorghiev 
2470, 5. Eduard 
(Cehoslovacia) 2430, 6. 
Staniszewskl (Polonia) 
Ivan Farago (Ungaria) 2535, 8. 
Marek Hawelko (Polonia) 2460, 
9. Venceslav Inkiov (Bulgaria) 
2475, 10. Aleksander Sznapik 
(Polonia) 2425, 11. Liubomir
Ftacnik (Cehoslovacia) 2540, 12. 
Mihai Șubă (România) 2560.

cum se știe, numai 
două locuri din fiecare

După 
primele 
grupă asigură calificarea, e- 
ventualitatea obținerii unui al

în prima rundă. Florin Gheor
ghiu a remizat cu Hazai (Un
garia). Adrian Negulescu a ob
ținut de asemenea remiză tn 
partida cu Ftacnik (Cehoslova
cia), iar Mihai Șubă a pierdut 
la Pinter (Ungaria). Alte rezul
tate : Andonov (Bulgaria) — 
Mokry (Cehoslovacia) 1—0: Sax 
(Ungaria) — Radulov (Bulga
ria) remiză ; Staniszewskl (Po
lonia) — Farago (Ungaria) 0—1; 
Pekarek (Cehoslovacia) — Szna- 
pik (Polonia) 0—1.

cincilea loc, prin meci de ba
raj ulterior, fiind exclusă, prin- 
tr-o ultimă comunicare sosită 
aici din partea F.I.D.E. Norma 
de mare maestru a fost fixată 
la baremul de 7,5 puncte și, 
desigur, nici aceasta nu va fi 
ușor de obținut.

Parilt ȘTEFANOV
I

J»

Competiția polisportivă cea mai importantă a anului

TINERELE SCHIOARE FONDISTE PE UN DRUM ASCENDENT

2480, 4.
(Bulgaria) 

Prandstetter 
Piotr 

2420, 7.

(Urmare din pag 1)

bine, cu joc alert, colectiv, 
dar replica slabă a parteneri
lor. ocaziile numeroase din 
primele minute și golul mar
cat de Sofron în min. 9, în 
urma unei combinații rapide, 
cu ultima pasă de la D. Popo- 
vici, au adus repede automul- 
țumirea în tabăra noastră. Și 
au început acțiunile individua
le, cu puțini sorți de 
dovadă că abia în 
s-a marcat al doilea 
Antal).

în repriza secundă, 
profită. în min. 27, de O gre
șeală a apărării noastre și în
scrie pe lingă Gh. Huțan (care 
a apărat foarte bine ieri). Bu- 
rada ratează singur cu porta
rul în min. 29. peste trei mi- 

in
ju- 
în 
de 
38, 

I.

izbfndă, 
min. 20 
gol (K.

Efimov

nule Mihailov e schimbat 
poartă și. ceva mai activi, 
cătorii noștri marchează 
min. 37, prin K. Antal (ș(it 
la linia albastră), în min. 
prin Sofron (dip pasa lui 
Zaharia) și în min. 39 prin K.

alAntal. cu largul concurs 
portarului Jderov.

Au arbitrat foarte bine 
Gubernii — M. Dinu și 
Trandafir.

SELECȚIONATA DE TINE
RET A CEHOSLOVACIEI — 
TRAKTOR CELIABINSK 7—4 
(3-1, 2—2, 2—1).

n Azi, România — Traktor 
Celiabinsk (ora 10,30) și Bul
garia - Lotul de tineret al 
Cehoslovaciei (13,30). -Dumini
că : România — Lotul.de ti
neret al Cehoslovaciei (10,30) și 
Bulgaria — Traktor Celiabinsk

FL 
D.

PE
ZURICH. — Proba feminină 

de slalom uriaș din cadrul Cam
pionatelor Mondiale de schi 
alpin. ce se desfășoară la 
Crans Montana, a revenit spor
tivei elvețiene Vreni Schneider, 
înregistrată în cele două manșe 
cu timpul de 2:21,22. Pe locurile 
următoare s-au situat Mateja 
- - - ■ . 2:21.78

(Elveția)

următoare s-au 
Svet (Iugoslavia) 
Maria WalHser 
2:23,51.

MtlNCHEN. 
măre fond 
borammergau (R.F. Germania), 
•în cadrul „World Loppet“, a fost 
dominată de sportivii suedezi 
clasați ne primele trei locuri. A 
cîștigat Bengt Hassls. înregistrat

V

După cum anunță organizato
rii Universiadei de iarnă din 
Cehoslovacia, forurile sportive 
studențești din K.D. Germană 
vor prezenta, în premieră, 
formații complete la toate dis
ciplinele, iar cele similare din 
Uniunea Sovietică au anunțat 
că din această țară vor fi, de 
asemenea, prezenți cei mai va
loroși performeri cu drept de 
înscriere. Semn sigur că Jo
curile Mondiale Universitare 
de iarnă preocupă din ce în

La Miercurea Ciuc

ce mai mult întreaga lume 
sportivă, la cel mai înalt nivel, 

în acest context, participarea 
reprezentantelor noastre tn 
probele de SCHI FOND tre
buie să atingă cote superioare 
pe traseele de la Strbske 
Pleso. S-a muncit mult în ul
timul an la nivelul lotului 
Rezultatele au început să a- 
pară tn competițiile interna
ționale la care tinerele noastre 
schioare fondiste au participat, 
chiar peste hotare. în două 
concursuri din Cehoslovacia 
(Nove Mesto și Svolen), au 
fost testate toate cele 5 com
ponente ale lotului și cea mai 
relevantă dintre comportări ni 
se pare a fi aceea în care ju
nioarele noastre (mici încă) au 
participat la probe alături de 
senioare din .Cehoslovacia (me
daliate cu argint la ultimele 
J.O.), K.D. Germană, Finlanda, 
Austria. Polonia, țări cu schi 
fond avansat. în cursa de 5 
km. Ileana Hangan s-a clasat 
pe locul 8 și poate nu atît 
locul, cit diferența de timp 
față de fruntașele clasamentu-

lui (30 de secunde) este reve
latoare. Mai mult, cea mai ta
lentată sportivă a noului val 
al schiului de fond feminin a 
tntrecut-o, în aceeași competi
ție, pe ctștigătoarea Concursu
lui Prietenia de anul trecut, 
tn care ea însăși se clasa a- 
tunci doar a opta.

Ultimele concursuri intern» 
au demonstrat însă că baza de 
selecție pentru Universiada al
bă a crescut considerabil. In
tră acum în calcule și două 
senioare, Rodica Hoha, în spe
cial, și Elena Rcit, prima cîș- 
tigînd selecția pe 5 km din 
cadrul „naționalelor" de juni
oare (Reit, pe locul 4), a doua 
impunîndu-se în cursa de 10 
km din cadrul Cupei A.S.A„ 
recent disputată. Valoarea și 
forma sportivă demonstrate la 
Strbske Pleso în probele in
dividuale (5 km în special), 
vor definitiva, la fața locului, 
componența ștafetei, probă de 
la care așteptăm o clasare în 
pozițiile fruntașe ale ierarhiei.

Radu TIMOFTE

FINERII HOC1ILIȘTI CfHOSLflVACI, PRIMELE TESTE ALE SCHIOARELOR ALPINE

întîlnire 
de ho-

în cea de-a doua 
amicală internațională_
chei de la Miercurea Ciuc, pu
ternica selecționată de juniori 
a Cehoslovaciei a jucat cu e- 
chipa de tineret a țării noas
tre. pe care a întrecut-o la un 
scor categoric : 10—0 (3—0.
2—0, 5—0). Hocheiștii oaspeți
au evoluat din nou foarte bine, 
ca si în ziua Drecedentă. în 
meciul cu juniorii noștri, impu
nîndu-se cu autoritate din pri
ma repriză.

Tinerii hocheisti români au 
jucat slab, ei nereușind să a- 
meninte serios poarta valoroși
lor lor parteneri de întrecere. 
Au marcat : Laurencik (2). 
Jodval (2), Bares, Pohlacz, Bo
ris. Karabin, Mainer si Kukla.

Au arbitrat Gh. Tașnadi — 
St. Enciu si A. Balint.

Echipa oaspete va juca azi 
cu formația noastră de juniori, 
iar duminică va avea loc re
vanșa jocului cu reprezentati
va de tineret.

Vaier PAȘCANU coresp.

ASTĂZI ÎNCEPE TURNEUL

CELOR 5 NAIIUNI LA RUGBY
săptămîni, 

i deosebit
cu două i 
unei ierni

Turneul celor 5 na-

Amînat 
din cauza 
de aspre, 
țiuni la rugby va debuta astăzi, 
dar cu etapa a... II-a. La Pa
ris, se va disputa meciul Fran
ța — Țara Galilor (va arbitra 
o brigadă engleză : High, Ho
ward și Quittenton), ’ iar la Du
blin vor juca Irlanda cu Anglia 
(arbitri : Hourquet, Maurette și 
Bressy — toți din Franța). Re- 
athintim că această tradițională 
competiție, ajunsă la a 58-a 
ediție, cuprinde cinci etape, 
fiecare, echipă disputind cîte 
patru partide, două acasă și 
două în deplasare.

Specialiștii consideră XV-le 
Franței ca principal favorit al 
actualei ediții, apreciată drept 
foarte importantă, ea fiind și 
o adevărată avanpremieră la 
viitoarea Cupă Mondială (mai- 
iunie).

4» Tot astăzi echipa secundă 
a Franței va întîlni Portugalia 
în cadrul Campionatului Eu
ropean F.I.R.A.

GHEATA SI
dl >1

pe distanta de 65 km 
de 2 h 25:39,2, urmat 
Blomquist — 2 h 35:39,5 și Hans 
Persson — 2 h 35:40.

La feminin, cel mai bun re
zultat — 3 h 31:53 l-a 
concurenta vest-germană 
lore Rees.

TOKIO. — Selecționata 
dâ de hochei pe

PE
cu timpul 
de Anders

obținut 
Hanne-

și

— Cursa de 
desfășurată la

(R.F.

schi
O-

secun-
gheață a 

U.R.S.S. sl-a Început turneul tn 
Japonia, jucînd Ia Tomakomae 
cu reprezentativa niponă. Ho- 
che’stil sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 3—1 (1—1,
0—0, 2—0). Următorul meci din
tre cele două echipe se va des
fășura la Sapporo.

Două schioare alpine aflate tn 
vederile selecției pentru delega
ția sportivă studențească a Româ
niei, Claudia Postolache șl Liliana 
Ichim, se află în aceste zile tn 
Austria, urmînd să concureze a- 
pol în Iugoslavia. In programul 
lor se află cîteva concursuri 
F.I.S., tn cadrul cărora pot ob
ține puncte care le-ar da drep-

tul unor numere de start mal 
favorabile la Universiadă. Cum 
colega lor Mihaela Fera (mai tî- 
nără și neavînd vîrsta de parti
cipare la Jocuri), a demonstrat 
că SE POATE Ia recentul Tur
neu al Juniorilor din Cehoslova
cii (pe care l-a și cîștigat). ar 
fl normal ca rezultatele „alpine
lor" noastre să fie pozitive.

Tur de orizont in campionatele

naționale din Europa
9

R.F. Germania: CIND DOI SE CEARTA...
Bayern Mii lichen sau Werder 

Bremen 7 Acesta părea marele 
semn de întrebare al sezonului 
’8S/87, cele două formații anunțin- 
du-se, și de această dată, ca și în 
anii trecuți, cele mal autorizate 
candidate la laurii de campioni. 
Numai câ între maturitatea Iul 
Bayern șl ambiția' Iul Werder, 
victorioasă a ieșit, la finele turu
lui, experiența lui... Ernst Happel. 
„Campioană de toamnă" a ieșit 
Hamburger S. V., ceea ce consti
tuie o surpriză. Să fie, totuși 
chiar așa o... surpriză, v-ațl putea 
întreba, clasarea pe prima poziție 
a unei formații care a cucerit 
pînă acum de șase ori titlul de 
campioană națională șl cite o 
dată Cupa Campionilor și Cupa 
Cupelor ? Dar. mai bine, să rea
mintim cuvintele noului manager 
al lui Hamburger, Felix Magath 
(după partida cu echipa lui Ma
radona, de la Mundial", fostul 
internațional a abandonat activi
tatea competițională), care tn 
vară declara : ..știu că ne așteap
tă un sezon foarte dificil, l-ara 
pierdut pe Rolff, Schroder și Hie
ronymus, dar sper să reușim să 
terminăm totuși undeva tn... zona 
U.E.F.A." Și, cum în locul celor 
plecați hamburghezil n-au izbutit 
să transfere decît un singur jucă
tor, pe polonezul Okonski, parcă 
am fi fost tentați să-i dăm drep
tate realistului Magath în privința 
dificultăților care ti așteptau. Ce 
a uitat însă Magath ? Că antre
norul Happel a fost In stare să' 
transforme în realitate ceea ce 
pentru mulțl constituia un vis 
frumos. Pe măsura valorii unui

tehnician, am spune, care — să 
ne aducem aminte — a făcut din 
Feyenoord, F.C. Bruges sau Stan
dard Lldge unele dintre cele mal 
temute team-uri de pe bătrinul 
continent la vremea respectivă. 
Apoi, să fi uitat oare Magath câ 
el șl colegii săi au terminat vic
torioși finala C.C.E., de la Atena, 
din 1983, sub bagheta iui Hap
pel 7... (tn paranteză fie spus, O- 
konskl s-a arătat a fl una dintre 
cele mai inspirate achiziții, el do- 
vedlndu-se mintea limpede de la 
centrul terenului și unul dintre 
„tunarii" echipei).
. „Bine că s-a încheiat, nu cred 
că mal aveam forță nici pentru 
90 de minute de joc", declara, la 
căderea cortinei peste prima ju
mătate a campionatului, antreno
rul Iui Bayern, Udo Lattek. Ceva 
pare a nu fl în regulă la „unspre- 
zecelc" bavarez, deși — ceea 
constituia o temere serlosâ 
sarcinile de joc ale lui Lerby 
fost preluate cu mult succes 
către Matthăus. Șocul produs
etapa a 12-a — 0—3 cu Bayer Le-

verkusen, pe oiymplastadion I — 
pare să fi clătinat serios formația 
iul Pfaff. Dar, cum de lidera 
Hamburger o despart nu puncte
le, ci golaverajul interior, +13 
față de +16, Bayern se poate 
gin dl totuși la cel de al treilea 
titlu național consecutiv.

Nu poate fi omisă din comen
tariu, in nici un caz, revelația 
toamnei, Bayer Leverkusen. Clu
bul cu cea mai puternică, secție 
de atletism din R.F. Germania a- 
cordă acum o atenție sporită șl ' 
fotbalului. Etape bune în clasa
mentul Bundesligli se deschideau 
cu echipa lui Waas, dar ea, ca șl 
Bayern, n-a avut un final de sta
giune prea fericit.

Cum intre prima și cea de a 
șasea poziție deținută acum de 
Werder — al cărei regres este pus 
de unii pe seama faptului că Vol- 
ler privește mai mult viitorul său 
duel cu Maradona, în... „ii oal- 
clo" —, echipele sînt despărțite 
doar de patru puncte, se‘ anunță 
o primăvară fierbinte in fotbalul 
vest-german.

Mihai CiUCA

ce
au 
de 
tn

DELIII. — Finala turneului in
ternațional de fotbal de la Cal- . 
cutta se va desfășura Intre o se
lecționată din U.R.S.S. și echipa 
olimpică a Bulgariei. în cea de-a 
doua semifinală a competiției, 
fotbaliștii sovietici au întrecut 
formația Danemarcei cu scorul 
de 3—0 (1—0), prin golurile în
scrise de Kuznețov (2) și Tisenko.

KUALA LUMPUR. — In p'ațtida 
inaugurală a turneului interna
țional de la Kuala Lumpur, e- 
chipa olandeză F. C. Groningen 
a învins cu scorul de 3—0 (1—0) 
o selecționată locală.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT ®

ZAPADA
MOSCOVA. — In meci retur 

centru „Cupa Campionilor Euro
peni" la hochei pe gheață, echi
pa T.S.K.A, Moscoya 
teren propriu, cu i 
(3—1, 1—4 3—0), _
landeză Tappara

învingători șl _ _____ „
hocheiștll sovietici s-au calificat 
pentru faza finală a competiției.

BELGRAD. — Proba masculină 
din cadrul Campionatelor Euro
pene de patinaj artistic de la 
Sarajevo a fost cîștlgată de 
sportivul sovietic Aleksandr Fa
deev, urmat de coechipierii să! 
Vladimir Kotin, Viktor Petrenko 
șt polonezul Grzegorz Fllipowskl.

a întrecut pe 
scorul de 
formația 

Tampere.
în primul

7—5 
fln-

joc,

CICLISM n Cursa desfășurată 
In sudul Franței a revenit ruti
erului olandez Fritz pirard, În
registrat pe distanța de 138 km 
ct* timpul de 3 h 11:24. Pe 
locurile următoare, la numai o 
secundă de cîștigător, s-au 
clasat francezii Andre Cltapuis 
șl Pascal Dubois^

HANDBAL • Intr-un meci in
ternational amical masculin, dis
putat la JOopenhaga. selecționata 
Suediei a învins cu scorul de 
23—21 (10—9) formația Danemar
cei. a Desfășurat la Copenhaga, 
meciul amical de handbal dintre 
selecționatele feminine ale Da
nemarcei sl Suediei s-a încheiat 
Ia egalitate : 15—15 (6—8). •
în ziua a treia a competiției fe
minine de la Cheb (Cehoslova- 

reprezentatlva U.R.S.S. a 
de 24—14

cia) 
întrecut cu scorul 
(14—7) formația R.F. Germania. 
Alte rezultate : Cehoslovacia — 
Austria 20—20 (12—11) ; Ungaria
— Bulgaria “ “ ‘ “
clasament 
U.R.S.S. șl 
cite 5 n .

TENIS » In turul doi al tur
neului de la Philadelphia, con
tînd pentru ..Marele Premiu", 
jucătorul suedez Jan Gunnars- 
son a furnizat o mare surpriză.

25—19 (10—9). Jn
conduc echipele 
Cehoslovaciei, cu

elimlnîndu-1 cu 7—5, 7—6 pe
compatriotul său Mats Wilarider. 
Alte rezultate : Connors (S.U.A.) 
— Casai 
Dyke
(S.U.A.) 
roe 
6—2 6—2 ; Testerman 
Krishnan (India) 6—0 5—7. 6—4.

TENIS DE MASA ® La Va
lenciennes, tn meci contînd pen
tru „Cupa ligii europene", se
lecționata Poloniei a întrecut cu 
5—2 formația Franței. Cel mal 
bun Jucător al echipei învingă
toare a fost cunoscutul campi
on Andrzej Grubba, care a dis
pus cu 2—0 (21—12. 21—13) de
Patrick Birocheau șl a cîștigat, 
tot cu 2—0 (21—14, 21—16). par
tida cu Jean-Pierre Gatien.

șah n La 19 februarie va 
începe la Balaton turneul, zonal 
feminin pentru Campionatul 
Mondial, turneu ce va reuni 17 
concurente între care și șahis- 
tele românce Dana Nuțu, Marga
reta Mureșan. Llgia Jicman st 
Cristina Băduicscu. Vor mai lua 
parte jucătoare din Ungaria 
(Madl, verBczi, Ivanka), Bulga
ria (Anghelova. Voiska, Savova), 
Cehoslovacia (Klimova), Polonia 
(Erenska, Wiese, SzmaclnsVa).

(Spania) 6—2, 7—6 ; 
(Australia) — Gilbert 
7—6, 6—7, 6—4 ; McEn- 

(S.U.A.) — Purcell (S.U.A.) 
6—2 ; Testerman (S.U.A.) 

5—7.
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