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„NAȚIONALELE** DE SALĂ ALE ATLEȚILOR
• De miine, la Bacău, interesante întreceri • Se așteaptă 
rezultate de o valoare cit mai bună, în perspectiva „europenelor1*

PERFORMANTĂ ROMÂNEASCĂ 
ÎN PREMIERĂ LA „CUPA PRIETENIA" 
® Patinatoarea de viteză Mihaela Dascălii medaliată 
cu aur @ Bilanț remarcabil : patru medalii și un nou 

record republican de senioare

Sala de altetism. cu pistă 
circulară, din Bacău găzduieș
te în aceste zile comnetitia de 
vîrt a sezonului intern. Cam
pionatele Naționale ale seniori
lor. In afara fadului că în
trecerile au menirea să-i de

Săptămlna trecută, la Sofia, Marieta’ Ucu a 
tării 6.83 m in lungime. Cit va sări acum?

semneze oe cei mai buni atleti 
ai tării, care vor îmbrăca tri
courile de camDionl ne 1987. 
ele trebuie să arate cu exacti
tate stadiul actual al nregăti- 
rii. valoarea de moment a ce
lor care urmează să ia oarte 

la sfirsitul săptă
mânii viitoare la 
C. E. indoor de la 
Lievin. în Franța.

Cu excepția Ma- 
ricicăi Puică, afla
tă în turneu peste 
Ocean, si a alergă
toarelor selecționa
te pentru Campio
natele Mondiale de 
cros de la Varșo
via. ..naționalele" 
■eunesc tot ceea ce 
are mai bun atle
tismul nostru la 
această oră. Este 
firesc deci să aș
teptăm cu legitim 
■nteres nu doar 
un spectacol spor- 
iv de calitate, 
lisnute dîrze si e- 
chilibrate. ci si re- 
-.uitate oe măsura 
■elor Înregistrate 
in această iarnă de 
atletii noștri frun
tași. în această 
idee spre exem
plu. ne eindim că 
ooate nu este im
posibil ca aler- 
sătoarea băcăua

nă Doina Melinte să rea
lizeze si cele citeva sutimi 
de secundă care-o mai despart 
astăzi de recordul mondial al 
cehoslovacei Kratochvilova, în 
cursa de 800 m. în care, cu 
recentul său 1:59.00 Melinte de
ține cea mai bună performan
tă mondială a sezonului sau 
poate că tînăra Marieta Ucu. 
din Hunedoara ar putea fi în 
măsură fca si Vali Ionescu. de 
altfel) să .acopere" si cei sase 
centimetri care-o despart încă 
de cei 6.94 m ai recordului tă
rii. la vremea sa... record mon
dial !

Sîmbătă si duminică sînt 
orogramate cîte două reuniuni, 
dimineața, de la ora 9.00 si. 
respectiv. 10,00. iar după-amia- 
ză — de la ora 15.00. în am
bele zile. Iată programul fi
nalelor. ce se vor disputa dună- 
amiază : sîmbătă, feminin : 60 m 
zarduri. săritura în lungime 
ștafetă : bărbați : 60 m. sări
tura în înălțime. 1 500 m, șta
fetă : duminică : feminin : 200 

":n, 60 m 800 m. 3 000 m, sări
tura in înălțime : bărbați : 200 
m. 60 m garduri. 3 000 m, lun
gime, 800 m.

în zilele de 16 si 17 februa
rie. în aceeași sală se vor des
fășura întrecerile în orobele 
combinate.

Record In Divizia A
de baschet

Intrată în tradiția competi
țiilor internaționale de anver
gură rezervate speranțelor o- 
limpice din țările socialiste. 
„Cupa Prietenia" la patinai vi
teză s-a desfășurat in acest 
an în R.P.D. Coreeană, pe pista 
naturală din stațiunea monta
nă Samdiien (altitudine 1600 

i m). Participarea reprezentanți
lor R. D. Germane. Uniunii So
vietice. R.P.D. Coreene (în ca
litate de organizatoare gazdele 
au aliniat la start cîte două e- 
chipe). Cehoslovaciei si Polo
niei (cu formații complete) a 
ridicat cota valorică a con
cursului. specialiștii fiind de 
părere. în unanimitate, că e- 
ditia coreeană a tradiționalei 
întreceri a lansat certe talente 
în arena mondială a oatinaiu- 
lui iuvenil. ■*

Țara noastră a fost repre
zentată doar la probele femi
nine. iunioarele Mihaela Das 
călu. Ileana Cletesteanu. Cera 
șela Hordobețiu si mezina e- 
chipei. Emese Antal disputîn- 
du-si întîietatea într-o compa
nie selectă. Confirmîndu-sl as
censiunea. începută în luna de
cembrie la „Cupa Varșovia", 
brasoveanca Mihaela Dascălii 
s-a angaiat din start în lupta 
pentru un loc pe podium, reu
șind în prima probă a progra
mului — 500 m — să sosească 
oe locul trei cu 43.40. timp ce 
a schimbat cifrele recordului 
de senioare (v.r. 43.47). Peste 
numai o oră. noua recordmană 
s-a numărat iarăși orintre ani
matoarele întrecerii terminlnd 
cursa de 1 500 m ne poziția a 
treia. Cu o bună tehnică în 
luarea turnantelor si un pati
nai economicos în linie drean-: 
tă. tînăra noastră sportivă s-a 
mobilizat exemplar în cea de 
a doua zi. cînd a alergat mai 
ranîd cursa de 1 000 m decît 
principalele favorite, localnica 
Li En Ai, sovietica Larisa Pic- * 
hanova si Ulrike Adeberg din

244 OE PUNCTE INTR-UN SINGUR MECI!

Mihaela Dascălii

R. D. Germană, cucerind ast
fel medalia de aur. Si în ul
tima probă (3 000 m), luînd 
startul în seria a III-a. Mihae
la Dascălu a condus în clasa
ment cu 4:53,6 pînă la ultima 
pereche. cînd s-au întrecut 
direct principalele candidate la 
primul loc. Klaudia Pasintcin 
(R.D.G.) si Liubov Osipova 
(U.R.S.S.). în final reprezen
tanta noastră fiind depășită la 
o secundă de prima alergătoa
re. Cu cele patru medalii, una 
de aur la 1 000 m. una de ar
gint la 3 000 m si două de 
bronz Ia 500 șî 1 500 m. Mihae
la Dascălu (provenită de la 
Centrul de pregătire olimpică 
Mecanică Fină din București 
de la Clubul sportiv Tractorul

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în vag o 4-a)

în campionatul de volei masculi*

STEAUA CONDUCE NEÎNVINSĂ
Grupa I ralorico

CRAIOVA, 12 (prin telefon). 
Turneul fruntașelor voleiuluf 
nostru masculin s-a încheiat, 
ca si celelalte două preceden
te. cu derby-ul formațiilor 
bucureștene STEAUA 
NAMO. Au cîștigat din nou 
steliștii, care astfel 
gistrat cea de-a cincea victorie 
In acest campionat în 
rile directe : 3—0 (11,
Spectatorii craioveni 
a fost arhiplină — au văzut o 
partidă interesantă, ai cărei 
protagoniști au fost elevii an
trenorilor G. Bartha și v. Du
mitrescu. Dascălu și Spînu, 
bine serviți de coordonatorul 
Ionescu, au fost irezistibili, în 
timp ce, de cealaltă parte a fi- 
leului, doar Drăgușin și oare
cum Căta-Chițiga și Vrîncuț 
reușeau să țină pasul. Au evo
luat echipele : STEAUA — 
Ionescu, Pralea. Șoica, Spînu, 
Dascălu, Constantin (au mai 
jucat Mina și Pentelescu) ; DI
NAMO — Căta-Chițiga, Vrîn
cuț, Gîrleanu, Pop. Drăgușin.

Si DI-

au inre-

Intîlni-
5, 1).

— sala

Râdulescu (au mai jucat Dră- 
ghici, Georgescu, Enescu și 
D. Ștefan). Foarte bun arbitra
jul : V. Arhire — V. Valentin.

Reuniunea de închidere a o- 
pus mai întîi echipele ELCOND 
DINAMO ZALAU și EXPLO
RĂRI MOTORUL BAIA MARE, 
un ..meci lung" care a revenit 
tn cele din urmă sălăienilor cu 
3—2 (—9. —9. 13. 8, 8) 
crezut că băimărenii 
ușor cîstig de cauză, 
trenorului Al. Mant 
cu 2—0 la seturi si 
13—11 în setul 
au reușit
Elcond a avut 
orgoliu, iucînd 
mai bine o dată cu 
timpului. Remarcări : 
Tutovan si Codre_ de Ia El-

Dumitru,

S-a 
vor obține 
elevii an- 
conducînd 
cu 7—0 si

al treilea.
s< oentru 

o tresărire 
din ce in

trecerea 
Ciontoș,

însă
Nu 
că 
de 
ce

cond, respectiv G.
Arbuzov si juniorul Seibel (17 
ani. 1,96 m). Arbitrai foarte bun 
al brigăzii V. Pavel — Ov. Pop.

Modesto FERRARINI

(Continuare in vag. 2-3)

au fost 
__________ ______ ___ baschet 

STEAUA - ICED CSS 4 DUCU- 
IJVSTl doyfăenrato în sala Cnn-

Cu totul remarcabile 
cele două meciuri de

Aruncă la coș P. Brănlșteanu, cel mal bun 
jucător stelist In meciurile cu l.C.E.D.

Foto : Aurel D. NEAGU

strucția ICED, in cadrul etapei 
a 18-a a Diviziei masculine A. 
Conform previziunilor, campio
nii au învins de fiecare dată, 

cu 132—112 ............
miercuri și 
(61—53) j oi, dar nu
mai 
foarte 
mai cu 
partida a 
să redăm 
amănunte 
Intîlnire, 
min. 16, la scorul de 
59—28 pentru Steaua, 
se părea că va fi o 
simplă formalitate, 
țn perioada aceasta, 
antrenorii M. Cîm- 
peanu și N. Pirșu an 
folosit
„5“-ul Cernat — Op- 
șîtaru — Brănlșteanu 
— Reisenbfichlcr — 
Cristescu (ultimii doi 
fiind încă 
provenițj de îa CSS 
3 
C, 
a 
unei
tă de vlagă. Văzîn- 
du-se, însă, tn peri
col de a fi surcla
sați, elevii lui D. Bcr- 
ceanu și S. Rotaru

(69—58) 
101—99

dispute

Competițiile inițiate de C.C. al U.T.C. în cadrul Daciadei aduc

UN PLUS DE CALITATE ÎN ACTIVITATEA ELEVILOR
• in februarie — finalele întrecerilor de masă la sporturile de iarnă

după 
echilibrate, 
seamă în 
doua. Dar, 
mai întîi 

din prima 
care, în

ma; mult

juniori.

Steaua,
Moldovan), 

zburdat în 
echipe

antrenor 
care 
fața 

lipsi-

NEAGU
s-au ambiționat, s-au apărat din 
ce în ce mai agresiv și — trep
tat (beneficiind și de relaxarea 
prematură a stelistilor) — au 
refăcut din handicap ,si... au e- 
galat : 82—82 si 88—88 (min. 
30). Reintroducerea în teren a 
lui Brănisteanu a impulsionat 
echipa Steaua, care a maî în
scris 44 de puncte, fată de nu-

mai 24 ale adversarilor, reali- 
zindu-se scorul final de 132— 
112, deci în total 244 de punc
te marcate intr-un singur meci, 
ceea ce constituie un record 
pentru campionatul nostru. în 
general, partida a fost specta
culoasă. unul dintre punctele 
ei de atracție fiind numărul 
mare al coșurilor de 3 puncte < 
16 Steaua (11 de la 6.25 m. 5 
„de sus") 8 ICED (de Ia 
6,25 m).

Ieri. ICED a fost la un pas 
de a realiza victoria (ne care 
ar fi meritat-o) dar pe care 
nu a obținut-o deoarece jucă
torii ei au ratat în ultimele 4 
minute 5 aruncări libere, iar 
Tzachis a trebuit să părăsească 
terenul în min. 38 (5 greșeli 
personale). Finalul a fost ra
risim : cu două secunde înain
tea fluierului final Pogonaru 
a înscris de Ia 6.25 m si a 
adus egala rea (99—99) dar 
concomitent Brănisteanu a fost 
faultat si apoi a transformat 
cele două aruncări libere de care a beneficiat.

Au înscris : Cernat 29+24, 
Ardelean 24 + 15 Eimurache 
5 + 28. Beisenbuchler 16+16. 
Cristescu 9+0, Panailescu 2+0, 
Opșîtaru 7 + 12. Netolitchi 17 + 0. 
Brănișleanu 21 + 6. V. loan 2 + 0 
pentru Steaua, respectiv : Tza
chis 37+22. Păsărică 22+10. Mi- 
halcea 2+0. C. loan 2+15. Mă- 
dîrjac 15+11, Ciocan 5 + 0. Gră- 
disteanu 9 + 15. Pogonaru 20+26. 
Cuplurilor de arbitri M. O- 
prea — B. Bârfi lă si L Iones
cu — C. Dumitrachc le repro
șăm lipsa de autoritate.

Dumitru STĂNCULESCU

Activitatea sportivă de masă 
din școlile profesionale si din 
liceele de toate gradele mar
chează un plus de interes si 
da calitate. Sub impulsul sui
tei de concursuri si competiții 
initiate de organizațiile U.T.C. 
(cele care îndrumă si coordo
nează — alături de cadrele di
dactice de specialitate — spor
tul. arin lecțiile de educație 
fizică si acțiunile cuprinse în 
calendarele comoetitionale pro
prii fiecărei unităti de invătă- 
mînt). elevii au o prezentă deo
sebit de activă in întreceri in 
special in ramurile specifice 
sezonului alb, tn acest sens 

este de semnalat faptul eă 
multe ore de educație fizică 
se desfășoară în decorul alit 
de atrăgător al acestei ierni.

Comitetul Central al U.T.C., 
prin secția de resort, apreciază 
că de o reală utilitate este 
pentru sportul școlar cursul de 
instruire al președinților aso
ciațiilor sportive din scoli pro
fesionale si licee organizat cu 
mai bine de 400 de elevi • si 
eleve, la Beclean, pe Someș. 
Participarea elevilor activiști 
sportivi (cu , prioritate fruntași 
ia învățătură si în activitățile 
politico-educative) a constituit 
un binevenit prilej de reîmpros

pătare a cunoștințelor în do
meniul muncii sportive (de or
ganizare. planificare si meto
dică). cu efecte directe în ac
tivitatea unor scoli profesiona
le si licee. îndeosebi cele din 
București si din iudețele Cluj. 
Dolj. Dîmbovița. Olt Iași. Si
biu. Teleorman, Timiș. Vran- 
cea. ai căror reprezentanți s-au 
impus atenției prin modul cum 
au abordat si si-au însusit bo
gatul material teoretic si me
todic. la cursul de la Beclean

liberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3',

De azi, pe Valea Rișnoavei

„CUPA DINANO BRAȘOV" LA BIAILOM
Seria competițiilor Internaționa

le continuă pe traseele și poli
gonul din Valea Rișnoavei. De 
azi cei mat buni biatlonlști at 
noștri, Impre'ună cu sportivi din 
R.D. Germană, Cehoslovacia șl 
Polonia ișl vor disputa „Cupa Di
namo Brașov", tn prima zi a în
trecerilor va avea loc cursa in
dividuală pe distanța de 20 km 
Cu patru trageri în poligon (cite 
două la pozițiile „culcat" șt „pi
cioare"). Sîmbătă va ti zi de pau
ză, iar duminică, ștafeta 4X7.5 km 

Pentru biatloniștii români, con
cursul constituie. ultimul test 
dinaintea Sportachiadgi de iarnă 
a armatelor prietene, urmînd ca 
antrenorii să selecționeze pe cel 
mai buni din+e ei. care vor par
ticipa la prestigioasa competiție. 
Mihai Râdulescu, Sorin Popa, 
Șandor Csedo, Vasile Gheorghe, 
Imre Lestyan, Vladimir Todașcă, 
Vasile Băjeraru și ceilalți au. 
deci, o ultimă posibilitate de a se 
impune tn fața selecționerilor.



in vitrțxr ctitufianii Rubrică rezervată acțiunilor La Miercurea Ciuc

A TINERETULUI
desfășurate in întreprinderi

ți instituții

PRIN EXERCIȚIU FIZIC SISTEMATIC, RANDAMENT SPORIȚI
Președinta Comitetului sindi

catului, Elena Pleșca. te de
clară satisfăcută de felul cum 
oamenii muncii răspund la 
inițiativele legate de petrece
rea plăcută și utilă a timpului 
liber, apreciind colaborarea 
statornicită cu consiliul asoci
ației sportive, cu ceilalți fac
tori interesați. Sigur, începu

Combinatul de fibre sinteti
ce din Săvinești reprezintă 0 
Unitate economică de excepție 
in peisajul industrial al jude
țului Neamț, 
nevoie de o 
dală.

Sub aspect 
din această 
del a chimiei românești, care 
activează sub culorile asocia
ției Relonul, merită a fi cu- 
noscuți, mai ales pentru boga
ta lor activitate din cadrul 
Daciadei, competiția sportivă 
națională impulsionind și aici, 
ca pretutindeni, dorința oame
nilor de a fi împreună nu nu
mai la locurile lor de muncă, 
ci ți, in continuare, în orele 
de destindere, de recreere. 
Cum i-am ți întilnit, in gru
puri compacte, pe Cozla ți 
Cemegura, zonele de agre
mentate locuitorilor din muni
cipiul Piatra Neamț ți din 
împrejurimi (Săvineștii se ti
flă la aproximativ 15 km de 
reședința județului).

care nu mai ure 
prezentare tpe-

sportiv, insă, cei 
întreprindere-ma

Relonul Săvinești

tul a fost mai greu, dar 
este meritul conducerii Com
binatului, al ing. dr. 
ghe Tepeț, ‘ .. .
toate acțiunile preconizate de 
iubitorii de exercițiu fizic ți 
sport, in pofida faptului că 
dorește să rămină un anonim 
în materie, cînd afirmă „Eu 
n-am nici o treabă cu spor
tul..."

Adevărul este altul, acela 
că fără un imbold direct din

Gheor-
de a fi sprijinit

>> MARATONUL SĂNĂTĂJil“ UN POSIBIL „SECRET 1

UN PIC DE
FANTEZIE

întrebarea pusă sub diagra
ma rubricii noastre preceden
te a dat probabil ceva de lu
cru celor ce au încercat să-i 
afle răspunsul. Cum oprim 
pionul negru 1 In lucrarea de 
referință am așezat astfel pie
sele pe eșichier, ca remiza să 
nu poată fi obținută decît pe 
o singură cale de joc, precis 
calculată, culminînd cu un a- 
nume artificiu tehnic: alb — 
Rg8, Cei; negru — Ra7, Nc5, 
Ph3. Deci, pentru găsirea so
luției se cere nu numai o a- 
naliză atentă, oi și un pic de 
fantezie, așa cum prinde bi
ne jocului de șah.

Iată, pe scurt, rezolvarea : 
l.Ce4! (calul se îndreaptă spre 
g3, de unde va controla mo
mentan colcana „h“, dar 
prin l.Ce2 căci atunci,
l...Nf2I. pionul se transformă 
imediat) l...h2 2.Cg3 Nd6! (a- 
cest atac este necesar, dar va 
așeza nebunul pe un cîmp 
„focal" perdant) 3.CM Rb6 
4.Rf7 Rc5 (acum negrul ar cîș- 
tiga la 5,Rf6? Rd4 6,Rf5 Re3 
7,Rg4 Re2 3.Rh3 Rfl! etc.) 5,ReG! 
(numai așa se obține tempo-ul 
decisiv) 5...NC7 (sau 5...Rd4 
6.R:d6 Re4 7.Rc5l Rf3 8.Rd4 
Rg2 9,Re3 R:hl 10,Rf2 remiză !) 
6.Rf5 Rd4 7.Rg4 Re3 8.Rh3 Rf3. 
Acum, se pare că resursele al
bului au fost epuizate, dar... 
9.Cg31! Cu această mutare-sur- 
priză. ajungem la remiza do
rită. Pionul negru va fl pier-

dut sau, ta 9...N :g3, rămîne pe 
tablă, dar albul este „pat" !

De la finaluri de studiu, eu 
analize subtile, pînă ta „șahul 
artistic" nu este decît un sin
gur pas. Să-1 tăcem șl pe a- 
cesta, propunîndu-vă în con
tinuare o problemă de mat în 
3 mutări. Alei nu trebuie In
sistat asupra raportului de 
forțe existente In joc, ca lntr-o 
partidă, cl se cere numai rea
lizarea enunțului. Adică, albul 
va obține matul la mutarea a

Deși neaureolat de titluri 
mondiale, olimpice sau europe
ne, fără gloria unui Vlad sau 
Macarencu deci, baschetbalis
tul Dan Niculescu este, totuși, 
unul din sportivii noștri demni 
de respect. L-am aplaudat Ji 
ii aplaudăm pentru modul tn 
care la cei 34 de ani ai sdi iz
butește să rămină, meci de 
meci, omul de bază al echipei 
naționale ori al celei de club 
(in prezent, de pildă, este coț- 
geterul campionatului), pentru 
conduita sa in teren ’ * 
ra lui — toate aces
tea incadrlndu-l tn 
galeria performeri
lor de tip supe
rior. Nu ne-am 
propus Insă, aici și acum, să 
facem portretul baschetbalistu
lui dinamovist, deși, vrind- 
nevrtnd, el se va contura in 
mod indirect. Astăzi dorim nu
mai să punem „sub lupă“ ide- 
ea reliefată de o discuție cu 
el, mărind-o pînă la a deveni 
vizibilă cit mai multor tineri 
sportivi.

L-am întrebat deunăzi pe 
Dan oare este secretul longe
vității sale la un asemenea ni
vel valoric. Răspunsul a spart 
tiparele știute, care se referă 
la dragostea pentru disciplina 
practicată, la normele riguroa
se ale vieții extra-sportive, a- 
cestea fiind tn accepția sa con
diții de la sine înțelese. Răs
punsul primit a vizat un alt 
tărim, de mult mai mare adin- 
cime (sau... înălțime); „Cred

că 
tes 
exi 
ab< 
ant 
ext 
an 
că., 
de
SCO 
mo 
apî 
soa

A 
tah

partea conducerii Combinatu
lui nu s-ar putea vorbi la Re
lonul Săvinești de cercuri de 
gimnastică de întreținere 
zervate muncitoarelor 
dacă prof. Mărioara 
și colegele ei sint recunoscute 
pentru abnegația și stăruința 
cu care lucrează, ca și pentru 
rezultatele excelente înregis
trate), nici de existența altor 
centre pentru inițierea copiilor 
angajaților în diverse ramuri 
de sport, nici de amenajările 
pentru „jocuri sportive", inclu
siv fotbalul, pe care acum iar
na se patinează, și nici, desi
gur, de suita de campionate 
de casă, cu zeci de reprezen
tanți de la Relon IV ți Relon 
V, de la Electrotehnic și Me- 
lână, de la Construcții de Ma
șini și T.E.S.A. Există la Re
lonul Săvinești nu mai puțin 
de 22 de cercuri sportive, toa
te la fel de active, incepind 
cu alergările de cros și termi- 
nind cu maratoanele zăpezii. 
Economistul loan Strătilă a- 
precia inițiativa consiliului a- 
sociației sportive de a fixa, 
prin grafic, cîte o zi pe săp- 
tămină, cel puțin, fiecărui 
cerc, spații de activitate la ra
murile sportive preferate, de 
a ține evidența campionatelor 
pe asociații.

„Important este — ținea să 
sublinieze prof. Ion Balcîza, 
președintele C.J.E.F.S. Neamț 
— că cei de la Relonul Săvi
nești se constituie, și în ma
terie de sport, într-o veritabi
lă familie. Nimeni nu ocoleș
te exercițiul fizic, înțelegînd 
rostul lui. De aici, o partici
pare cu toată convingerea la 
activitățile sportive de masă ; 
de aici, cifrele record de par- 
ticipanți pe care Relonul le 
aduce întotdeauna în arena 
sportului pentru toți...**

re- 
(chiar 
Costin

Duminică 
la Miercurea 
competiție de 
schiuri, „1 
(a Vll-a ediție), 
rea redacțiilor ziarelor jude
țene „Informația Harghitei" ți 
„Hargita**, 
C.J.E.F.S. 
măsoară 20 de 
unește 
Miercurea Ciuc și Băile Jigo- 
din. Ca și la edițiile prece
dente. la start — ora 11 — 
vor fi prezență mii de amatori 
de mișcare în aer liber pe 
schiuri, într-o manifestare 
complexă, care va cuprinde 
și întreceri de sanie și călărie.

Organizatorii vor acorda 
diplome și trofee pentru pri
mii clasați, 
vîrstă 
tru cel mai 
vîrstnic 
pentru concurentul venit din 
cea mai îndepărtată localitate 
a țării.

se va desfășura 
Ciuc o amplă 

alergări pe 
,Maratonul sănătății** 

în organiza-

in colaborare cu 
Harghita. Traseul 

kilometri și 
microstațiunile Băile

pe categorii de 
fete și băieți, pen- 

tînăr și cel mai 
participant, ca și

redactor
Radu POP

la „Informația 
Harghitei**

și in afa-

DUMINICA, ETAPA DE DEBUT Șl LA
La sfîrșitul acestei sâptă- 

mîni, este rîndul celor mai 
buni luptători de la stilul li
bere să debuteze în întreceri
le primei Divizii.

Cu un regulament de desfă
șurare modificat, ca și la gre- 
co-romane, în scopul creșterii 
nivelului valoric al competi
ției, Campionatul Național pe 
echipe va cuprinde 28 de for
mații (în loc de 40 cîte au ac
tivat anul precedent), îm
părțite în trei serii, astfel : 
Vulcan București, Rapid Bucu
rești, Danubiana București,

U.M. Timișoara, Vagonul A- 
rad, A.S.A. Oradea. Voința 
Cluj-Napoca, C.A. Lupte Tg. 
Jiu, Jiul Petrila, URBIS Bucu
rești (seria I) ; Dinamo Bra
sov, Steagul Roșu Brasov. 
Viitorul Gheorgheni, Unio Sa- 
tu Mare, înfrățirea Oradea, 
Armătura Zalău, Constructorul 
Hunedoara, Mureșul Tg. Mu
reș, Lemnarul Odorheiu Secu
iesc (seria a Il-a) ; Steaua, E- 
lectra București.. C. S. Tirgoviț- 
ie, Nicolina Iași, C.S. Onești, 
Dunărea Galați, Hidrotehnica 
Constanța, Progresul Brăila, 
Oțelul Călărași (seria a IlI-a).

Alte 14 echipe vor concura _ în 
grupa a II-a valorică. împăr
țite în două serii: Metalul
i.U.R.T. Lugoj, C.S.M. Reșița, 
Gloria Pandurii Tg. Jiu, Va
gonul Caracal, C.S.M. Caran-

70 DE SĂNIERI LA CUPA I.A.C.E.D.

CAMPIONATUL2.

Mat în 3 mutări.
(Urmare din pag. 1)

Radu VOIA

nu 
cu

JUNIOARE 
(S.C. Mier-

treia, chiar împotriva celor 
mal bune apărări ale negrului. 
Veți vedea, acea „cheie" a pro
blemei nu este foarte greu de 
găsit.

I—

Tiberiu STAMA

Tradiționalul concurs de sanie 
dotat cu Cupa IACED București, 
desfășurat recent (în condiții or
ganizatorice optime) pe pirtla de 
la Sărmaș — Harghita, a reunit 
70 de concurențl reprezentînd 12 
secții de performanță din țară. 
Primii clasați — JUNIORI I, SIM- 
PLU: 1. L Boroșoiu (CSO Sina
ia) 103,538; 2. P. Morar 104.670; 3. 
S. Cîntea 106,337 (ambii de la 
CSȘ Vatra Dome!); DUBLU: 1.
Al. Gassner — I. Florea (Mecani
ca Bistrița) 85,230; 2. D. Jugăna- 
ru — C. Neagu 86,195; 3. L. Turea 
— T. Bobea (ambele de la CSȘ — 
Voința Sinaia) 88,899; ~ ~

1. Liliana Boronea

curea Ciuc 
2. Rodlca 
117,361, 3. 
V. Dornel 
NIORI II, 
105,872; 2. a.
Roșea 103,401 (toți de la SiC. 
Ciuc — CSȘ Toplița) ; DUBLU 
I. Florea — V. Florescu (CSȘ V. 
Dornel) 84,030; 2. O. Mînzat — L. 
Orehov (CSȘ Petroșani) 84,789; 3. 
C. Pentiuc — Gh. Slmionescu 
(CSȘ V. Dornel) 85.522; JUNIOA
RE II: 1. Mihaela Hanc (CSO Si
naia) 125,071 ; 2. Ana Boicu (CSȘ 
Bistrița) 125,121; 3. Maria 
(IACED) 126,014.

I BASCHET. REMARCABILA Inițiativa co- 
I misiei municipiului București de a organi- 
* za „Cupa Speranțelor", competiție rezer

vată echipelor feminine divizionare A 
[(Voința, Politehnica, Olimpia și Rapid- 

Progresuî) fără participarea primelor 5 
jucătoare din fiecare formație. In mod evi- 

Ident, întrecerea va oferi baschetbalistelor 
mai puțin folosite în partidele Campiona
tului Național prilejul de a juca mai mult, 
In același timp de a se evidenția. (D. ST.) 

I* PREA multă gălăgie pe băncile tehnice 
la meciul Olimpia — Voința 1 Tonul era 
dat de cei doi antrenori, c, Paraschlvescu 
(în special) și, respectiv, M. Strugarn, care 

I vociferau la greșelile comise de propriile 
jucătoare și protestau la deciziile arbitri
lor. In plus, la „time out", în loc să se li
niștească șl să dea indicații In perspectiva 

I desfășurării jocului, ei continuau suita re
proșurilor. • IN MECIUL de sîmbătă, 
baschetbalistele de la Voința s-au axat în 

Ifaza de atac doar pe aruncări din poziții 
apropiate coșului, neîndrăznind să arunce 
de la 6,25. Abia în ultimele secunde, la 
scorul de 66—63 pentru Olimpia, Elena Va- 
sile s-a încumentat să forțeze „coșul de 

13 puncte" pentru... prelungiri, însă a ra
tat. (A. V.).

BIATLON. SERIA DE CONCURSURI de la

I Valea Rlșnoavei a constituit, așa cum am 
mai amintit, șl o foarte bună repetiție în 
vederea Spartachladei de Iarnă a armate
lor prietene. Cu acest prilej, au fost tes-

Itate In premieră o serie de noutăți tehnice 
care se cuvin menționate, mal ales că aii 
funcționat cu excelente rezultate. Este vor
ba în primul rind de aparatura electronică 

Ide cronometraj realizată la ICSITA Bucu
rești, .sub conducerea ing. Ovidiu Strîmbu, 
care poate fi pusă în legătură directă cu 
calculatorul M 11« b (pus ta punct de un

I colectiv condus de Ing. Traian Torsan).
Sperăm că amintitele competiții au oferit 
șl prilejul „rodării" operatorilor, pentru a 
se evita pe viitor unele erori de manipu
lare constatate. « MAI MULTA ATENȚIE 

Ise cuvine acordată — în pregătiri șl In 
momentul competiției — tragerilor In po
ligon. Se pare că, uneori, înșiși antrenorii 
tratează cu oarecare superficialitate mo- 

I men tul tragerilor. In proba de ștafetă, de 
pildă, lui Florin Borota 1 s-a înfundat cu

zăpadă aparatul de ochire al armei. 
„Renunță, trage focurile în aer și pleacă, 
să nu pierzi timp 1“ — 1 s-a strigat lui 
Borota dinspre „grupul tehnic". Spre lau
da Iul, sportivul nu s-a pripit, a desfun
dat cu un ac orificiul obturat și apoi a 
trimis toate cele 5 focuri în țintă. A pier
dut, deci, cîteva secunde cu remedierea 
tehnică, dar a evitat aproximativ două 
minute de penalizare. (S. A.).
BOB. FINALA Daciadei și Campionatului 
Național pentru echipajele de tineret a du
rat mai puțin de două ore, fapt care a 
putut crea impresia că oficialii concursului 
au avut o sarcină ușoară, mai ales că și 
vremea a fost favorabilă. De fapt, oficialii 
au stat la posturile de sosire, plecare și la 
cele de pe traseu circa opt ore, deoarece, 
după competiția propriu-zisă, au avut loc 
antrenamente ale sănierilor și boberilor se
niori, care, la rîndul lor, necesitau pre
zenta arbitrilor și cronometrorilor. Așa 
se petrec, de fapt, lucrurile în mai toate 
zilele scurtului sezon competițional găz
duit de pîrtia de la Sinaia, unde pasio
nați ai sporturilor montane (Constantin 
Ciocoiu — fost multiplu campion național 
de schi și... skeleton, Constantin Vulpe, 
Ion Pascu, Ion Ungureanu, Mihai Bucur, 
Valentin Calnegru, Carol Pop, Constantin 
Coșa, Constantin Cantoreanu, Nicolae Do- 
colin ș.a.) înfruntă uneori geruri strașnice 
pentru a asigura buna desfășurare a în
trecerilor. • DUPĂ EFORTURILE depuse 
în timpul concursurilor și la antrenamen
te, boberii, sănierii, antrenorii lor și ofi
cialii găsesc la Cabana Schiorilor bună 
găzduire din partea responsabilului Emil 
Văt&șelu și a colegilor săi, toți dovedindu- 
se autentici Iubitori ai sporturilor de iar
nă. (D. ST.).
HANDBAL, duminica trecuta, ia iași 
după meciul feminin dintre divizionarele 
A TEROM și Mureșul Tg. Mureș, antreno
rul ieșencelor, Corne! Bădulescu, ne-a 
spus : „Sînt mîhnit că am pierdut (n.n. 
23—28) pe teren propriu. Mureșencele au 
jucat mult t mai bine, iar arbitrajul a 
fost impecabil- (n.n. ,,cavalerii fluierului- 
au fost bucureștenii J. Mateescu și V. 
Dăncescu). Iată un tehnician al cărui fair- 
play a rămas nealterat cu trecerea timpu

— CSȘ Topllța) 116,659; 
Constantin (IACED) 

Brîndușa Dabija (CSȘ 
-- IACED) 119,454; JU-
SIMFLU: 1. I. Pop

I. Ba 11a 107,232; 3. C.
‘ - 1. M.

1.

în partida următoare s-au în- 
tilnit UNIVERSITATEA C.F.R 
CRAIOVA și A.S.A. ELECTRO- 
MURES TG. MURES, scor : 
3—1 (9, —13, 2, 8). Studenții au

lui. Nu putem decît să-i adresăm felicitări.
• ÎN NR. 1 AL REVISTEI „HANDBOLD- 1
— editată de Federația de resort din Da
nemarca — antrenorul emerit Nicolae Ne- | 
def publică un foarte pertinent studiu pri
vind pregătirea echipelor masculine. Arti- i 
colul este însoțit de numeroase scheme, 
ca și de un scurt preambul în care se 1 
vorbește despre notorietatea pe plan mon- . 
dial a reputatului tehnician român. (I. GV.) 
ÎNOT. O COMPLETARE, egală cu un | 
veritabil... post-scrip turn, la aprecierile pe 
marginea participării românești la cele din- I 
tîi întreceri ale anului : „Dacă în cazul 
sportivelor prezente la concursurile din 1 
Franța, R.D.G. și R.F.G. munca depusă în 
pritmul ciclu de pregătire și-a arătat roa- • 
dele, important fiind să se lucreze la fel | 
de dăruit și inspirat în continuare, nu se 
poate să nu ne gîndim — spune Lucian i 
Dumitrescu, secretarul responsabil al F.R.N.
— și la ceilalți înotători fruntași, ale că- | 
ror rezultate nădăjduim să se înscrie, cît 
de curînd, în emulația creată de marile . 
campioane-. Just ! Și așteptăm, a-șadar, 
noi ...înscrieri la cuvînt. (G.R.).
LUPTE GRECO-ROMANE. CU OCAZIA 

primei etape a Diviziei A, la reuniunea I 
din Sala Dinamo l-am reîntîlnit pe campio
nul olimpic en-titre, fost campion euro- ' 
pean și mondial, Ion Draica. De data a- 
ceasta, într-o postură inedită, aceea de 
arbitru. A fost, trebuie să recunoaștem, 
o surpriză plăcută prezența în jurul sal
telelor a unuia dintre marii performeri ai * 
luptelor greco-romane din România, che
mat acum să desemneze învingătorii. Spe
răm ca nu peste multă vreme să-1 întîlnim 
și în calitate de arbitru internațional la ' 
marile competiții. De altfel, arbitrul FILA 
de categorie excepțională, Ion Cernea, pre- , 
zent la întreceri, a apreciat favorabil pri
mele prestații ale noului „cavaler al fluie- | 
rului“, ca și perspectivele sale în arbitrajul 

internațional. (M. Tr.) • UN ALT... constantin i 
Alexandru ? Ne întrebăm astfel vizavi tot 
de un luptător de pe meleagurile constăn- I 
țene, de unde a plecat, cu ani în urmă, 1 
Alexandru. Un tinăr tot de categoria 48 kg., . 
juniorul Nicolae Negrișan, care nu-i altul 
decît... fratele campionului mondial din 
’85, Ștefan Negrișan. Concurînd la etapa de * 
duminică la „52 kg-, _ N. Negrișan l-a în
vins, mai întîi, prin tuș pe campionul de I 
juniori al acestei categorii, Gheorghe Iu
lian (Steaua), după care a dispus, tot prin ‘ 
tuș, și de campionul seniorilor, Ionel Tase 
(Rapid București). Deocamdată, să recu- I 
noaștem, e ceva pentru cei 18 ani ai lui I 
Nicolae. (C. Ch.) I

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 6 FEBRUARIE: cat. 1: 4 va
riante 25% a 50.000 lei; cat. 2: 1 
variantă 100% a 16 307 lei și 24 va
riante 25% 4.077 lei; cat. 3: 27,50
variante a 4.151 lei; cat. 4: 47,50 
variante m 2.4C3 lei; cat. 5: 204 va
riante a 560 lei; cat. 6: 425,25 va
riante a 268 lei; cat. X: 2.468,25 
variante a 100 lei. Report la cate
goria 1: 11.232 lei Cîștigurile în 
valoare de 50.000 lei au revenit 
participanților: Pantea Gheorghe 
din Curtici jud. Arad. Sadâc Ion 
din Brăila Calica Vasile din corn. 
Colceag jud. Prahova și Gheor
ghiu Florian din com. Stoileștl 
jud. Vîlcea.

CÎȘTIGURILE TRAGERII MUL
TIPLE «LOTO- DIN 1 FEBRUA

RIE 1987
FAZA i: categoria 1: 1 varian

tă 100% — autoturism „Dacia
1300“ (70.000 lei) și 1 variantă
25% a 17.500 lei; cat. 2: 10 vari
ante 25% a 5.990 lei; cat. 3: 12.25 
a 4.890 lei; cat. 4: 26,75 a 2.239 
lei; cat. 5: 118 a 508 lei; cat. 6: 
286,75 a 209 lei; cat. X: 1388,25 a 
100 lei;

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
20.983 lei.

FAZA a Ii-a; categoria A: 5 
variante 25% a 49.265 lei; cat. 
B : 4 variante 100% a 28.152 lei 
(din care o excursie de 2 locuri 
în U.R.S.S. și diferența în nume
rar) și 19 variante 25% a 7.038 
lei; cat. C: 27 a 9.123 lei; cat. 
D: 62.75 a 3.926 lei; cat. E: 281,25 
a 876 lei; cat. F: 509,75 a 483 lei; 
cat. G: 2.945,50 a 100 lei.

Autoturismul „Dacin 1300“, de 
la categoria 1, a revenit partici
pantului IVANCIU TOADER din 
Galati.

© Tragerea obișnuită Loto a a- 
cestei săptămîni va avea loc as
tăzi, vineri, 13 februarie, înce- 
pînd de la ora 15,50, în sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2,
din București. Tragerea va fi
radiodifuzată pe programul I, la 
orn 16.15, iar numerele extrase
vor fi retransmise în aceeași zi,
la ora 23, precum și a doua zi, 
sîmbătă, la 8,55, tot pe progra
mul I. Dupâ efectuarea tragerii, 
va rula un film artistic. Intrarea 
este liberă.
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| MARILE OBLIGAȚII ALE CĂPITANULUI DE ECHIPĂ

O tema de discuție
mereu actuală

cînd,

Stelian TRANDAFIRESCU

nu a încercat 
coechipierii 

intervenții

:re
Voința 
M. Sf. 
raiova, 
a Rm. 
Mureș,
Copșa

I
I

DIVIZIONARELE B Șl STARTUL NOULUI SEZON
ARIPILE BACĂU - ÎMBUNĂTĂȚIREA ATACULUI

naugu- 
du ieste 
dintre 
orga- 
unde 

ipid ți 
i doua, 
la pro- 
forma- 
Steaua. 

- etapei 
3radea, 

Satu 
ași și

I
I

Căpitanul de echipă, subiec- 
tul rîndurilor de față, își are 
rolul său bine determinat In 
angrenajul formației. Motivul 
aducerii lui în prim-plan este 
acela de a-1 determina pe 
purtătorul banderolei distinc
tive să se implice mai serios 
dincolo de ritualul obișnuit 
dinaintea începerii partidei — 
tragerea la sorți a terenului, 
salutul sportiv, schimbul pri
etenesc de fanioane cu omo
logul său. O implicare menită 
să asigure pe toate planurile 
cadrul de sportivitate totală 
al întilnirii, calitatea specta
colului fotbalistic. Discutînd. 
recent, pe această temă cu 
fostul arbitru internațional 
Francisc Coloși — In prezent 
președinte al Colegiului Cen
tral al Arbitrilor — acesta îl 
consideră pe căpitanul de 
echipă unul dintre colaborato
rii principali ai celui ce con
duce partida. Nu în sensul ca 
arbitrul să ia cu purtătorul 
banderolei deciziile în teren 
(se știe, conducătorul de joc 
este suveran), ci de a rezolva 
cu el momentele mai delicate 
ce apar, firesc, fn timpul par
tidei.

Se știe că investitura de ca
re vorbim nu se face la în- 
tîmplare, calitatea de căpitan 
al echipei fiind (sau trebuind 
să fie) încredințată jucătoru- 
lui-model, cel mai reprezenta
tiv al echipei, cel mai matur, 
cu capacitatea reală de a se 
impune în fața coechipierilor, 
de a lua rapid decizii lucide. 
Ne face o deosebită plăcere 
să includem în această cate
gorie pe cîțiva dintre aceia 
care au purtat sau mai poar
tă încă cu cinste banderola 
distinctivă, cum ar fi Costică 
Ștefănescu, Rednic, Stancu, 
Klein, Cîmpeanu II, C. Solo
mon. „Din păcate, însă, am 
întîlnit în cariera mea de ar
bitru, la toate cele trei eșa
loane ale fotbalului, ne spune 

(m)
primul 

lipsă în 
tisfactia 
itinuare 
ii Scho- 
dori s-o 
n forță 
ișa a a- 

tabăra 
>ar Hor- 
respuns. 
Fl. Scor

ed 
telefon).

grupei 
deschi-

, SAVI-
CA TI-

(9, —2.
;ii au

O sur-

nilor si plusul de ambiție do
vedite în ultimele meciuri ju
cate aici. Astfel ei au obtinut 
întîia lor victorie în acest tur
neu. la capătul unei dispute în 
care au avut aproape tot tim
pul inițiativa si avantaj pe ta
bela de scor. Remarcați : Ma
rinescu, Gută. Bujor (R). Ale- 
xandrescu si Staicu (D). Arbi
tri : C. Antonovici — C. Ma- 
nițiu.

Jocul de încheiere a ..seria
lului" brașovean a adus în fata 
spectatorilor, parcă anume, for
mațiile neînvinse în turneu : 
TRACTORUL BRASOV si 
C.S.M.U. SUCEAVA. Au CÎȘti- 
gat fără drept de acel însă 
după o dispută atractivă, local
nicii. cu 3—0 (6, 8, 6). Re
marcați : Sterea. Ferariu Zam
fir (T). Costenitic si Mîndru 
(C.S.M.U.) Arbitri : V. Tilcă - 
CI. Murgulescu.

ll IV cu 
i 13—12. 
Jumitra- 
u și Mîțu 
veanu —

RAPID 
cu 3—0 
DELTA 

care sur- 
rmă as- 
giuleste-

Carol GRUIA, coresp.
1. STEAUA 24 24 0 72:18 48
2. Dinamo 24 19 5 61:26 43
3. Elcond 25 12 13 48:50 37
4. A.S.A. 25 6 19 26:64 31
5. Explorări 24 6 18 35:58 30
6. Univ. C.F.R. 24 6 18 32:58 30

7. Relonul 30 23 7 75:36 53
8. Tractorul 30 22 8 72:34 52
9. C.S.M.U. 30 14 16 50:63 44

10. CSM DcJta 30 12 18 49:64 42
11. „Poli* 30 11 19 49 :62 41
12. Rapid 30 8 22 40 :76 38

D.M.S. livrează în 
autoturisme Dacia 

programați după cum 
iele :

■nr. 7.700/1986
nr. 8.000/1985
nr. 2.000/1986
nr. 400/1986 

/1986 pentru cumpă- 
din jud. Brăila 

prelua ți de 
ucurești
nr. 1.300/1986
nr. 600/1986 

1/1986 pentru cumpă- 
din jud.

I de

Și 
la

Hunedoara 
la mag. Timi-

1.500/1986
800/1986
1.400/1986
1.000/1985

Cîștigătorii C.E.C. de la tragerile din trim. III 
și IV 1986 se pot prezenta pentru ridicarea auto- 
turismelor Dacia, la magazinele auto l.D.M.S. con
form arondării teritoriale comunicate prin filia
lele C.E.C., cu excepția celor arondați la maga
zinele auto București și Craiova, care ridică auto
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 Ia domiciliul cumpărătorului, iar 
de la stația PECO care deservește magazinul auto
se asigură contra cost carburantul necesar. g

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

Autoturisme Oltcit Club — anterior datei de 31 
martie 1936 cu ridicarea imediată a autoturismu
lui ;

Autoturisme Dacia Break
31 decembrie 1982 ;

anterior datei de........  I
Autoturisme Dacia 1410 Sport — anterior datei 

de 31 martie 1986.
Informații suplimentare la telefon 11.39.50 —

int. 121 și 179. g

> N T

ă
Francisc Coloși, și situații 
cînd în timpul unor momente 
mai fierbinți ale partidelor 
căpitanul de echipă nu s-a 
implicat cu promptitudine 
pentru aplanarea nnor dispu-

te nesportive, i 
să-și tempereze 
mai nervoși în I_l____ "1
pentru a-i feri de neplăcutele 
cartonașe galbene, dar mai a- 
les de cele roșii...". Și, adău- 

noi, sub privirile pasive 
purtătorului banderolei, 

echipa „adună nervi", nu mai 
poate să-și facă jocul, trans- 
mitind. vrînd-nevrînd aceas
tă stare de surescitare și su
porterilor din tribune. Urma
rea : spectacolul sportiv se

GEST
Facem loc, cu multă plă

cere. în coloanele noastre, 
rîndurilor trimise de un ar
bitru brașovean, Ovidiu Șper- 
lea, rînduri apărute de altfel 
și în ziarul „Drum nou" (nr. 
13064). „Sînt un brașovean 
oarecare, ne scrie corespon
dentul nostru, arbitru de fot
bal în campionatul județean. 
Am avut ocazia să , 
asist la o scenă care « 
m-a impresionat H 
profund, descrisă 
și în articolul
apărut în ziarul din Bra
șov, articol pe care vi-1 
trimit. Transmit și pe aceas
tă cale jucătorului Vasile 
Zlotea (Flacăra Moreni) ex
presia întregii mele conside
rații*.

Și acum, reproducînd un 
pasaj din articolul apărut în 
ziarul „Drum nou*, să ve
dem întîmplarea al cărei po
zitiv subiect a foist fotbalistul 
Vasile Zlotea. „Tn orașul 
Codlea, în una din zilele 
trecute, un biet bătrînel se 
împiedică de bordură, cade 
în zăpada adîncă și răstoar
nă asupra sa povara grea 
din căruciorul pe care îl îm
pingea anevoie. Unii trecă-

MECIURI
La Lisabona, 

DINAMO - BELENENSES 
4-1 (2-0)

LISABONA (prin telefon). In 
cadrul turneului de pregătire pe 
care-1 efectuează In Portugalia, 
Dinamo București a susținut o 
partidă cu divizionara A Belenen- 
ses. Victoria a revenit fotbaliș
tilor români, cu scorul de 4—1 
(2—0). Au marcat Cămătaru (min. 
28 șl 58, ultimul din 11 m), Ma- 
teuț (min. 43) șl Lupu (min. 80); 
golul portughezilor a fost marcat 
de Quina (min. 48). Dinamo a 
aliniat formația: Moraru — Mihă- 
escu, Andone (min. 80 Nicolae), 
Movilă. Stănescu — Lupu (min. 
81 Lupescu). Rednic, Mateuț, 
Sabou — Damaschln I (min. 83 
Răduciolu), Cămătaru.

• F.C. INTER SIBIU — JIUL 
PETROȘANI 1—1 (1—0). Au
marcat: Tenghea (min. 25 din 
11 m), pentru localnici, respec
tiv Laseonl (min. 58). JIUL a 
prezentat formația: Boitor — 
Dianu, Neagu, V. Popa, Stana — 
Dosan. Szekeli, Multescu — Bă- 

I
I

degradează, arbitrii devin 
„acarii Păun" in cazul unor 
rezultate defavorabile si. de 
aici, întregul cortegiu al ac
telor nesportive apărute pe 
..rolul Comisiei de Disciplină". 
Ca să nu maj spunem că, din 
păcate, s-au văzut și căpitani 
de echipă care, „pierzîndu-și 
capul" intr-un moment sau 
altul al jocului, au uitat de 
înaltele lor îndatoriri, obligîn- 
du-i pe „cavalerii fluierului" 
să le arate cartonașele galbe
ne sau chiar roșii. Exemplul 

Cel mai recent.
te zice asa. l-a 
prinzător. Silviu 
la Istanbul, în 
cu Galatasaray 
U.E.F.A., și-a 
nervilor și arbitrul italian Lo 
Bello jr. l-a eliminat din te
ren ! Firește, regretele de mai 
tîrziu ale craioveanului n-au 
mai ajutat la

Concluziile 
sine.

dacă se poa- 
furnizat. sur- Lung, ‘ '
partida retur 

din 
dat frîu

Cupa 
liber

nimic...
se impun de la

I (ah, 
lși văd 

de drum. Deodată, 
autocar 
sare un

FRUMOS
• ■

tori, strînși împrejurul său, 
găsesc scena «amuzantă». Ba 
nu-și rețin și cîte-o remarcă 
mai «isteață»... Urmărind 
zbaterea omului, alții, mai... 
discreți (ah, opinia publi
că...), își văd «preocupați» 

~ dintr-un
oprit la intersecție, 
tînăr înalt și vînjos, 
se repede la că
ruț, eliberează bă- 
trînelul de șub bu
tuc i, îl ridică, 
ii scutură paltonul 

de omăt, îi potrivește căciu
la pe cap după care, din doi 
păși, este din nou pe scara 
mașinii care tocmai pornește. 
Era Vasile Zlotea, fotbalist 
de prima divizie, component 
al lotului ----- 
care tocmai 
Codlea un 
care*.

Aplaud înd
Zlotea. am
năm cît mai multe asemenea 
relatări despre sportivii de 
frunte care, și în. viața de 
toate zilele, dau dovadă de 
o frumoasă comportare civi
că. remarcată — după cum 
se vede — pe bună dreptate.

Flacărei Moreni, 
disputase la 

meci de verifl-

șl noi gestul Iul 
dori să consem-

AMICALE
Iută. Vancea. Laseonl. Au mai 
jucat: Rus. B. Popescu, Timofte 
șl Sedecaru, (I. Ionescu-coresp.)
• F.C.M. BRAȘOV — GLORIA

BUZĂU 1—0 (0—0). Unicul gol al 
partidei a fost marcat de Barbu 
(min. 79). (P. Dumitrescu, coresp.)

• UNIREA C1MPINA — FLA
CĂRA MORENI 1—3 U—3). AU 
Înscris: Negolță (min. 25) de la 
gazde respectiv Dragnea (min. 
10), Beldie (min. 40) și Lala 
(min. 42). FLACĂRA: Zlotea — 
Mânu. Năstase, Ene, Despa — 
Dragnea, Beldie, Lala, Preda — 
Tlrch’.nlcl. Stolciu. Au mai ju
cat: Vlădulescu, Toma, Călin D.

UN PLUS DE CALITATE
(Urmare din pag. I)

pe Somes, totodată prin efi
cienta participării la activită
țile practice, la concursurile si 
competițiile de sah. velei, tenis 
de masă, minifotbal schi, sa
nie si patinaj. C.C. al U.T.C. 
apreciază, totodată, sprijinul pe 
care l-a primit. In finalizarea 
acestei acțiuni din partea Co
mitetului județean Bistrita-Nă- 
sâud al U.T.C. a C.J.E.F.S.. a 
Consiliului popular al orașului 
Beclean ne Somes si al Com
binatului metalurgic din aceas
tă localitate, care patronează 
liceul de profil, gazda cursanti- 
lor. ,

S-a remarcat, in același timp, 
calitatea muncii de instruire a- 
sigurată de cadre didactice de 
specialitate (Viorica Căenaru — 
Cluj-Napoca. Rodica si Nicolae 
Cojocaru — Craiova. Maria Se- 
Iarti si Adina Acatrinei — Sec
torul Agricol Ilfov Romeo Ilie 
— Buzău. Carmen Tăcărăo — 
Oltenița, Jean Pona si Carol 
Gindac — București.

Rodnica activitate a președin
ților asociațiilor sportive din 
școlile profesionale si din li
ceele reprezentate la curs a 
ieșit în relief, pregnant, cu

• „Avem o situație aparent 
bună — ne spune președintele 
secției, Dumitru Pravăț. Spun 
aparent, pentru că acel minus 1 
La „adevăr*, care pare lipsit de 
griji, nu ne mulțumește, chiar 
dacă golaverajul pozitiv ne dă 
speranțe. Vrem să îmbunătățim 
jocul în atac, să jucăm — nu 
<k>ar sporadic — la nivelul unei 
echipe care a reușit să marche
ze 13 goluri în două meciuri (cu 
Poiana Cimpina și Gura Humo
rului)*. > Ce spune cuplul de 
antrenori M. Nedelcu — N. 
Florea ? „Am lucrat bine, la 
Bacău (12—26 ianuarie) și la Slă- 
nic (26 ianuarie — 5 februarie), 
avem o serie de tineri care tre
buie obișnuiți cu efortul și, mai 
ales, este necesar să ajungem la 
o structură de echipă după nu
meroasele rocade făcute în ac
tuala perioadă de transferări*. 
• Cele mai Importante : Scînteie 
(18 ani) — cedat lui S.C. Bacău; 
fundașii centrali Chiriac (27) și 
Tînjală (23) — Letei ; „șeptarii* 
Chitic (28) și David (27) — la 
Partizanul. Au venit la Aripile : 
Bernevic (Letea) și Popa (Parti
zanul), ambii cu nr. 7 pe spate 
și cu aceeași vîrstă — 21 de ani;

LA C. S. TÎRGOVIȘTE,
Parcurgînd 11 ta noilor venlțl, 

vom vedea că afirmația din titlu 
are o perfectă acoperire. Cine 
sint aceștia 7 Săbiescu, preda, 
Răduță, C. Drăgan (toți de la 
C.S.Ș. Dîmbovița), Marinescu, A- 
muza (de la A.S. Raciu, din ju
deț), Burlan, Mella (din proprie 
pepinieră), Coarnă (Minerul Bă
lan), D. Pescaru (Șoimii Breaza). 
Ciobănică (de la „tineretul" Ste
lei) și Cr. Șerban (Laromet Bucu
rești) . Deci o întreagă echipă, dar 
— notați — toți juniori născuțl 
tn 1967—68. Au plecat V. Marcel 
(la Gloria Buzău), I. Ene (la Fla
căra Moreni. In schimbul lui Ba
dea), Cristea și Vlșan (pentru sa
tisfacerea stag’ului militar). Du
pă cum Petruț a părăsit echipa 
fără dezlegare. Dar iată șl restul 
lotului care, sub conducerea nou
lui antrenor, Marin Olteanu, a

RESTRUCTURĂRI LA STRUNGUL ARAD
„Strungul Arad dorește să iasă 

din umbră, ne spune președintele 
clubului. Gheorghe Ivan. Soluți
ile alese de noi pînă acum nu 
prea și-au arătat roadele, jucăto
rii pe care i-am adus sub culo
rile clubului nostru nedovedind 
prea mult atașament. încercăm 
acum o ev totul altă orientare, 
tn baza bunelor relații pe care le 
avem cu Strungul Chișineu Criș 
șl Strungul Șoimii Lipova, vrem 
să dăm noi dimensiuni colaboră
rii cu acestea. De altfel, chiar din 
această iarnă, în lotul nostru au 
fost aduși cițiva jucători de la 
Strungul Chișineu Crlș — Blaj, 
Beherman și Seres —, în care ne 
punem mari speranțe, tn locul a- 
cestora i-am cedat pe Takacs,

Sava, Paraschiv, Nlstor. (C. Po- 
pescu-coresp.)
• MUREȘUL DEVA — COR

VINUL HUNEDOARA 1—1 (1—1). 
Au marcat: Vidlcan (min. 8 din 
11 m), de la localnici, respectiv 

Nicșa (min. 18). CORVINUL : Io-
niță — Bardac. Mărginean, Du- 
binciuc. Tîrnoveanu — Nicșa, 
Petcu Klein — Gabor, Suciu, 
Văetus. Au mal (oct folosiți: 
Badea, Stroia, Cojocaru și Bog
dan (V. Rusu-coresp.)
• METALURGISTUL CUGIR — 

F.C.M.U. ARAD 3—2 (2—1). Au
torii golurilor: Moldovan (min. 
15), Heghi (min. 21) șl Gheonea 
(min. 70), respectiv Bunaciu 
(min. 30) si Tîrlea (min. 85). (M. 
Vîlceanu-coresp.)
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prilejul complexului program 
competitional prilejuit de ac
țiunile dedicate aniversării a 
65 de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist. Pe plan 
sportiv. în întîmpinarea aces
tui important eveniment în 
viata tineretului nostru în toa
te asociațiile sportive din șco
lile profesionale si din licee au 
fost si sînt initiate întreceri 
care debutează la nivelul cla
selor si anilor de studii si se 
finalizează cu etape republi
cane.

Cele din sfera sporturilor de 
iarnă au demarat într-o at
mosferă de legitim interes. în 
întreaga lună ianuarie si în 
continuare. în prima jumătate 
a lui februarie au fost si sînt 
programate întreceri la sanie, 
schi si patinai în cadrul ..Cu
pei a 65-a aniversare a U.T.C.". 
prilej cu care sînt desemnați 
campionii ne județe, cei care 
vor lua parte la ultimul act al 
competiției : biatlonistii la Su- 
ior (Maramureș). între 18 si 20 
februarie, patinatorii de viteză 
la Suceava (ne noul patinoar 
artifical. care concurează în în
fățișare si dotare cu cele mal 
modeme amenaiări de acest fel 
din tară). în zilele de 24 si 25 
februarie, iar sănierii si schio

a venit Ursică (11) de la S. C. 
Bacău, în schimb cu Scînteie 
'tot 11). A mai venit de la Par
tizanul fundașul central Pitica. A 
revenit Florian (mijlocaș), care 
și-a încheiat serviciul militar. • 
Cum s-a ajuns La acela —I „la 
adevăr* ? S-a pierdut un punct 
cu Suceava pe teren propriu, 
„ceea ce nu e un lucru anormal, 
poate* — cum afirmă N. Florea 
—. dar nu același lucru se poate 
spune despre cele două puncte 
pierdute cu C.F.R. Pașcani, tot 
pe teren propriu. S-a ajuns la 
minus 1 cu victoria de la Slo
bozia. ..Am fi putut realiza punc
te în deplasare*. (M. Nedelcu).
• Problema nr. 1 : asamblarea 
tinerilor și constituirea unui nou 
cuplu, de vîrfuri, după Scînteie— 
Grigoraș. Prin plecarea lui Scîn
teie, Bernevic și Popa dispută 
un loc în atac, sub „arbitrajul* 
lui Ursică, un jucător cu o rază 
de acțiune mai mare. Pravăț : 
„Știm că echipa fanion a orașu
lui este S.C.-ul. Vrem să fim 
«filtrul* prin care tinerii să ajun
gă ia echipa nr. 1. Bineînțeles că 
asta presupune un cadru dc joc 
mult Îmbunătățit*. (I. Ch.).

ÎNTINERIREA LOTULUI
luat startul pregătirilor pentru re
tur în data de 8 ianuarie: Mîndri- 
lă, Dîrja — portari; Barbu, Nedel- 
ciu, S. Dumitrescu, Ghergu, D. 
Manea, Pitaru — fundași: Necul- 
ce, Ploaie, Mihal Răducanu, R. 
Tudor — mijlocași; D. Dumitres
cu, Gheoacă — înaintași.

In tur C.S. Tîrgoviște a fost o 
echipă... tranșantă (a cîștigat to
tul acasă, dar a și pierdut toate 
cele 9 întîlniri din deplasare), ea 
neavînd satisfacția vreunui... „e- 
gal*. Care va fi fața echipei în 
retur ? Ne răspunde Titi ionescu, 
președintele clubului: „Inițial, ne 
propusesem unul din primele 5 
locuri. Cum de primul Ioc nu mai 
poate fi vorba, am hotărît să for
măm o echipă tînără, cu adevă
rat dîmbovițeană, cu care la anul 
să atacăm promovarea*. (D. M.).

Jurcă II și Dehelean, iar formației 
din Lipova pe Urs și Gheorghe. 
Am terminat prima jumătate a 
campionatului pe locul 7, ceea ce 
corespunde obiectivului propus 
la începutul sezonului. Dar, cum 
de podium ne despart numai trei 
puncte, de ce n-am încerca o cla
sare superioară 7".

Pînă acum, formația din orașul 
de pe malurile Mureșului a susți
nut trei partide cu caracter de 
verificare, încheiate cu următoa
rele rezultate: 1—o cu strungul 
Chișineu Criș 1-0 eu Victoria I- 
neu și 2—1 cu Gloria Reșița. Pînă 
la startul oficial mai are pe a- 
gend" o suită de meciuri amicale, 
printre viitoarele adversare nu- 
mărîndu-se Gloria Reșița. C.S.M. 
Reșița. Metalul Bocșa, Corvinul 
Hunedoara, Politehnica Timisoara 
șl Vagonul Arad.

Conducerea tehnică nu a sufe
rit nici o modificare, de pregăti
rile formație! ocupîndu-se în con
tinuare ion Pătrașcu. Noutățile 
lotului se numesc Petrescu (de 
la Progresul-Vulcan București), 
Cimpean (de la F.C.M. Brașov). 
Zel (de la C.F.R. Timișoara). Ivan 
șl Cameniță (de la C.S. U.T. Arad). 
Au plecat Nedelcu (la C.F.R. Ti
mișoara), Iova (la „Poli" Timi
șoara), Beleaua (la Tractorul Bra
șov). Stredie (la Automatica). 
Duță (la Gloria Reșița). Iată-1 și 
pe ceilalți component! a! lotului: 
Clipa — portar, Ujvari, Murar, 
Giurgiu, Pîrvu, Bodi, Labu — 
fundași, Szflcs, Zelner, Molnar — 
mijlocași, lancu — atacant. (M.C.)

rii de fond si de la probele 
alpine (slalom si cobcrire). în
tre 28 februarie si 1 martie, 
la Vatra Dornei. acolo unde 
s-a statornicit o frumoasă tra
diție a activității sportive de 
masă, în sezonul alb.

Așadar, există temeiuri pen
tru a urmări cu mult interes 
activitatea sportivă de masă a 
tineretului studios, prin inter
mediul competițiilor dedicate 
aniversării a 65 de ani de la 
crearea U.T.C.. în această e- 
tapă prin întrecerile specifice 
sezonului în care ne aflăm. în 
paralel cu o altă _ acțiune da 
anvergură cum este „Marato
nul sănătății pe schiuri", ini
țiată si organizată la nivelul 
întregii țări, aflată în curs de 
desfășurare. Ambele, sub în
semnele mobilizatoare ale Da- 
ciadei. modalitate de a pro
pulsa în performantă — por
nind de la sportul pentru totl
— cît mai multe talente auten
tice. Este si explicația preocu
pării ne care federațiile de re
sort o acordă întrecerilor da 
masă rezervate tineretului, ca
re si-au trimis (si o vor face
— ni s-a confirmat — si de 
data aceasta) reprezentanții cei 
mai autorizați, antrenori fede
rali sau de lot la toate finalele 
republicane amintite cu nădeî- 
dea firească de a descoperi noî 
si noi valori la patinaj, schi si 
sanie.



VICTORII ROMÂNEȘTI 
In concursul de înot

DE LA MOSCOVA
Două 

ziua a 
ternaționai de înot de la Mos- 
cova. După ce a cîștigat, în 
reuniunea anterioară, cursa de 
100 m liber, reșițeanca Lumi
nița Dobrescu a sosit prima și 
Ja 200 m, 
fn 2:02,91. 
de Ștefania „
2:05,64 și Edit Ormos (Unga
ria) 2:05,76. La 1500 m liber, 
băimăreanca Eniko Palencsar 
și-a confirmat calitățile 
fondistă, 
16:50,73, 
tă fiind 
(R.F.G.)

La 50 
trășcoiu 
30.48, după 
Sibaeva —

victorii românești 
doua a concursului in-

fiind cronometrată
Ea a fost urmată

Bofinger (R.F.G.)

de 
în 

cea de a doua clasa- 
Alexandra Rusch 

16:56.52.
m spate. Anca P5* 

fost a doua, cu 
sovietica Natalia 

29.90.

impunîndu-se

5

TENISUL
OLIMPIC

REVENIRE SPECTACULOASĂ
Aspect din recentul meci Irlanda 
— Anglia pe Landsdowne Road 
(17—0) In cadrul Turneului celor 
5 națiuni. în atac irlandezul Brad
ley, unul dintre cei mal buni ju

cători de pe teren

DISCIPLINE
PROGRAMUL

UNIVERSIADEI DE VARĂ
BELGRAD, 11 (Agerpres). 

La Zagreb se fac pregătiri in
tense în vederea Jocurilor 
Mondiale Universitare de va
ră, ce vor avea loc in acest 
oraș iugoslav în perioada 5—19 
iulie si vor reuni snortivi 
peste 100 de țări.

Un purtător 
comitetului 
declarat că 
curenților 
stadioane, 
fotbal pentru jocuri și antre
namente, 5 
terenuri de

La ediția 
vor figura, 
tn istoria 
de caiac-canoe și canotaj.

din

de 
la 
se 
23

de cuvînt 
organizare

al
- .«--•» a 

dispoziția con- 
vor afla trei 
de terenuri de

săli de sport. 41 
tenis etc.

’87 a Universiadei 
pentru prima oară 
competiției, probe

LAUSANNE, 12. (Agerpres). 
Un purtător de cuvînt al Co
mitetului Internațional Olim
pic a declarat că tenisul va 
figura experimental la Olim
piada din 1988 și va putea fi re
cunoscut oficial pentru J.O. din 
1992. de la Barcelona, numai 
dacă va trece „testele" olim
pice privind normele amato
rismului.

Astfel, cu două săptăminl 
înaintea Olimpiadei, jucătorii 
de tenis nu vor putea lua 
parte la nici un turneu, ia* 
In timpul Olimpiadei va fi in
terzis să se poarte însemne 
publicitare pe echipament sau 
să primească prime și indem
nizații pentru prezența lor la 
turneul olimpic. De asemenea, 
jucătorii selecționați pentru 
a lua parte la Olimpiadă vor 
trebui să participe la campio
natele naționale și să Joace 
cu echipa țârii lor în Cupa 
Davis.

Nu ne-am pripit, oare, noi 
înșine, crezînd că natura u- 
mană poate fi „grăbită" ? Mă- 
rinimoasă, cum a fost mereu, 

ea ne-a oierlt una dintre infinitele sale ipostaze sub care-și 
poate manifesta forța, demonstrînd că marea performanță poa
te coborî 
mă. 
sau 
tul. 
noi. 
sale 
recordmanilor imberbi. Dar ea, 
și reversul — neplăcut 
devenit „bătrînl". la 20, cîștigători de Wimbledon la 19 s-au dat 
bătuți la 26 de ani. Performanțele în sine au crescut, dar numă
rul anilor ce le-au fost dedicați a scăzut. Laver 
încă competitivi la 35 de ani, Stenmark este 
vîrstă la 30.

Aparent banală, o știre tulbură, totuși, apele, 
(v-o mai amintiți ? Trei medalii de aur la J.O. 
în 1972 la 100 metri liber și la două ștafete !) reintră, la 30 de 
ani în arenă ! Renunțînd atunci, imediat, la performanță, și-a 
urmat studiile, aranjîndu-și frumos în vitrină medaliile și amin
tirile pentru a le șterge de praf după... 14 ani ! Merge acum la 
antrenamente cu bucuria, voința și ambiția unei adolescente, 
înoată din ce în ce mai repede, ajungînd să-și bată vechiul 
record personal — 57,31 pe „sută". Cu o secundă mal puțin 
intră în calcule pentru următoarea Olimpiadă Si așa stînd lu
crurile. totul este posibil, chiar și o... finală ! Oricum însă, chiar 
dacă acest spectaculos come-back nu-va atinge cotele vreunei 
(noi) medalii olimpice în contul fostei campioane, natura ne 
va fi oferit încă o temă de meditație: va rămîne vîrsta marii 
performanțe la fel de coborîtă ca în zilele noastre sau se va 
întoarce acolo unde a fost cu două-trei decenii în urmă ?

spre vîrste incredibile cu numai două decenii In ur- 
Lucrurile sînt valabile pentru discipline care n-au nimic, 
aproape nimic, comun între ele, precum gimnastica și îno- 
patinajul artistic, tenisul și schiul alpin. Și ne-am mîndrit, 
oamenii, nu fără temei, că am intervenit în mecanismele 
intime, determinînd o eră a campioanelor cu fundițe și a 

“ , natura, ne-a oferit, imediat,
al medaliei: performeri de 14 ani au

și Năstase erau 
acum decan de

Sandy Neilsson 
de la Miinchen,

Rodu TIMOFTE

IN PREMIERA LA „CUPA PRIETENIA
'Urmare din pag 1)

Brasov, unde a fost eleva 
noscutului tehnician Ernest 
rich-Petric). bine condusă 
tînărul antrenor al lotului 
nrczentativ. prof. Adrian 
banii, a intrat în rîndul

CL1- 
Ul- 
de 
re- 

Cio- 
lau-

rcatclor tradiționalei întreceri. 
Locurile ocupate de ea repre
zintă cca mai bună performan
tă românească, medaliile cîsti- 
gate fiind primele ale patina
toarelor noastre Ia această 
prestigioasă competiție. Asa- 

brasovencei
apreciată ca

pe 
făcînd primii 

pași spre afirmare în arena in
ternațională.

Cum s-au 
te vi teziste ? 
Cleteșteanu.

dar. comportarea 
poate fi
moașă promisiune 
consacrării. ea

o fra
ți rumul

comportat celelal- 
Se oare că Ileana 
Cerasela Hordobe-

tiu si Emese Antal au suportat 
. mai greu drumul obositor, căci 

neacomodîndu-se suficient cu 
condițiile deosebite ale con
cursului (fus orar, altitudine) 
au înregistrat rezultate care au 
fost doar... în iurul recorduri
lor personale. Rămîne ca ele 
să-și confirme integral certele 
posibilități în următoarele star
turi internaționale.

REZULTATE : 500 m — 1. Na
talia Severluhlna (U.R.S.S.) 42,8... 
3. Dascălu 43,4... 5. Cleteșteanu
44,0... 13. Antal 45,2 ; 1 000 m — 
1. Dascălu 1:29,7... 13. Hordobe-
țiu 1:31,8... 16. Cleteșteanu 1:32,7... 
18. Antal 1:33,7 : 1 500 m ' *'
Gvan ok. (R.P.D. 
2:17,5... 3. Dascălu
Hordobețiu 2:22,3... 14. Antal 2:25,5; 
3 000 m — 1. Klaudia Pasintein 
(R.D.G.) 4:52,0, 2. Dascălu 4:33,6... 
10. Hordobețiu 5:06,4... 13. Antal 
5:08,6.

Șl FIULTATAL

BADOU ZAKI 11 BALONUL OE AUR AFRICAN “ 1986
Cînd scriem că Igor Belanov 

(Dinamo Kiev) a dobîndit în 1986 
trofeul „Balonul,, de Aur", decer
nat de „France Football" (în ur
ma unei anchete internaționale), 
afirmăm de Cant o jumătate de

locul 1 in grupă !). Comentînd lis
ta de mai sus, se cuvine să no
tăm, cu surprindere, absența por
tarului camerunez Thomas N’Ko
no (in prezent la Espanol Barce
lona), singurul fotbalist african

1. Li
Coreeană) 

2:19,6... 7.

adevar. Corectind, trebuie 
precizăm că e vorba despre va
rianta europeană a lui „Ballon 
d’Or". Cea africană, care se de
cerne din 1970, a revenit pentru 
1986 marocanului Badou Zaki, a- 
les în urma unui sufragiu la care 
au participat ziariști sportivi din 
39 de țări ale „continentului ne
gru". Lui Zaki, care are 27 de ani 
și apără, din toamna trecută, 
poarta echipei «panlole Real Mal
lorca, l-au urmat în ierarhia „Ba
lonului de aur african" — 1986 
Bourdebala (Maroc și F.C. Sion), 
Milla (Camerun șl Montpellier), 
Zeid (Egipt și National Cairo) șl 
Timoumi (Maroc și Real Murcla), 
prezenta a 3 marocani în clasa
mentul primPor 5 nesurprinzînd 
pe nimeni după frumoasa figură 
pe care reprezentativa țării res
pective ? fă?ut-o pe scena „Mun- 
dialului" mexican (0—0 cu Polo
nia și Anglia, 3—1 cu Portugalia

care a cucerit de două ori tro
feul în discuție (1979, 1982), ca șl 
reapariția lui Roger Milla (34 de 
ani. fost la Bastfa și Saint Etlen-

ne), la exact un deceniu după ce 
a fost primul In' „topul" laurea- 
ților. înainte de a realiza o „schi
ță de portret" a alesului anului 
1986, Iată numele celor care au 
(ost socotiți după „France Foot
ball", ce’ mal buni fotbaliști al 
Africii: 1970 — Keita (Mali), 1971
— Sunday (Ghana), 1972 — Suley- 
mane (Guineea), 1973 — Bwanga 
(Zair). 1974 — Moulika (Congo). 
1975 — Faras (Maroc), 1976 — Mil
la (Maroc) 1977 — Tarak (Tuni
sia),. 1978 — Razak (Ghana), 1979
— N’Kono (Camerun), 1930 —
Manga (Camerun), 1981 — Bellou- 
ml (Algeria), 1982 — N’Kono (Ca
merun), 1933 — El Chatlb (Egipt), 
1984 — Abega (Camerun). 1985 — 
Timoumi (Maroc). 1986 — Zaki 
'Maroc).

Născut (In i960) tn orășelul Sldl- 
tacem, Badou Zaki a început 
iportul ca... baschetbalist șl tenls- 
'nan I Abia tn timpul stagiului 
militar și-a descoperit vocația șl, 
tn scurt timp, a devenit titular 
la W.A. Casablanca, fiind numit 
.portarul 50 la sută", in sensul 
(n care, Ia vremea respectivă, re
prezenta jumătate din valoarea e- 
•hlpei ! La C.M. din Mexic, unde 
a apărat excepțional, s-a impus 
ca un portar de clasă internațio
nală, văzîndu-se „curtat" de mal 
multe cluburi europene, pentru a 
opta, cum aminteam, pentru Real 
Mallorca. La primirea veștii că 1 
s-a atribuit „Balonul de aur a- 
trlcan", a făcut o declarație care 
ne scutește de alte comentarii, 
servind perfect drept final pentru 
această relatare: „Poate că tro
feul se cuvenea altora, dar dacă 
ml s-a dat, puteți fi siguri că U 
voi onora prin seriozitate și fair
play".

Ovidiu 1OANIȚOAIA

ȘTIRI, REZULTATE

I
I

Chiar dacă oficial nu 
se petrec lucrurile ast
fel, totuși flecare din
tre probele de aler
gare, pe diferite dis
tanțe, își are recordu
rile sale. Este și cazul, 
spre . 
cursei 
tanțâ 
că, dar programată în 
multe concursuri, mai 
ales pe teren acoperit. 
La începutul lunii fe
bruarie, în sala de la 
Sherbrooke, din apro
pierea Montrealului, 
cursa de G00 m a f-oct 
cîșligață de alergătorul

exemplu, al 
de 600 m. dis- 

așa-sJLsă neclasi-

american Chip Jenkins.
Timpul realizat de el, 
1:15,8O, reprezintă un 
nou record mondial al 
probei. Chip Jenkins 
estp fiul unui faimos 
alergător, Charles Jen
kins, fost campion olim
pic în 1956, 
bourne, 
400 m 
ceeași < 
făcut 
chipa
4X400 
deci' că 
din nou, 
trunchiul

la Mel-
în cursa de 

(46,7 s). La a- 
Olimpiadă, el a 
parte și din e- 
cîștiigătoare
m

ta 
(3:04,8). Iată 

se adeverește, 
povestea cu 
și așchia...

I
JOCURI OLIMPICE ÎN AFRICA?

Cu pr 
po’zion 
Davos. î
Antonio _______
■?i-a exprimat speranța

•ilciul unul sim- 
desfășurat la 

în Elveția, Juan 
> Samaranch

ca la începutul secolu
lui următor Jocurile 
Olimpice să fie găzdui
te de un ora? din. 
Africa. Continentul ne

gru este singurul care 
n-a organizat încă nici 
una dintre edițiile 
Jocurilor Olimpice, e- 
v-ident, de vară. Dar 
dacă facem o diferen-

țlere... geografică, nici 
America de Sud n-a 
primit încă vreo Olim
piadă de vară, ci doar 
Nordul, de trei ori.

I

I

MOSCOVA, 12 (Agerpres). An
trenorul echipei Dinamo Kiev, 
Valeri Lobanovski, a declarat că 
pentru finala „Supercupel euro
pene", în care se vor întîlni la 24 
februarie la Monte Carlo formați
ile Steaua București și Dinamo 
Kiev, va fi apt de joc și Igor Be
lanov, accidentat în ultima vre
me. In schimb, prezența mijloca
șului Ivan Iaremciuk este incertă, 
medicii apreciind că el nu va pu
tea fi restabilit decît peste o lună.
• în turneul de la Kuala Lum

pur (Malayesia) ; F.C. Groningen 
— Penang (Malayesia) 8—2 (4—0). 
Eykelkan.p a marcat trei goluri, 
în urm,! acestei victorii, Gronin
gen s-a calificat în semifinale- 
• La Curura (Spania) se desfă
șoară nn turneu în sală, la care 
participă unele selecționate de ti
neret și juniori. Cîteva rezulta-

te: Ungaria — Italia 1—0, S.U.A.
— Belgia : —1, olanda — Brazilia 
5—1, Spania — Portugalia 4^-0. 
• în ancheta revistei „France 
Football" pentru desemnarea ce
lor mai buni fotbaliști europeni 
din ultimele trei decenii, pe locul 
tntîi au fost clasați la egalitate, 
cu cîte 560 p, Franz Beckenbauer 
(R.F.G.) și Michel Platini (Fran
ța). urmați de Johan Cruyff (O- 
landa) — 508 p, Karl Heinz Rum- 
menigge (R.F.G.) — 365 p, Euse
bio (Portugalia) — 310 p etc.
• După 21 de etape, în campio

natul Turciei conduce Galatasaray
— 30 p (un joc mai puțin dispu
tat), urmată de Samsunspor — 30 
p șl Besiktas — 23 p. Rezultate: 
Rlze — Samsun 0—0; Beșlktas — 
Zonguldak 1—0; Trabzon — Fe
nerbahce 1—1; Altay — Bolu 1—1; 
Ankaragdcu — Sarlyer 2—0: Ko- 
caell - Bursa 2—1; Eskisehir — 
Malatya 1—1

O SPORTIVA CARE NU SE DĂ BĂTUTA
Americanca Halda 

Cruks, din California, 
a încercat pînă acum 
de... 23 de ori să esca
ladeze cei 4400 m ai 

muntelui Whitney, dar 
din diferite motive ea 
n-a avut satisfacția de 
a fi ajuns pe vîrf. 
N-a disperat însă din

STANDARDURI

moment ce a tot încer
cat de atîtea ori și do
rește să mai realizeze 
și alte ascensiuni. Poa
te că într-o bună zi !... 
Trebuie să știți însă 
că această neobosită 
sportivă, atît de plină 
de optimism, este în 
vîrstă de... 90 ani !

I
I

• PE SCURT 9 PE

PENTRU ATLEȚI
Intre 6 și 3 martie, marea sală de sport din 

Indianapolis va II gazda primei ediții a Cam
pionatelor Mondiale de atletism Indoor. Pentru 
această mare competiție I.A.A.F. a stabilit stan- 
dardurl de participare după cum urmează : FE
MEI : 60 m — 7,40 (în aer liber 100 m — 11,20), 

----- ------ 800 
3000

I
I

200 m — .23,80(22,80), 400 m — 53,50 (51.40), 
m — 2:05,0 (2:00.0), 1500 m — 4:15,0 (4:05,0), 
m — 9:10,0 (8:49,0), 60 mg — 8,20 (100 mg 
13,00), lungime — 6,50 m (6,80 m), înălțime 
1,90 m (1,94 m), greutate — 17.75 m (19.00 
3 km marș — 14:05 (—) ; BĂRBAȚI : 60 m —
6,70 (100 m — 10,20), 200 m — 21,30 (20,40). 400 m
— 47,00 (45,20), 800 m — 1 :49.0 (1:45,20), 1500.m — 
3:41,0 (3:35,0), 3000 m — 8:00,0 (7:48,0). 60 mg — 
7,80 (110 mg — 13,60), lungime -ț 7,90 m (8,10 
m), triplu — 16,70 m (17,20 m), înălțime — 2,27 
m (2.31 m). prăjină — 5,50 m (5,70 m) greutate
— 20.00 m (20,80 m), 5 km marș — 20:35,0 (—).

Rubrica realizata de Romeo VIIARA

m).
I
I

I

ATLETISM • Steve Cram a de
venit Indisponibil pentru o pe
rioadă de șase săptămînl în ur
ma unei aclcdentări suferite 
prilejul unui concurs desfășurat 
în orașul australian Perth. Cam
pionul mondial în proba de 1 500 
m se afla în Australia la un sta
giu de pregătire în vederea ma
rilor competiții internaționale ale 
anului.

CICLISM • . Prima etapă a Tu
rului Cubei, desfășurată pe tra
seul Baracoa 
revenit 
Wrona, 
153 km 
locurile 
banezil 
și Osmani Alvarez — la 5 s.

HOCHEI o Peste 5 000 de spec
tatori au urmări*, la Helsinki, cel 
de-al doilea meci amical dintre 
selecțidnatele Finlandei șl Sue
diei. Hocheișt’i suedezi au cîști
gat cu scorul dc 4—3 (1—2, 0—1, 
3—0). în primu’ loc. desfășurat 
cu o zi înainte gazdele, obținuse
ră victoria cu scorul de 3—0 (1—0, 
0—0, 2—0).

SĂRITURI e Componenții lotu- 
tului de sărituri cu schi urile al 
R.D. Germane au participat la un

cu

Guantanamo, a 
rutierului polonez Zdislaw 
înregistrat pe distanța de 
cu timpul de 3.54:28. Pe 
următoare s-au situat cu- 
Antonlo Quintero — la 1 s

SCURT • PE SCURT •
concurs de selecție desfășurat pe 
trambulina de la Suhl. Primul s-a 
clasat Ulf Finde’sen — 229,9 puncte 
(sărituri de 89 m și 88,5 m).

TENIS O într-o partidă demon
strativă disputată la Chicago, I- 
van Lendl l-a întrecut cu 4—6, 
6—4, 6—3 pe Boris Becker. Au a- 
sistat peste 10 000 de spectatori 
« în primul tur al turneului mas
culin de la Memphis (S.U.A.), ju
cătorul sovietic Andrei Șesnokov 
l-a eliminat cu 6—3, 6—3 pe ame
ricanul Steyn, iar Eric Jelea 
(S.U.A.) a dispus cu 6—3, 6—1 de 
peruanul Jaime Izaga « în opti
mile de finală ale turneului femi
nin de la Oklahoma City (S.U.A.). 
jucătoarea engleză Annabel Croft 
a învins-o cu 6—7. 6—3, 6—3 pe 
olandeza Nicole Jagerman, Eliza
beth Smylie (Australia) a dispus 
cu 6—4, 6—2 pe Tina Mochizuki 
(S.U.A.). iar Silke Meier (R.F. 
Germania) a cîștigat cu 6—1. 6—3 
partida cu Catherine Suire 
(Franța).

VOLEI ft Echioa masculină a
R. P. Chineze, aflată în turneu în
S. U.A. a evoluat în orașul Cedar, 
în compania selecționatei țării-’ 
gazdă Voleibaliștii americani au 
obținut victoria cu scorul de 3—1 
(10. —9. ! 8.
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