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IN PRIM PLAN, SPORTURILE DE IARNA

finalele Daciadei la sanie (juniori)

SURPRIZA S-A PRODUS
IN INIRfCIllf A BĂIETIIOR

SARMAȘ. 10 (prin telefon). 
Finalele Daciadei și Campio
natelor Naționale de sanie (ju
niori). desfășurate ne pîrtia din 
localitate, și-au derulat marți 
ultimele coborîri. Spre deose
bire de ziua precedentă (cu 
manse foarte echilibrate si di
ferente minime între fruntași). 
acum. în coborîrea a treia — 
decisivă — experiența si buna 
pregătire psihică au inversat 
ordinea primilor clasați în în
trecerile băieților. Cu o con
stantă remarcabilă în cele trei 
coborîri. Laurențiu Boroșoiu 
(aflat pe poziția a treia după 
primele două manse) a reușit 
să-si adiudece titlul de cam
pion într-o luptă foarte strînsă 
cu reprezentantul gazdelor, ju
niorul mic Ion Pon s: cu Ion 
Hogea, liderul de nînă atund,

La fete, ordinea primelor 
două clasate s-a păstrat. învin
gătoare fiind localnica Liliana 
Boronea. urmată de Brîndnsa 
Dabi.ja si. la diferente destul 
de mari, de un prun de 1u-

Hora’iu S'MA
(Continuare in vag 2-3)

LIPSA DE PREGĂTIRE
IN PARTIDELE JUNIORILOR Șl TINERILOR HOCHEIȘTI

de 
pre- 
Din

ca 
por-

Deosebit de utile aceste pa
tru partide internaționale la 
care au participat săptămlna 
trecută echipele noastre repre
zentative de juniori și de ti
neret, susținute în compania 
unei puternice formații de ju
niori, demnă reprezentantă a 
hocheiului oehoslovac. Mai 
mult, echipa care a evoluat la 
Miercurea Ciuc este aceeași 
care a cîștigat medalia de aur 
la ultimul Turneu Prietenia, 
disputat anul acesta, în R. D. 
Germană, cînd a întrecut cu 
6—2, în partida finală, forma
ția Uniunii Sovietice. Și de 
data asta, tinerii hocheiști 
cehoslovaci (reprezentativa 
17 ani) s-au dovedit bine 
gătiți la toate cap tolele. 
această formație omogenă 
valoare s-au distins to’tuși 
tarul Schwab, fundașii ’Bakula 
și Sykorcin, Înaintașii Karabin, 
Mihailovici, Kukla, Boris și 
Laurentdk. Oaspeții au impre
sionat prin excepționala lor vi
teză de joc (ținînd seama de 
vîrsta jucătorilor), prin viteza 
de execuție, prin tehnică 
nu în cele din urmă, prin 
ța de joc.

Avînd în față o echipă 
de bine pregătită și cu un 
nume binecunoscut. hocheiștil 
din cele două reprezentative 
tricolore, s-au prezentat la pri
mele două partide speriati de 
fala adversarului, ceea ce le-a 
redus din start mul’e din ca
litățile lor, din posibilitățile de 
exprimare. Numai astfel se ex
plică scorurile-fluviu înregis
trate miercuri si joi. Dar a- 
oesta nu este singurul motiv, 
cel mai important fiind acela

Și, 
for-

atît
re-

AZI, I.C.E.D STEAUA

LA BASCHET
Prima manșă j meciului mas

culin de baschet ICiî > CSȘ 4 
București — Steaua din cadrul 
etapei a 18-a a Di iziei A. se 
dispută azi. de la o-1 15 în 
sala Construcția ICED.

„CUPA CLUJ-NAPOCA" LA PATINAJ ARTISTIC
ȘI-A DESEMNAT CÎȘTIGĂTORII EDIȚIEI A Xl-a

de neînțeles : cum se 
zonul de iarnă este

Cluj-Napoca", 
artistic, aflată 
Xl-a ediție. 34 
sportive, de la 
categorice, s-au

La patinoarul artificial des
coperit din orașul de pe So
meș s-a desfășurat, zilele tre
cute, „Cupa '
la patinaj 
la cea de-a 
de sportivi și 
aproape toate 
întrecut la programul scurt și 
la cel liber ales. întrecerile au 
avut un nivel tehnic aprecia
bil, dintre concurenți detașîn- 
du-se, după cum ne-a informat 
secretarul responsabil al fede
rației, Marian Nedelescu, spor
tivii de la C.S.Ș, Miercurea Ciuc 
(antrenoare Maria Loffler) și 

olimpic de 
Intre- 

Fină 
Gabriela 
Arbi tra- 
condusă

Centrul 
de pe Ungă 
de Mecanică 
(antrenori 
Munteanu).

cel de la 
pregătire 
prinderea 
București 
și Cornel 
jul — brigada a fost 
de Ecaterina Pusztai — a con
tribuit și el la buna desfășu
rare a întrecerilor.

Trebuie - să consemnăm

care cuprind pa- 
situați pe locuri 

clasamentele tn-

?i 
faptul oă nu au fost prezente, 
pentru a doua oară consecutiv 
în acest an, două secții bucu- 
reștene, 
tinaitori 
fruntașe tn 
terne : ICEMENERG și Triumf. 
Au fost notate și 
C.S.Ș. T!m!șoaTa, 
C.S.S. Galați etc.,

alte absențe: 
C.S.Ș. Reșița 
ceea ce este

Sl-A SPUS CUVINTULJ
al lipsei de pregătire. Intr-ade
văr, dacă destui dintre compo- 
nenții echipei de juniori au 
luat parte la turneele d n ca
drul campionatului ce le este 
rezervat (cu excepția formației 
C.S.Ș. Gheorgheni, cu mulți 
jucători în lot, care a absentat 
la ultima competiție internă, 
șt, tn plus, trece printr-o pe
rioadă mai grea, tntruclt tn clipa 
de tați este lipsită de antre
nor), la tineret situația este 
mai dificilă. Și asta pentru că 
unit dintre titularii acestei e- 
chipe nu au luat parte plnă 
acum la nici un joc de cam
pionat la duhurile lor. prezen- 
tîndu-se direct la lot ! Și este

Mircea TUDORAN

(Continuare tn vag 2-3)

UNELE PATINOARE NATURALE PLINE, ALTELE CU... LAC AT
— Raid prin cîteva baze sportive din Capitală —

INVITAȚIE DE
la fata locului 
se poate realiza 
un teren pe care. în afara se
zonului de iarnă, se ioacă te
nis. Si se poate deoarece baza

Asociația sportivă Locomo
tiva București a pus la dispo
ziția pionierilor din școlile Sec
torului 1 un patinoar in str. 
Sevastopol 9. Ne-am deplasat

La patinoarul natural al asociației sportive „Locomotiva-'
Foto : Miron GABRIEL

Proletari din toate țările, uniți-vd l SUCCESELE ATLETILOR NOȘTRI 
ÎN CONCURSURI DE SALĂ 

© Victorii remarcabile la 
Budapesta și Sofia @ 
Doina Melinte, cel mai 
bun rezultat mondial al 
sezonului la 800 m

| Miercuri 11 februarie 1987 |

de-

con-

știe, se- 
foarte 

scurt, iar sportivii pot ti ve
rificați după munca 
pusă în tot restul anului nu
mai prin participare la 
cursuri, aceasta fiind, de alt
fel, o condiție sine-qua-non a 
progresului lor.

Iată cîștigătorii: seniori — Ma
rian Prisăcaru (CSȘ' Galați — CO 
IMF); senioare: Anca Cristescji 
(ICEMENERG — CO IMF) ; junioa
re I: Grety Marton (CSM Cluj- 
Napoca) ; juniori II: Luis Taifas 
(ICEMENERG — co IMF); ju
nioare II: Beatrice Kurceakovschi 
(CSȘ M. Clue — CO IMF) ; copil 
I: Herbert Mark (CSM Cluj-Napo- 
ca) șl Fabiola Vișinoiu (CSȘ Pio
nierul Ploiești — CO IMF) ; copii 
II: Radu Miron și Emese Toth 
(ambii de la CSM Cluj-Napoea) ; 
speranțe I: Anton Neacșu și Kin- 
ga Szekely (ambii de la CSȘ M. 
Ciuc) : speranțe II: Balint Miklos 
șl Elisa Miklos (ambii de la CSȘ 
M. Ciuc); perechi: Eva Kedves și 
Gheorghe Chiper (CSȘ M. Ciuc).

ÎN PLIN SEZON ALB, HANDBALIȘTH SE GINDESC

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ
Pregătirile lotului reprezenta

tiv masculin de handbal sint a- 
proape încheiate. Sâptămlna vi
itoare se va da startul, in Ita
lia, la întrecerile grupei B a 
Campionatului Mondial, la sfir- 
șitul cărora se vor cunoaște ul
timele două repre
zentative cu drept 
de participare la 
turneul olimpic de 
handbal din 198S

„Febra de start" 
nu este numai o fi
gură de stil. Dimi
neață geroasă la 
Brașov. Cu o ju
mătate de oră îna
inte de ora fixată 
de antrenorii Eu
gen Trofin și Ghiță 
Licu pentru primul 
antrenament al zi
lei, componența lo
tului reprezentativ 
parcurg, 
frigurați, 
plnă la 
timă și 
cretarul 
temelor 
exersarea diferitelor 
tactice pentru atac — și antre
namentul a început. Rind pe 
rind, surplusul de echipament

ușor in- 
drumul 

sală. O ul- 
scurtă discuție cu se- 
federației, 
zilei — în

anunțarea 
principal 
variante

BUN AUGUR
să vedem cum 
acest lucru ne

relatări și rf- 
de la aceste

mod tndiscu- 
cele mal bune 

concursului

de 
al 
e 
se

La. sfîrșitul săptămtnii trecu
te atleții noștri fruntași s-au 
aflat angrenați tn cîteva oom- 
pefâții, dintre care două peste 
hotare, cu câteva zile înaintea 
Campionatelor Naționale ale 
seniorilor (Bacău, 14 și 15 fe
bruarie) șl a C.E. de la Lie- 
vtn — Franța (21—22 februa
rie). Iată unele 
teva rezultate 
competiții.

Budapesta. în 
tabil, una dintre 
performanțe ale 
„Tricotex* a fost oea de 1:59,0 
pe 800 m realizată de Doina 
Melinte. Rezultatul. cel ma 
bun din lume în acest sezon, 
este la numai 63 de sutimi 
șecundă de recordul mondial 
Jarmilei Kratochvliova. La 
ceastă oră atleta băcăuană 
afla pe prima poziție mondială 
la 800 m și la 1 500 m (4:06,54 
la această probă ea fiind, de 
fapt, recordmană europeană cu 
4:02,54 din 1985).

Victorii remarcabile au mai 
realizat Eugen Popescu cu 2.28 
m la Înălțime (al doilea clasat 
Sorin Matei a sărit 2,24 m) 
Mihaela Loghin cu 19,52 m la 
aruncarea greutății și Marga
reta Keszeg 4:20.25 la 1500 m 
Alte rezultate obținute de atle
ții noștri : femei : 200 m : 2.
Mihaela Ene 24,20, 400 m : 2.
Ene 53.58, 800 m : 3. Maria 
Pintea 2:02,81, 4. Ene 2:02,81. 5. 
Violeta Beclea 2:03,21 ; băr
bați : 800 m : 4. Victor Iaco- 
ban 1:50,28, 6. Petru Drăgoescu 
1:50,63, 3 000 m : 4. Augustin 
Barbu 8:01,17.

este abandonat, broboanele de 
sudoare făcîndu-și repede apa

Foto: Aurel D. NEAGU
Ilandbaliștii lotului reprezentativ la anul dintre ultimele antrenamente înaintea ple
cării la campionatul Mondial, grupa B, din Italia

riția. Se trece la „momentul 
gimnastică", condus de Nicolae 
Munteanu. decanul de virstă al 
lotului. Ușoare tînguieli la indi
cațiile gimnastului ad-hoc; fi
rești, am completa, avind in ve
dere că la pregătirea atît de în- 

sportivă de aici are un gospo
dar priceput, pe Ion Panait. 
Patinoarul era plin de copii 
din cartier. Mihăiță Rachieru, 
Romulus Chitic si Tudor Ne- 
delcu se bucurau din plin. E- 
levele Andreea Hreamătă -d: 
la Liceul „C. A. Rosetti". Mi- 
haela Ganea (Liceul ..George 
Enescu") si Ana Popa (Școala 
11). doresc ca patinoarul lor 
să-si facă tradiție să devină 
un _Ioc pentru sport în timpul 
liber. Pe gheată s< șoimi ai pa- 
oatriei. copii 
să scrie, dar 
lent încercau

ce nu știu încă 
cu voință si ta- 
să descifreze din

„SANATATEA" IN... SUFERINȚA
Complexul sportiv ..Sănăta

tea" din str. Buzesti 12 (Secto
rul 1 al Capitalei) aparține Mi
nisterului Sănătății. La intra
re consultăm avizierul ■ activi
tăți au fost ce-i drent la volei, 
tenis, fotbal, dar. in toamna iui *86 1

Tovarășa Florentina Paras- 
vhiv. din consiliul asociației, a-

Doina Melinte
Sofia. In sala Festivalna, în 

cadrul unui concurs desfășurat 
sub egida F.I.S.U. au luat par
te și cîțiva atleți români. Cele 
mai bune comportări le-au avut

{Continuare in pag a 4~a) 

delungată a unuia dintre cei 
mai buni portari de handbal, 
gimnastica a jucat un rol deo
sebit de important. Și cind în 
sfirșit se „scapă" de elongații, 
rotari, extensii, apare și mingea, 
nelipsita și dorita minge, în mil- 

ntle handbatiftilor. Rapid, echi
pa din apărare își ia rolul — 
mal exact spus rolurile — tn

Mihail V^SA
(Continuare în pag 2—3) 

tainele patinajului. Diana Mol- 
doveanu (5 ani). Magdalena 
Pop și Gabriela Timco (6 ani) 
sint talente in devenire iar 
performantele le așteaptă...

„Este o mare bucurie pentru 
mine — ni se destâinuie pre
ședintele asociației sportive Lo
comotiva. Ladislan Covaci — 
să văd cum prinde 
inițiativă în slu.fba 
Sîntem la început de 
dacă acțiunea va fi 
promitem condiții 
bune“. Poate si un instructor 
în patinai — am adăuga — 
permanent Ia dispoziția copi
ilor chiar si un mic bufet, cu 
nelinsita ceașcă de ceai fierbinte.

contur o 
sănătății, 
drum. Si 
apreciată, 

mult mal

flată tn • complex, nu cunoaște 
olanul de activități ne timt) de 
iarnă, motivînd că numai se
cretarul asociației. Cornet Co
diță, este tn măsură să ne fur
nizeze toate datele Fără sanse

I. PANA

(Continuare in vag 2-3)



Rubrica rezervata elevilor

ți studenților

Ieri, in Campionatul Diviziei A de v

PARTIDE VIU DISPUTATE, U^ELE ÎN

în urma celor vreo 30 de fete, 
echipate in pantaloni de trening 
albaștri șl tricouri portocalii, ți 
a celor numai patru băieți, care 
preferaseră tricouri albe, pe ușa 
sălii de sport a Liceului sanitar 
nu mai intra, ca de obicei, doar 
profesorul Corneliu Ioniță. 11 în- 
soțeau conducerea școlii, cole
ga de la catedra de educație fi
zică, profesori de alte speciali
tăți. Nu era o lecție oarecare. O 
țtia bine și eleva de serviciu, 
pregătită să nu Jase pe nimeni 
să tulbure ora. Reporterului, ve
nit incognito, i-a îngăduit cu 
Îtreu accesul, după ce mai intli 
i atrăsese atenția: „Nu se poa

te, este inspecție ! A Xl-a 3 
6.M. are lecție deschisă". Era 
Clar...

Lecție deschisă, deci un fel de 
examen, și pentru clasă, ți pen
tru profesor. Pe nici un chip nu 
citeam insă emoția. Profesorul 
— clar, precis și mobilizator în 
comenzi, clasa — sigură, sincro
ni și dezinvoltă in execuții... 
Exerciții de mers ordonat, 
schimbări de formații, dispuneri 
in coloană de gimnastică prin 
autocomandă, exerciții de in
fluențare selectivă a aparatului 
locomotor, execuții în ansamblu 
ți pe perechi, jocuri, de atenție 
cu caracter emulativ se înși
ruiau frumos, legat și dens, con- 
ducînd gradat la tema funda
mentală a lecției — repetarea e- 
lementelor tehnice de bază din 
gimnastica acrobatică. Asistenta 
este impresionată plăcut mai 
cu seamă de ponderea elemen
telor de gimnastică ritmică mo
dernă, strecurate anume, după 
cum avea să ne mărturisească 
la sfirșit C. Ioniță, „pentru le
garea și finalizarea exercițiilor 
ta sol din proba de control ce 
va veni curînd".

Mica și cocheta sală, parcă 
prea mică pentru capacitatea 
sportivă și pretențiile liceului 
din marginea „Colentinei", tn- 
tlmpinase lecția deschisă frumos 
pavoazată. Planșe sugestive re-

flectau de pe pereți întreaga «ui
ta a exercițiilor, procedeele ți 
numărul de repetări. Iar eind 
profesorul a pus întrebarea: „Ce 
ați zice de un circuit T“, răs
punsul spontan ți unanim fiind 
un „da* prelung, alte două 
planșe s-au derulat pe perete, 
dezvăluind exercițiile prescrise 
la fiecare din cele t ateliere. 
Scările fixe, băncile de gimnas
tici, saltelele, cordoanele elas
tice, barele metalice In chip de 
haltere au intrat numaidecît In
dispoziție. Nici nu-ți venea si 
crezi că un spațiu așa de mic 
poate deveni suficient prin ri
goarea utilizării lui 1 Morițca 
„circuitului* te face si te crezi 
la un adevărat antrenament din 
lumea performanței. Efort in
tens la fiecare atelier, dar, dnd 
grupele au terminat periplul, 
cei de la „a Xl-a 3 S.M.* accep
tă cu același entuziasm propu
nerea unei ștafete atractive Fi 
aplicative, după care profesorul 
tși conduce clasa spre finalul 
lecției prin exerciții descenden
te, de relaxare, de revenire a- 
proape de starea inițială. Pe 

. parcursul lor rostește numele 
celor care au lucrat la superla
tiv: ‘Florina Frăsineanu, Iuliana 
Gheură, Cornelia Popescu, Ște
fan Ionescu, Cristina Nicolae, 
Maria Simion, făcind totodată 
recomandări pentru activitatea 
independentă...

Clasa a Xl-a 3 S.M. (surori 
medicale) încheia lecția deschi
să cu fruntea sus. O lecție de 
nota 10. Nu se putea altfel. „Vi
itoarele surori medicale trebuie 
să știe să facă o bună educație 
sanitară, să stăpînească meto
dologia unor structuri de exer
ciții pe care să le poată reco
manda bolnavilor, atit preope
rator, cit șl pentru recuperare...". 
Profesorul C. Ioniță, fost elev 
al liceului și de 30 de ani cadru 
didactic aici, știa ce spune. Și, 
mai ales, știe ce și cum trebuie 
făcut. Întreaga asistență era de 
aceeași părere. Nu numai direc

toarea Anuța Andrei Ionescu 
(„Lecții așa frumoase de educa
ție fizică nu am văzut decît la 
„Șincai", la Victor Tibacu... De 
altfel, prof. Ioniță, prin profe- 
sionalitate șl pasiune, prin fe
lul in care structurează lecția 
este un etalon pozitiv pentru 
colectivul nostru, care se stră
duiește să dea un plus de pros
pețime activității didactice— Va 
trebui să facem efort și pentru 
o sală mai încăpătoare, la nive
lul cerințelor...), sau directorul 
adjunct Ion Bălăci, impresionat 
pur și simplu de „ritmul susți
nut și dezinvoltura cu care a lu
crat Întreaga clasă, de exerciți
ile numeroase și bine legate, de 
intervențiile pertinente și spon
tane ale conducătorului lecției", 
sau colegii de catedră Elena 
Chițolu (tot de 30 de ani in 
acest liceu), Silvia Stroie și Ion 
Vasile, care subliniau ..dragos- 
tea adevărată de meserie a co
legului Ioniță", ci și profesorii 
de alte specialități, cum au fost 
Iosefina Ilica („parcă i-am În
drăgit și mai mult pe elevi, du
pă ce i-am văzut ce frumos lu
crează...") sau Karin Popescu— 
Am înțeles de la ei că și o lec
ție de educație fizică bine făcu
tă poate oferi modele celorlalte 
discipline. Ceea ce nu-i puțin 
lucru...

La Craiova si Brasov au con
tinuat. ieri, turneele eu nume
rele 3 si, respectiv. 4 ale celor 
două «rupe valorice din cam
pionatul Diviziei A masculine. 
Iată rezultatele si amănunte 1

Grupa I valorică

CRAIOVA. 10 (prin telefon). 
Programul celei de-a treia zile 
a fost deschis de partida din
tre STEAUA BUCUREȘTI si 
ELCOND DINAMO ZALĂU, 
Încheiată, după două ore si 30 
de minute, cu victoria milita
rilor : 3—2 (8. —13, —0, 7, 10). 
Joc frumos prestat de echipa 
sălăjenilor. antrenată de N. So- 
tir. Ambițioasă, omogenă, gru
pată bine in Jurul lui Tutovan 
și Ștreang, ea reușește de 
fiece dată evoluții aplaudate. 
In compania Stelei — care iar 
n-a jucat tot timpul la valoa
rea componetntilor săi _ —, Bi

e
la 
Să 
A

un

Aurelian BREBEANU

cond. cu Gheorghe si Horje 
flcientl. a condus cu 2—1 
seturi, dar n-a avut forța 
se impună in continuare, 
fost, totuși. Ia— aproape 
pas să aducă prima infrîngere 
campionilor. De la stellsti s-au 
remarcat Pralea, Spîna. Daecălu 
și Ionescu. Au arbitrat foarte 
bine V. Pavd si Ov. Pop.

în al doilea meci, 
A.S.A. ELECTROMUREȘ — 
EXPLORĂRI MOTORUL BAIA 
MARE 3—2 (9, 13, —14, —8, 7). 
întîlnire intre două combatan
te preocupate de evitarea re-

la._

trogtadării din prima grupă 
valorică. Foarte disputată 
(două ore și jumătate), dar nu 
și de valoare deosebită. Mu
reșenii au avut 2—0 la seturi 
și 14—12 in setul III, In cele 
din urmă ei cîștigînd în pre
lungiri. Remarcați : Horfaș, 
Baidoc ți Țerbca de la A.S.A., 
respectiv Arbuzov, Reissfeld 
si G. Dumitru. Corect arbitra
jul : Ov. Pop — V. Arhire.

In ultima partidă a reuniu
nii, DINAMO BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA C.FJt.
CRAIOVA 3—1 (9, —6, 6, 4). 
Dinamoviștii au jucat de a- 
ceastă dată bine, respectîndu-și 
condiția de formație fruntașă 
ți cîțtigind după un meci dis
putat, apreciat de publicul lo
cal, care, se poate spune, a 
avut o „zi plină", cu jocuri 
lungi ți spectaculoase. S-au 
remarcat : Pop (cel mai bun de 
pe teren), Vrîncuț, Căta-Chiți- 
ga ți Gîrleanu de la Dinamo, 
Iuhasz, VSsuică ți Schoberl 
de la Universitatea C.F.R. 
Foarte bun arbitraj'ul: V. Va
lentin — FI. Scorțaru.

Miercuri de la ora 
A.S.A.
ua. Elcond — Dinamo 
Explorări — Unjv. C.F.R.

14 :
Electromureș — St ca

ri

Modesto FERRARINI

Grupa a Il-a valorica

BRAȘOV, 10 (prin telefon), 
în deschiderea programului zi
lei s-au întîlnit POLITEHNICA

IN PRIM-PLAN, SPORTURILE DE IARNA
TURNEELE DE HOCHEI SURPRIZA S-A PRODUS

In cupa României la handbal (f)

C.S.M. SF. GHEORGHE - ȘTIINȚA BACĂU 17-25
SF. GHEORGHE, 10 (prin te

lefon). In Sala sporturilor, In 
prezența unui număr mare de 
spectatori, s-a disputat jocul- 
tur din semifinalele Cupei 
României la handbal feminin 
(seria a II-a), dintre formația 
locală C.SJW. șl Știința Bacău 
— deținătoarea trofeului. For
mația băcăuană a dștigat cu 
25—17 (12—6), la capătul unei

dispute in care gazdele au o- 
pus o mult mai mare rezis
tență decît arată scorul. Prin
tre marcatoare: Andriuc 8, 
Laszlo 5 — pentru C.S.M. St 
Gheorghe; Urcă 8, Cervenciuc 
5, Danilof 3 — pentru Știința. 
Au arbitrat bine A. Kentzel și 
D. Dordea (Sibiu).

Sever NOR AN

finalele Dacladcl la tir cn arcul

JUNI9RII MICI AU ÎNREGISTRAT REZULTATE VALOROASE
Ced mal tineri trăgători eu 

•rad șl-au desemnat campionii, 
zilele trecute. In sala „23 Au
gust- din Capitală, 
nalelor Dacladel. Rezultatele k>r, 
confruntate cu cele obținute e- 
xact cu un an In urmă,* ta 
„Cupa de Iarnă", dnt net su
perioare. Pentru exemplificare, 
să smintim doar că cele 897 p 
realizate de dștlgătorul din 1986
— C. Alexandrescu (C.S.M. Iași)
— au fost depășite acum sub
stanțial de toți cel care au ur
cat pe podiumul laureațllor. iată 
clasamentele :

JUNIORI H, individual : L N. 
FORAJ (C.S.Ș. Rădăuți) 98S p, 2. 
D. Bogdan (Minerul Anlnoasa) 
172 p, 3. N. Bălan (C.SJU. Iași) 
938 p ; echipe 1. Minerul Anl
noasa 2334 p, 2. LM.P. Sf. Gheor
ghe 2056 p, 3. CAJȘ. Rădăuți 
1391 p.

JUNIOARE TL, individual I L 
Emilia POJAB (C.S.Ș. Rădăuți) 
863 p, 2. Csilla Balogh (Voința 
Satu Mare) 860 p, 3. Mariana Po
leac (C.SJȘ. Rădăuți) 722 p • 
echipe : 1. C.S.Ș. Rădăuți 2236 p, 
2. I.M.P. Sf. Gheorghe 1072 p, > 
Voința Rădăuți 872 p.

tarife reduse in STAȚIUNILE balneoclimaterice 1

DE LA GHEORGHENI Șl SUCEAVA
Abia Încheiată „săptămîna in

ternațională" a hocheiului nostru 
și lată echipele noastre de club 
din nou In activitate. De data 
asta este vorba de formațiile din 
planul secund, de participantele 
la Campionatele A'2 șl A/3, care 
se desfășoară la Gheorghenl 
respectiv, Suceava. De notat că 
la Întrecerea A/2 iau parte și re
prezentativele de tineret șl de ju
niori ale țării. Iată programul tur
neului de la Gheorghenl : 
miercuri: Lotul de tineret — Lo
tul de juniori, Progresul Miercu
rea Cluc — Sportul Studențesc 
București Viitorul Gheorghenl — 
IMASA Sf. Gheorghe; joi: Sp. 
Studențesc — Lotul de juniori. 
Progresul — IMASA, Viitorul — 
Lotul de tineret; vineri: Lotul de 
tineret — IMASA, Progresul — 
Lotul de juniori, Viitorul — Sp. 
Studențesc; sîmbătă: IMASA —

de juniori, Lotul de tineret 
Progresul —

Lotul
— Sp. Studențesc, 
Viitorul.

(Urmare din pag. 1)

n,

LIPSA DE PREGĂTIRE
(Urmare din pag. I)

La Suceava se dispută cel de

înaintea acestor jocuri, clasa-
mental arată astfel:
1. rrogrewi! 10 17 1 2 118- 60 3S
î. Viitorul 20 0 2 0 103- «7 20
S. Lotul tineret 20 • 1 > W- 57 li
4. Sp. Stud. » 0 1 14 17-121 11
L Lotul juniori 9 4 1 4 42- 43 ia1. IMASA 20 3 3.13 11-103

al 
patrulea turneu al echipelor din 
A/3, clasamentul arătind astfel 3
L Tîrnava Od. 15 12 1 2 123- JS 23
2. Met. Rădăuți 13
3. El. Tg. Mureș 15
4. CSM Suceava 11
1. Un. Tg. Sec. 13
4. Petrolul Bv. 15

ia « 
1# 1
7 *
1 t
1 «

(cuprind servicii de cazare, masă, tratament șl comision)

Stațiunea Ded pe
zl/pers.

Sejur zile
Perioada ta 

care se acor
dă tarifele 

■ reduse mențlo- 
nateT 11 14 11

Cazare In case de 
odihnă
Slănlc-Moldova,
Moneasa, Stageorz-Băl 65 455 780 910 1J70 1—31JHSovata 63 441 756 882 1.134 1JH—3OJTV
Geoaglu-Băl, Amara 
Băile Tușnad, Borsec

60 420 720 840 1.080 un—3o.iv

pentru odihnă
Băile Tușnad, Borsec

53 371 616 742 954 1—31. in

pentru tratament 65 455 780 010 U70 1—31. m
Băile Herculane 63 441 756 882 1.134 t—si .m
Buzlaș «2 434 744 868 1.110 1—31.111

i
i
I
I

• Plecarea In stațiuni se poate face În orice zi, iar cazarea 
se asigură șl pe perioade mal mari sau mal mid decît seriile de 
12, 16 sau 21 zile ;
• Se acordă reduceri șl la transportul pe C.F.R.
REȚINEȚI locuri la toate agențiile și filialele oficiilor județene 

de turism și ale I.T.H.R. București. I

vorba, printre alții, de portarii 
Kiraly și Unguireanu, de fun
dașii N. AJexe și Baroti, de 
înaintașii I. Szvitlak, C. An
tal, I. Hunceac. Alții au ' jucat 
sporadic, ca de pildă Kedve3, 
sau S. Andras. Iată, așadar, 
prima cauză a jocului nesatis- 
făcător prestat tn primele două 
zile : lipsa de pregătire, linsa 
jocurilor. Că selecția a fost 
bine făcută au demonstrat-o 
acești tineri jucători in urmă
toarele două partide, dnd au 
dovedit o reală creștere a va
lorii jocurilor lor. Explicația ? 
Simplă : intre timp s-®u an
trenat cu strg, eu atenție, aub 
supravegherea unor antrenori 
capabili și, firesc, cu totul alta 
a fost comportarea lor. Desi
gur, mai sînt destule amănunte 
de pus la punct, destule ca
rențe de remediat și printre a- 
oestea în special jocul in atac. 
Dacă In multe momente spor
tivii noștri s-au dovedit — și 
sîmbătă, ți duminică — egali

ȘI-A SPUS CUVINTUL
in jocul la etmp cu oaspeții, 
aceștia s-au arătat mult mai 
prompți ei mal bine pregătiți 
(din punct de vedere tactic) in 
jocull ofensiv. „Noi mergem 
spre colțuri, ei direct pe 
poartă", ne spunea un specta
tor, in tribună. Și nu «m pu
tut să nu-i dăm dreptate. De 
altfel, două dintre golurile 
marcate in ult'ma a de oas
peți tn partida eu formația 
noastră de tineret re« dato
rat unor contraatacuri purtate 
In viteză șl bine orientate tac
tic, după momente de supe
rioritate teritorială a formației 
noastre. Era neplăcut să-t vezi 
pe jucătorii noștri bine plasați 
tn preajma porții adverse și 
neștiind ce să facă cu pucul I 
Șl ar mai fi rfteva probleme 
de dezbătut, dintre cama una 
doar o enunțăm ad : aceea a 
portarilor. Numai buna lor 
pregătire. dublată de talentul 
nat’v, poate rezolva acest post 
atit de important tn cele două 
echipe de hochei de care ne-am 
ocupat

nioare II condus de Mihaela 
Hanc.

In Întrecerea dublourilor. dis
putată în două manse, s-au im
pus detașat Cristian Sudu — 
Liviu Cepoî, urmați de Lau- 
rențiu Boroșolu — Ion Hogea 
ed Sorin Curean — Valentin 
Florescu. După două' zile de în
treceri. -partea leului" și-au 
tăiat-o sportivii de la CSO Sl- 
țiaia; (antrenori: Coste! Țigănuș 
ți fon ■Galescu). S. C. Miercu
rea Ciuc — CSS Toplita (Ion 
Rizea și Elemer Uicș) și CS§ 
Vatra Dornei — ASA Brasov 
(Ion Miron — Vasile Rusu). 
Concluzia este clară : sportivii 
care au beneficiat de condiții 
bune de pregătire (pîrtii în lo
calitățile de reședință) s-au 
Impus fără Drobleme.

CLASAMENTE — băieți : 1.
L. Boroșoiu (CSO Sinaia) 102,95:
2. L Pop (SC M. Ciuc-CSS To
plita) 103,40 ; 3. I. Hogea 
Sinaia) 103,62 ; 4. Cr.
(CSȘ Vatra Dornei-ASA 
SOV) 103,68 ; 5. P. Morar . _
V. Dornei) 103.73 ; 6. L. Cepoi 
(CSS V. Dornei) 104.32 ; fete: 
1. Liliana Boronea (SC M. Ciuc- 
CSS Toplita) 115.02 ; 2. Brfn-
dușa Dabila (CSS V. Domel- 
IACED București) 116,00 ; 3,
Mihaela Hanc (CSO Sinaia) 
120,43 ; 4. Ana Boicu (CSM Bis
trița) 124,19 ; 5. EnikS Biro (SC
M. Ciuc-CSS Toplita) 125,70 : 
8. Marfa Duță (IACED) 129,24 ; 
dublu băieți :
L. Cenol (CSS V. Dornel-ASA 
Brașov) 77,15 : 2. L. Boroșolu — 
t. Hogea (CSO Sinaia) T9,50;
3. S. Curean — V. Florescu 
(CSȘ V. Dornei) 80,27 ; 4. G. 
Cozac — E. Făcălet (CSO Si
naia) 81,33 ; 5. Al. Gassner — 
Cr. Zoîtan (Mecanica Bistrița) 
61,68 : 6. S. Cîntea — P. Morar 
(CSS V. Dornei) 82 42.

Azi (n.r. ieri) a fost realizat 
un non record al pirtiel, auto
rul fiind Petru Morar, cu 33,969.

(CSO 
Sudu
Bra- 
(CȘS

1. Cr. Sudu
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A 16-a EDIȚIE A RALIULUI NAȚIONAL SALVAMONT
Timp de cinci zile, tn stațiunea 

de sporturi de iarnă Borșa s-a 
desfășurat a 16-a ediție a Raliu
lui național Saivamopt, organizat 
de F.R. Turism si Alpinism, Co
misia c.entrală Salvamont, 
CJ.E.F.S. Maramureș șl Consi
liul popular al orașului Borșa. 
La Întreceri, la care au fost 
prezente 21 centre de Salvamont, 
au asistat zilnic peste 2 000' de 
spectatori. Iată clasamentele ce
lor cinci probe : Orientare-cău- 
tare : L Borșa, 2. Petroșani, 3.

Cluj-Napoca ; Salvare din abrupt: 
L Sibiu, 2. Ctaj-Napoca, 3. Pe
troșani ; Salvare din avalanșe : 
L Borșa șl Petroșani, 2. Brașov 
șl Cluj-Napoca, 3. Curtea de Ar
geș- șl Pitești ; Salvare șl trans
port pe ptrtiile de schi, slalom : 
1. Petroșani, 2. Brașov, 3. Lupenl. 
Salvare pe ptrtiile de schi șl 
acordarea primului ajutor L 
Predeal, 2. Brașov. 3. Petroșani.

ADMINISTRAȚIA DE
CIȘTI GURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 8 FEBRUA
RIE : cat. I : (13 rezultate) >
variante 100% a 18.809 lei șl 48 
variante 25% a 4.702 lei ; cat. a 
H-a : (12 rezultate) 90 variante
100% a 1.151 lei șl 1.258 variante 
25% a 288 lei ; cat. a m-a : pi 
rezultate) 712 variante 100% a 
206 lei șl 12.239 variante 25% a 
51 lei.
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Gb. PETER, coresp.

■ Informăm pe toți cel intere
sați că Tragerea specia
la PP.ONOEXPRES de astăzi, 
miercuri. 11 februarie 1987 va 
avea loc In București, in sala 
clubului din str. Doamnei nr. 
2, Incepînd de la 
Transmisia " " 
se va face la radio pe progra
mul L la

___  . . in
str. Doamnei 

ora 15,43. 
desfășurării tragerii
ora 16,15. Numerele

1 
i 
i 1 
<
1
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iDupâ turneul echipei

il
iUCV- 
btinut 
;t tur- 
o vlc- 
nel c- 
>c re
ia lo- 
ult c? 
-•a tul. 
rză re
al m. 
ingl de 
Iar au 
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viden- 
Dalacu 
.). Ar- 
Tilci 

■lu In- 
S.M.U. 
iELTA 
tist de 
i treia 

aici, 
ipă un 
im set 
-12. in 
reluînd 
u mal 
: Măr- 
steniue 
bu si 
rbitri : 
1.
late In 
•IȘTI — 
a re- 

-11. 7, 
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î bună 
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i care, 
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ns pe 
(9. —9. 
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>resp.

ți Cannes

I olimpice ta Palermo
DIVIZIONARELE B Șl STARTUL NOULUI SEZON

UNIREA SLOBOZIA CREDE |N ȘANSA El

MECIUL CU ITALIA, UN TEST REUȘIT, DAR
A

MAI SINT MULTE LUCRURI DE DEFINITIVAT
Preocupările federațiilor de 

fotbal de pe ' 
mond fată de 
J.o. ■ 
ultimii 
llmplce 
pare la 
s-a tntlmplat si la ultima e- 
diție a Jocurilor Olimpice de 
la Los Angeles, unde meciuri
le de fotbal 
asistentă si 
deosebite — 
4 In 4 ani 
să fie tratate eu aceeași grilă 
cu care sînt privite primele reprezentative.

Vom aduce, din acest punct de vedere, un argument In 
plus : la recentul meci de la 
Palermo. dintre reprezentati
vele olimpice ale Italiei și 

antreno- 
Greclei, 
prepa- 

olimpice

întregul mapa- 
participarea la 
vertiginos 

Preliminariile 0- 
si dorința de partlci- 
tumeele finale — cum

crescut 
ani.

In

s-au bucurat de o 
o cotă de interes 
au făcut ca din 
echipele olimpice

României, au asistat 
rul echipei olimpice a 
Ștefana Petritis, și 
ratorul fizic al echipei 
a Portugaliei, fostul jucător al 
lui Sporting Lisabona, Joao 
Barnabe. De ce au venit ei 
la Palermo ? Pentru că Grecia 
se intîlneste In grupă cu e- 
chipa noastră, iar Portugalia 
cu Italia.

Si cum timpul trece repede, 
echipele olimpice se grăbesc. 
Italia a si susținut două locuri 
la nivel de selecționate olimpi
ce, cu Grecia și România. Și Ita
lia aliniază azi. cum am mai 
scris, o echipă olimpică numaiI
Icu titulari al marilor teamuri t 

Milan, Juventus. Verona, SamP- 
dorla, Napoli, nume sonore de

TINOARE NATURALE
i)

In ziua 
intă la 
sură să 
>re cele 
le aso- 
Cîrstea.
5 locu- 
exulul : 
s nimic 
ița An- 
le tenis
JRTULUI CU... JOC CONTINUU I

Împrejmuite cu gard de sîrmă 
(n.n. — unul avea porțile În
chise. asigurate cu un lacăt 
mare, ruginit. Altul avea în in
ventar un frigider si o mașină 
de spălat). Pe un teren se 
Joacă, vara, volei si fotbal". 
Nici unul nu era curătat de 
zăpadă, nici urme că aid ar fi 
svut loc măcar una din mani
festările specifice 
totuși, complexul se numește 
„SANATATEA" I

iernii. SI,

Secto- 
dealcl. 
săniuțe 

te. cum 
această 

a I îna- 
cîstlgă- 
e acest 
at acum 
într-a- 

atine și 
:hlria si 
îaratului 
:da prl- 
bare de 
rVn Iă- 
Joc con- 
ihal O- 
azei — 
da ani 
In aso- 
-apîtală. 
mitei 13 
dăruire.
oameni 

it o fată 
bucurfn- 
V mari 

ut exer- 
ixcelente. 
doi actl- 
arii Cos-

tlcă Panait și Nită Bcmbi. Dar. 
promotorii multor activități s! 
Initiative de aici rămîn cel doi 
profesori metodisti Glgi Stă- 
neseu si Marilena Chîoveanu. 
Mobilizări în masă ale elevi
lor. selecții si preselectii la 
toate sporturile, grijă ca ac
țiunile sportive să fie conti
nue. *

în final, cîteva rezultate ale 
concursurilor la care am fost 
martori : patinai viteză — fete. 
11—12 ani : Dana Saita (fru
moasă impresie artistică) Școa
la 111 ; 13 ani — Paula Dumi
tru (Școala 111) ; 14 arj — Ru- 
xandra Moldoveanu (un real 
talent) Școala 100. Băieți — 13 
ani: Marius Stef (Școala 111) ? 
14 ani — Vichi Ionescu (Școa
la 120) ; 15 ani — Marian O- 
pris (Școala 100). Elevii șco
lilor 111 si 100 au fost pregă
tiți de prof. Eugenia Dimitriu. 
respectiv Dan Otopeanu. La 
concursul de săniuțe au parti
cipat numai elevi ai Scolii 102, 
pregătiți de prof. Gh. Neagu, 
Câștigători : FETE — Mirela 
Bornac. 14 ani :BAlETI — MI- 
hălță Bogdan. 12 ani.

’RONOSPORT INFORMEAZĂ
s în retu- 
xogramul 
,'ramul L 

ora 8,55,

mcursulul 
că al du- 
slnt pro
fit de ln- 
iține nota 
re ne-am 
Imp. Iată 
rl pentru 

solicitați 
icurile: 1. 
îologna — 
nese — Ca- 
^gliarl; 5- 
Messina — 
In a — La- 
- Bari; 9.

Pescara — Genoa (pauză) ; 10.
Pescara — Genoa (final); 11.
Pisa — Taranto; 11. sambene- 
dettese — Triestlna (pauză) 13. 
Sambenedettese — Triestlna (fi
nal).
• La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni este programată și o inte
resantă TRAGERE MULTIPLA 
PRONOEXPRES, care acordă 
cîștlgurl constînd în autoturisme 
.Dacia 1300“, importante sume 
de bani șl excursii în U.R.S.S. 
Se efectuează 8 extrageri, în două 
faze, cu un total de 48 numere. 
Extragerile filed „legate" două 
cîte două, există posibilitatea de 
a se cîștiga si cu 4 numere din 
12 extrase. Reamintim că varian
tele în valoare de 25 lei partici
pă la toate* extragerile.

jucători ca Taconi, Mauro, Vir- 
dis (toti trei Internaționali A). 
Tassotti, Carnevale.
Agostini.

Iată de ce meciul 
Iermo (încheiat cu

Brio. De

de la Pa* 
rezultatul 

de 2—2) s-a constituit, eu •- 
devărat. intr-un lest de mare 
dificultate pentru echipa noas
tră olimpică. Cum se știe, „o- 
llmpicii" noștri au mal avut a- 
nul trecut cîteva teste, dar a- 
cum se poate spune că pregă
tirile lor au intrat In Bnie 
dreaptă. „Olimpicii" s-au reîn
tors luni dună-amiază dintr-un 
turneu cu echipe de prim plan. 
A fost mai întîi meciul cu 
Italia, după care, la trei zile, 
participarea la turneul de la 
Cannes. alături de Monaco. 
Eintracht Frankfurt si A. S. 
Cannes.

Examenul cel mai sever, me
ciul cu echina Italiei, transmis 
si in direct la televiziunea ita
liană. a Însemnat si cea mal 
bună prestație a fotbaliștilor 
noștri, care, se știa, veneau 
doar după un meci amical dis
putat in București si după pe
rioada de pregătire la muhte. 
Dar. spre lauda lor. lucătorii 
noștri au realizat la Palermo 
o partidă bună, un 1oc cu mul
te perioade excelente, remarcat 
de antrenorii direct interesați. 
Dino Zoff $i Francesco Roca 
(Italia). Emerich Jenei și Gheor- 
ghe Staicu (România) si de că
tre ziariștii marilor cotidiene 
Italiene si franceze. Iată, de 
altfel, notele acordate de »La 
Gazzeta dello Sport" : Taconi 6
— Tassotti 7. Cravero 6,5, Brio 
6. De Agostini 7 — Iachinl 7, 
Mauro 6,5, Magrin 6. Romano 
6,5 — Carnevale 6, Virdis 7 ; 
România : Liliac 8 — M. Ma
rian 6,5, Ștefan 6,5, Siancu 6,5, 
Weisenbacher 6,5 — Crlstea 7, 
Bălan 6,5. Majajm_7. MujnaȚ 7
— Vaișcovici 7, 
portarul Liliac a 
lent, iar linia de 
minat partida In 
ei. .Nu fac nici 
individuală, ne 
Zoff. destul de afectat de re
zultat. pentru că mijlocul echi
pei României a fost mai bun 
ca 
li 
că
de

doi 
De

un 
dificil, cu Monaco. 
In campionatul fran- 
trei nume sonore în 

ei. danezul Lerby, 
Amoros si Bellone. 

aceasta iocul bun din

Bîcu 8. Da. 
apărat exce- 
mliloc a do- 
desfăsurarea 

o remarcare 
spunea Dino

al nostru", iar Dresa chiar 
lăuda pe fotbaliștii Italieni 
„au avui puterea să egaleze 
două ori", a doua oară doar

MECIURI
• C.SJU. BORZEȘTI — C.F.R. 

PAȘCANI 3—0 (3—0). Goluri rea
lizate de: Gaclu (min. 3 șl 17) șl 
Florian (min 23). (Gb. Grunzu 
— coresp)
• METALUL BOCȘA — A.S. 

DROBETA TB SEVERIN 2—0 
(1—0). Au marcat: Munteanu șl 
Vizitiu. (T. Țăranu — coresp.).
• STRUNGUL ARAD — GLO

RIA REȘIȚA 2—1 (1—0). Au În
scris: Zoiner (min. 37), Iancu 
(min. 70), respectiv Dufă (min. 
75). (O. Berbecaru — coresp.).

0 C.S. TlRGOV'ȘTE — POIANA 
CIMPINA 2—2 (1—2). Marcatori: 
Chlriță (min 44), Clobănică (min. 
74), respectiv Manolache (min. 
12) ți Păun (min. 29). (M. Ava- 
nu — coresp.).

0 UJM. TIMISOARA — U.T.A.

HANDBALIȘTII SE
t (Urmare din pag. 1) 

primire, iar atacul trece la e- 
xersarea schemelor tactice pro
puse. Pe rind, din centrul ata
cului, acolo unde acționează A- 
drian Ghimeș sau Mircea Bedi- 
van, răzbat exclamații de genul: 
„româneasca", „suedeza", „pis
tonul", „falsuri" sau alte co
menzi de acest fel, care dau o 
anume ordine alergării celor 12 
Jucători din jurul semicercului, 
pină cind mingea catapultată de 
Vasile Stingă. George Dogăres- 
cu. Dumitru Berbece «au de alt 
atacant intîlnește plasa porții 
păzite de Alexandru Buligan, 
sau cînd acesta din urmă reu
șește o paradă excelentă. In 
acest moment, sau cînd mai a- 
par și nesincronizări, de undeva, 
parcă dintre jucători, vocea an
trenorului Trofin sparge mono
tonia: „Nu-i. nimic ! Încă o da
tă I" In poarta cealaltă un joc, 
în aparență nevinovat, al porta
rilor Nicolae Munteanu și Mir
cea Petran înseamnă zeci de 
plonjoane, printre altele...

cu nouă minute înaintea «fîrsi- 
tului de partidă. B-au primit 
Insă cele două goluri din cauza 
greșelilor de marcaj. la Inter
calările In atac ale celor 
fundași laterali. Tassotti si Agostini.

Apoi, la Cannes, a urmat 
alt meci 
locul trei 
cez. cu 
rindurile 
francezii 
De data
„cîmp" n-a fost susținut de o 
bună finalizare, s-a șutat doar 
de 4 ori la poartă și o singură 
dată pe spațiul porții, fată de 
cele 15 suturi ale partenerilor, 
carență care nu poate fi tre
cută cu vederea, chiar dacă 
Lerby a egalat din ofsaid. La 
loviturile de la 11 m însă. Li
liac a apărat excelent, făcîn- 
du-i pe francezi să-si amin
tească de... Ducadam si Lung, 
care au apărat 5 penalty-uri 
la Sevilla, la care Liliac a a- 
dăugat 3. Opt penalty-uri, din 
10. apărate. O mare performanță I

Iar meciul trei, cu Eintracht, 
echipă masivă, atletică, cu va
lorosul Smolarek și Berthold, 
sub raportul rezultatului, a fost 
cel mai puțin reușit deși jocul, 
pe alocuri, a fost bun. Iar defi
ciențele la finalizare au fost 
resimțite si mai mult. Vaișco-' 
vid arătînd că e singurul a- 
tacant mai puternic pe care se 
poate conta, ceilalți. Solman și 
Bîcu. în special, avînd un ran
dament modest.

Echipa olimpică a pornit în 
linie dreaptă in pregătirile ei. 
La 18 aprilie va fi primul meci 
oficial, din preliminarii, cu e- 
chipa olimpică a R. F. Ger
mania. Testele din turneul re
cent efectuat au arătat că mai 
este de lucrat, că multe pro
bleme rămîn 
dreptul să 
Bumbescu, 
lint Se speră în cooptarea lor. 
In raport si cu obiectivele e- 
chlpei naționale, dar se cer si 
alte soluții, mai ales în com
partimentul ofensiv. Dar des
pre acest aspect, ca si despre 
altele privind pregătirile echi
pei olimpice. într-un articol 
viitor.

Unirea Slobozia a început pre
gătirile, cu gîndul că disputa 
pentru rămînerea în divizia se
cundă nu s-a încheiat. De aceea, 
perioada de reacomodare la efort 
a fost scurtă și s-a efectuat în 
localitate. «Apoi, echipa s-a de
plasat la Slănlc Moldova. Prima 
partidă de verificare a avut loc 
la 8 februarie, cu F.C. Constan
ta în deplasare, urmînd ca re
vanșa să se dispute pe 12 fe
bruarie. între 14—15 februarie 
▼a avea loc la Slobozia, toCupa 
18 Februarie* cu participarea e- 
chipelor Unirea Slobozia, Olim
pia Slobozia. Victoria Țăndărei 
81 Unirea Urziceni. între 26 fe
bruarie și 1 martie echipa se va 
deplasa la Călărași, pentru a 
participa la „Cupa Dunărea".

în lotul! echipei au survenit 
eî-teva modificări. Au venit Ră- 
duțolu. Mihale și Mărgărit (toți 
de la Sportul Studențesc-speran- 
țe), Prepeliță (F.C. Olt), Poll- 
frone (Petrolul ploiești), Velico- 
lu (promovat de la echipa pro
prie de juniori) șl revenirea 
portarului ionescu de la Olimpia

Slobozia. Au primit dezlegare: 
Gogan șl Nicușor (Olimpia Slo
bozia), Lupu cvictoria Țăndărei), 
Păun la Căzănești, din campio-» 
natul județean, Soltuz la Unirea 
Urziceni.

Antrenorii Emanoii Hașoti șl 
Constantin Gache mai au la dis
poziție pe: Istrate șl Soare — 
portari. Drăguț, Cîrîc, Dinu Ța- 
necoiu, Dan Crlstea — fundași, 
Gache. Ene Marian, Gheorghiță, 
Dănilă — mijlocași. Roșu, Con
stantin și Vinti’ă — atacanți. 
«Deși avem un de neinvidiat —5 
în clasamentul adevărului, cre
dem în șansa noastră, ne-a de
clarat Nicolae Costea, pre
ședintele secției de fotbal. Știm 
că va fi foarte greu, avem ad
versari valoroși în seria noastră, 
dar, printr-un joc mai avîntat 
51 mai exact, vrem să ștergem 
comportarea nesatisfăcătoare din 
tur. Climatul în sinul echipei 
este propice pentru abordarea 
unui retur, care să ne asigure 
salvarea de Ia retrogradare®. 
(St. D.).

TULCENII SE PREGĂTESC CU RÎVNĂ
»Cu clasamentul în față, așa a 

declanșat F.C.M. Delta Dinamo 
Tulcea pregătirile returului — 
ne declară antrenorul acesteia 
Ion Moldovan. Cu *—3 la ade
văr». și prea multe goluri pri
mite, Delta ocupă In clasamen- 

. tul de toamnă un loc deloc li
niștitor, in totala opoziție cu o- 
biectivul propus la început de 
drum: o poziție în prima jumă
tate a clasamentului. Știm că 
avem foarte multe de pus la 
punct. Stă In putința noastră de 
a Ie rezolva. Important este că 
există în cadrul lotului un cli
mat serios de muncă". Reporte
rul a insistat, întrebîndu-1 pe 
antrenor care au fost cauzele 
neîmplinirilor. Ni s-a răspuns 
succint: • multe indisponibili
tăți create de dese accidentări • 
lipsa de omogenitate a formației, 
întrevăzută, de altfel chiar din 
vară ca urmare a prezenței în 
cadrul formației a opt jucători 
noi, fenomen ce s-a prelungit 
cam mult O indisciplina unora 
dintre fotbaliști, sancționați cu 
cartonașe galbene șl chiar roșii, 
fapt ce a dus la unele suspen
dări cu repercusiuni asupra ali

nierii celui mai bun „11". E- 
xemple: Inge a stat 6 etape. II 
urmează Mitracu și Iamandi, 
golgeterul formației, ambii cu 5 
etape. Măsuri luate: primul a 
fost scos din lot, ceilalți doi au 
fost aspru criticați, atrăgîn- 
du-li-se atenția că vor păți la 
fel dacă vor recidiva.

Alte preocupări: promovarea 
unor juniori din pepinieră pro
prie — fundașul David, mijlo
cașul Feodorov, „vîrful" Carpov, 
toți cu reale disponibilități. Iată 
șl pe ceilalți componenți ai lo
tului tulcean. aflat în ultimele 
zile de „stagiu montan" la Si
naia: Dascălu, Iliușca — portari; 
Rusu. Ilias Pîrlogea, Zamfir, 
Dinescu — fundași (lipsește Iu- 
seln, în convalescență); Nedel- 
cearu, Mașcu, Dumitra, istodle 
— mijlocași: Grosu, Mitracu, 
Tararache, Cucerenco, Sacu șl 
Paraschiv (de la Granitul Baba- 
dag) — atacanți.

Meciuri de verificare perfecta
te: în perioada 13—15 februarie, 
trei jocuri la Constanța: cu F.C., 
Portul și Constructorul după care 
urmează și altele, (s. t.).

PUȚINE NOUTĂȚI LA OLIMPIA SATU MARE
deschise. Au 

ioace la olimpici 
Belodedici fi Ba

Constantin ALEXE

...1—8 eu C.I.L. Sighet, 0—4 cu 
Armătura Zalău, 0—6 cu F. C. 
Maramureș Bala Mare, 1—4 cu 
Dacia Mecanica Orăștle... Iată 
cum In numai patru partide O- 
Umpla Satu Mare a primit 22 de 
goluri! Rezultate departe de pre
tențiile unei formații care B-a 
aflat mal mereu printre prota
gonistele serie! a in-a. .Lipsa 
experienței compețițlonale «i-a 
ipui, In bună parte, cuvlntul, 
este de părere președintele clu
bului. Mircea Lupan. Avem una 
dintre cele mal tinere formații.

AMICALE
1—i (0—0). Realizatori: Gurban
(min. 82), respectiv Vuia (min. 
78). (ȘL Marton — coresp.).

0 C.F.R. TIMIȘOARA — „POLI* 
0—2 (0—2). Au ’nscris: Bobaru 
(min. 40) și Bolba (min. 43). (S. 
Marton — coresp.).

0 C.F.R. VICTORIA CARANSE
BEȘ — C.S.M. REȘIȚA 0—0. (1. 
Magda — coresp.).

0 STEAUA MECANICA FINA — 
F.C. OLT 1—0 (1—0). Singurul gol 
al lntilnlrli a fost marcat de 
Guda (min. 45).

A AVINTUL REGHIN — O- 
LIMPIA SATU MARE 2—0 (1—0). 
Au Înscris: Szilagyl (min. 43 — 
autogol) și Naște (min. 79). (1. 
Ormenișan — coresp.)

0 GLORIA BISTRIȚA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 3—0 (0—0). Au

GÎNDESC LA J.O.
S-a uitat de mult gerul și gro- 

moroaca de afară. Prosoapele 
intră din ce in ce mai des in 
funcțiune, semn că s-a lucrat 
bine, ca și pină la linia dreaptă 
a pregătirilor. Fiecare dintre 
componența lotului reprezenta
tiv de handbal este convins de 
marea responsabilitate care-i a- 
pasă pe umeri în fața unui exa
men atit de dificil.

Antrenamentul continui. Din 
nou „româneasca", „suedeza", 
„pistonul", „falsuri", din nou 
corectări și din ce în ce mai rar 
„Nu-i nimic ! Încă o dată". Ur
mează exersarea contraatacului, 
care înseamnă în primul rind 
sprinturi repetate, așa cum se 
petrece în timpul meciului, fi
nalizarea contind parcă mai pu
țin. Și pentru că după-amiază 
urma un nou meci amical în 
compania dinamoviștilor brașo
veni, se insistă și pe aruncările 
specifice posturilor fiecăruia, 
sau pe aruncările de la 7 m ale 
posibililor responsabili ai aces-

marcat: Costin (min. 52). Moga 
(min. 70), Dănllă (min. 7). <L 
Toma — coresp.)
0 SPORTUL MUNCITORESC 

SLATINA — ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 2—1 (1—0). Au mar
cat: Tițu (min. 12), Păun (min. 
86), respectiv Bărbuceanu (min. 
54). (Cr. Bughea — coresp.).
• F.C.M. MARAMUREȘ BAIA 

MARE — A.S.A. TG. MUREȘ 
4—0 (1—0). Au Înscris: Roatlș
(min. 44), Moldovan (m!n. 54),
Borlceanu (min. 57). Crlstea 
(min. 89). (N. Dănuț — coresp.)

S INDUSTRIA S1RMEI CIM- 
PIA TURZII — A.S.A. TG. MU
REȘ 3—2 (3—0). Autorii goluri
lor: Mărglneanu (min. 3). Cosaș 
(min. 25), Giurgiu (min. 27). res
pectiv Muntean (min. 54), Gheor
ghiță (min. 70). (F. Tonea — co
resp.)

tul important moment în timpul 
partidelor.

S-a dat semnalul de încheiere 
a antrenamentului. Ca un ritual 
parcă, fiecare trece prin dreptul 
mesei unde îl așteaptă sucul re
confortant, vitaminîzat și mine
ralizat, pregătit după rețeta sa 
de medicul Constantin Novac, 
cel ce răspunde de starea de să
nătate 7 handbaliștilor. Semni
ficativă în acest sens, al stării fi
zice a jucătorilor, este bicicleta 
ergometrică... defectată, care n-a 
rezistat lui George Dogărescu 
cu o zi înainte la niște testări...

La Brașov, In plină iarnă, 
handbaliștii transpiră din abun
dență. Am vrea să credem că 
este un indiciu al calificării atit 
de dorite la turneul olimpic de 
anul viitor...

ANUNȚ
începînd de duminică 15 

februarie a.c.. între orele 
9—13. I.E.F.S. organizează 
cursuri de pregătire pentru 
concursul de admitere. In
formații suplimentare la te
lefon 49.53.65.

cu multe elemente foarte dotate, 
dar va trebui să mai așteptăm 
puțin să apară și rezultatele. 
Acest sezon este unul de tran
zit, de rodare a unui -unspre
zece» pe care ti dorim cit mal 
redutabil».

Pentru jucătorii sătmăreni va
canta a luat sfîrșit la 12 Ianua
rie, dată la care a fost efectuată 
vizita medicală. Plnă in 25 Ia
nuarie. lotul s-a pregătit acasă, 
după care s-a deplasat la So va
ta. A susținut un singur joc cu 
caracter de verificare, în com
pania Avlntulul Reghin, pierdut 
cu 0—2. Pină la ridicarea corti
nei celei de a doua jumătăți a 
Întrecerii divizionarelor B. Olim
pia mal are șl alte meciuri.

Conducerea tehnică a rămas 
neschimbată, adică Iosif Kalmar, 
principal, ajutat de Nicolae Mar- 
cu. Au revenit la echipă o se
rie de jucători tineri, care au 
fost Împrumutați Ia formații din 
eșaloanele inferioare. Acs Don
es, Bladniczky și Ardelean. Nu 
vor mal apăra culorile Olimpiei, 
Orosz, plecat la Mobila Satu Ma
re, Hebe, Ia Someșul Satu Mare, 
șl Zoitan Ciohan. la C.I.L. Si
ghet. Dar să vă prezentăm lo
tul complet al Olimpiei: Peres, 
Hotka, Acs — portari. Tăbă- 
caru, Csata, Krassoi, Ghencean, 
Paiencsar, Borhidan — fundași. 
Boc, Szilagy Gerstenmaler, Pat
hos, Szenes, Paul — mijlocași. 
Ardelean. Palcsa. Meinîc, Bencze, 
Bladniczky. Erdely — înaintași. 
(M.C.).

CITIȚI IN

© Ampie reportaj'e 
comentarii de la a 27-a 
Olimpiadă de șah • E- 
chipa feminină a Româ
niei din nou pe podium 
0 Partide, combinații fi
nale și diagrame culese 
din fișierul turneului o- 
limpic • Clasamentele 
marii competiții a echi-

chioșcurile de difuza
re a presei și oficiile

pelor 9 Instantanee fo
tografice de la Dubai •
Informații ©
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Note •

„Revista română de
șah» se găsește la
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TAMARA COSTACHE, CEA MAI BUNĂ ÎNOTĂTOARE
DIN LUME IN PROBA SPRINTULUI PUR

MUNCHEN. 10 (Agerpres). — 
Jn comentariul consacrat în
trecerilor din cadrul concursu
lui international de natatie de 
la Bonn, sub titlul „Tamara 
Costache, prima femeie car« a 
înotat sub 25,00 s, pe 50 m li
ber", agenția vest-germană de 
presă D.P.A.-Hamburg scrie 
printre altele : „Românca Ta
mara Costache a reușit dumi
nică. in ultima zi a concursului 
de inol de la Bonn, să devină 
prima înotătoare care a parcurs 
distanta de 50 m in stilul liber 
sub 25,00 s, realizînd un excep
tional record, cu 24,91. Tamara

Costache si-a îmbunătățit ast
fel propria performantă mon
diali, care era de 25.01 si fu
sese stabilită eu o săptămtnă 
in urmă Ia Paris. Acesta a 
fost. de altfel. subliniază 
D.P.A„ cel de-al patrulea re
cord tn bazin da 25 m al celei 
mal bune Înotătoare din lume 
in proba sprintului pur**.

In cadrul aceleiași reuniuni, 
britanicul Adrian Moorhouse a 
clștlgat proba de 100 m bras cu 
timpul de 59.75. fiind primul 
Înotător care coboară sub un 
minut In această cursă.

• PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT ®
ATLETISM 0 Iată citeva re

zultate mai Importante înregis
trate Ia „naționalele" Indoor aJe 
R.F.G.: masculin — Traenhardt 
2,34 m la înălțime, Henrich 16,23 
la too m, Thomas 7,98 m la lun
gime, Haas 6,62 la 60 m ; femi
nin — Losch 20,75 m la greutate, 
Bruckner 2:02,95 la 800 m, Hirsch 
6,45 m la lungime, Arendt 52,51 
la 400 m.

HANDBAL. Q Amical mascu
lin la Oldenburg (R.F.G.) : R.F. 
Germania — Ungari® 20—20 
(U—14)

SCIUMA • Sabrerul polonez 
Janusi Olech șl-a adjudecat 
concursul Internațional de la 
Budapesta contlnd pentru „Cupa

de italianul Marco Martr. cu 
10—4. în asaltul pentru locurile 
3—4, Varga (Ungaria) — Pogosov 
(U.R.S.S.) 10—1.

TENIS • Intreclnd-o In tinalâ 
pe Hana Mandllkova, cu 6—0. 

8—1 Stefi Graff a terminat în
vingătoare tn turneul de la In
dian Wells (California) ® Sur
priză de proporții la Philadelp
hia, unde americanul Tim Ma
yotte l-a învins în finală pe 
compatriotul să-u John McEnroe: 
’-A 6—1, 6—3 1 Comentatorii nu 
uită să sublinieze că. după 13 
înfrîngerl, Mayotte a realizat cea 
dlntfl victorie tn fața tai 
McEnroe.

Mondială-. El a dispus tn finală

FLORHISWL ROMAN
ANDREI BORȘODI

PE LOCUL 2 LA DRESDA
Recent, la Dresda (R.D.G.). s-a 

desfășurat un turneu Internațio
nal de scrimă dedicat juniorilor, 
la care au fost prezenți floretiștl 
șl floretlste din Bulgaria, Franța, 
R.F.G., Polonia, România, Unga
ria șl din țara gazdă. Tn proba 
individuală a băieților (97 concu- 
rențl), reprezentantul nostru. An
drei Borșodt, s-a comportat pro
mițător. ajungînd pînă în asaltul 
final, pentru desemnarea cîștlgă- 
torulul, unde a fost întrecut de 
polonezul Sless, cu 18—5.

POVESTEA FRAȚILOR
el

în sportul de performanță din 
R. D. Germană familiile care 
practică diferite discipline au 
devenit o tradiție. Din tată în 
fiu, între frați și surori, sporti
vii cu același nume de familie 
sint cunoscuți în lumea întrea
gă: fotbaliștii Peter și Roland 
Ducke. din Jena, sau mai re
cent trioul de atleți Beyer, din 
Frankfurt pe Oder: Udo, record
man mondial la greutate, sora 
lui, Gisela, o fostă excelentă dis
cobolă și un-alt frate mai mic, 
Jiirgen, alergător pe distanțe 
medii: frații Wieland și Diet- 
mar Schmidt, componenți ai re
prezentativei de handbal a R.D. 
Germane, campioană olimpică 
în 1980 la Moscova, gemenii 
Bernd și Jorg Landvoigt, foști 
campioni mondiali și olimpici la 
canotaj. Și asemenea exemple 
tint nenumărate.

Să amintim despre o dișcipli- 

vidual, perechi și pe echipe, e- 
șalonate în mai multe divizii și 
pe categorii de vîrstă. Cei mai 
cunoscuți jucători ai acestui 
sport sint tot... gemeni ! De ei 
se leagă o istorioară puțin obiș
nuită. tn urmă cu 36 de ani, 
cînd s-au născut, tatăl lor s-a

Corespondență

din R. D. Germana

prezentat la consiliul popular 
pentru a primi certificatele 
de naștere, iar funcționara de la 
starea civilă a rămas surprinsă 
cind a auzit că părinții insistă 
ca ambii fii să poarte același 
prenume: Edgar ! „Bine — a 
spus ea — dar cum ii veți deo-

GEMENI
din R.D.G. și in cea de peste 
hotare, care nu știa că este vor
ba de doi frați gemeni... Abia 
după multe anunțuri lucrurile 
au fost lămurite. Interesant este 
însă și faptul că acești frați au 
început badmintonul acum 12 
ani, după ce au fost atleți și 
apoi fotbaliști în echipe din li
gile superioare în ultimul de
ceniu, frații Michalowski (și cu 
,,j/“) au cucerit la badminton 10 
titluri de campioni ai țării, din
tre care 4 la dublu. Dar pentru 
că am început cu familiile de 
sportivi, istoria acestor gemeni 
nu se încheie aici. Soția unuia 
dintre ei a cucerit de 4 ori tit
lul de campioană la dublu mixt. 
Celălalt frate are o fetiță (Katia) 
care a câștigat recent titlul de 
campioană a elevelor din R.D. 
Germană.

Giinther HILL1G 
„Deutsches Sportecho"

UN RECORD I
Zumzetul unui avion se aude din înălțimi. Ridici privirile și 

constați că, în înaltul cerului, o floare multicoloră a răsărit și 
coboară lin. Abia atunci vezi că este o parașută de suspantele 
căreia stă agățat un sportiv. „Țintește" un loc anume, să ate
rizeze chiar în centrul unui cerc înscris pe sol. Parașutistul îșl 
dirijează cu măiestrie coborîrea^și atinge pămîntul în punctul 
denumit „zero" metri, tn 1961, la 31 mai, pe aeroportul Clincenl 
lingă București, sportivul român Gheorghe Iancu a realizat re
cordul mondial absolut, de 0 metri, în proba de salt de la 1000 m 
cu deschiderea tntîrziată a parașutei și aterizare la punct fix.

Mai apoi regulamentul unui astfel de record mondial a fost 
modificat prin aceea că se avea în vedere nu doar aterizarea 
la 0 metri, ci de cîte ori a realizat un sportiv această oerfor- 
manță în cadrul until singur concurs. El bine, prin anii 70 un 
parașutist american izbutise peste 100 de salturi consecutive cu 
aterizarea la 0 metri...

Ne-am adus aminte de toate acestea mal zilele trecute, cina 
am citit într-o revistă franceză că un parașutist, Jacques Duc, 
de 24 ani, a urcat pînă pe craterul vulcanului Etna, Intr-un mo
ment cind dintr-o breșă se scurgea lavă incandescentă, însoțită 
de bubuituri puternice și de gaze sulfuroase, asfixiante. Este 
adevărat că Duc, pasionat de sporturi de mare risc, avea o 
mască specială de gaze, un costum pe măsura situației în care 
se afla si două... parașute. Una era de rezervă, alta a folosit-o 
aruneîndu-se de pe crater tn valea prăpăstloasă de la bază, 
cu numai citeva minute înaintea unei puternice explozii.

La o astfel de probă de „parașutism- nu se ține evidența re
cordurilor, deși ceea ce a făcut Jacques Duc este și el un fel 
de record.

Romeo VILARA

Frații gemeni Michalowski
nă care, deși nu figurează in 
programul olimpic, se bucură de 
o mare popularitate: badminto
nul- Cu cei 25.000 de sportivi le
gitimați (la care se mai adaugi 
alte zeci de mii de practicanți), 
badmintonul este un adevărat 
sport de masă, care se practică 
pretutindeni in orașe, comune, 
școli, întreprinderi etc. La a- 
ceastă disciplină au loc diferite 
întreceri de campionat, la indi-

PE GHEATĂ u SI PE ZĂPADĂ
• în sferturile de finală ale 

„Cupei Campionilor Europeni- ia 
hochei pe gheață, echipa elve
țiană H.C. - Lugano a învins pe 
teren propriu, cu scorul de 4—2 
(1—1, 2—1, 1—0), formația vest- 
germană E.C. Koln.

e» în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Japonia, 
echipa de hochei a U.R.S.S. a 
Jucat la Tokio cu reprezentativa

SUCCESELE ATLEȚILOR NOȘTRI
(Urmare din pag l)

Livia Meheș la greutate, câștigă
toare eu 19,25 m în fața puterni
cei aruncătoare bulgare Svetila 
Mitkova — 19,19 m și Marieta 
Ilcu, învingătoare la lungime cu 
un rezultat bun — 6,88 m (la 6 
cm de recordul național de 
sală). De subliniat ca Livia 
Meheș a mai avut și alte a- 
runcări bune (19,24 m și 19,14 
m). Proba de înălțime a reve
nit lui Constantin MilHani cu 
2.21 m. Alți atleți români s-au 
clasat pe locurile : 6. Ucu la 
60 m cu 7,54 s (1. Anelia Nu- 

sebi Părinții au stat puțin 
pe gînduri și au sugerat să facă 
o mică modificare in numele 
de... familie, acela de Micha
lowski. Pe unul să-l scrie cu „i“ 
la urmă, iar pe celălalt cu ,jj“. 
tn cele din urmă, oficianta a 
fost de acord, dar a cerut apro
barea tribunalului, care și ei 
și-a dat asentimentul. Mica is
torioară a produs însă, mai a- 
poi, multe nedumeriri in presa

niponă. Hocheiștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 
8—3 (3—0, 2—2, 3—1).

© în cadrul concursului de pa
tinaj viteză de la Inzell (R. F. 
Germania), proba de 1 500 m a 
fost cîștigată de sportivul sovie
tic Andrei Jermolin, cu 2:01 92. 
Iar la 5000 m a terminat învingă
tor americanul Mark Mitchell — 
7:29,10.

neva — Bulgaria 7,09 s, record 
național), 2. Ella Kovacs la 
800 m cu 2:06,73 (1. Anușka Di
mitrova — Bulgaria 2:06,09), 6. 
Lenuița Bîrzu la 69 mg cu 8,83. 
(1. Iordanka Donkova — Bul
garia 7,81, record național).

Alte recorduri naționale bul
gare au realizat Rosița Sta- 
mesneva cu 52,61 la 400 m, 
Momea Harisanov cu 46,86 Ia 
400 m, Hrlsto Markov 17,27 m 
la triplu (a sărit și 8 20 m la 
lungime) șl Stanimir Pentcev 
5,55 m la prăjină.

Bacău. S-a desfășurat pri
ma ediție a „Cupei Bistri-

Tur ac orizont in campionatele naționale din Euiopa

IUGOSLAVIA: VARDAR SKOPLJE, LIDER NEAȘTEPTAT
12 echipe din prima divizie, au 

început turul campionatului 
1986—87 cu cîte 6 puncte pena
lizare, ca urmare a măsurilor 
luate de federația de specialita
te, după desfășurarea ultimei e- 
tape din .campionatul trecut. De 
fapt, etapa a 34-a a fost anulată 
șl meciurile rejucate din cauza 
rezultatelor trucate în majorita
tea celor 9 întâlniri. Ca urmare 
a rejucărilor. Partizan Belgrad a 
pierdut’ titlul de campioană, care 
a revenit Stelei Roșii Belgrad.

La terminarea turului ' ediției 
1986—1937 conduce Vardar Sko
plje cu 20 puncte, aflată în a- 
ceastă postură pentru prima oa
ră în cei aproape 50 de ani de 
existență. Vardar nu a făcut 
parte din „lotul" echipelor pena
lizate, dar ea a meritat acest 
loc pentru că a practicat un fot
bal ofensiv atît acasă, cît și în 
deplasare, grație formei bune 
demonstrate de Janevski, Sa- 
vevski, precum și pancev (anul 
trecut golgeterul campionatului), 
acum cu 8 goluri marcate.

Locul al doilea în clasament îl 
ocupă Partizan Belgrad cu 19 
puncte, dar cu Cele 6 puncte 
penalizare ar fi condus detașat! 
Velez Mostar — penalizată (lo
cul 3) cu 17 p, ca și Buducnost 
Titograd penalizată — (locul. 4) 
au fost șl cele mai bune for
mații ale turului. Dinamo Zagreb 
penalizată — (locul 7) cu 15 p 
a evoluat nesperat de b'ne față 
de sezonul trecut, cu toate că 
în .tur a pierdut cîțiva jucători 
valoroși. Destul de modest a ju
cat însă Hajduk split (locul -5 
— cu 16 p, deși nu a fost sanc

ța“, la care au participat peste 
150 de sportivi și sportive. Cel 
mai bun rezultat al reuniunii 
a fost obținut de Iulia Beșliu 
(Știința-C.F.R. Bacău). învin
gătoare în proba de 2 000 m, 
cu timpul de 5:50.3.

Alte rezultate : femei : 100
m : Iolanda Oanță (Rapid 
București) — 52.8 ; 800 m :
Margareta Gliile (Armătura 
Zalău) — 2:08.9 ; 69 mg : Mi- 
haela Pogăceanu (Rapid) — 
7,9 ; bărbați : Săritura tn 
lungime : Mihai Bran (Știința- 
C.F.R. Bacău) — 7,54 m : 60 m: 
Florin Florea (Constructorul 
Arad) — 6,5 ; 800 m : Ni cola e 
Sălăgean (Metalul Hunedoara) 
— 1:58,1. 

ționată). Este adevărat că ea a 
pierdut trei dintre cei mai buni 
jucători (frații Vujovici, Slișko- 
vici), dar cu lotul pe care-1 avea 
la dispoziție (Bursaci, Miljus, 
Deverici etc.) trebuia să » fie în 
plutonul fruntaș. Steaua Roșie 
Belgrad (penalizată cu 6 punc
te) a evoluat la început sur
prinzător de slab (dar în C.C.E 
a ajuns în „sferturi") și abia că 
tre sfîrșitul turului (cîștlgînd 
ultimele trei meciuri) a ieșit 
din zona retrogradării acumulînd Gheorghe GLISICl

F.C. NOjpdli este lideră a campionatului italian, o contribuție impor
tantă avind-o faimosul Diego Maradona, pe care~l vedeți in nnagin® 

intr-un meci cu Ascoli

CAMPIONATE, TURNEE

• In etapa a 19-a a campiona
tului Belgiei, Anderlecht a sur
clasat cu 7—0 pe Berchem! Alte 
rezultate: Malines — F.C. Bru
ges 1—0; Lokeren — Standard 
Liăge 1—0; Racing Jet Bruxelles
— Beerscbot 1—0: Waregem — 
Charleroi 2—0; F.C. Liăge — 
Courtral 3—0; Cercle Bruges — 
Seraing 0—0; Beveren — La 
Gantoise 0—0. Clasament: 1. An
derlecht — 32 p; 2. F.C. Malines
— 29 p; 3. Beveren — 28 p. 
După 26 de etape, în campiona
tul Spaniei continuă să conducă 
echipa F.C. Barcelona, cu 39 p, 
urmată de Real Madrid — 37 p

11 puncte, care i-au adus totuși 
un neonorant loc 12.

Cele două echipe din Saraje
vo, spre surpriza generală, ocu
pă ultimele locuri : Zeleznlcear 
— (17 cu 9 puncte), Iar Sarajevo 
(campioana de acum doi ani) 
poartă „lanterna* (neavtnd derfx
8 puncte).

Turul campionatului a fost ca
racterizat prin apariția unor nu
meroși jucători tineri, în care 
fotbalul iugoslav îșl pune mari 
speranțe: Ravnici Mihajlovici,
Savicevici, Jurici, Jovanovtd 
etc., unii dintre aceștia interna
ționali A.

O altă caracteristică a consti
tuit-o înăsprirea criteriilor de 
apreciere a arbitrajelor din par
tea observatorului federal. Astfel, 
cîțiva arbitri din lotul A — 
printre care și doi purtători al 
ecusonului F.I.F.A. (Soșfarîcl 
șl Illjevski) — au fost scoși de pe 
lista arbitrilor, datorită prestați
ilor slabe- 

și Espanol Barcelona - 32 p. 
Rezultate înregistrate în etapa a 
26-a; Espanol — F.C. Barcelona 
1—1; Real Madrid — Santander 
3—0; Las Palmas — Real Socie- 
dad 0—1; Zaragoza — Atletico 
Madrid 1—0; Sporting Gijon — 
Betis Sevilla 3—0; Murei a — 
Osasuna 0—0: Valladolid — Mal- 
iorca 0—1 -, Atletic Bilbao — Ca
diz 0—0. • tn finala turneului 
desfășurat tn capitala Angolel, 
Luanda, formația locală Atletico a 
întrecut cu 5—4 (după loviturile 
de la ll m) pe Benfica Lisabona, 
tn meciul pentru locul 3. Vasco 
de Gama (Brazilia) — F.C. Por
to 3—2.
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