
r

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT

I ANUL XLIII - Nr, 11 804 | 4 PAGINI - 50 BANI | Vineri 4 decembrie 1987 |

‘ IN INTIMPINAREA
. CONFERINȚEI NAȚIONALE 

PARTIDULUI
PETROLIȘTII ARĂDENI, PE URMELE „AURULUI" Șl IN SPORT...

Simbătă seara, tn Cwa Campionilor Europeni la volei

MECIURI IMPORTANTE PENTRU 
REPREZENTANTELE NOASTRE

„Pe platforma petrolieră a 
Banatului numeroși sînt oame
ni! muncii, căutători al „auru
lui negru"» care se dovedesc 
deopotrivă harnici muncitori, 
dar și participant! activi la di
verse acțiuni social-culturale 
și sportive" — ne spunea Ale
xandru Ardelean, președintele 
asociației Petrolul Arad. In
tr-adevăr, fie la Antrepriza Con
strucții Montaj Petrol, fie la 
Schela de foraj Zădăreni — 
unități puternic angajate să ob
țină rezultate superioare tn 
întâmpinarea Conferinței Națio
nale a partidului — pot fi în
tâlniți mulți iubitori ai spor
tului. De fapt, din această 
„pasiune și pentru căutarea... 
aurului în sport" (Simlon Pal- 
cu, președinte C.J.E.F.S.) s-a 
născut, în 1985, asociația spor
tivă Petrolul Arad, care a por
nit la drum cu trei secții (rug
by, fotbal, lupte greco-romane), 
pentru ca, între timp, să și le 
mai adauge și pe cele de judo 
și karting, toate fiind prezente, 
acum, în diverse campionate 
naționale. Dar să întoarcem ct- 
teva file din albumul acestei 
tinere asociații arădene...

...Mai întîi a fost un spațiu 
nefolosit, rămas pradă... ru
ginii timpului. Apoi a fost 
inițiativa și interesul unor 
oameni de Inimă de a transfor
ma aceste spații Intr-o bază 
sportivă care să atragă cît mal 
mulți tineri spre practicarea 
unui sport cu multă audiență: 
judo. Șl astfel, după ore și 
zile de muncă, vechea pivniță 
s-a transformat tntr-o foarte 
cochetă și bine utilată bază 
sportivă, eu săli de forță, de 
pregătire, cu o pistă lungă de 
50 m, cu un club, cu săli ane
xă, totul fiind „făcut prin for
țe proprii, prin activitatea vo
luntară a tuturor membrilor 
secției, inclusiv copii", după 
cum ne spunea șeful de bri
gadă, ing. Gheorghe Li că, pre
ședintele secției. Așadar, prin 
eforturile muncitorului Ilie 
Bodea, ale tehnicianului Adrian 
Căpraru sau ale inginerului 
Mihai Dobriță, ca să-i numim 
doar pe câțiva, complexul spor
tiv a devenit funcțional, iar 
prin munca antrenorilor Ștefan 
Mureșan, Teodor Ban, loan 
Dă-"ăcuș și Ioan Brădean, sec

ția numără acum 12 grupe, din
tre care una de fete, „majori
tatea celor 359 de juniori și 
cădeți fiind copii ai petroliști
lor arădeni". Succesele n-au 
întîrztat să apară, astfel că 
Bogdan Lică, și Claudiu Bri- 
șan au devenit campioni națio
nali al copiilor, alături de ei 
evidențiindu-se Gabriel Pfaffen- 
rath, Lucian Katz, Oskar San
ta, Cătălin Zimermann, Tiberiu 
David ș.a. „Și, pentru că nu 
am vrut să fim mai prejos — 
completează Ulpiu Tomuțea, 
șeful carierei de piatră Lipova 
— ne-am alcătuit și noi o mi- 
nisecție, preluînd o sală de la 
Liceul agro-industrial, aceasta 
reprezentind acum un punct de 
mare atracție pentru tinerii din 
localitate".

...Pț o altă filă a albumu
lui asociației se află înscrisă 
și activitatea depusă pentru ca 
baza sportivă a Schelei de fo
raj din comuna Zădăreni „să 
fie pe măsura dorinței iubito-

Emonuei FANTANEANU

(Continuare In pag 2-3)

La sfîrșitul acestei săptămîni 
reprezentantele voleiului nostru 
în Cupa Campionilor Europeni 
susțin importante partide in 
turul I al competiției. După 
ce campioana țării, la fete, U- 
niversitatea C.F.B. Craiova, a 
eliminat în preliminarii pe 
A.E.L. Limasol (Cipru), de 
data aceasta va Jntilnl sîmbă- 
tă (primul meci în deplasare), 
o formație puternică, pe Avero 
O. S. Ijssel (Olanda) In care 
figurează cîteva jucătoare din 
reprezentativa „țării lalelelor". 
Un meci dificil, dar cu spe
ranțe de calificare pentru vo
leibalistele noastre care pot ob
ține un rezultat strîns tn de
plasare și, firește, o victorie 
detașată, după o săptămînă (pe 
12 decembrie), la returul de la 
Craiova...

De azi, la Tg. Mureș

FINALELE „
DE TENIS

Cel de al 59-lea Campionat 
Național de tenis de masă 
programează ultimul act. tn- 
cepînd de astăzi, în Sala Spor
turilor din Tg. Mureș, în joc 
fiind titlurile în probele indi
viduale (simplu, dublu si dublu 
mixt).

Pe lista competitorilor figu
rează sportivi în al căror pal
mares stnt înscrise rezultate 
deosebite la diverse competiții 
interne și internaționale. de 
la titluri naționale ptnă la cele 
europene, ceea ce conferă în
trecerii un înalt grad de spec
taculozitate si atractivi ta te. Cum 
probele individuale sînt „alt
ceva" decît cele pe echipe, va 
ti evidentă Și ambiția fiecărui 
jucător de a obține victoria, de 
a urca dt mai sus în ierarhia 
valorilor, fapt care, desigur, 
nu exclude nici surprizele. Pe 
podium de mai mulți ani.

Scutită de preliminarii, cam
pioana masculină a țării noas
tre, Steaua București, se află 
in fața unui examen extrem 
de dificil, chiar in faza de 
debut adversară fiindu-i mul
tipla campioană sovietică și 
ctștlgătoare a trofeului euro
pean, T-S.K.A. Moscova. Prima 
confruntare dintre voleibaliștii 
bucureșteni și moscovlțl este 
programată sîmbătă seara în 
capitala sovietică. Sportivilor 
români, cei mai mulți dintre 
ei cu experiența meciurilor In
ternaționale dificile (atît cu e- 
chipa de club care a ajuns în 
finalele ediției 1983 a Cupei 
Cupelor, cit și cu naționala), 
dubla confruntare cu T-S.K.A. 
le oferă șansa unui rezultat de 
prestigiu. îl așteptăm I

NAȚIONALELOR"
4

DE MASĂ
Otilia Bădescu, Vasile Floroa, 
Emilia Ciosu, Maria Bogoslov, 
Andras Fejer, deținătorii titluri
lor, vor trebui să suporte asal
tul unor alți sportivi bine pre
gătiți, printre care se află Ma
ria Aiboiu, Kinga Lohr, Simion 
Crișan, Daniel Cioca, Călin 
Creangă, Anda Gîrbinâ, Anca 
Cheler, Cristina Găgeatu, Adri
ana Năstase, Iulia Rișcanu, 
țintesc, ca și pînă acum, locu
rile din frunte.

Conform programului, finale
le vor începe cu proba de 
dublu mixt, de la ora 9, pen
tru ca după-amiază, de la ora 
16, competiția să continue cu 
probele de simplu. Așadar, azi 
un prim semn de întrebare : 
vor reuși Otilia Bădescu șl 
Vasile Florea să cucerească 
cel de al treilea titlu consecu
tiv ? Răspunsul ti vor da, fi
rește, și... adversarii.

FINIȘ ÎN CAMPIONATUL 
NATIONAL DE SAH 

■A rf

Marele maestru Florin Gheorghiu, laureatul întrecerii
Aseară, la Predeal, s-au în

cheiat întrecerile finalei Cam
pionatului Național masculin 
de șah pe anul 1987. Așa cum 
anunțam și în numărul nostru 
trecut, victoria și titlul de 
campion au revenit marelui 
maestru internațional Florin 
Gheorghiu, care termină cu un 
scor excelent de 19,5 puncte 
din 16 posibile (5 partide cîști- 
gate și 11 remize). Următoarele 
două locuri ale podiumului 
sînt ocupate, în ordine, de doi 
reprezentanți ai generației ti
nere, maeștrii internaționali 
Parîk Ștefanov și Ovidiu Foi
șor.

în ultima rundă, doar două 
partide au fost decise, cu pie
sele negre. Mircea Pavlov l-a 
învins pe Monel Tratatovici, 
iar tînărul Dragoș Dumitrache 
pe marele maestru Minai Șubă, 
ultimul aflîndu-se intr-o accen
tuată scădere de formă spre 
finișul competiției. Celelalte 
partide (Marin — Grunberg, 
Biriescu — Ștefanov, Foișor — 
Armaș, Ghindă — Ghițescu, 

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE
— ===== privire sinteticei

Ciolac — Ionescu, Stoica — 
Nicolaide) au fost remize.

Iată cum arată ' clasamentul 
final: 1. Fl. Gheorghiu (I. T. 
București) 10,5 p — campion 
național; 2. P. Ștefanov (I.T.B.)
9.5 p; 3. O. Foișor (Politehnica 
Iași) 9,5 p; 4—6. M. Ghindă 
(Politehnica București), I. Ar
maș, M. Pavlov (ambii I.T.B.) 
9 p; 7—10. C. Ionescu (Meca
nică Fină București), M. Șubă 
(A.E.M. Timișoara), D. Dumi- 
trache (Politehnica București), 
S. Griinberg (A.E.M. Timișoa
ra) 8 p; 11—12. Th. Ghițescu, 
M. Marin (ambii Politehnica 
București) 7,5 p; 13—15. Val. 
Stoica (Politehnica București), 
Gb. Ciolac, Val. Nicolaide 
(ambii Mecanică Fină Bucu
rești) 7 p; 16. I. Biriescu (Elec
tromotor Timișoara) 6,5 p; 17. 
M. Tratatovici (Oțelul Galați)
4.5 p. La punctaje egale, ordinea 
este dată după coeficienții 
Sonneborn — Berger.

Arbitrii finalei au fost A. 
Matei și S. Biro.

0 INIȚIATIVĂ SI» s
De două ori pe săptămînă, 

luni și vineri după ora prin
sului, sala Floreasca este asal
tată de cîteva zeci de copii. Sînt 
circa 50 de elevi din clasele 
I—IV ale unor licee și " școli 
generale din zona ospitalierei 
gazde a jocurilor sportive care 
este sala Floreasca. Sînt copii 
de la liceele industriale „I. L 
Caragiale", „32", școlile genera
le numerele 15 și 5, toți avînd 
8 sau 9 ani, adică vîrsta celor 
care pășesc primele trepte ale 
minibaschetului. Sînt, de fapt, 
primii aleși după selecția fă
cută la începutul anului ■școlar- 
de către soții Liviu și Horten
sia Călin, ambii profesori de 
educație fizică și pasionați ai 
jocului cu mingea la coș, pri
mul cucerindu-și o binemeritată 
reputație datorită remarcabile
lor rezultate obținute în dome
niul baschetului de performan
ță la Clubul sportiv școlar nr. 
4, — I.C.E.D. de unde s-an 
ridicat, la nivel de internațio
nali (la vîrsta junioratului), 
Viorel Constantin, Alexandru 
Panaitescu, Mihai Hălmăgeanu 
și mulți alții.

De ce vin copiii la „Flo
reasca" ? „Pentru a deveni mi- 
nibaschctbaliști cît mai curînd 
si baschetbalist! de valoare pes-

50 DE VIITORI
te cîțiva ani, ne-a răspuns pro
fesorul Liviu Călin. De fapt 
considerăm acest centru ca fi
ind experimental și avînd drept 

„învățăm să pasăm de deasupra capului". Imagine de la un an
trenament la centrul experimental din sala Floreasca.

Foto: Nicolae PROFIR

scop folosirea unor metode si 
mijloace de instruire menite să 
grăbească procesul evoluției 
tehnico-tactice a celor mai ti
neri practicanți ai baschetului".

Desigur, ideea este interesan
tă și impune atenție deosebită 
precum șl inițiativă permanen
tă din partea celor doi antre
nori, pe care i-am și văzut la 
lucru, împărțindu-și elevii pe 
grupe și punîndu-i la treabă, in-

BASCHETBĂLISTI
1

dicindu-le jocuri de mișcare, 
ștafete etc., toate cu mingea. 
Exercițiile, ingenioase și atrac
tive, au un tel comun • însușirea 

grabmcă și in mod corect a 
tehnicii individuale. Copiii a- 
leargă conducted mingea, se 
mai poticnesc, dar sînt mereu 
cu zîmbetul pe buze, iar tehni
ca le intră pe nesimțite în de
prindere

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

AZI: C.S.S. BACĂU
Rezultatele și performanțele 

sportive ale Bacăului nu pot 
fi despărțite de activitatea des
fășurată de-a lungul anilor (și 
sînt destui) de Clubul Sportiv 
Școlar din orașul lui Bacovla. 
Cînd afirmăm acest lucru a- 
vem in vedere faptul că toți 
oamenii cu care am discutat 
recent In acest oraș au avut 
numai cuvinte de laudă des
pre ceea ce s-â făcut și se 
face mereu la Clubul Sportiv 
Școlar de pe malurile Bistri
ței. și, trebuie să recunoaștem, 
din această unitate au plecat 
spre marea performanță mulți

sportivi care au ajuns in vîr- 
ful piramidelor din diferite ra
muri de sport.

Pe directoarea Clubului Spor
tiv Școlar din Bacău, prof. Ma
ria Ghenade, o știm de peste 
30 de ani. Migăloasă, harnică 
și perseverentă, așa cum a fost 
șl pe băncile Institutului de 
Cultură Fizică pe care l-a ab
solvit in anul 1959 —, iși 
menține și acum calitățile cu
noscute la care și-a adăugat cu 
brio și. pe cea de excelent pe
dagog. Fiindcă, așa cum am 
aflat, prof. Maria Ghenade, în 
calitatea pe care o are, se

preocupă nu numai de obți
nerea unor rezultate bune ale 
elevilor sportivi pe care îi are 
în grijă, ci și de formarea lor 
ca oameni utili societății noas
tre socialiste.

într-o discuție purtată în 
prezența unor factori cu a- 
tribuții în mișcarea sportivă 
băcăuană am aflat de la Ma
ria Ghenade multe lucruri in
teresante despre activitatea- ca
drelor didactice și a elevilor 
de la Clubul Sportiv Școlar 
din Bacău.

In această unitate de profil 
sint încadrați 28 de profesori

Ieri, in cadrul etapei

a 14-a a Diviziei A la

fotbal, în Capitală s-a 

disputat partida Victoria

— F.C.M. Brașov, Scor:

4—2 (1—0), Citiți cronica

CLASAMENT

(Continuare in pag. a 4-a)
in pag. 2—3,

1. STEAUA 14 12 2 9 53- 9 26
2. Dinamo 14 12 1 1 33- 9 25
3. Victoria 15 8 1 6 25-19 17
4. Oțelul 14 7 S 5 17-15 16
5. Flacăra 14 6 4 4 16-16 16
6. Univ. Cv. 14 6 3 5 21-21 15
7. „Poli" 14 5 4 5 17-16 14
8. F. C. Argeș 14 5 4 5 16-17 14
9. Corvinul 13 6 1 6 25-21 13

10. „U" Cluj-N. 14 4 5 5 16-17 13
11. F. C. Olt 14 6 1 7 21-30 13
12. F.C.M. Bv. 14 3 5 6 20-19 11
IX A.S.A. Tg. M. 14 5 1 8 24-30 11
14. Sp. Stud. 14 4 3 7 14-23 11
15. S. C. Bacău M 3 5 6 15-27 11
16. C.S.M. Sv. 14 3 3 8 14-29 9
17. Petrolul 14 3 3 8 12-28 9
18. Rapid 14 2 4 8 11-24 8



SUPERCAMPIONH
IN ACȚIUNE

SPORTUL PRAHOVEAN DE-A LI
i
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LA TURNU ROȘU, SPORTUL PRIORITAR - OINĂ
Situată în depresiunea Făgă

rașului, pe malul sting al Ol
tului, aproape de defileul ce 
desparte Transilvania de Țara 
Loviștei, comuna Turnu Roșu 
este o așezare de oameni gos
podari și pricepuți în lucratul 
pămîntului și în creșterea vi
telor Deși peste . jumătate din 
locuitorii ei sînt încadrați la 
întreprinderea Mecanică Mîrșa, 
la Firul Roșu" Tălmaciu. ori în 
alte unități industriale din Si
biu și fac naveta zilnic, o dată 
reîntorși acasă, pun mîna pe 
sapă, pe coasă ori lucrează 
în ograda proprie. Despre hăr
nicia oamenilor, primarul co
munei Ioan Tudor ne-a spus : 
„Avem cu ce ne nundri. Pe 
primul semestru al acestui an 
ani reușit, cu sprijinul popu
lației. să ne realizăm cifrele 
planificate la carne de por
cine, bovine și ovine. Stăm 
bine și cu realizarea planului 
la lapte și la indicatorul lină. 
Ne preocupă și pe mai departe 
sarcina de realizare a planului 
economic-teritorial 
în acest scop, pe 
lîul popular s-a 
gospodărie anexă, 
pe locuitorii care

al comunei, 
lîngă Consi- 

înființat o 
care sprijină 
au contracte 

în vederea livrării de 
la fondul centralizai 
tuluî".

In centrul comunei, 
Căminul cultural — 
piu șantier în vederea 
tinderii Iui — am zărit, la vi
trină, fotografia unui grup de 
elevi care surîdeau Despre 
semnificația acestei „poze" a- 
veam să aflăm amănunte de la 
profesorul de educație fizică 
Vasile Toader, care lucrează de 
peste 18 ani, la școala din co
mună. „La noi, cînd spui 
«sport», spui oină, sportul nos
tru național aflîndu-se Ia el 
acasă. Deși se practică de pes
te 75 de ani pe aceste melea
guri, abia din 1968 oină a de
pășit hotarele comunei. După 
ce doi ani consecutivi, elevii 
școlii din Turnu Roșu au ocu
pat locul al II-lea pe tară în 
«Cupa speranțelor», în 1970 mi
cii Jucători au cucerit locul I. 
De atunci, cu excepția anului

animale 
al sta-

lîngă 
un am- 

ex-

1985, școala de aici s-a numă
rat printre participantele la 
turneele finale ale oiniștilor 
pionieri, obținînd de 9 ori tro
feul. La finala pe țară din a- 
ccst an, desfășurată la Man
galia, elevii din Turnu Roșu au 
urcat pentru a 10-a oară pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului'

Am 
cursul 
băieți 
oină 
C.F.R. 
au devenit campioni naționali), 
în aceea a Liceului agroindus
trial Sibiu ori în formațiile 
I.P.A. Sibiu sau Carpați Mîrșa. 
Alături de prof. Vasile Toader, 
principalii animatori ai oinei 
sînt mecanicii de locomotivă 
Pontpiliu Istrate (arbitru re
publican), Ioan Barbu, Con
stantin Scripcăraș șl economis
tul Irimie Simea, care au fă
cut primii pași în acest sport 
tot la școala din comună. „A- 
vem tineri care se afirmă și 
la alte discipline sportive, a 
adăugat primarul Ioan Tudor. 
De exemplu, cei doi feciori 
ai lui Ilie Oancea învață tai
nele echitației în cadrul sectâei 
de călărie C.S.M. Sibiu. Ilie 
Diaconu îl are pe fiul său cel 
mare în secția de box I.P.A. 
Sibiu. Chiar și actualii profe
sori de educație fizică Mihai 
Rei și Laurențiu Șiclovan au 

început să practice atletismul 
mai întîi prin crosurile organi
zate pe drumul forestier de la 
marginea comunei".

...La plecare, primarul ne-a 
purtat prin localitate pentru a 
ne arăta realizările edilitar- 
sportive — terenurile de fotbal, 
oină și volei amenajate cu spri
jinul locuitorilor, 
mult am zăbovit 
noului unde era 
grafia laureatilor 
XXIX-a ediții a . 
nierul" la oină. Ne-a explicat 
că alături de medaliați sînt 
micii șoimi ai patriei, viitorii 
practicanți ai sportului nostru 
national...

mai înaltă treaptă a

aflat că după ce termină 
primar, mulți dintre 
continuă să practice 

în echipa de juniori 
Sibiu (unde de 3 ori

Dar cel mai 
în fața pa- 

expusă foto- 
celei de-a 

„Cupei Pio-

Ilie IONESCU

KSrf

„CUPA DE TOAMNĂ* LA CĂLĂRIE
La baza hipică Dinamo, într-o 

organizare foarte bună a clubu
lui gazdă și a Comisiei municl- 

specialitate în pofida 
des- 

de 
au

pale de ___ r___
vremii nefavorabile, 
fășurat întrecerile 
toamnă" Ia călărie,

♦ luat parte sportivi 
la Steaua, Olimpia 
Programul a cuprins' probe

s-a-u 
„Cupei 
la care 
fruntași de 

și Dinamo, 
de

obstacole de cat. semiușoară, u- 
șoară și f^rță, cîștigători fiind 
Ramona Polivanov, Titel Rădu- 
canu, Radu llioi și Dumitru Ve- 
lea (toți de la Steaua), dar 
printre evidential 1 s-au mai aflat 
Silviu Mihai, Mariana Moisei, 
Mircea Neagu (Steaua), Florin 
Stoica (Dinamo), Mihai Alunea- 
nu (Olimpia) etc.

DINAMO A CÎȘTIGAT RESTANTEI! EA POLO
La Arad au avut loc două 

meciuri restante în cadrul Divi
ziei A la polo, între echipa lo
cală Vagonul și Dinamo Bucu
rești, Net superioară, echipa

In
5—1,
4—1»

campioană s-a Impus clar 
ambele întâlniri: 15—5 (5—0, 
2—2, 3—2) și 13—6 (2—1, 
4—2, 3—2). N. STRAJAN, coresp.

|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BASCHET, o NOUA PROMOȚIE de arbi

tri divizonari este pe calc să-șl înceapă ac
tivitatea. Deocamdată, ce! 20 de candidați 
(din principalele centre de baschet din 
țară) au susținut examenele teoretice și 
practice, printre subiecte aflîndu-se și me
ciurile desfășurate în sala Florea ca, unde 
s-a aflat micul grup de candidați care l-au 
avut lector pe Alexandru Dănllă, pre- * 
ședințele Colegiului central de arbitri. 
Printre cei 20 de cursanțl se află și doi... 
juniori (în vîrstă de 1® ani) : Irina Tarcza 
(din Tg. Mureș) și Cosmin Baloșescu (fiul 
arbitrului internațional Florin Baloșescu), 
acesta din urmă fiind singurul jucător di
vizionar (evoluează în „A“, la C.S.U. Bra
șov) care s-a încumetat să devină 
al fluierului. • ATMOSFERA 
ZIASTA în sala Agronomia, cu 
tradiționalei competiții dotată cu 
anilor I“, pe centrul universitar 
reștl. Rezultatele finalelor — fete : 
(antrenoare : Maria Bota) — A.S.E. (Filof- 
teia Andrei) 39—29 ; băieți : Politehnica (M. 
Bărbulescu — Mihaela Netolițchi) — I.M.F. 
(M. Vasilescu) 49—34. Cu o excepție, toți 
antrenorii au fost cîndva internaționali la . Bota> 

Recor-
— 2,04 
finală, 
partea

I

I

I

Judecînd după scrisorile 
primite, problema în 3 mu
tări a ex-campionului mon
dial Vasili Smîslov n-a fost 
o piatră de încercare prea 
grea pentru cititorii noștri. 
Mulți au găsit repede solu
ția, dar au apreciat și fine
țea acestui mic exercițiu lo
gic. Așadar, din poziția 
țială (alb — Rf8, Da8, 
d3, e3, g4 ; negru — Rf6, 
Pa7, c5, e6, f7, g5) albul 
bule să efectueze cea 
lungă mutare de damă, pen
tru a o aduce pe cfrnpul bun 
— l.Dhl ! — de 
controla toate 
pieselor adverse 
calea spre matul 
tarea a 3-a. Iată-le, în or
dine : 1... Ch2 (amenințarea 
era 2.D118+ Rg6 3.Dg7 
2.Dal+ e5 3.Da6 mat 
Re5 2.Re7 Gd2(g3) 3. 
mat sau 2. .f5 3.D118
Foarte frumos !

Mihail Botvinnik a 
eerit titlul mondial 
gîndu-1 pe Smîslov în me- 
ciul-revanșă din 1959 (scor: 
12,5—10,5), dar l-a pierdut 
din nou, doi ani mai tîrziu, 
în fața celui ce avea să 
strălucească efemer la ze-

mai

unde va 
încercările 
de a bara 
de la mu-

mat)
; 1...

Dai
mat.

recu- 
înviri-

X I

cavaler 
ENTU- 
prilejuJ 
„Cupa 
Bucu- 
I.M.F.

baschet. Excepția o constituie Maria 
fostă Internațională la ... handba!) 
dul de talie : L. Nedov (Politehnica) 
m — autor a 18 puncte în partida 
• O INIȚIATIVA FRUMOASA din „_____
Școlii profesionale Metalotehnlca București, 
din cadruil UCECOM, mai precis a instruc
torilor Constantin Paraschiv și Vaslle Dl- 
bor. Sub conducerea acestora, un grup des
tul de numeros de elevi ai școlii respec
tive s-au aflat în sala Floreasca pentru a 
încuraja (Cu înflăcărare și în mod spor
tiv) echipa favorită, bineînțeles Voința, 
aflată în mare dispută cu Chimistul Rîm- 
niieu Vîlcea. Nu putem pune mina în foc 
Că încurajările elevilor de la Metaloteh
nlca au decis victoriile Voinței, dar, Sn 
mod cert, cu ceva tot au contribuit. 
CD. ST.).

HALTERE, foarte aproape de u.n nou 
record al lumii la stilul smuls-categoria 52 
kg., s-a aflat reprezentantul clubului Olim
pia, Traian Cihărean. El a ratat de puțin 
la 116,5 kg. Dar, totodată, a demonstrat că 
nu este departe ziua în care această per
formanță, poate chiar și altele mai va-

nitul șahului, Mihail Tal. în
vins de acesta cu 8,5—12,5 în 
1960, Botvinnik a recucerit 
titlul pentru a doua oară în

Albul clștigă I
Pe diagramă, o combinație 

splendidă a albelor, conduse 
de Tal contra lui Smîslov, în 
Turneul candidaților, Bel
grad 1959. Cu două piese în 
priză șl o rocadă străpunsă, 
„vrăjitorul din Riga" gă
sește imediat soluția cîștl- 
gătoare.

Citeva dintre numeroasele și atractivele 
prahoveana

Radu VOIA
«mT

în Divizia A de baschet-masculin

DUBLĂ VICTORIE
sala Cons trucția 
dublul meci din- 
I.C.E.D. C.S.Ș. 4

Găzduit în 
din Capitală, 
tre echipele ------ - .
București și Academia Militară 
Mecanica Fină București, des
fășurat în cadrul grupei valori
ce i—6 a Diviziei A de baschet- 
masculin, a fost cîștigat de 
prima formație cu 2—-0* 111—87 
(60—45) și 90—88 (52—43).

Victorii firești, dacă ținem 
seama că învingătorii au fost 
superiori prin pregătire, talie 
și tinerețea jucătorilor folosiți, 
elemente care le-au -facilitat 
dominarea la toate capitolele. 
Nu este mai. puț in adevărat ca 
baschetbaliștii de la Academia 
Militară au făcut tot ce le-a 
stat în putință pentru a lupta 
de la egal la egal cu adverserj 
lor. De aici, au reieșit doua 
meciuri cu ritm vioi, cu multe 
coșuri înscrțse de la distanță,

CU ACADEMIA MILHĂRĂ
cu momente de evoluție a sco
rului echilibrată, cum s-a pe
trecut în partida retur, cînd 
militarii au egalat în repriza 
secundă, au și condus, dar au 
cedat în ultimele trei minute, 
cînd eliminarea lui Zdrenghea 
(5 faulturi) le-a diminuat evi
dent eficacitatea.

Au marcat: Păsărică 12412, 
Plntea 14+11, Toader 12+13, 
Popa 10+0, Mădîrjac 4+9, Cos- 
tin 4 + 2, Ciocan 4+0, Vojcu 
13+21, Grădișteanu 6+4, Pogo- 
naru 22+18. Mihalache 16+0, 
respectiv, Miulescu 0+2, Fru- 
mosu 6+6, Zdrenghea 27+18, 
Scarlat 28+24, Marinescu 2+10, 
Panaitescu 4+0, Oczelak 11+12, 
Neagu 2+4, Vilcinschi 7+12. Au 
arbitrat: I. daru — M. Oprea 
șl N. Constantinescu — C. Du- 
mitrache.

D. STANCULESCU

In Sala coloanelor a Palatului 
Culturii din Ploiești s-a des
chis o expoziție dedicată 
„Sportului prahovean de-a lun
gul anilor". Iată o inițiativă pe 
plan județean pilduitoare — o 
sursă sigură (daca Inițiativa ar 
fi urmată in cît mai multe 
locuri) pentru alcătuirea unui 
fond de testimonii materiale 
atît de necesar istoriei generale 
a sporitului românesc.

Afluența die vizitatori (20.000 în 
două săptămîni !) dovedește in
teresul publicului larg, sportiv 
și nesportiv pentru un dome
niu făcînd parte neîndoielnic din 
cultura locală. Panouri, vitrinel 
statuete, afișe, colecții inestima
bile de fotografii, caricaturi, 
chiar versuri, fanioane, insigne, 
timbre, diplome, trofee și meda
lii stau mărturie pentru cronica 
sportivă prahoveană în deceniile 
acestui secol. De la trecerea în 
revistă (prioritară) a istoriei fot
balului pe aceste meleaguri 
(cine-și mai amintește că în 
1916 echipa „Prahova" a fost 
campioana țării ?) pînă la ne
contestatele vedete locale ale 
zilei — campioanele mondiale 
Tamara Costache și Celestina 
Popa — paleta exponatelor este 
cuprinzătoare, un memento pen
tru atîtea și atîtea nume marii 
ale sportului prahovean: cam
pionul mondial de popice Cri'Stu 
Vînătoru, gimnasta Elena Ceam- 
pelea, antrenorul emerit de m&t 
Mihal Gothe, șahlstele (mamă șl 
fiică) Pogorevici, boxerii Gheor- 
ghe Popica și Ion Mihăilescu, 
apoi (un gînd original) famili
ile de sportivi: ciclistul Constan- 
(in Ciocan și baschetbalista Ga
briela Ciocan, fotbalistul Mircea
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O INIȚIATIVA
(Urmare din pag. 1)

în partea a doua a lecției au 
loc nelipsitele și pasionantele 
meciuri între echipe alcătuite 
ad-hoc, dispute cu ambiții dez
lănțuite în teren, între compe
titori, și în tribună, între 
„spectatorii" care, după 20-30 
de minute, vor intra ei în teren 
în locul celor pe care-i încu
rajează. Cei mai mulți dintre 
ei au luat acum primul contact

cu baschetul, dar unii îl cu
nosc din... familie, pentru că 
părinții lor au fost pînă nu de 
mult componenți ai echipelor 
naționale. Printre aceștia, Ni- 
colae și Suzana Pîrșu șl Nina 
Chiraleu. Alții au făcut un 
„transfer": tatăl fost rugbyst 
(Ștefan Bacă șl Cornel Roibu), 
iar fiul, minibaschetbalist.

Acțiunea, pe deplin lăudabi
lă și putând servi exemplu șl 
imbold pentru alți profesori de

loroase, îl vor fi la îndemână. Cu condi
ția, am adăuga, ca Traian să dovedeas
că- aceeași seriozitate din ultima vreme, să 
se pregătească în același ritm susținut. • 
AM NUMIT întrecerile de la Bistrița „cam
pionatele tinereții". O „emblemă" ce poale 
fi aplicată nu doar atunci când vine vorba 
de sportivi, ci șl refertadu-ne la unii din 
antrenori : în sala de concurs se aflau, in 
această ipo itază nouă pentru ei, ștefan 
Tașnadi (CSM Cluj-Napoca), Petre Dumitru 
(Steaua) sau Gelu Radu (A.S.A. Tirgu Mu
reș). Cu toții, pînă mai ieri, coneurenți de 
primă mină, medaliațl la numeroase com
petiții de anvergură. Să dorim succes a- 
cestui „nou .vai" al tehnicienilor noștri, 
care po<t contribui substanțial la progre-

A\\\\\\\\\\\\\\\\X\^

rilor noștri și-au dat concursul, cu compe
tență și dăruire, organele sportive locale 
și un larg activ obștesc, alături de activiști 
ai federației, între care Cristian Covaliu — 
centrul de calcul, Marcel Hușanu — comi
sia de arbitri, petre Soare — conducătorul 
lotului., tag. Alexandru Teodorescu și corpul 
de translatori ® FORUL INTERNAȚIONAL 
a delegat la marile competiții ale anului 
11983 următorii arbitri români : Iullu Becze 
— la centru șl Emil Both — la linie, la 
C.E. de juniori, grupa A (Cehoslovacia) ; 
Mihal Dinu — la linie, la C.M. de juniori, 
grupa B (Japonia) ; Dumitru Trandafir — 
la linie, Ia „Cupa Thayer Tutt" (Olanda).

1

educație fizică (nu numai din 
lumea baschetului, firește), este 
încurajată fără rezerve de fe
derație care, pe lîngă pozițiile 
de antrenamente acordate cen
trului respectiv (cu sprijinul 
direcțiunii sălii Floreasca, res
ponsabilă : Adriana Radu), a 
pus la dispoziția minibaschetba- 
liștitor mingile necesare. O în
țelegere binevenită și utilă, pe 
care am dori să o vedem și din 
partea conducerilor liceelor in
dustriale „I.L. Caragiale" și nu
mărul 32, fie numai 
darea cite unei ore 
tire pe săptămînă 
unităților proprii.

prin acor
de pregă- 
în sălile

POST-SCRiPTUM

sul halterelor. « LA POLUL OPUS al 
vlrstei, nu însă șl al pasiunii nestinse, se 
află antrenorul emerit ștefan Petrescu. Pre
zent de dimineață pînă seara lîngă podiumul 
de concurs, „nea" Fănică a dirijat impecabil 
activitatea juriului, a arbitrilor — care, 
trebuie spus, și-au făcut datoria In mod 
exemplar. Să mai adăugăm amănuntul că 
Ștefan Petrescu a atins frumoasa vîrstă de 
83 de ani. e UNUL DIN LAUREATE ca
tegoriei 82,5 kg, medaliat cu bronz la arun
cat, se numește ștefan Vlad. Nimeni altul 
dealt fratele multiplului campion mondial 
Nicu Vlad. (S. A.).

HOCHEI PE GHEAȚĂ, la „turneul 
PRIETENIA “ gazdele s-au întrecut pe sine 
în realizarea usnei organizări fără cuisur. în 
ce privește publicul, cane a umplut seară 
de seară tribunele patin-oaruflui, acesta a 
fost de o desăvîrșită sportivitate. Buni cu
noscători ai jocului cu pucul, spectatorii a-u 
susținut cu frenezie reprezentativa Româ
niei și au aplaudat cu căld-ură evoluțiile 
bune ale oa ipeților. „A fost o ambianță de 
campionat mondial** — ne mărturisea unul 
din oaspeți, părere - la care subscriem. • 
LA SUCCESUL COMPETIȚIEI șl al junfo-

la linie, la „Cupa Thayer 
(M. C.>.

RUGBY. • duminica, 
pel și (pînă acum) al 
Steaua șl Dinamo au prezentat celor cî- 
teva mii de suporteri buoureștenl al spor
tului cu balonul oval din tribune adevărata 
față a rugby-ului românesc. Un rugby vi
guros, cursiv (cu multă mișcare în teren) 
șl... tehnic, ou atît mai lăudabil cu cit te
renul era foarte greu. Cele două echipe 
fruntașe — și în acest campionat princi
pale candidate la titlu — s-au întrecut pe 
sine într-un meci al marilor ambiții. A 
fost o mult așteptată reabilitare în fața 
exigentului public din Capitală • IN 
CURSUL partidei, Dinamo a reușit real
mente un eseu de antologie : Mlrcea Paras- 
chlv, „demiul" echipei, face o fentă de 
deschidere către linia de trelsferturi. îi tri
mite, pe toți steliștil pe... fentă, dar balo
nul e pasat invers, lui Doja, din înaintare, 
care se duce în forță în eseu. Bucurie 1- 
mensă în tabăra dinamovistă. Dar M.P.. face 
un gest nesportiv, ducând degetul la frunte 
el vrind să arate tribunei (stei isle) cită 
deșteptăeiune cuprinde această fază (adică 
el). Mai bine păstra „gestul" pentru minu
tul de după meci, pentru că Dinamo... « 
CtȚIVA dintre „eroii" meciului : Codoi (de 
ce a fost introdus în joc așa de târziu ?), 
Bolder, Vărzaru, Ignat, Clorăseu, Rădules- 
cu, Munteanu, Leonte (Steaua) ; Doja, cel 
mai bun înaintaș de pe teren, Semen, To
fan, Panaschiv, Cojocariu și Bucan (Dina
mo). O demonstrație în plus că în rugbyui 
nostru sînt elemente de certă valoare. Ră- 
mlne doar să fie asamblate cum trebuie. 
(D. C.).

in derbyul eta- 
campi onabulu.1,

I IIII III
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SELECȚIE LA HOCHEI

CLUBUL SPORTIV ȘCO
LAR TRIUMF BUCUREȘTI 
organizează o acțiune de 
selecție la hochei pe 
gheață. Se pot prezente 
copii născuti în anii 1975— 
1977 în zilele de miercuri 
(între orele 8—9) șl dumi
nică (între orele 13—14).

Prezentarea la patinoarul 
„23 August", vestiarul nr. 7.
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ADMINISTRAȚIA Of STAI TOTO PRON
Astăzi, vineri, 4 decembrie, 

are loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începind de la ora 15,30, tragerea 
obișnuită LOTO. Aspecte de la 
desfășurarea operațiunilor de 
tragere vor fi transmise la ra
dio, pe programul I, la ora 16,15. 
Numerele extrase vor fi "------
mise si în reluare, pe 
program, la ora 23,05 și 
sîmbătă, la ora 8,55.

trans- 
același 
mîine,

procura 
trage: 
TO din 
soldeazi 
roase $ 
dintre < 
mele si

a ci LOTO

de concursuri 
că

• Amatorilor 
PRONOSPORT le reamintim 
pentru duminică, 6 decembrie 
sînt programate noi partide in
teresante, după cum urmează: 
1. Olimpia Rm. Sărat — Steaua 
Mizil; 2. Sportul „30 Decembrie"
— Jiul: 3. Minerul Baia Sprie — 
F.C. Bihor; 4.- Barletta — Pado
va; 5. Bologna — Cremonese; 6. 
Brescia — Udinese; 7. Catanzaro
— Arezzo; 8. Genoa — Lazio; 9. 
Messina — Bari; 10. Parma — 
Modena; 11. Piacenza — Atalan- 
ta; 12. Taranto — Sambenedette- 
se : 13. Triestina — Lecce.

Rețineți că mai sînt DOUĂ
ZILE pînă la termenul limită de

Cîștig 
led, de 
venit 
TUDOI
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In meciul disputat ieri

ATENȚIE LA IMPUSE"!
BRAȘOV

Stere

SOLO-

e

două
Doina STANESCU

AURULUI" Șl In sportPE URMELE

4 (1)
2 (0)

să fie prezenți și 
mai bine de zece 
slabă la „impuse" 
șaptezeci de pro- 

,liberele"). Așadar,

cel mai laborioși jucători 
scorului in meciul de ieri 

Foto: Aurel D. NEAGU

plm fuleu, Augustin, unul dintre 
echipei Victoria, autorul deschiderii

dar 
pu- 
Mi- 
de-

56) nu va 
apropiere, 
salvator si_
din fața porții 
putea faoe nici

Ti- 
(ambii 
și Al.

in corner de „contra" lui

6 —
6),

5 - 
Dumi-

Victoria; teren greu, 
timp noros, lapoviță; 
— circa 1009 Șuturi : 
poartă : 11—5). Corne- 
Au marcat : AVCUS-

C. SOLOMON

Pentru cei apropiați de mica familie a patinajului ar
tistic românesc este clară ascensiunea acestei discipline 
in ultimii trei ani, urmare firească a schimbării radicale 
a concepției referitoare la metodica de antrenament. Se 
poate vorbi acum de un real bagaj tehnic al tuturor com- 
ponenților lotului nostru reprezentativ, destul de bogat 
(sărituri duble, triple, piruete etc.), competitiv la un nivel 
superior pe plan internațional. Pentru cei care se lasă con
vinși mai greu, argumentele noastre se numesc „rezultate 
internaționale", care vorbesc, de regulă, singure.

Fără doar și poate, un pas înainte a fost făcut, și încă 
unul apreciabil. Din păcate, insă, doar intr-o singură direc
ție, pentru că in cealaltă s-a cam bătut pasul pe loc. Ne 
referim, bineînțeles, la figurile impuse (sau obligatorii, de
numire sub care sint cunoscute mai bine), capitol deficitar 
pentru sportivii noștri. O dovadă ? Cea mai bună o re
prezintă clasamentul intermediar din orice concurs in
tern, unde marea majoritate a selecționabililor nu ocupă, 
de regulă, primele locuri după „impuse", pentru ca in final 
să învingă la pas...

Ce semnificație are această realitate ? Răspunsul trebuie 
căutat in urmările pe care le creează diferența prea mare 
dintre programul impus și cele de compoziție („scurt" și 
„libere ales"). In primul rind, este nefiresc ca sportivul 
să-și bazeze evoluția doar pe o anume parte a acesteia 
(in speță, pe reușita programului scurt și a celui liber 
ales), acceptind — sau mai bine zis, obișnuindu-se să ac
cepte — debutul slab, notat în consecință. Și, mai mult, 
să intre in concurs, practic, abia in, ziua a doua, cu gin- 
dul nu numai la ceea ce are de făcut în continuare,- ci 
și la- cit are de... recuperat. In al doilea rind, chiar cu 
evoluții de excepție in ultimele două zile de întrecere (din 
trei), podiumul — visul, nu-i așa ?, al oricărui .concurent 
— nu mai poate fi „prins". Un alt exemplu ne vine in 
minte. Cel al reprezentantului nostru, Zsolt Kerekes, la 
„Concursul Prietenia", din primăvara acestui an, cind po
ziția sa finală (locul 8) putea fi mult m.ai avansată dacă 
startul n-ar fi fost ratat: locul 17 la „impuse" (dar 7 la 
„scurt" și 6 la „libere").

Ridicăm această problemă acum, cînd a rămas aproape 
o lună pînă la începerea Campionatelor Europene (Praga, 
12—17 ianuarie), prima mare competiție a anului 1988 (ur
mate de J.O. și C.M.), la toate urmînd ~ " *’
sportivi români, după o întrerupere de 
ani. Și ar fi păcat ca o notare foarte 
să anuleze valoarea — ridicată — a... 
cente (atît cit reprezintă „scurtul" și „i 
atenție la... „impuse" I

SUCCESUL FIRESC AL
Desfășurată ieri, pe o vreme 

neprielnică fotbalului, pe un 
teren devenit patinoar, partida 
dintre Victoria și F.C.M. Bra
șov a corespuns așteptărilor a- 
celor spectatori care s-au încu
metat să înfrunte frigul și la- 
povița. încă din start, Victoria 
s-a instalat la cîrma jocului cu 
intenția deschiderii cit mai ra
pide a scorului. Dar cu toată 
insistența ofensivă a echipei 
locale primul gol a .căzui

ii

îlui tn 
:a Va- 
? sec-
Petru 

srdean, 
>ameni 
ecupc- 
activi- 
lice Ia 
orteri- 
echipă 
lispune

de teren de fotbal. asemuit cu 
„o veritabilă bijuterie, de ta 
gazon și pînă Ia celelalte do
tări" (Cornel Marian, secretar 
al C.J.E.F.S.), promovată anul 
acesta în grupa de onoare a 
campionatului județean, se află 
în frunte, țintind să aducă nu
meroșilor suporteri satisfacția 
de a o vedea evoluînd în Di
vizia C, fapt care „ar reprezenta 
o foarte frumoasă performanță 
pentru sportivii din Zădăreni, 
un succes ce s-ar adăuga celor 
atît de remarcabile obținute și 
în îndeplinirea angajamentelor 
luate la locurile de muncă".

Două „file" dintr-un singur 
album. Două „file", care vorbesc 
despre pasiune, străduință, ini
țiativă, efort colectiv. La des
părțire, reporterul a mai reți
nut un gînd. Cel al ing. Didi 
Popescu, directorul Trustului 
Petrol Arad: „Așa cum ne-am 
propus să cinstim prin fapte 
de muncă, prîn succese tot mai 
mari Conferința Națională a 
partidului, tot așa și în întrea
ga noastră activitate socială, 
din care sportul face parte in
tegrantă, sîntem hotărîți să 
ne ridicăm la cotele impuse de 
actuala dezvoltare a societății 
noastre".

I
I
I
I
I
I

I
I

VICTORIA 
F.C.M.

veană. Augustin (min. 9 și 15). 
Stere (min. 17 — șut defectixs 
din 6 m), Ene (min. 20 și 28) 
și C. Solomon (min. 40) au fost 
beneficiarii unor mari ocazii 
La cealaltă poartă, în min. 11.. 
Kotarescu a trecut prin mari 
emoții cînd finul tehnician 
Barbu a expediat balonul in 
stilpul din stingă porții forma
ției bucureștene, iar în min. 39. 
același Barbu a trimis un șut

i si balonul a f^«t de-.

Stadion 
alunecos; 
spectatori 
18—10 (pe 
re > 10—4 
TIN (min. 44), __________
(min. 50). HENZEL (min. 75) și 
STERE (min. 89), respectiv TER
HEȘ (min. 86 și 88).

VICTORIA • Rotărescu 6 (min. 
73 Nițu 5) — Cojocaru 6, Zare
6, Mirea 7. Balaur 6 — Augustin
7, C. Solomon 7 (min. 69 iorda-
che 6), Ene 6 — Henzel 7. ~ 
7. V-aișcoyicl 6. •-

F.C.M. BRAȘOV : Polgar 
Bălan 5 (min. 46 Berteanu 
Pătru 6, Moldovan 6, Kiss 
Andraș 5, Mărgărit 6, L. ~___
triu 5 — Kramer 6 (min. 51 Șu- 
lea 6). Terheș 7, Barbu 7.

A arbitrat foarte Mne V. 
torov; la linie: C. Olteanu 
din Drobeta Tr. Severin) 
Mustătea (Pitești).

Cartonase galbene : C. 
MON.

La speranțe: 3—1 (1—0).

ziu, cu un minut înaintea pau
zei: AUGUSTIN a fost angajat 
frontal, a pătruns în careu și 
a șutat puternic, pe jos, la 
colț, lăsîndu-1 fără replică pe 
Polgar. Pînă atunci, spre lau
da lor. jucătorii ambelor com
batante s-au angajat sportiv și 
(susținut la efort, făcînd risipă 
de energie pe clisa din teren. 
Situațiile cele mai favorabile 
s-au derulat la poarta brașo-

viat ____ ___ ________ __
Mirea.

La reluare, Victoria începe 
puternic și după ce mingea ex
pediată de Mărgărit (min. 49) 
se oprește în noroi, în minutul 
următor tabela va arăta 2—0 : 
Stere pătrunde pe latura stingă, 
centrează înapoi și C. SOLO
MON reia balonul plasat. Con
duși cu 2—0 brașovenii ies cu 
mai multă decizie la joc, în do-

ririța reducerii scorului. Ei vor 
fi foarte aproape de țintă, 
Berteanu (min. 
tea înscrie din 
rea intervenind 
gajînd balonul 
goale. Nu o va .
Terheș (min. 72), cînd a reluat 
balonul cu capul, din 6 m, im
precis O va face însă peste 
trei minute HENZEL la cealal
tă poartă. împingînd balonul în 
plasă la capătul unei faze șnur, 
care i-a avut coautori pe Vai- 
școvici și Stere. Insistența oas
peților va fi insă răsplătită. 
TERHEȘ (min. 86 — șut puter
nic pe jos și min. 88 — „cap" 
plasat) învingîndu-1 în 
rînduri pe Nițu. Și cind părea 
că nimic nu se va mai întîm- 
pla, STERE (min. 89) va inscric 
al patrulea gol al Victoriei, 
consfințind, firesc, succesul 
meritat al bucureștenilor.

Gheorghe NERTEA

T
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FLACĂRA ȘI SUPORTERII EI

ifAJĂ
vea loc 
ele a 
1 Divi- 
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îaua — 
nirești), 
rt Club 
luc) și
— Di-

Diviziei 
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i 10—15 
!iuc, cu 
Electro- 
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LTIMA 
A LO- 
care se 
nume- 

iștiguri, 
toturis- 
otare.

CERII 
iYhRIE

ariantă 
’arian- 
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INVITAȚIE LA „BALUL ZĂPEZII*
întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante - 

București, în colaborare cu O.N.T. „Carpați" -— Brașov, or
ganizează, în zilele de 5 și 6 decembrie 1987. „Balul Zăpe
zii", la Poiana Brașov.

Se pleacă din Capitală eu autocarul în ziua de 5 decem
brie, la ora 11,00. pe traseul : București — Ploiești — Si- 

i naia — Predea] — Poiana Brașov.
Cazarea se asigură în hoteluri de categoria I,
Cina festivă la restaurantul „Capra Neagră". In program, 

spectacolul „Bună seara. Poiană !“. susținut de cîntăreți 
de muzică ușoară și de corpul de balet de la restaurant ; 

, cîntă : Rodica Moianu ; dansează : Mariana Ganea Și Tury 
Ștefan ; acompaniază orchestra Sui-generis. Concursuri cu 
premii, dans, surprize.

în ziua de 6 decembrie, dimineața, program liber. Se pot 
face plimbări cu telecabina la cabana Cristianul Mare sau 
pe jos. prin stațiune. La ora 11. în ziua de 6 decembrie 
dejun festiv la restaurantul „Favorit". ,

înapoierea are loc în seara aceleiași zile cu sosirea m 
București în jurul orei 20

înscrieri șl Informații la toate agențiile de turism ale în
treprinderii de turism, hoteluri și restaurante — București.

I.
t

>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
i
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TRAGERE EXCEPȚIONALA
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ULTIMA TRAGERE 
DE ACEST FEL

A ANULUI I

• 66 de numere, in

cadrul a 7 extrageri ;

se cîștigă și cu 3 nu-

mere din 18 și, res

pectiv,

ULTIMA

cipare

extrase ;

ZI de parti

sîmbâtâ, 5

decembrie I

I
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I
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Flacăra din acest campionat 
este, indiscutabil, o cu totul altă 
echipă față de cea care a jucat 
in ediția trecută. Bine pregătită 
de antrenorii Ion Nunweiller și 
Tănase Dima, bine așezată pe 
teren, sigură și decisă in apăra
re (perechea ei de fundași cen
trali, Butufei — Ene, are o mare 
experiență competițională), cu 
un „dispecer” de talia Iui Drag- 
nea și cu două extreme neastîm- 

Pană), 
,11“

părate (Văidean și C. 
Flacăra se prezintă ca un

echllibrat in toate compartimen
tele, care etalează un fotbal de 
bun nivel, spectaculos. Cum a 
fost șl cel din partida cu „Poli" 
Timișoara, pe care a cîștigat-o 
doar cu 2—0, ratind foarte mult 
șl acest fapt li îngrijorează pe 
cel doi antrenori.

Dar mai există ceva care-i ne
mulțumește pe conducătorii e- 
chipei din Moreni. In campiona
tul trecut, cînd Flacăra făcea 
mari eforturi pentru a se men
ține pe prima scenă a fotbalului

nostru, stadionul era neîncăpător 
pentru cei ce doreau să-i urmă
rească evoluția. „Acum, insă, 
cind jucăm bine, cind ne aflăm 
printre fruntașe, mulți dintre 
suporterii noștri nu mai vin la 
stadion — sublinia Constantin 
Petrea, vicepreședintele asociați
ei. Și sincer să fiu, nu ințeleg 
de ce, e o enigmă...”

Poate că la ultimele două me
ciuri pe care Flacăra le mal are 
de susținut pe teren propriu (cu 
F.C. Argeș și A.S.A. Tg. Mureș), 
cochetul stadion din vechiul oraș 
al petroliștilor va redeveni neîn
căpător.

Laurențiu DUMITRESCU

PARTIDA DE LA UUJ-NAPOCA ÎNTRE „PLUS" Șl „MINUS"
Privit prin prisma rezultatu

lui sec (3—1) meci-ul de la Cluj- 
Napoca ar lăsa impresia că to
tul a decurs în tiparele nor
malului, victoria studenților fi
ind fără griji. Insă, adevărul 
este undeva la mijloc, pentru 
că giuieștenii pot aduce în dis
cuție marea ratare. a lui Goanță, 
din min. 19, care, fructificată, 
ar fi conferit întîlnirii altă tur
nură, de vreme ce pînă atunci 
clujenii nu intraseră în „caden
ța" lor obișnuită, dar mal cu 
seamă faptul că repriza a doua 
ei au ‘ ‘ ‘ *
scorul parțial 
du-le
R. Vlad și A. 
scriu șl ei la cuvln.t, cu argu
mente solide izvorîte din noia
nul de ocazii irosite, prin care 
ar fi putut da alt contur victo
riei. Și au dreptate, pentru că

încheiat-o în avantaj, 
de 1—0 fiin- 

favorabil. Insă elevii lui 
Uifăleanu se fa

pe ansamblu, eî au fost „vioara 
întîi". Dar au șl beneficiat de 
un jucător în formă de vlrf, 
l-am numit pe Cîmpeann II. 
„Tim“ a fost — fără exagerare 
— actorul principali al partiturii 
clujene, atît prin „replicile" in 
fazele de finalizare, cit mai ales 
la cele de construcție, el dove
dind un altruism remarcabil, ie
șind la „rampă" cu unele pase 
de gol, care în „clasamentul ho- 
chelstic" l-ar impune în meri
tata postură de Uder autoritar.

Acestea ar fi aspectele poziti
ve ale meciului. Din pă
cate, am avut de consemnat șl o 
„pată neagră" in disputa de 
pe Someș. Acer nefericită acci
dentare (dublă fractură) a por
tarului Iașko în ciocnirea cu 
Cirstea. Un incident oare — re
petăm — ar fi putut fi evitat de 
bucureștean, a cărui intervenție

(alun-care, cu piciorul ridicat) 
era fără sorți de izbîndă, de 
vreme ce clujeanul intrase deja 
în posesia mingii. Acest im
pact (intre doi jucători oare ani 
de zile au fost colegi la repre
zentativele de juniori și tineret, 
deci au petrecut multe zile îm
preună) ridică un serios semnal 
de alarmă, acum, cînd terenurile 
de joc au devenit alunecoase și 
orice intervenție s-o numim mal 
„tare", ar putea produce inci
dente regretabile, așa cum a 
fost cel de miercuri de Ia Cluj- 
Napoca.

Adrian VASILESCU
l

CE SPUNE RAPORTUL ȘUTURILOR?
Miercuri, la Pitești, partidă ti

pică de campionat, cu o echipă 
gazdă, F.C. Argeș, hoțărită să 
facă uitată nereușita din me
ciul cu Petrolul șl să mai adau
ge două puncte la „zestrea pen
tru iarnă",, cum ne spunea an
trenorul FI. Halagian, înaintea a 
două deplasări consecutive, la 
Moreni și Timișoara. Iar de par
tea cealaltă, Sportul Studențesc, 
cu gîndul la returul cu Verona, 
din Cupa U.E.F.A., dar și ani
mată de dorința de a-și îmbu
nătății neașteptata poziție pre
cară din campionat, unde deți
nea „lanterna roșie" la „adevăr" 
cu acel —7.

Și prima repriză a oferit o 
întrecere disputată, destul de 
bună chiar și in condițiile unul 
teren foarte greu. F.C. Argeș și-a 
impus punctul de vedere, mai 
ales datorită jocului bun al ce
lor de la mijloc (Badea, Ignat, 
Bănuță), a fost mai mereu în 
preajma buturilor lui Cristian, 
pe care l-a solicitat serios cu 
două corn ere șl un șut chiar 
hi minutul 1 și cu trei șuturi 
consecutive în minutul 9. Dar

această frecventă n-a fost men
ținută și pînă la pauză n-am 
mal înregistrat decît 
in următoarele 45 
F.C. Argeș n-a mai 
4 șuturi! Sportul 
dominată în prima 
apărat bine cu trioul 
Pană — Iorgulescu,

un șut, iar 
de minute, 
reușit deeît 
Studențesc, 

repriză, s-a 
M. Popa — 
a „filtrat* 

ce a putut prin Coraș șl a con
traatacat prin Stănici, dar des
tul de rar șl In prima repriză 
a avut doar trei șuturi la poartă.

După pauză, partida a fost mai 
echilibrată, dar, din păcate, ca
litatea jocului a scăzut, iar ra
portul de șuturi a fost doar 4—2, 
sumă egală cu... numărul de 
cartonașe galbene. Pe un teren 
alunecos, șuturile au fost în su
ferință, deși se recomandau, mai 
ales de la distanță. Iar fără 
greșeala de arbitraj din min. 71. 
care a dus la marcarea golului 
decisiv, rezultatul de egalitate 
de pînă atunci ar fi fost cel 
mai echitabil, chiar și în con
dițiile în care F.C. Argeș a do
minat. Pentru că nu e suficient 
să domini, ci să și marchezi!

Constantin ALEXE

CUPA ROMÂNIEI
Mecliurile desfășurate la mij

loc de săptămînă fa „Cupa 
României", competiție care se 
dispută sub genericul Dadadei. 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate: Partizanul Bacău — Me
canica Vaslui 4—0 (4—0), C.S.M. 
Lugoj — C.S.M. Reșița : _ 
(4—0), Progresul Odorheiu Secu
iesc — Gloria Bistrița 
(după executarea pesialty-uritor), 
Carpați Căzăneș'i — C.F.R. Paș
cani 0—1 (0—1), Unirea Urzlceni 
— Metalul Mija ' - - — 
la Gugești — 
Brăila 0—3 
Gh-eorghenl — 
Baia Mare 0—1 . .
lui Oraș Dr. Petru Groza — Mu
reșul Deva 2—0 (1—0), Granitul 
Babadag — Unirea Slobozia 3—2 
(2—0) Viitorul Drăgășani — Pan

durii Tg Jiu 0—1 (0—0) Carpați 
Agnita — Șoimii I.P.A. Sibiu 
3—2 (1—1, 2—2).
• DUPĂ PARTIDA RESTAN

TA Sticla Arieșul Turda — F.G 
Bihor (0—0), din seria a III-a a 
diviziei secunde, disputată 
miercuri, echipa orădeană, lide
ra clasamentului, a totalizat 24 
de puncte, iar turdenll 11 puncte. 
Aceștia din urmă au urcat un 
loc în clasament (15), în dauna 
formației Gloria Reșița (16).

0—1

2—4

1—0 (1—0), Fores- 
F.C.M. Progresul 
(0—1), Viitorul 
F.C. Maramureș 
(0—0, 0-0), Oțe- 
ru Groza — Mu-



sezonul sporturilor de iarnă a început SPORTUL
întîlnire de Cupă 

la schi alpin, des- 
în tradiționalul loc 
de la Sestriere, re- 
actualitate sporturile 
Evenimentul este cu

Recenta 
Mondială 
fășurată 
inaugural 
aduce în 
de iarnă. _ .. 
atît mai notabil cu cît sezonul 
care începe este unul încărcat 
de responsabilitatea participă
rii la Jocurile Olimpice de 
Iarnă de la Calgary : liderii di
feritelor probe își doresc în
cununată activitatea cu pre
țioasele medalii olimpice, iar 
performerii din linia „a doua" 
doresc... inversarea valorilor 
din vîrful topurilor.

Ne permitem, stimați cititori, 
acum, la început de drum 
competițional, o trecere tn re
vistă a principalelor raporturi 
de forțe din disciplinele ghe- 
țil și zăpezii, pentru a vă pune 
în temă cu ambianța startului 
de sezon. In schiul alpin mon
dial e greu de crezut că su
premația elvețiană, feminină și 
masculină, va fi pusă în dis
cuție, judecînd după autorita
tea cu care Firmin Zurbriggen, 
Maria Waliser și colegii lor 
au dominat în sezonul trecut 
slalomul, uriașul, super uria
șul și coborîrea. chiar dacă 
între ei s-a infiltrat iugosla
vul Rok Petrovici și chiar 
dacă, de curînd, la Sestriere. 
Blanca Fernandez Ochoa co- . 
meta spaniolă, care apare și 
dispare la mari intervale, s-a 
Impus în prima întrecere ofi
cială a sezonului olimpic, 
tuși, austriecii, suedezii 
schiorii din Statele Unite pot 
încurca cel puțin unele soco
teli, pentru ca distribuția me
daliilor olimpice să se facă 
mai... democratic. Dominația 
helvetă în schiul alpin își gă
sește corespondentul tn domi
nația patinatorilor vitezlștî din 
R. D. Germană. Korin Enke- 

Kanla și Christa Rotenburger 
domină deja în duda vîrstel 
lor înaintate (20 de ani !!) pri
mele curse, organizate în 
R.F.G. șt Olanda, pentru Clina 
Moudială. Cum la fiecare din 
ultimele ediții ale J.O. de iar
nă, patinatoarele din această 
țară șl-au tăiat partea leului 
din totalul de titluri șt me
dalii, o răsturnare de va’ori 
nu pare previzibilă la această 
oră. Patinajul artistic așteaptă 
eu nerăbdare duelul feminin

To- 
Și

care domină proba Individua
lă feminină dintre frumoasa 
Catarina Witt (R.D.G.) și Debbl 
Thomas (S.U.A.), 
vingătoare acum 
Europa, 
un an. 
Springs. 
Și, mai 
ambele, _ 
(și în cazul lor!) vîrstele „îna
intate", trecute de 20 de ani ? 
Aceasta este singura întrebare, 
căci la perechi și la dansuri, 
patinatorii sovietici nu vor 
permite nimănui să se apropie 
de podium : acel cuplu de vis 
al britanicilor, Jane Torvill, 
Christopher Dean, campion la 
Sarajevo, s-a retras între timp. 
Bobul menține pe sportivii din 
R D Germană în centrul a- 
tenției, tatonați fiind insă de 
elvețieni, dar foarte puternici 
în ultimele sezoane se afirmă 
sovieticii de la Riga, benefi
ciari ai unor noutăți de sen
zație tn materie de construcție 
a aparatelor. Imprevizibil se a- 
nunță însă topul final al ho- 
cheiștilor, Dată fiind admite
rea șl a profesioniștilor la 
Jocuri, cel puțin 4 reprezenta
tive își depun candidatura; 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Canada, 
S.U.A. pentru supremația asu
pra întregului sezon, dar mai 
ales la Olimpiada albă.

Ce ne va aduce noul sezon 
al sporturilor de iarnă ? Con
firmarea vechilor ierarhii sau, 
dimpotrivă, răsturnarea lor ? 
Ca întotdeauna, marea perfor
manță sportivă își amină răs
punsurile pînă în ultimul mo
ment. Cel al competiției...

KARPOV Șl KASPAROV REMIZEAZĂ
ultima, în

doi ani, tn 
pentru a ceda, acum 

acasă, la Colorado 
Ce va fi la Calgary ? 
ales, se vor menține 
tn frunte, date fiind

Radu TIMOFTE

MADRID, 3 (Agerpres). — 
Meciul pentru titlul mondial 
de șah, ce se dispută la Sevilla 
între marii maeștri sovietici 
Garrl Kasparov și Anatoli Kar
pov, a continuat cu partida a

19-a, încheiată remiză la mu
tarea a 63-a. Scorul se menține 
egal 9,5 — 9,5 puncte. In par
tida a 20-a, programată astăzi, 
Kasparov va avea piesele albe.

mus
TURNEUL CAMPIONILOR**

• Turneul desfășurat la Novi 
Sad In sistem elvețian cu parti
ciparea a 330 de oonourenți, s-a 
Încheiat cu cinci cîștigătorl: 
Bogdanov, Makulskl, Bebcluk, 
Zeitlin (toți din U.R.S.S.) 
Miranovici (Iugoslavia) cu '

- puncte fiecare. Cîte 7 puncte 
realizat cubanezul Boudi și 
goslavul Juklci.

• In turneul de la Kotor, 
locul intîl s-a situat marele ma
estru Iugoslav Bojidar Ivanovicl 
cu 7,5 puncte din 11 posibile, 
urmat de Mestrovlci și Arapovld 
— cu cîte 7 puncte.

• întîlnirea amicală desfășu
rată la Sevilla între o selecțio
nată a U.R.S.S. și reprezentativa 
Spaniei, s-a încheiat la egali
tate: 3—3. Au evoluat în acest 
meci foștii campioni mondiali 
Mihail Tall șl Vasili Smîstov, A- 
verbach, Polugaevski, aflațl la 
Sevilla cu prilejui meciului pen
tru titlul mondial dintre Karpov 
șl Kasparov.

• Federația Internațională 
șah a recomandat țărilor afilia
te la acest for să inițieze acti
vități în anul 1988, cu ocazia 
centenarului nașterii Iul Josă 
Râul Capablanca, renumitul șa- 
hist cubanez care a fost 
pion mondial în perioada 
1927.

o perioadă 
a fi partlci- 
organiiziat în 

se 
rasială

fost suspendat pe 
de trei ani pentru 
pat la un turneu
Africa de Sud, țară unde 
practică discriminarea 
Ir sport.

NEW YORK, 3 (Agerpres). In 
prima zi a „Turneului campio
nilor" la tenis, ce se desfășoară 
la ,,Madison Square Garden" din 
New York, suedezul Mats Wilan- 
der l-a întrecut cu 6—4, 6—i pa 
cehoslovacul Mlloslav Mecir, a- 
merlcanul Brad Gilbert a dispus 
cu 6—4, 7—6 de coechipierul său 
Jimmy Connors, '*
ștefan Edberg a 
4—6, 6—1 partida
Pat Cash.

La turneu mal
Lendl (Cehoslovacia) șl 
Becker (R.F. Germania).

iar suedezul 
cîștigat cu 6—4, 
cu australianul

participă Ivan
Boris

BASCHET ft La Badalona în 
meci pentru „Cupa Cupelor* la 
masculin, echipa locală Juven- 
tud a învins cu scorul de 92—91 
(47—36i formația belgiană Asu- 
bel MaJibork. Tn cadrul. aceleiași 
competiții, echipa IMT Belgrad 
a întrecut p2 teien propriu, cu 
scorul de 84—81 (44—42), forma
ția vest-germană TSV Leverku* 
sen.

CAlARTE Concursul inter
național de la Bruxelles, con-tînd 
pentru „Cupa Mondială", s-a în
cheiat cu o probă de obstacole 
cîștigată de sportivul francez 
Pierre Durand (..Japoekxuo"), 
cu timpul, de 27,63 și 4 puncte 
penalizare.

CICLISM ft Cea de-a 43-a edii - 
țte a Turului Albaniei a reunit 
la start 84 de alergători. In e- 
iapa a 3-a: Tirana ■— Skolr.l 
(115 km) pe locui întîi s-a cla
sat D. Pinari din echipa „17 
Nentorl", cronometrat cu timpul 
de 3h01:16 ft Cursa de șase zile 
ce se desfășoară pe velodromul 
„Luna Park" din Buenos Aires,

I

<:

de la

Există astăzi, la tot >
CURSA KILOMETRULUI 

LANSAT

RECORDURI LA TOATE 
PROBELE...

cam-

• După cum se anunță 
secretariatul Federației interna
ționale de șah, maestrul argen
tinian Miguel Angel* Quinteros a

GALĂ INTERNAȚIONALĂ LA TIMIȘOARA

La Timișoara a avut loc în- 
tilnirea internațională de box 
dintre selecționata de juniori 
a municipiului Timișoara șl 
Vofvodlna din Iugoslavia. în
trecerea, găzduită de sala de la 
complexul sportiv Bega, a fost 
Interesantă, cei peste 500 de 
spectatori declarîndu-se satisfă- 
cuți de frumusețea partidelor. 
In final, gazdele au obținut vic
toria eu 3—2. Iată rezultatele, în 
ordinea categoriilor (primii sînt 
sportivii timișoreni) : G. MOUer

b.ab.2 M. Beszedes, A. Huțencu 
b.p. M. Radu, V. Codreanu p.p.
L. Nikolici, A. Itihasz b.p. S. 
Paroski, I. Vasllică b.ab.2 M. 
Mlrkov 1. Bordaș b.ab.2 B. 
braimovici, V. Brașovan b.desc.
M. Peciarlca, M. Ștefan b.ab.l B. 
Vlrag, F. Domeny b.ab.2 D. Ka- 
ranovlcl, H. BItan b.ab.2 D. Kas- 
manlcl.

La încheierea reuniunii, tn 
meci amical. Doru Maricescu 
b.p, Glcă Adafinei. (Constantin 
CRETu — cores- )

I-

PE SCURT
Italia, 
Chile, 
După 

desfă-

reunește alergători din 
S.U.A., Elveția, Spania, 
Uruguay șl Argentina, ft 
11 etape, în cursa ce se 
șoară în Mexic, continuă să con ■
ducă rutierul mexican Salvador 
Esquival, urmat la două minute 
de coechipierul său Martin Es
parza. Etapa a 11-a a revenit la 
snrînt columbianului Nelson Ro- 
ciriguez, înregistrat pe distanța 
de 148 km cu timpul de 3h46:43.

HANDBAL ft Intr-un meci a- 
mioâl feminin selecționata Aus
triei a învins pe teren nronrlu, 
cu scorul de 23—22 fii—6). echi
pa’ Ungariei.

RUGBY ft Intr-un meci ami
cal. selecționata de juniori a 
R.F. Germani» a întrecut cu 
scorul de 10—6 (4—6), formația 
similară a litaliei.

SCHI ft Proba masculină de 
slalom uriaș desfășurată pe

plrtla de la Sestriere (Italia) a 
revenit ---------- ' ’ -----
McGrath, 
manșe cu timpul de 1:52,74. Pe 
locul secund s-a situat elveția
nul Accola — 1:53,10.

TENIS • In primul tur al tur
neului feminin de la Buenos Ai
res, Gabriela Sa.bati.nl a învins-o 
cu 6—4,. 6—2 pe Jill Hethering
ton, iar Isabel Vueto a dispus 
cu 7—6, 7—5 de Sabine Hack.

TENIS DE MASA ft Proba 
masculină pe echipe din cadrul 
Campionatului Mondial Univer
sitar ce se desfășoară la Sofia, 
a fost cîștigată de selecționata 
R.P. Chineze, care a întrecut, în 
finală, cu 5—0 formația U.R.S.S. 
In finala probei feminine, echi
pa R.P. Chineze a dispus cu 
3—0 de formația Coreei de Sud. 
• In localitatea suedeză. Vim- 
merby s-a disputat .meciul din
tre selecționatele Suediei șl 
Bulgariei, din cadruil „Gupei ligii 
europene". Gazdele au cîștigat 
cu 7—0.

americanului Felix 
înregistrat ta două

4

AZI, C. S. Ș. BACĂU
(Urmare din pag. 1)

antrenori, care lucrează și tn- 
drumă procesul de selecție și 
instruire In .8 ramuri sportive. 
Realizările obținute ir . ulti’-a 
perioadă ? Destule și dificil de 
enumerat în totalitate așa că 
ne vom mulțumi doar, cu tre
cerea în revistă a c°lor mai 
grăitoare.

Atletismul a avut și are re
prezentanți de seamă ai tine
rei generații. Profesorii Glcria 
Rață și Gheorghe Ardclca-u la 
Bacău, Ion Butucaru la fil’ala 
cluuului din Tg. Ocna scot a- 
proape ca pe bandă, cm «o =pn 
ne, cîte un atlet sau a’letă do 
calitate, mulți dintre ei aiun- 
gînd în loturile naționale de 
juniori sau, la maturitate tn 
secțiile de performantă alt 
marilor cluburi sportive. ‘ Iată 
doar două exemple ■ »“lpbw>1- 
tistul Mihai Bran este cam
pion național de sală si Per
formanța sa de aproape 17 m 
recomandă ca atare, la fel ca 
și Cătălin Mărunțeii! a’ttnsa- 
cum în secția clubului 'n-to- 
ria București.

Avînd specializarea baschet, 
însăși directoarea C.S.Ș. s-a 
ocupat cu selecționarea și for
marea tinerelor sportive dota
te pentru acest frumos joc cu 
mingea la coș. De aici a a- 
juns în echipa națională de 
senioare Constanța Fotescu- 
Grigoraș șl apoi Camelia Tă- 
năsescu. Echipa „Robotul" din 
localitate a activat și tn prima 
divizie a țării, iar jucătoarea 
“i Lucia Roșu, a fort coșeete- 
ra tntrecerilor din primul e- 
salon al anului respectiv. Bas
chetbalistul Tiberiu Susanu 
toacă Ia Ramira Baia Mare în 
. A" și ca el sînt și alții. Dar. 
de realizările secției baschet 
este legat și numele prof. Ion 
Mihai ■ nartnnrt șl nr!c°P”t 
antrenor.

Handbalul băcăuan este, de 
o lungă perioadă, in prim- 
nlanul disputelor de anvergură 
tn special prin echipa feminină 
Sțtirra. Au Plecat de ne 
ceste meleaguri formate 
școala cl’ibu’uî sportiv dî” 
calitate, multe elemente 
n-<mS mfnă caro au a’’tr>s

a- 
la 

în
de 
ci

In echipele naționale. Cîteva 
nume vor fi suficiente pentru 
a ilustra statornicia în perfor
manță și valoarea handbaliștl- 
lor și handbalistelor provenlți 
de la Bacău : Măricel Voinea, 
Dan Rotaru, Dan Dochița, Ioa
na Vasilca, Adriana Popa, E- 
lena Bondar, Angela Brîndu- 
soiu. Emilia Lttca, Mariela Bra- 
tu. Eugenia Jitaru etc., etc., 
sînt stele de primă mărime înl 
echipele din eșaloanele divizio
nare. Artizanii care nu precu
pețesc nimic pentru menține
rea ștachetei la un nivel cit 
mai ridicat se numesc : Eugen 
Manoliu. Alexandru Mengonî, 
Eugen Cucu și Ion Gheorghe.

Și fără a intra în amănunte 
trebuie să mai spunem că re
zultate bune au obținut tinerii 
sportivi si la lupte, gimnasti
că ritmică, tenis, tir și volei.

în încheiere o statistică : în 
ultimii trei ani, sportivii de la 
C.S.Ș. Bacău au obținut 110 
locuri pe podiumul unor mari 
competiții interne și Interna
tionale. iar anual 10—12 dintre 
et au făcut parte din echipele 
-ationale de juniori la diferite 
-amari sportive.

După cum este cunoscut, la 
viitoarea ediție a Olimpiadei 
Albe, ta februarie, la Calgary, 
patinajul viteză se va desfă
șura, in premieră la J.O., pe 
o pistă acoperită. Ferite de 
eventuale intemperii, de ger 
și, în orice caz, de posibili 
curențl atmosferici, întrece
rile de patinaj viteză vor în
registra cu siguranță, din 
start, un spor de calitate. 
După previziunile specialiști
lor se scontează pe noi ~ 
corduri olimpice la cele 
probe (cite 5 masculine și 
mlnine) care figurează 
programul de concurs. Și 
ceste recorduri așteptate 
prevăzute vor însemna 
doar Îmbunătățiri minime, 
ci corectări substanțiale. Ast
fel, specialiștii prevăd ca 
actualele recorduri olimpice 
să fie corectate ta corpore : 
bărbați: 500 m 36,23 — 36,00; 
1000 m 1:12,05 — 1:10,50; 1500 

1:49,00 ; 5000 m
6:35,00 ; 10 000 m

13:40,00; femei: 500 
38,50; 1000 m 1:18,84 

1500 m 1:59,30 —

re-
10 

fe- 
pe 
a- 
și 

nu

fond. Dar dacă, a„esi
semn bun, nu va ninge intr-o 
măsură suficientă? Pentru a 
nu păți cumva ca alțl organi
zatori ai trecutelor Olimpiade 
Albe care s-au văzut fără ză
padă la momentul cel mai 
Important, canadienii au pre
gătit aparatura necesară 
pentru producerea zăpezii ar-, 
tlflciale. S-a avut în vedere, 
mai ales, faptul că la Calgary 
în numai cîteva ore tempera
tura poate lesne ajunge de la 
minus 10 la plus 16 grade... 
Șl organizatorii nu vor să 
riște nimici

I. 1:52,46 —
■ 6:45,44 -
1 14:03,92 —
i m 39,28 —
■ — 1:17,00:. __
■ 1:57,00 ; 3000 m 4:16,85 — 4:10,00;
; 5000 m 7:20,99 — 7:10,00.
■ Pronosticurile, cit ar fi ele
■ de judicios calculate, rămta
' totuși niște pronosticuri șl 
[ un, te miri ce fapt acolo,
i le-ar putea infirma. Deci, un
■ bob zăbavă șl
1 da, după care
1 cit au fost de
i previziuni 1

- -r____ , — mal
multe sporturi, probe de ki
lometru lansat: automobilism 
motociclism, ciclism, schi al
pin, schi nautic etc. Recent, 
gama acestui kilometru lan
sat s-a mărit prin introduce
rea (deocamdată doar în ca
lendarul actualului sezon 
competitions!) a unei probe 
de schi... fond. Aceasta se va 
desfășura pe două categorii: 
una rezervată schiorilor în 
activitate, a performerilor, iar 
cealaltă va fi deschisă, schio
rilor diletanți. Numeroase 
premii vor răsplăti pe cei 
mai buni dintre competitorii 
acestui kilometru lansat care 
va avea loc în Franța.

i 
J

vine Olimpia- 
abia vom ști 
exacte aceste

DACĂCHIAR
NU VA NINGE I

Dar apropo de Calgary. Re
cent deasupra localității și a 
zonelor învecinate din Alber
ta a căzut prima zăpadă, 
aceasta localnicii, mai 
seamă cei care. Intr-un 
sau altul, au legătura cu 
ganizarea apropiatelor Jocuri 
Olimpice de iarnă, văd un 
semn bun pentru o iarnă bo
gată tn ninsori. Un strat 
convenabil de nea va asigura 
„baza materială" pentru con
cursurile de schi, alpine

In 
cu 
fel 
or-

POPULARITATEA CRESCINDĂ 
A CICLISMULUI

Unul dintre sporturile care 
se bucură de o popularitate 
crescîndă în țările de peste 
Ocean este ciclismul, prezent 
cu tot mai multe Tururi pe 
agenda competițională. Ast
fel. pînă acum au avut loc 
Turul S.U.A., al Columbiei, 
al Mexicului, al statului Chile, 
iar anul viitor, în februarie, 
va avea loc Turul Cubei. 
Foruri cicliste din alte țări 
studiază, de asemenea, 
nizarea unor asftel de 
petiții de anvergură.

orga- 
com-

Rubrică realizată d.
Romeo VILARA

IN PRELIMINARIILE C.E.
...s-au desfășurat miercuri sea

ra două meciuri. In gruroa a 
5-a, echipa Ungariei a dispus 
pe teren propriu, mai greu decît 
se credea, de reprezentativa. Ci-' 
prului: 1—0 (0—0). Și să notăm, 
că golul vlotoriel a fost marcat 
abia in mln. 90 de către Kiprich! 
In această grupă mai sînt de 
jucat două partide: reeditarea 
meciului dintre Olanda și Cipru 
(cu porțile Închise) pe teren 
propriu șl apoi Grecia — Olan
da, ia Rhodes. După toate pro
babilitățile, se va califica echi
pa Olandei, care în mod nor-

disputat meciul

mal, nu poate pierde joeul cu
Cipru.
1. Olan<da 6 4 2 0 8- 1 10
2. Grecia 7 4 1 2 12-10 9
3. Ungaria 8 4 0 4 13-11 8
4. Polonia 8 3 2 3 9-11 8

5. Cipru 7 0 1 6 3-12 1
După meciul Luxemburg — Sco-

ția 0—0 !, s-a.u încheiat partidele
din grupa a 
tul final:

7-a. . Iats clasam en-

1. IRLANDA 8 4 3 1 10- 5 11
2. Bulgaria 8 4 2 2 12- 6 10
3. Belgia 8 3 3 2 16- 8 9
4. Scoția 8 3 3 2 7- 5 9
5. Luxemburg 8 0 1 7 2-23 1
• La Sofia s-a 

dintre selecționatele Bulgariei și 
R.F. Germania, conttad pentru 
preliminariile Campionatului Eu
ropean de fotbal rezervat echi
pelor de tineret. * ’
obținut 
2—1 (1—0).

tn cadrul aceleiași competiții, 
echipa Italiei a învins pe teren 
propriu, cu scorul de 6—0 (1—0), 
formația Portugaliei.
GOLGETERII CAMPIONATELOR 

NAȚIONALE
La ora actuală (sezonul ta 

curs), clasamentul golgeterilor 
campionatelor naționale din Eu
ropa se prezintă astfel: 20 goluri» 
Knaller (Admira Wacker); 18 g: 
Tommy Coyne (F.C. Dundee); 
17 g : Zoran Stoiadinovlci (Rapid

Gazdele au
victoria cu scorul de

Viena) : g : Ally Mc
(Glasgow Rangers) ; 15 g : 
țu.rcă (Steaua București) ; P.ul 
Perstling (Voest Linz) ; AH (Be- 
siktas Istanbul) ; John Erikssen 
(Servette Geneva) ; Mdroci’ttt 
(Union Luxemburg) ; John Ro
bertson (Hearts Midlothian) ; 
Nasko Slrakov (Vitoșa Sofia).

TURNEE DE IARNA...
In luna oecemorie, eînd multe 

din campionatele naționale in
tră ta pauză de iarnă, echjnele 
europene de club și chiar uneia 
reprezentative vor efectua tur
nee în țări unde clima este mai 
bllndă. Astfel, ou toate că din 
reprezentativa R.F. Germania 
vor .lpsl mai muiți titulari, se
lecționerul vest-german Franz 
Beckenbauer și federația de 
specialitate au hotărțt să susți
nă două jocuri ta America de 
Sud. Astfel lotul vest-german va 
susține un prim joc, la 12 decem
brie, cu _ 
deeembrie 
gentina. 
vor lipsi numeroși titulari, 
frunte
Klaus Allots (Marseille) Dorfner 
(Bayern), Berthold (Verona) — 
accidentat. Vor face parte din 
lot Llttbarski deși acesta acuză 
o întindere de ligamente, tinerii 
Klinsmann (Stuttgart) Hochstăt- 
ter (Monchengl-dbaeh), 
(Kaiserslautern). Rolff 
kusen) va sos' ulterior, 
meciul din Cupa U.E.F.A., 
miercuri, cu Feyenoord.

șl lotul austri c și-a anunțat 
participarea la un turneu ta 
sudul Franței. De la 2 fe
bruarie 1988 austriecii (fără 
selecționerul Branko Elsner) vor 

' evolua în compania echipelor 
Toulouse. Monaco șl a reprezen
tativelor Franței. Elveției și Ma
rocului.

ft tn preliminariile olimpice; 
Grecia — Polonia 0— ■ (0—0). A 
marcat: Rudy: Ibgo-’n-»-. —

Belgia 4—0 ’

Brazilia, iar la 16 
un altul. ou Ar- 

Din lotul vest-german 
în 

cu Voller (Roma),

Foda 
(Lever- 

după 
de
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