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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, 
marți s-au desfășurat lucrări
le Plenarei Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice 
Sociale a României.

Împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, in prezidiu 
au luat loo membri ai Biroului 
Permanent al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale.

A fost adoptată in unanimita
te următoarea ordine de zi

1. Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1988.

2. Proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și gos
podăririi apelor pe anul 1988.

3. Proiectul Planului financiar 
centralizat al activității econo- 
mico-sociale pe anul 1988.

4. Proiectul Bugetului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România pe anul 1988.

Dezbaterile generale din ca
drul plenarei au fost precedate 
de studierea și discutarea do
cumentelor înscrise pe ordinea 
de zi in cadrul secțiunilor Con- 

. siliului Suprem al Dezvoltării 
Economico-Socialc, ale căror lu
crări s-au desfășurat luni după- 
amiază și marți dimineața.

în legătură 
din secțiuni.
Constantin Dăscălescu, 
ministru al guvernului, 
zentat o sinteză.

Plenara Consiliului 
al Dezvoltării Economice 
Sociale și-a desfășurat lucrări
le sub semnul orientărilor de 
excepțională însemnătate cu
prinse in Raportul prezentat 
de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Conferința Na
țională a Partidului Comunist 
Român.

Plenara a dat o • înaltă apre
ciere rolului determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în elaborarea și înfăptuirea po
liticii partidului și statului nos
tru, a propunerilor de dezvol
tare social-economică, de edifi
care a socialismului în tara 
noastră, activității neobosite, 
desfășurată, cu abnegație și 
dăruire, cu înflăcărat patrio
tism, consacrată bunăstării 
poporului nostru, progresului și 
înfloririi României socialiste.

A fost adus un cald omagiu 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu pen
tru contribuția remarcabilă la 
elaborarea politicii partidului 
și statului nostru, Ia afirmarea 
puternică a științei ca foită a

Și

cu dezbaterile 
tovarășul 

prim- 
a prc-

Suprem
Si

tă-al
invățămintu-

progresului multilateral 
rii, la înflorirea 
lui și culturii.

Vorbitorii au 
proiectele de plan 
elaborate sub directa îndruma
re și cu participarea nemijloci
tă a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, asigură dezvoltarea 
continuă a economiei româ
nești, creșterea puternică a for
țelor de producție, extinderea 
bazei de materii prime și 
energetice, modernizarea tutu
ror ramurilor, prin introdu
cerea celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor.

In preajma Noului An, vor
bitorii au adresat secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu. urarea de „La 
mulți ani !“, multă sănătate și 
putere de muncă, de succes in 
îndeplinirea sarcinilor de înal
tă răspundere încredințate de 
partid și popor, in înfăptuirea 
Programului partidului de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre co
munism.

După încheierea dezbaterilor, 
plenara a aprobat in unanimi
tate documentele aflate pe or
dinea de zi și a hotărît ca pro
iectele Planului național unic 
de dezvoltare economico-socia- 
lă, Planului de dezvoltare a 
agriculturii, industriei alimenta
re, silviculturii și gospodăririi 
apelor și al Bugetului de Stat 
pe anul 1988 să fie înaintate 
Marii Adunări Naționale.

Primit cu cele mai alese sen
timente de dragoste și prețuire, 
in încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale.

Cuvîntarea a fost urmărită 
cu profund interes, cu deplină 
aprobare și subliniată, in repe
tate rinduri, cu vii aplauze.

Puternic mobilizați de apre
cierile și îndemnurile cuprinse 
în cuvîntarea secretarului general al partidului, participan- 
ții la acest forum al democra
ției noastre muncitorești, revo
luționare au dat glas voinței 
tuturor oamenilor muncii de a 
traduce neabătut in viață in
dicațiile și orientările stabilite, 
de a acționa cu dăruire și ab
negație pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a obiec
tivelor și sarcinilor stabilite de 
Congresul al XlII-lea si Con
ferința Națională ale partidului.

apreciat că 
pe anul 1988,

g

SCHIORII ALPINI VIZEAZA COTA
PERFORMANȚELOR SUPERIOARE

Capricioasă această iarnă, 
mai ales pentru schiorii noștri 
fruntași. Pînă acum cîteva zile, 
stratul de zăpadă de pe piftiile 
din Postăvar n-a fost suficient. 
In Bucegi însă, grosimea lui 
este optimă, iar schiorii alpini 
și-au stabilit baza la Sinaia. 
Obiectivul major din actualul 
sezon îl constituie întrecerile 
Campionatelor Balcanice, orga
nizate în țara noastră între 12 
și 13 martie 198S, la Predeal 
(fondul) și Poiana Brașov (al
pinele)

In vederea acestui eveniment 
..alpinii" noștri și-au început 
pregătirile din vreme. Federa
ția de specialitate a alcătuit 
loturile — seniori și juniori — 
care în această vacanță se află în 
plin proaes de antrenament. 
Juniorii Mihai Meghea. Cătălin 
Benasic, Ion Moraru, Ion Ma
gyar și Ion Pogon se află în 
grija antrenorilor Ion Bogdan 
și Mihai Bîră-jr. Tinerii schiori 
străbat pantele din Bucegi cu 
entuziasmul tinereții și dezin
voltura talentului. Se lucrează 
în ritm susținut, cei doi teh
nicieni, și ei destul de tineri, 
fiind mulțumiți de primele alu
necări pe zăpadă ale elevilor 
lor.

tn „Valea Dorului" porțile de 
slalom tint montate într-o „ar
hitectură" foarte complicată. 
Schiorii încearcă, sub suprave
gherea severă a antrenorilor 
lor. rezolvări cit mai rapide 
și mai eficace. Se repetă mereu

fiecare ocolire, fiecare mișcare.
Seniorii nu se lasă nici ei 

mai prejos. Antrenorii Dan 
Cristea și Liviu Predeleanu au 
un grup de schiori in care ex
periența lui Vili Podaru și Do
rin Dinu se îmbină armonios
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Schiul în plină activitate... Foto : Aurel D. NEAGU

1

cu elanul și tinerețea (abia au 
terminat cu junioratul) lui 
Emilian Focșeneanu, Ion Pinke 
și Ion Frățilă. Intr-un singur 
antrenament se fac nenumărate 
coborîri, astfel incit traseul se 
parcurge aproape cu... ochii în
chiși. Cei doi antrenori corec
tează fiecare mișcare greșită.

Exigența lor este extremă și 
este bine așa. Performantele 
„alpinilor" seniori se lasă aș-

Paul IOVAN
(Continuare în pag. 2—3)
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Marginalii la Campionatele Balcanice de gimnastică - juniori

SCHIMBUL DE MUME A

VICTORIE

ROMÂNEASCĂ

g

g

Un an competițional bo
gat pentru gimnastica noas
tră s-a 
mir, cu 
deci a 
sugera, 
viitorul _____  __ ___ _____
git sport : Campionatele Balca
nice, care au evidențiat, o dată 
în plus, bogata pepinieră de 
cadre talentate, valoroase. Cele 
34 de medalii obținute de spor
tivii noștri — 13 de aur, 11 de 
argint și 10 de bronz — atestă 
faptul că școala românească de 
gimnastică se impune pe plan 
internațional și la eșalonul ju
niorilor. Astfel, anul competi

încheiat, recent, la Iz- 
o întrecere de juniori, 

speranțelor, pentru ' a 
parcă, perspectivele, 

acestui atît de îndră-

MARAMUREȘENII RĂSPUND AFIRMATIV
ȘI ARGUMENTEAZĂ CONCRET

La intrebarea-generic pentru rubrica noastră răspunsul este dat, din capul locului, printr-un 
simplu și apăsat „Da I", frumoasa figură făcută de Maramureșul sportiv in peisajul perfor
manței românești din ultmii ani trebuind explicată, de bună seamă, și prin consecvența arătată în 
susținerea ramurilor prioritare. Nouă la număr pentru județul din nord-vestul țării, ele’ au unele... 

purtătoare de cuvint autoritare.

țional ’87 al gimnaștilor se în
cheie fructuos, ceea ce poate 
deveni o premisă pentru rea
lizarea unor rezultate șl mai 
bune în viitoare competițij.

Conform programului, la Iz
mir primii care au intrat în 
concurs au fost băieții. Ei au 
evoluat într-o manieră net su
perioară la mai toate aparate
le— eu excepția barei, r.nde 
Adrian Gal și Nicușor Pascu 
au ratat. Cu toate aceste scă
pări. gimnașții noștri s-au im
pus în mod categoric prin evo
luții cu un grad mare de difi
cultate, siguranță și acuratețe, 
prestații apreciate deopotrivă 
de- publicul spectator, venit în 
număr mare, cît și de bri
găzile de arbitri. Astfel, 
la individual compus pe pri
mele patru locuri s-au situat 
sportivii români : Florin Purje, 
Carol Schupkegel, Adrian Că
tănoiu și Adrian Ciucă, ei a- 
ducînd și echipa României pe 
primul loc cu o diferență de 
aproape opt puncte (!) tată de 
a doua clasată, formația Bul
gariei. Finalele pe 
fost un recital al 
noștri (cu excepția 
care juniorii noștri
cut în prestații de un înalt ni
vel tehnic și spectacular răs
plătite cu îndelungi aplauze de 
publicul spectator. Amintim 
doar pe cei ce s-au situat pe 
primul loc — la sol: 
Schupkegel; cal: Florin 
inele 
furi: 
lele: Adrian Ciucă.

La gimnastică sportivă 
te. unde au evoluat 
Potorac. Mirela Sidon. 
Neculiță,
Gabriela Gheorghe și Eugenia 
Popa, concursul s-a transfor
mat într-o întrecere între gim
nastele noastre, care au avut 
evoluții impecabile, apreciate 
cu note maxime, cum a fost ca
zul Mirelei Sidon în finaia la 
sol. pentru care a primit nota

LA CAMPIONATELE

DE ÎNOT ALE S.U.A

INIȚIALE CARE AU CUCERIT
LUMEA... ÎNOTULUI

Chiar dacă într-un loc sau altul din tară au 
apărut. între timp, piscine și mai moderne, ba
zinul dân Baia Mare rămîne unul de referință 
pentru natația românească, al cărei ,,miracol" 
— ca să reamintim un titlu dintr-un cotidian 
de mare tiraj de peste hotare — nu poate fi 
despărțit în vreun fel de numele centrului ma
ramureșean. Socotiți șt dumneavoastră, stimați 
cititori : cea dinții medalie olimpică a acestei 
atît de importante discipline în programul J.O.. 
un trofeu (din trei) la .mondiale", un titlu eu
ropean (din două), de cinci ori „aur" la Univer
siadă^ alte medalii la C.E. de seniori sau juniori 
(trei izbînzi la nivel juvenil din totalul de cinci). 
Spre a vorbi doar de reușitele la competițiile de 
vîff, de Noemi I.ung. Anca Pătrășcoiu (acum la 
Dinamo), Stela Pura, Robert Pinter (în prezent

la Steaua). Andreea Sighiarto, Teodora Hauptri- 
cht. Ramona Terșanschi, Eniko Palcncsar, amin
tind însă neapărat de atît de concludentele vic
torii la naționale, unde inițialele CSMS se aflau 
adesea repetate chiar pe cinci-sase trepte ale 
ierarhiilor unor probe. Și, nota bene, totul a 
plecat de Ia zero, acum un deceniu, cînd s-a fi
xat dublul scop al muncii în piscina acoperită 
— învățarea înotului a'e către toți copiii din gră
dinițe și clasele 1—5, pe de o parte, selecția ce
lor cu reale aptitudini, pe de alta. Iar astăzi 
dublă e si... bucuria, cum pot să sus
țină Ioan Pop sau Ovidiu Teodor, președintele, res
pectiv secretarul C.J.E.F.S., generată atît de

Geo SAEJCHI

(Continuare în pag 2—3)

aparate au 
Simnastilor 
barei) în 
s-au intre-

NEW YORK, 22 (A&ER- 
PRES). — In cadrul cam
pionatelor internaționale de 
înot ale S.U.A.. ce se des
fășoară la Orlando (Flori
da), înofătoarea româncă 
Tamara Costache a cîstigat 
proba de 50 m liber, cu 
timpul de -25.68, fiind urma
tă de Dara Torres (S.U.A.)
— 25,69.

Alte rezultate. feminin: 
100 m bras: Tracey McFar
lane (Canada) — 1:11,19:200 
m mixt: Michelle Griglione 
(S.U.A.) — 2:16.19; 200 m 
spate: Krisztina Egerszegi 
(Ungaria) — 2:11.86: mascu
lin: 50 m liber: Tom Wil
liams (S.U.A.) — 22,73 ; 400 
m liber: Matt Cetlinski 
(S.U.A.) — 3 :49,95 . 200 m 
spate : Dan Veatch (S.U.A.)
— 2:02,22 ; 200 mixt : Da
vid Wharton (S.U.A? — 
2:02,52.

Adrian Cătănoiu; 
Carol Schupkegel ;

— fe-
Gabriela 

Maria 
Lăcrămioara Filip

Elena DOBINCA

(Continuare în pag. a 4-a)

Tradiționala 
ancheta 

a ziarului
Caro! 

Purje:

în pag. 2-3 REZUL- 
COMPLETE ALE AN-

Citiți
TATEI.E
CHETEI, la care au partici
pat antrenori, conducători 
de club, cronicari aî zia
rului nostru.

l-A DESEMNAT 
PE CEI MAI BUNI 

FOTBALIȘTI 
ROMÂNI 

ANULUI 1987
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După primul tur al Campionatului junioarelor

ÎNCEP sa se AFIRME ECHIPELE BUCU
EDUCAȚIA FIZICĂ. FACTOR ACTIV IN FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 
*-f— însemnări de la

1

Liceul ,, Spiru Haret" din Capitală
Primele săptă nini de școală • 

din acest aa, >. Lie toi „Spiru 
Haret" din Capitală... în fiecare 
rc&eație, animație mare în 
curtea interioară. Elevii simt ne
voia să alerge, să facă mișcare. 
Mingiile de baschet, aflate aici 

------- ------- " liceul avînd o 
sport 
ame-

la mare preț 
puternică tradiție în acest 
— circulă cu o frecvență 
țltoarc...

In clas; au rămas puțini 
fete șl băieți. Printre ei, 
geta Miroșan din a IX-a A, Flo
rin. Mocanu și Victor Boblea, 
din a Xl-a E. Sînt cel care fac 
parte din categoria așa-numltă 
a „timizilor".

Profesoarele-dlrlglnte ale celor 
doua clase, Mioara Leucuția și, 
respectiv, .Lenke Sekelyi, au fă
cut primele eforturi pentru a-i 
apropia de colectiv. Nu este o 

” cere răbdare, 
"ic. ceea ce nu 

două

elevi, 
Geor-

treabă ușoară, 
mult tact pedage 
lipsește, de altfel, celor 
profesoare. S fur. specialitatea 
lor este educația fizică, adică 
una din materiile cele mai în
drăgite de elevi. Prin interme
diul educației fizice, iată, acum, 
la finele trimestrului ț, și Geor-

geta, și Florin, și Victor au în
depărtat barierele timidității.

Ne explică prof. Leucuția : 
„In activitatea mea didactică ml 
s-a tntimplat să mai intllnesc e- 
levl și eleve cu tendința de izo
lare fată de colegi cazul Geor- 
getel Mlroșan n-a fost singurul... 
M-am făcut că nu observ absen
ta ei din viața clasei, am cău
tat să mi-o apropii. Am numit-o 
colaboratoarea mea directă la 
lecțiile de educație fizică, la 
activitățile sportive' din școală, 
i-am lăudat, apoi, apariția la 
primele jocuri de volei, am în
curajat-o, i-am dovedit că are 
talent. A ajuns, astfel, tilulacă 
nu numai in echipa clasei, ci și 
in cea a liceului. Iar după un 
sondaj efectuat de Clubul Spor
tiv Școlar nr 1 a fost promova
tă in secția de performanță a 
acestei unități de învățămînt...".

Prof. Marin- Oancea" directo
rul C.S.Ș. 1, confirmă: „George- 
ta ’este un talent autentic. De 
mult n-am mai avut, la nivelul 
fetelo. tînără cu asemenea 
calități: îndemînare, fantezie,
forță,' spirit colectiv".

Spirit colectiv ! Adică ceea ce 
nu se întrezărea inițial !

tn plină vacantă de iarnă, fotbalul rămine in prim-planul prefe
rințelor elevilor.,. Foto : Gabriel MIRON

Prof. Ler.ke Sekelyi ne pre
zintă, la rîhdu-i, „cazurile" ei : 
„Clasa n-a acceptat ca Florin șl 
Victor să rămînă oarecum deta
șați de colectiv, cl a dorit ca 
toți elevii, indiferent de calită
țile lor fizice și intelectuale, să 
formeze o familie, să se respec
te, să se pcețuiască. iar lecțiile 
de educație fizică, prin caracte
rul lor mobilizator, au facilitat 
o asemenea finalizare a efortu
rilor. Florin s-a dovedit un ex
celent șahist, 
și in echipa 
set, în timp 
pășit vizibil 
ță de lucrul 
gimnastică, la spaliere în special. 
Timiditatea este acum ceva de 
domeniul trecutului. Amîndoi se 
bucvj.ă dO simpatiț întregii cla
se, se simt, realmente, ca într-o 
adevărată familie !...“

Directorul liceului, prof. Geor- 
geta Bărbulescu, scoate în re
lief calitatea muncii educativ- 
formative pe care o desfășoară 
„cete două admi abile colege", 
cum ține să sublinieze, precum 
șl a mai tinerel profesoare de 
educați" fizică Eleoncva Răduț, 
dirigintă și ea la clasa a XII-a 
G, în același timp directoare 
pentru problemele de tineret. 
„Profesoarele noastre de la ca
tedra tie sport" — conchide di
rectoarea — ne ajută mult în 
programa. de educare a elevi
lor, în pregătirea pentru muncă 
și viață, formindu-le personali
tatea, cultivîndu-le, prin interme
diul unor multiple activități, In
clusiv excursiile și drumețiile, 
dragostea față de patrie, partid 
și popor, de tot ce s-a. construit 
în țara noastră în acești ani mi
nunați ai socialismului, și îndeo
sebi, în ultimele două decenii, în 
EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU". 
O subliniere pe care directoarea 
Liceului „Spiru Haret" a ținut 
să o facă și la un recent schimb 
de experiență cu secretarii or
ganizațiilor de partid și direc
torii liceelor din București.

sperăm să-1 vedem 
de baschet a da
ce Victor și-a de- 
unele reticențe fa

la aparatele de

Tiberiu STAMA

MARAMUREȘENII RĂSPUND AFIRMATIV
(Urmare din pag. 1)

rezultatele in marea performan
tă, cît si de faptul că, practic, 
nu există copil de virstă șco
lară să nu știe a înota — iar 
asta nu doar in Baia Mare, din 
moment ce s-au organizat 
cursuri de inițiere, în vacanțe 
pentru școlarii din Seini, Baia 
Sprie, Vișeu, Borșa.

Ideea majoră a fost — dacă 
acceptăm afirmația vicepre
ședintelui F.R.N., loan Dîrjaâ 
— unificarea, în urmă cu opt 
ani, a două secții, de la CSM 
și CSȘ, cu rezultate diferite, 
ajungindu-se la patru inițiale 
ce au cucerit lumea înotului. 
CSMȘ a însemnat vreme bună 
un unicat, un exemplu (pre
luat la ora actuală de piteșteni 
sau suceveni), un colectiv pu
ternic, in care totul era dHri- 
jat de un antrenor coordona
tor, de veșnic nemulțumitul 
Gheorghe Dimeca. Prioritatea 
Înotului s-a vădit, de aseme
nea, în asigurarea bugetu
lui corespunzător în cadrul 
C.J.E.F.S. și C.S.M., federația, 
C.N.E.F.S. îngrijindu-se de 
buna funcționare a Centrului 
olimpic din Baia Mare, unde 
au fost și sînt cuprinse talen
te inclusiv din alte orașe. în 
exploatarea bazinelor — celui 
acoperit i s-a adăugat, mai nou, 
altul în aer liber — un aport 
însemnat au Consiliul Popular 
Județean, Inspectoratul Școlar, 
cum ține să precizeze directo
rul A.B.S., Tiberiu Kalona. E- 
xistă, apoi, condiții de cazare 
și masă în căminul și cantina 
cu 200 de locuri, sau la in
ternatul CSȘ 1, unde un pa
lier e al înotătorilor.

S-a tot discutat de lucrul pe 
nivele, șase cu totul în aceas
tă repartizare a tehnicienilor pe 
grupe de virstă, dar întrebarea 
legată de un anume pas pe Ioc 
în momentul actual nu putea 
fi ocolită. Atunci cînd am 
pus-o discuțiile s-au aprins în 
jurul unei „mese rotunde". 
„Avem tot ce ne trebuie, stfS- 
ținea I. Pop, dar antrenorii nu 
au mai făcut o selecție 
loare, ' ’
destule talente. Credem 
luția actuală cu Marian 
coordonator și conducînd gru
pe de copii născuți în... 1982 e 
Viabilă". Categoric în tot ce a 
spus s-a arătat mai cu seamă 
Ion Marinescu, președintele 
CJS.M., pentru care, e limpede,

„înotul 
tinuare

Ni s-a vorbit de cei 16 spor
tivi de 14—15 ani care lucrea
ză pentru loturile de juniori și 
Concursul Prietenia — „deasu
pra" acestui nivel unde acti
vează soții Bachner, nu mai e- 
xistă, practic, vreun altul, re- 
nunțîndu-se 
perspectivă, buni doar pentru 
competițiile 
celelalte eșaloane. Ni s-a dat 
și o seamă de nume, din cei 
aproape 200 de copii născuți în
tre 1972—1981 (evidență ținută 
de metodistul Andrei Solyom) : 
Cosmin Breban, 
tantin,
Carmen
Rodi, Cristian Moldovan, Ioana 
Pop, frații Gherghei, trei la nu
măr, fii de miner, extrem de 
talentați și bine făcuți.

băimărean va fi în con- xemplificind, 
fruntea"

la seniori fără

naționale. — , de

i, Bogdan Cos- 
Luminița Lăzărescu, 
Ciubotaru, Adriana

IN CĂUTAREA „VERIGILOR"

pierzîndu-se pe
de va- 

drum 
că so- 
Slavic

Cînd a venit vorba de gim
nastică feminină, interlocutorii 
reporterului au plecat în dis
cuție de la o comparație cu 
înotul, recunoscînd cu franche
țe după generația Rodicăi 
Dunca — componentă a echi
pei campioană mondială la 
Fort Worth, unde se clasa a 
clncea la individual compus, 
medaliată cu argint la J.O. de 
la Moscova — verigile perfor
manței de cel mai ridicat ni
vel s-au cam rupt. Cauzele, 
mai multe, nu în ultimul rînd 
legate de activitatea de atunci 
a cadrelor tehnice. Dar această 
disciplină a continuat să ră- 
mînă prioritară, regindindu-se 
întregul proces de selecție și 
pregătire, sub toate aspectele. 
S-a ajuns astfel la un complex 
de patru săli, învecinate cu un 
cămin cu 42 de locuri, ce.ea ce 
duce la eliminarea timpilor 
morți intre diferitele puncte din 
programul zilei, cu asigurarea 
materiei în învățămînt într-un 
orar capabil să permită efec
tuarea unui cît mai ridicat nu
măr de ore de antrenament. 
Cum șl bugetul este corespun
zător, colectivul tehnic repar
tizat pe patru nivele — de la 
acela actualmente de vîrf, unde 
lucrează antrenoarea 
Eigia Marinescu, C. 
Iuliana Șimonfi, pînă 
pele pentru fetițele de „a-ntîia1 
— a putut să atingă revirimen
tul pe care-1 concretizează în 
o serie de date Ov. Todor, e-

emerită 
Petrescu, 

la gru-

0 
D

0
0
0 
o 
o 
o
D n

n

mai întîi, prin 
prezența Mirelei Pasca în echi
pa cîștigătoare a Concursului 
Prietenia, tot ea clasîndu-se a 
patra la individual compus în 
această competiție de renume 
între speranțele gimnasticii, 
găzduită, în vară, chiar la Baia 
Mare, în condiții unanim apre
ciate de oaspeți. Mirela a mai 
făcut parte din formația cam
pioană la categoria a treia, îm
preună cu Liliana Pricop, Mi- 
hacla 
Alina 
doci, 
după 
te, 
deocamdată, cu unul. Ancuța 
But, de la „a patra" sau, dacă 
ne gîndim mai în perspectivă, 
Noemi Vinczc, Camelia Mora, 
Nicoleta Pintea — fete de 11 
ani, cu patru dintre ei de gim
nastică — sînt âlți muguri ai 
performanței. „E necesară o 
atmosferă stimulatoare de lu
cru, astfel incit fiecare grupă 
să lucreze în momentul res
pectiv pentru obiective precise, 
însă cu gîndul permanent la 
J.O., C.M., C.E.“, spune pre
ședintele C.J.E.F.S., enunțînd 
un autentic punct prioritar pe 
agenda momentului, de pe care 
nu lipsesc nici acțiunile din 
continuarea celor începute în 
vară 
ghetu 
Tîrgu 
Seini,
semnat atît o binevenită popu
larizare a gimnasticii în județ, 
cît și surse de venituri.

Iojiban, Mariana Tcrpe, 
Codrcanu, Niculina Go- 

și a urcat pe podium 
întrecerea la două apara- 

Mihaela... mulțumindu-se,

prin demonstrații 
Marmației, Vișeu 
Lăpuș, Șomcuta 
Baia Sprie. Ele

la Si
de Sus,

Mare, 
au în-

Campionatul Republican al 
juniorilor si școlarilor la hand
bal, ediția a 27-a, și-a con
sumat primul din cele trei 
tururi. în cele ce urmează vom 
face scurte referiri cu privire 
la întrecerea fetelor, în cele 
patru serii.

O frumoasă reîntîlnire cu 
handbalistele de la C.S.Ș. „Mi" 
hai Eminescu" din Iași, antre
nate de prof. Gică Soveja, ca
re după titlul cucerit astă-vară 
s-au instalat, fără să cunoască 
înfrîngerea, în fruntea clasa
mentului seriei A. Ele sînt ur
mate de colegele din Galați 
(prof. Gheorghe Cojocaru), ca
re vor să amintească prin evo
luția lor că titlul ediției a 25-a 
nu a poposit întîmplător. în 
orașul de pe malurile Dunării.

In seria B consemnăm o 
spectaculoasă „ofensivă" a ti
nerelor handbaliste bucurește- 
ne, multă vreme absente, ne
justificat, din turneele finale. 
„Tandemul" C.S.Ș. 5 Rapid 
(prof. Aurelia Măgulescu) și 
C.S.Ș. 2 Mecanică Fină (prof. • 
Grigore Niță) pare să repre
zinte în acest an competițional 
ofensiva... Capitalei.

în fruntea seriei C se află

tot o „obișnuită" a turneelor 
finale, ocupanta locului patru 
în ediția trecută, echipa C.S.Ș. 
Sibiu (prof. Lucian Albu și 
prof. Ștefan Ocneanu), secun
date de la fel de serioasele ti
nere handbaliste de la C.S.Ș. 
Făgăraș (prof. Marcel Șerban 
șl prof. Nicolae Marian), me
daliate cu argint în vară.

Echipa C.S.Ș. Tg. Mureș, Q_ 
frumoasă surpriză (pregătită de 
prof. Ladislau Kulesar), condu
ce în cea mai echilibrată sc
rie — D —. fiind urmată de 
echipa soților Tadici, din Za
lău, merituoasa formație care 
a cucerit medaliile de bronz în 
ediția anterioară și care, cu si
guranță, nu și-a spus ultimul 
cuvint.

Cu mici excepții, deci, ace
leași centre sînt din nou pre
zente in fruntea clasamentelor 
după primul tur, în aer liber. 
Să așteptăm desfășurarea tu
rului secund, cu două turnee 
în sală (4—7 și 
1988) pentru a 
te elemente în 
selor echipelor 
rea în turneul
pionatului, firește 
consumarea turului III, în aer 
liber.

25—28 februarie 
avea mai mul- 
estimarea șan- 
p-entru califica- 
final al cam- 

și după

c

CSȘ iași
CSȘ Galați
CSȘ Roma
CSȘ Știința
CSȘ Vaslui 
Voința Bră 
CSȘ Focșai 
Tex. Ruliu 

*)Echip-ă pe
<

5 Ra
2 Mec.
C-ța») 

I’loleți 
Univ.
Viit.

1 Un.
Medgi

•) Echipă pi

C.S.S. Sibi
CSȘ Lagăr 
CSȘ Dinamc 
CSȘ Media 
Voința Od. ; 
CSȘ Sighișo 
CSS Hm. i 
CSȘ Od. S 

•) Echipă pi

AZI, LA BUCUREȘTI, PARTIDĂ

RESTANTĂ LA VOLEI
Astăzi, în cadrul campiona

tului masculin de volei — Di
vizia A — sa desfășoară parti
da restantă Steaua București 
și Explorări Motorul C.S.Ș. 2 
Baia Mare. întîlnirea are loc 
în sala Floreasca din Capitală, 
ora 10,30. Miine, joi. se dispută 
alte două restanțe din cadrul 
campionatului feminin: C.S.U. 
Rapid Galați — Universitatea 
C.F.R. Craiova și Știința Bacău 
— Dinamo București.

asaca

PIRAMIDA PERFORMANTEI 
O REALITATE...

...pentru că în sportul mara
mureșean s-a dorit mereu o 
bază temeinică și o așezare în 
trepte pînă la rezultatele de 
vîrf, chiar dacă, am văzut, 
schimbul de ștafetă a mai în- 
tîrziat. La înot sau la gimnas
tică s-a tot vorbit de nivele, 
iar ideea poate fi dusă mai de
parte, cu pilda handbalului, 
prioritar între jocuri, ceea ce 
se simte imediat, cum spune 
antrenorul emerit Lascăr Pană, 
prin „adeziunea publicului, sala 
Dacia devenind prea mică pen
tru un interes așa de mare, a- 
tenția organelor locale, efortul 
sportivilor de a continua tra
diția de-acum existentă1. Pira
mida jocului în 7 la Baia Mare 
înseamnă, între altele, un cen
tru de copii și juniori, un nu
măr suficient de tehnicieni 
(„întruniți în fiecare dimineață 
de luni în comandament la se
diul nostru", precizează Viorel 
Maier, vicepreședintele primu
lui club de handbal din țară), 
echipă de tineret, totul contri
buind, se înțelege, la atingerea 
performanței : H. C. Minaur a 
cîștigat Cupa I.H.F., de trei ori 
Cupa României, a fost tot în 
trei rînduri vicecampion na
țional, și a oferit, în medie, pa
tru jucători pe an lotului de 
seniori, zece tuturor selecțio
natelor. Toate acestea sînt ade
vărate, însă la fel de dreaptă 
e și constatarea că prea puțini 
juniori ajung la înalta perfor
manță. Două cuvinte ce repre
zintă pentru oamenii sportului 
din Maramureș un scop, un o- 
biectiv de muncă.

ADMINISIRAȚI1 Ot STAI LOTO PILONOSmi INIOft’IEllA
CONCURSULUI

DIN 20 DECEM- 
(13 rezultate): 23 
35.992 lei ; cat. 2 
13 variante 100%

ClȘTIGURiL 
PRONOSPORT 
BRIE: cat. 1 
variante 25% a 
(12 rezultate): 
a 5,376 lei și 518 variante 25% a 
1.344 lei; cat. 3 (11 rezultate): 121 
variante 100% a 866 lei și 5.418 
variante 25% a 216 lei.

a ULTIMA TRAGERE PRONO- 
EXPRES A ANULUI 1987 are Ioc 
astăzi, miercuri. ?3 
Operațiunile tragerii 
loc în sala clubului 
Doamnei nr. 2, din 
începînd de Ia ora 15.50. Aspec
te de la desfășurarea acestei ac- 
țjuni vor fi transmise la 
pe programul i, la ora 
Numerele extrase vor fi 
difuzate și în reluare, pe 
program, la ora 23,05 și

decembrie, 
vor avea 

din str. 
București,

radio, 
16,15. 

radio- 
a calași 
inline.

joi, 24 decembrie, la ora 8,55. 
Tragerea fiind publică, accesul 
în sală este liber pentru toți cel 
Interesați.
• După cum so mal anunțat, 

începînd de vineri, 18 decembrie, 
au fost puse în vînzare bile
tele pentru TRAGEREA EXTRA
ORDINARA LOTO A REVELIO
NULUI, care va avea loo chiar 
in ziua de 1 ianuarie 1988. Parti- 
cipind la această tragere, există 
posibilitatea de a se obține mari 
ciștiguri, constînd în bani, au
toturisme și excursii peste ho
tare. Se efectuează 2a de extra
geri, cuprinse în trei faze, 
un total de 120 de numere, 
letele- în.

' prezintă 
participa la toate extragerile 
implicit, 
toate categoriile de ciștiguri.

valoare de 25 de 
marele avantaj de

de a avea acces

Mihail VESA

c

1. CSȘ Tg.
2. CSȘ Zalău
3. CȘS HUiied.
4. CSȘ Sebeș
5. CSS A.raxî
G. CSȘ Viit. C-
7. CSȘ „Poli» '
8. CSȘ Bistri'

♦) Echipă p<

Divina școlară și de juniori

După desfășurarea primului 
tur al Diviziei școlare și de ju
niori la baschet, locurile frun« 
tașe ale clasamentelor sînt ocu
pate de echipele reprezentante 
ale centrelor care candidează în 
mod tradițional la titlurile de 
campioane naționale (băieți ș* 
fete). Desigur, suit și excepții, 
una fiind constituită dc formația 
feminină C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca, la care se resimte nefa
vorabil schimbarea de generație.

zi:Clasamentele la
MASCULIN, seria i

1. CSȘ Cj.-Napoca 7 6 1 548:424 13
2. csș Mediaș 7 4 3 513:489 11
3. csș Brașov 7 4 3 481:481 11
4. csș Ara<x 7 4 3 495:484 11
5. csș 1. Oradea 7 4 3 517:510 M
6. csș Tg. Mure* 7 3 4 4Î16:489 10
7. csș Sibiu 7 3 4 536:523 10
8. csș Sa tu Mare 7 0 7 375:561 7

SERIA A Il-a

1. csș Tîrgoviste 7 7 0 583:385 14
2. CSȘ 4 ICED BUC. 7 6 1 519:348 13
3. CSȘ 5 Rapid Buc. 7 4 3 420:370 H
4. CSȘ Pitești 7 4 3 514:455 11
5. csș Tg. Jiu 7 3 4 356:533 10
6. csș Găești 7 2 5 391 :543 9
7. csș Rm. Vîlcea 7 2 5 397:532 9

SERIA A IlI-a

1. csș 1 C ța 7 7 0 558:310 14
2. csș 3 St sau 7 6 1 670:361 13
3. csș 2 Dinamo 7 5 2 576:457 12
4. csș Bacău 7 4 3 456:395 11
5. csș Ploiești 7 3 4 464:553 10
6. csș Iași 7 5 2 396:459 9
7. csș 1 Galati 7 1 6 349:674 8
8. csș Botoșani 7 0 7 357:617 7

FEMININ, SERIA I

1. CSȘ 4 Polit. BUC 7 7 0 596:276 14
2. csș Tulcea 7 6 1 527:359 13
3. csș Focșani 7 4 3 385:419 11
4. csș Țîrgoviște 7 3 4 457:443 10
5. csș Bacău 7 3 4 387:470 10
6. csș 1 C-ța 7 2 5 400:454 9
7. csș Botoșani 7 2 5 305:470 9
8. css Iași 7 1 6 304:470 8

r
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;f I Tradiționala ancliefă a ziarului nostru ■■ 1

HAGI, FOTBALISTUL NR. 1 AL ANULUI

Gheorghe Hagi

Astăzi, tradiționala anchetă a ziarului nostru pentru desemnarea fotbalistului nr. 1 al anului 1987. Ca și 
în anii trecuți, au votat antrenorii principali ai echipelor de Divizia A — cu două excepții, compensate 
„secunzi" —, conducătorii celor 18 cluburi și 18 cronicari de Ia „Sportul".

Anul trecut, ordinea primilor cinci clasați a fost : 1. Ducadam ; 2. Iiiiloni ; 3. Belodcdici ; 4. Cămătaru : 
5. Hagi. Anul acesta marchează revenirea lui HAGT. cistigător în anul 1985.

OPȚIUNILE ANTCL^niLOR PRINCIPALI ...ALE CONDUCĂTORILOR DE CIOB ...Și ALE CRONICARILOR ZIARUtUI „SPOEIIUH

I
I

I în I

Constantin ARDELEANU (Corvinul Hunedoara): 1.
Hagi, 2. Boloni, 3. Klein, 4. Belodedici, 5. Ioniță.

Fiorin CTIERAN (Dinamo — antrenor secund) : 1. Hagi,
2. Belodedici. 3. Cămătaru, 4. Lăcătuș, 5. Klein.

Paul CAZAN (Sportul Studențesc): 1. Hagi, 2. Belo
dedici, 3. Lăcătuș, 4. iovan, 5. Cămătaru.

Cornel DINU (A.S.A. Tg. Mures): 1. Boloni, 2. Belo
dedici, 3. Lăcătuș, 4. Hagi, 5. T. Stoica.

Ion dumitru (Rapid): 1. Hagi, 2. Cămătaru, 3. Be
lodedici, 4. Lăcătuș, 5. T. Stoica.

I-om V. ionescu („Poli“ Timișoara): 1. Belodedici, 2. 
Lăcătuș, 3. Kiein, 4. Hagi, 5. Iovan.

Florin HALAGIAN (F#C. Argeș): 1. Hagi, 2. Boloni,
3. Belodedici, 4. Lăcătuș, 5. Pițurcă.

Constant n MOLDOVEANU , (Petrolul Ploiești): 1. Bo- 
loni, 2. Hagi, 3. Belodedici, 4. Lăcătuș. 5. Lung.

Du-mitru NICOLAE-NICUȘOR (Victoria): 1. Hagi, 2.
Belodedici, 3. Cămătaru, 4. Lung, 5. Klein.

Ion NUNWEILLER (Flacăra Moreni): 1. Cămătaru, 2. 
Lăcătuș, 3. Boloni, 4. Dragnea, 5. Pițurcă.

Constant in OȚET (Universitatea Craiova): 1. Cămătaru,
2. Lung, 3. Boloni. 4. Belodedici, 5. Hagi.

Constantin RADULESCU (Oțelul Galați): 1. Hagi, 2. 
Boloni — Belodedici, 3. Lăcătuș, 4. Lung, 5. Klein.

Silviu STANES CU (F.C. Olt): 1. Cămătaru, 2. Hagi,
3. Belodedici, 4. Bumbescu, 5. Lung.

Vasile ȘIMIONAȘ (C.S.M. Suceava): 1. Hagi, 2. Be
lodedici, 3. BolOni, 4. Cămătaru, 5. Cașuba.

Constantin ȘTEFANESCU (F.2.M. Brașov): 1. Hagi, 
2. Lung, 3. Belodedici, 4. Lăcătuș, 5. Cămătaru.

Radu TROI (Steaua — antrenor secund) : 1. Boloni, 
2. Hagi — Belodedici, 3. Pițurcă, 4. Lăcătuș, 5. T. Stoi
ca — Bumbescu.

Remus- VLAD („U“ Cluj-Napoca): 1. Boloni, 2. Lă
cătuș, 3. Bumbescu, 4. Hagi — Cămătaru, 5. Klein — 
Cîmpeanu II.

Nicolae VATAFU (Sport Club Bacău): 1. Hagi, 2. Că
mătaru, 3. Belodcdici, 4. Lăcătuș, 5. Bumbescu.

HAGI Șl REZERVELE TEHNICIENILOR

Stellan ANGIIEL („Poli“ Timișoara): 1. Hagi, 2. Be
lodedici, 3. Cămătaru, "4. Lăcătuș, 5. Klein.

Vasile ANGÎHEL (Dinamo): lr Cămătaru, 2. Hagi, 3. 
Belodedici, 4. Klein, 5. Mirea. /

Constantin ALEXA (C.S.M. Suceava): 1. Belodedici,
2. Boloni, 3. Varga („Poli“ Timișoara), 4. Cămătaru, 5. 
Alexa.

Eugen BANCIU (Sportul Studențesc): 1. Hagi, 2. Be
lodedici, 3. Cămătaru, 4. Lăcătuș, 5. Coraș.

Ion BRUJBAN (Petrolul Ploiești): 1. Boloni, 2. Hagi,
3. Belodedici, 4. Lăcătuș, 5. Klein.

Remus CÎMPEANU (.,U“ Cluj-Napoca): 1. Bumbescu,
2. Boloni, 3. Hagi, 4. Cămătaru, 5. Mateuț.

Corneliu COSTINESCU (Sport Club Bacău) : 1.
-Hagi, 2. Belodedici, 3. Cămătaru, 4. Lăcătuș, 5. Klein.

Cornel CACOVEANU (A.S.A. Tg. Mureș): 1. Boloni, 2. 
Belodedici, 3. Lăcătuș, 4. Hagi, 5. Mateuț.

Constantin DANILESCU (Steaua): 1. Lăcătuș, 2. Hagi,
3. Belodedici, 4. Boldni, 5. Pițurcă — Bumbescu.

Constantin DORIN (Oțelul Galați): 1. Hagi, 2. iArng, 
3. Boloni, 4. Belodedici, 5. Agiu — Anghelinei.

Dumitru DRAGOMIR (Victoria): 1. Cămătaru, 2. Lă
cătuș, 3. Hagi, 4. Mirea, 5. Lupescu.

Eugen IGNAT (Rapid): 1. Hagi, 2. Belodedici, 3.
Lung, 4. Pițurcă, 5. Cămătaru.

Constantin PETREA (Flacăra Moreni): 1. Cămătaru,
2. Hagi, 3. Boloni, 4. Klein, 5. Dragnea.

Ion POPESCU (F.C. Argeș): 1. Belodedici, 2. Bagi, 2. 
Boloni, 4. Lăcătuș, 5. Cămătaru.

Romeo PAȘCU (F.C.M. Brașov): 1. Hagi, 2. Lăcătuș,
3. Lung, 4. Cămătaru, 5. Terheș.

Cornel STROE (Universitatea Craiova): 1. Hagi, 2. 
Boloni, 3. Cămătaru, 4. Belodedici, 5. Lung.

Pavel TRUȚESCU (F.C. Olt): 1. Belodedici, 2. Biildnl, 
3. Hagi, 4. Klein, 5. Pena.

Vasile TATAR (Corvinul Hunedoara): 1. Hagi, 2. Klein, 
3. Boloni, 4. Lăcătuș, 5. Ioniță

Constamtin ALEXE: 1. Hagi, 2. Lăcătuș, 3. Boloni, 4. 
Cămătaru, 5. Belodedici.

Ioan CHIKILA : 1. Hagi, 2. Lăcătuș, 3. Cămătaru, 4. 
Belodedici, 5. Coraș.

Mihai CIUCA: 1. Hagi, 2. Boloni, 3. Lăcătuș, 4. Cămă
taru, 5.-Belodedici.

Ion CUPEN: 1. Hagi, 2. Bumbescu, 3. Lung, 4. Cămă
taru, 5. Coraș.

Laurențiu DUMITRESCU: 1. Hagi, 2. Gh. Popescu, 3. 
Lupescu, 4. șt. Stoica (Universitatea Craiova), 5. Stanici.

Constantin FIRAnescu: 1. Hagi, 2. Belodedici, 3. Că
mătaru, 4. Lăcătuș, 5. Boloni.

Modesto FERRARIN1: 1. Hagi, 2. Belodedici, 3. Lă
cătuș, 4. Cămătaru, 5. Bumbescu.

Ovidiu IOANIȚOAIA: 1. Hagi, 2. Cămătaru, 3. Belo
dedici, 4. Lăcătuș, 5, C. Solomon.

Eftimie IONESCU î 1. Hagi, 2. Belodedici, 3. Lăcătuș, 
4. Cămătaru, 5. Bumbescu.

Gheorghe NICOLAESCU: 1. Hagi, 2. Belodedici, 3.
Lung, 4. Cămătaru, 5. Bumbescu.

Gheorghe NERTEA: 1, Hagi, 2. Lăcătuș, 3. Cămătaru, 
4. Belodedici, 5. Iovan.

Ion OCHSENFELD: 1. Hagi, 2. Cămătaru, 3. Bolânl, 
4. Belodedici, 5. Mateuț — Kiein.

Cornel POPESCU: 1. Hagi, 2. Cămătaru, 3. Boloni, 4. 
C. Solomon, 5. Cristian.

Paul SLAVESCU: 1. Hagi, 2. Cămătaru, 3. Belodedici, 
4. Bumbescu, 5. Lăcătuș.

Stelian TRANDAFIRESCU: 1. Hagi, 2. Cămătaru, 1. 
Belodedici, 4. Bumbescu, 5. Lăcătuș.

Radu URZICEANU: 1. Hagi, 2. Iovan, S. Cămătaru, 4. 
Lung, 5. Burcea.

Adrian VASILESCU: 1. Hagi, 2. Cămătaru, 3. Belo
dedici, 4. Klein, 5. C. Solomon.

Pompiliu VINTILA: 1. Hagi, 2- Cămătaru, 3. Belo
dedici, 4. Boloni, 5. Pițurcă.

DIN NOU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pHAGI
BELODEDICI 51 
BOLONI 39
LĂCĂTUȘ 35
CAMATARU 34 
Lung 14, 7. Klein

9.5, g. Bumbescu 6,5, 
9. Pițurcă 5, 10. Io
van 3, 11. T. Stoica
2.5, 12. Dragnea 2, 
13. Ioniță și Cașu
ba — ambii cu cîte
1, 14. Cîmpeanu II 
0,5.

Hagi este și alesul antrenorilor, 
ca și al celorlalte două grupuri 
de „electori". Dar, la această 
categorie, punctajul lui e ceva 
mai mic decît cel acordat de 
conducătorii de club, ca să nu 
mai amintim de cronicari. Să fie, 
Qare, această... rezervă a tehni
cienilor determinată de faptul 
ci ei sint convinși că „decarul** 
Stelei și al echipei naționafe 
poate mai mult ? Sau această 
rezervă — relativă, desigur — se 
datorează raportului (mereu co
mentat) care opune jocul indivi
dual celui colectiv ?

Pe locul doi, Belodedici, la o distanță destul de mică, 
mai ales față de faptul că un înaintaș are din plecare 
un avans în disputa cu un apărător. Pe locul trei, 
Boldni, un loc mai bun decît cel din clasamentul ge
neral. Ca șl în anii trecuți, antrenorii au fost sensibili 
la rolul tactic al lui Boloni, mai ales în construirea sis
temului defensiv.

Pe locul patru, Lăcătuș. Despre rolul „extremului fu
rios** s-a mai vorbit. El este animatorul majorității a- 
tacurilor steliste —• mai puțin cele ale „tricolorilor" in 
jocurile disputate în deplasare. Saltul realizat de Lă
cătuș este categoric și el ar fi putut să fie și mai con
sistent fără „Viena", moment care a temperat, intr-o 
oarecare măsură, opțiunea tehnicienilor.

La numai un punct, partenerul său de linie în echipa 
națională, Rodion Cămătaru. Și în acest caz tehnicienii 
sînt atrași de rolul tactic al „virfului" dinamovist, care 
„pleacă", nu o dată, cu „om in spate", deschizînd cu
loare celorlalți înaintași și mijlocași.

Să mai menționăm punctele acordate lui Lung 
intr-un an în care craioveanul nu a avut realizări deo
sebite —, asta tot din motivele sugerate in cazurile 
Boloni și Cămătaru, precum și creditul acordat lui 
Klein, „omul de echipă" prin excelență.

Mai puțin firească ni se pare „obligația" antrenorilor 
de a plasa cîte un nume din propria lor echipă. „Se
lecția", în acest caz, este sentimentală. Așa se face că 
intr-o opțiune, Dragnea apare înaintea lui Hagi, iar 
în alta Cașuba e înaintea lui Lăcătuș. Să punem, totuși, 
această înclinație pe seama stimulării unor jucători de 
bază ai echipelor respective.

CLASAMENTUL FINAL

1. HAGI 71 p
2. BELODEDICI 48
3. BOLONI
4. CAMATARU 35
5. LĂCĂTUȘ
«. Klein 14, ___ „
11, 8. Bumbescu 5,5,
9. Varga („Poli" 
Timișoara) și Mirea 
— ambii cu cîte 3,

10. Pițurcă 2,5, 11, 
Dragnea, Mateuț, 
Coraș, Ioniță, Ale
xa, Terheș, Lupes
cu și Pena — toti 
cu cîte 1 p, 12. A- 
giu și Anghelinei — 
ambii cu cîte 0,5.

40

28
7. Lung

HAGI - BELODEDICI...
Cota lui Hagi urcă în clasa

mentul conducătorilor de club. 
Distanța față de Belodedici creș
te la 23 de puncte. BSloni iși 
păstrează poziția a treia, chiar 
cu un punct in plus. Rațiunea 
acestei opțiuni repetă mecanis
mul „electoral" înregistrat și in 
cazul antrenorilor,

Rodion Cămătaru cîștigă, in 
acest caz, „barajul" cu Lăcătuș. 
Poate că această inversare de 
locuri se datorează și faptului 
că — in accepția conducătorilor 
de club — Rodion Cămătaru 
este considerat un jucător mai 

! extremul stelist, mereu gata depuțin năbădăios decit 
replică. (O replică deseori dură, dar a cărei vigoare stă 
la baza deciziei și asprimii cu care joacă rapidul extrem 
al Stelei.)

In clasamentul conducătorilor de club Klein îl devan
sează pe Lung, ceea ce ni se pare corect, chiar dacă 
această pagină este redactată de... cronicari, adică de 
„electori11 care lasă impresia că l-au „uitat” pe harni
cul mijlocaș hunedorean. autor al golului sine qua non 
de la Vlora.

O selecție interesantă ni se pare cea a suceveanului 
Alexa, care i-a acordat nu mai puțin de trei puncte 
fundașului timișorean Varga, remarcat, de altfel, in 
cursul turului.

Și in cazul antrenorilor operează... nevinovata „selec
ție sentimentală”. Apar portarii Alexa șl Ioniță, de alt
fel cu merite reale in cadrul echipelor lor de club, 
apar Agiu ți Anghelinei, despre care conducătorii gă- 
lățeni spun că reprezintă rampa de lansare a „reve
lației turului".

Față de clasamentul general, cel al conducătorilor de 
club manifestă disensiuni doar pentru locurile 3—5. Pri
mele două locuri sint identice. Cuplul Hagi — Belode
dici este inseparabil in accepțiunea „celor de pe bancă".

La startul unui nou ciclu, după consumarea nedoriti 
a finalului de la Viena, tinerii trebuie să-și asume rolul 
de lideri ai echipei naționale. Anii trec și, astfel, cei 
care.'au astăzi 22—23 de ani, cum este cazul „trio"-ului, 
vor avea virsta maturității exact la Mundialul italian.

Totalizînd punctele acumulate în cele trei clasamente par
țiale, se ajunge la următoarea oTdine finală :

Antrenori Conducători Cronicari 'Total
1. HAGI 66 71 90 227
2. BELODEDICI 51 48 39 138
3. CĂMĂTARU 34 35 52 121
4. BOLONI 39 40 16 95
5. LĂCĂTUȘ 35 28 27 90
6. Lung 33 p ; 7. Kiein 26 p ; 8. Bumbescu 23 p ; 9. Pițurcă
8,5 p ;10. Iovan 8 p.

Au mai punctat: Lupescu, Gh. Popescu, C. Solomon, 
Coraș, Dragnea, Mirea, Varga („Poli"), T. Stoica, Ioniță, Șt. 
Stoica (Universitatea Craiova), Mateuț, Terheș, Alexa, Cristi
an, Burcea, Stănicî, Cașuba, Pena, Agiu, Anghelinei și Cîm- 
psanu II.

virsta maturității exact la Mundialul italian.

„TRIO--UL tinereții
HAGI 90 p
CAMATARU 52
BELODEDICI 39
LACATUS 27
BOLONI 16
Bumbescu 11»

1.
2.
3.
4.
5.«.
Lung 8, 8. Iovan 
9. Gh. Popescu 
C. “ '

clasamentul cronicarilor, 
întrunește numărul maxim

In
Hagi
de puncte. Iar prezența lui Că
mătarii pe locul doi sugerează 
preferința pentru înaintași in 
„disputa" cu apărătorii. De alt
fel, Lăcătuș însuși, un alt îna
intaș, II devansează pe Boloni, 
apărătorul.

Cronicarii nu l-au uitat pe 
Bumbescu, una din cheile apără
rii Stelei și ale echipei naționa
le, care s-a remarcat și la Vie
na, el fiind — atunci — unul 
dintre cei mai buni jucători ai 
„tricolorilor".

deplasare spre Hagi are în vedere

1.
3,
»i

Solomon — am
bii cu cite 4, 10.
Lupescu 3, 11. Klein 
2.5, 12. Coraș șl Șt. 
Stoca (Universita
tea Craiova) — am
bii cu cite 2, 13-
Burcea, Stanici, Pi
țurcă și Cristian. — 
toți cu '
Mateuț

Sigur că masiva —r-------- ---  —„
raportarea „decarului" la arena internațională, in care 
Hagi a început să fie un nume binecunoscut (și asta 
nu numai de la Monte Carlo).

Selecția cronicarilor creează mari obligații înaintașilor 
aleși. Ne gindim la randamentul lor mai ales in parti
dele de peste hotare, unde golul a început să aibă 0 
valoare dublă nu numai prin prisma regulamentelor 
V.E.F.A., care ti conferă această „forță" in competiția 
cluburilor.

In selecția cronicarilor se simte și creditul mai mare 
acordat jucătorilor tineri — ca Gh. Popescu, Lupescu, 
Stănlci — chiar dacă aceștia mai au un lung drum de 
parcurs pini la afirmarea plenară. Surprinde, desigur, 
poziția lui Mateuț, dar poate că această... omisiune va 
fi un stimulent pentru jucătorul care a „prins" forma 
de vlrf in meciul cu Spania, la Bitcurești, dar care, de 
atunci, a coborlt mult.

Revenind la cuplul Hagi — Belodedici, să amintim ca 
anul trecut cel doi jucători tineri s-au aflat pe locurile 
3—4 în clasamentul cronicarilor, cu același număr de 
puncte: 39. Să sperăm că desprinderea lui Hagi și nu
mărul egal de puncte (39) acordat în cele două ediții 
lui Belodedici vor fi de bun augur pentru amîndoi. Daca 
adăugăm poziția a patra a lui Lăcătuș in clasamentul 
cronicarilor, ne dăm seama că aceștia se îndreaptă efec» 
tiv spre tineret, văzînd in ascensiunea acestui trio prin
cipalul reper al viitoarei echipe naționale.

cîte 1,
0,5 P-

M.

Să încheiem cu obișnuita echipă națională a anchetei, așa cum rezultă ea din prioritățile 
cuprinse în clasamentul general. Să amintim, însă, în primul rind, echipa anului trecut, 
așa cum a rezultat ea din anchetă : ............... . z-x—x*--.

Ducadam — țovan, Bumbescu, Belodedici, Rednre — Boloni, Hagi, Klern — Lăcătuș, Camataru, 
Gabor.

ANCHETA 1987 PREZINTĂ, PE BAZA PUNCTAJULUI, FORMAȚIA :
Lung — Iovan, Bumbescu, Belodedici, Varga („Poli") — Lupescu, Boloni, Hagi, Kiein — Lăcă

tuș, Cămătaru.
Să menționăm „retragerea" lui Rednic (formulă improvizată anul trecut), a lui Gabor 

(accidentat), ca și a lui Ducadam. Să mai remarcăm faptul că — dincolo de prezența celor 
două nume noi (Lupescu și Varga) — echipa națională se menține în formula ei... clasică. In 

sfîrșit, apariția lui Varga amintește, de fapt, că problema fundașului stingă este una cronică tn 
fotbalul nostru, chiar dacă Ungureanu a avut cîteva sclipiri.

Anul care începe poate fi unul al apariției unor noi talente. în afara lui Lupescu, ne gîn- 
dim la Gh. Popescu, menționat în anchetă, la Săndoi — neamintit - și la alții. Poate că 1988 
va face tranziția spre un nou „val". Spre binele echipei naționale...

(formulă improvizată anul trecut), a lui Gabor



NOI VICTORII ALE TINERILOR NOȘTRI 

HALTEROFILI LA BALCANIADĂ
SOFIA, 22 (Agerpres). în ul

tima zi a Campionatelor Bal
canice de haltere pentru ju
niori, desfășurate în orașul bul
gar Pazardjik, sportivii români 
Victor Roșu (categoria 67,5 kg), 
Tîberiu Karaffa (75 kg), Vasile 
Mereută (100 kg), Andrei Szasz 
(110 kg) și Augustin Culicl

CEI MAI VALOROȘI
SPORTIVI BULGARI

Al ANULUI
SOFIA. (Agerpres) — An

cheta ziarului „Naroden Sport" 
a desemnat-o drept cea mai 
bună sportivă din Bulgaria în 
anul 1987 pe atleta Stefka Koș- 
tadinova, campioană mondială 
în proba de săritură în înălți
me. Pe locurile următoare : 
Ginka Zagorceva — atletism, 
Vesela Le tec va — tir și Bianka 
Panova — gimnastică ritmică- 

în clasamentul masculin pri
mul Ioc a fost ocupat de atle
tul Hristo Markov, urmat de 
halterofilul Mihail Petrov și 
luptătorul Valentin Iordanov. 

(+110 kg) — cu un nou record 
balcanic — 167,5 kg la stilul 
smuls — s-au clasat pe locul 
doi la categoriile respective.

în clasamentul final pe punc
te, primul loc a fost ocupat de 
Bulgaria — 456 p, urmată de 
România — 441 p, Albania — 
355 p, Grecia — 350 p, Iugo
slavia — 300 p și Turcia — 66 p.

Reamintim că în prima zi de 
întreceri, tinerii halterofili ro
mâni au obținut trei victorii, 
prin Traian Cihărean (categ. 52 
kg), Dumitru Negreanu (categ. 
56 kg) și Dan Murar (categ. 
60 kg).

GRUPELE J. 0.
LA HANDBAL FEMININ
SOFIA, 22 (Agerpres), La 

Sofia a fost stabilită compo
nența celor două grupe ale tur
neului feminin de handbal din 
cadrul Jocurilor Olimpice de 
anul viitor. în GRUPA A vor 
evolua formațiile Cehoslovaciei, 
Iugoslaviei, S.XJ.A. șl Coreei 
cie Sud, ^ar IN GRUPA B vor 
juca echipele U.R.S.S., Norve
giei, R.F. Chineze și Câte 
d’Ivoire.

DEBUT FURTUNOS IN „CUPA MONDIALĂ" LA SCHI ALPIN!

Zurbriggen, Stenmark, Girardelli, învinși de un necunoscut
Lovitură de teatru greu pre

vizibilă la acest nou început 
de Cupă Mondială la schi al
pin masculin : după primele
concursuri, locul întîl în clasa
ment este ocupat de un „ne
cunoscut", cea mai bună per
formanță a sa de pînă acum 
fiind un loc secund, la Alta Ba- 
dia, în primăvară ! Poate că nu 
ne-am fi oprit asupra lui, dar 
argumentul imbatabil al pre
zenței sale în pagina de față 
este faptul că a cîștigat în acest 
sezon 5 din cele 6 curse de sla
lom și de slalom uriaș disputate 
pînă acur.i 1'. Sestrlere, Alta 
Badia, Madonna dl Camplgllo 
ș1 Kranjska Gora fapt netntll- 
nit pînă acum in istoria disci
plinei și a competiției. Performan
ța. deși surprinzătoare, n anunță 
pe schiorul Italian Alberto Tom
ba ca pe unul dintre weten- 
denți nu numai la cîștigarea 
Cupei Mondiale , ci șl a unora 
dintre medaliile de la Calgary ’ 

Originar dintr-un oraș de sim
ple, Bologna, Alberto contra
zice legile de pînă acum ale 
tipului ideal de schior alpin 
(1,34 m. 8# kg, dar a avut... 94 1), 
fiind o... forță a naturii, potri
vit, la dimensiunile sale, mai 
degrabă unei bare de halterofil 
declt delicatelor schiuri din fi
bră dc carbon.* El sparge supre
mația, pînă acum greu contes
tabilă, a lui Zurbriggen (de 4 
ori din 9 pe primul loc în „cir
cul alb“ de anul trecut, pe 
probe !), dar asta este, dlntot- 

jdeauna, marca valorii autenticei 
Are 21 de ani (s-a născut la 
12 decembrie 1966) șl, cu aceste 
5 victorii (125 puncte I) obținute 
„dintr-un foc“ urcă direct în 
elita mondială a schiorilor al
pini din toată- timpurile, dacă 
ne gîndlm că un Krizaj, un 
Steve Podborskl sau un Peter 
Wirnsberger au la activ „doar" 
cite 8 succțse de Cupă Mondi
ală, tn mulți ani de competiție. 

Apropo, iată ierarhia victoriilor-, 
de-a lungul timpului, în partea 
sa superioară : Stenmark 85, 
Zurbriggen 30, Ph. Mahre 27, 
Klammer 26, Thoeni 24, Girar- 
delH 23, Muller 22, Killy 1» 
etc. Am oferit această ierarhia 
cititorilor noștri pentru a de
monstra șl indirect valoarea da 
moment, dar mal ales cea po
tențială -i lui Alberto Tomba.' 
Șl încă o părere, mai mult de- 
cît avizată, despre această pro
blemă — cea a fostului as ita
lian Gustavo Tlioeni i „Alberto 
poate scrie pagini importante In 
istoria schiului alpin". Cum 
ocazia ea aceste păreri să fie 
confirmate este extrem de... 
aproape, să mai vedem ce se va 
intlmpla chiar în acest sezon, 
care este unul olimpic. Căci 
dacă „explozia" iul Tomba este 
una foarte puternică, ea trebuie 
să mal fie și durabilă I

Radu TIMOFTE

SCHIMBUL DE MÎINE A CONFIRMAT LA IZMIR
(Urmare din pag. I)

10. în concursul general, pe 
primele șase locuri s-au clasat 
gimnastele noastre Gabriela 
Potorac — campioană balcani
că la individual compus —, 
Mirela Sidon, Maria Ncculiță, 
Lăcrămioara Filip, Gabriela 
Gheorghc, Eugenia Popa. Prac
tic, întreaga echipă a ooupat 
pozițiile fruntașe ale clasamen
tului și primul loc pe echipe.., 
O frumoasă și detașată reuși
tă care a făcut să se scrie în 
presă numeroase aprecieri elo
gioase la adresa puternicei 
școli de gimnastică românești.

Finalele pe aparate s-au con
stituit î,ntr-un regal al virtuo
zității și frumuseții. Gabriela 
Potorac a evoluat la bîrnă în- 
tr-o manieră de mare campi
oană, impresionînd sala cu 
torentele ei de flikuri, să
rituri. europene. ca în final să

părăsească bîrna într-un salt 
cu șurub de 720’ și să încre
menească pe saltea. Brigada de 
arbitre a apreciat evoluția Ga- 
brielei la bîrnă cu 9,950 p, cea 
mai mare notă dată la acest 
aparat, în concursul de la Iz
mir.

Pe aceeași linie, a măiestriei 
sportive s-a înscris și evoluția 
Mirele! Sidon la sol, unde a 
obținut nota maximă, 101 
Am vrea să subliniem faptul 
că toate exercițiile la sol ale 
gimnastelor noastre sânt foarte 
frumoase, bine alcătuite, cu O 
idee artistică dusă la bun 
sfîrșit, în care momentele de 
virf și legăturile sînt ta per
fectă concordanță cu acompa
niamentul muzical, bine ales.

în programul Balcaniadei a 
fost inclusă și gimnastica rit
mică, unde sportivele noastre 
Francisca Dumitrescu, Irina 
Dodea, Ileana Alecu, Mariana

ATLETICO... BRABHAM ?

• TOKIO. — Finlandezul Matti Nykaenen a terminat învingător 
in concursul Internațional de sărituri cu schiurile de la Sapporo 
(Japonia.), din cadrul „Cupei Mondiale" (trambulină de 70 m), cla- 
sîndu-se pe primul loc cu 113,40 p. Pe locurile următoare s-au sir 
tuat Werner Schuster (Austria) — 99,80 p șl Martin Svagerko 
(Cehoslovacia) — 96,10 p. Pe trambulina de 90 m a cîștigat tot 
Nykaenen, cu 202,4 p (sărituri de 111,5 m și 103,5 m). L-au urmat 
cehoslovacul Jiri Parma — 163,1 p șl suedezul Steffan Taellberg — 
158,7 p. în clasamentul generai al „Cupei Mondiale", după șase 
probe, conduce Nykaenen — 100 p, urmat de Pavel Ploc (Cehoslo
vacia) — 92 p.

• MUNCHEN. — Proba de 5 km, din cadrul „Cupei Mondiale" 
la schl-fond, disputată la Reit am Winkl, a fost cîștigată de fin
landeza Marija-Liisa Kirvesniemi, cronometrată tn 16:10,60. Pe lo
curile următoare s-au situat Raisa Smetanina (U.R.S.S.) — 16:22 șl 
Marie-Helene Westin (Suedia) — 16:28,90.

• BERLIN. — Proba individuală feminină din cadrul campio
natelor de patinaj artistic ale R.D. Germane, desfășurate la Karl 
Marx Stadt, a fost cîștigată de campioana mondială Katarina Witt, 
care cucerește pentru a opta oară titlul.

Aposlu și Elena Marghidan au 
avut prestații bune și chiar 
foarte bune, răsplătite cu 8 
medalii — 4 argint și 4 bronz 
—, un bilanț inedit pentru ju
nioarele noastre la „ritmică". 
In concursul general Francisca 
Dumitrescu a urcat pe locul 
trei în clasament, Irina Dodea 
s-a situat pe poziția a cincea, 
iar Ileana Alecu pe locul șase 
la individual compus, aducînd 
echipa pe poziția a doua, după 
formația Bulgariei. în finala 
pe obiecte s-a calificat Alecu
— cerc, măciuci, Dodea — coar
dă, panglică și Dumitrescu — 
la toate obiectele. O impresie 
frumoasă a lăsat ploieșteanca 
Ileana Alecu, pentru prima da
tă la o Balcaniadă, ea s-a mo
bilizat bine, evoluînd grațios, 
expresiv și cu siguranță in 
mtauirea obiectelor. Specialis
tele pun speranțe în viitoarele 
evoluții ale Ilenei Alecu.

în frumosul bilanț de la cea 
de-a VIII-a ediții a Campiona
telor Balcanice de gimnastică
— juniori de la Izmir, în care 
gimnastele și gimnaștii români 
au repurtat un impresionant 
suoces, se află și munca, 
priceperea și strădania an
trenorilor, tehnicienilor, ade- 
vărați artizani ai tinerelor ta
lente sportive. Ei sînt aceia 
care au condus munca de in
struire sportivă de așa manieră 
incit metodologia folosită să fa-, 
ciliteze pregătirea timpurie a 
gimnaștilor pentru marea per
formanță.

Selecția corespunzătoare, bi
ne făcută la nivelul eșalonului 
juniori, asigură terenul nece
sar unei munci metodice inten- 

• se și de calitate cum este ca
zul gimnasticii sportive.

O mențiune, în acest context, 
se cuvine și Federației Române 
de Gimnastică, care manifestă 
o permanentă preocupare pen
tru creșterea unor juniori va
loroși, capabili să asigure 
schimbul de mîine.

HOCHEIULUI!
Rezultatele sînt, ca și la alte 

turnee similare de pregătire, 
contradictorii, aceleași echipe 
oferind „surprize" prin victorii 
și prin înfrîngeri la fel de ne
așteptate. Nu lipsesc nici ac
centele critice, cum a fost, de 
exemplu, nemulțumirea expri
mată de antrenorul coordonator 
al reprezentativei sovietice, cu
noscutul Tihonov, după înfrîn- 
gerea suferită la echipa Cana
dei (2—3), dar o mai veche ex
periență spune că nu trebuie 
puse la suflet toate înfringeri- 
le din perioada de pregătire.

Iată rezu1 talele înregistrate 
pînă acum în .„Cupa Izvestia": 
Cehoslovacia — Finlanda 2—1 
(1-0. 0-1, 1—0), U.R.S.S. — 
R.F. Germania 10—1 (5—0, 2—0,
3—1), Canada — Suedia 3—2 
(1—0, 2—2, 0—0), Finlanda — 
R.F. Germania 8—2 (2—1, 4—1, 
2—0), Canada — U.R.S.S. 3—2 
(0—1, 1—1, 2—0), Cehoslovacia 
— Canada 3—1 (0—0, 2—0, 1—1), 
U.R.S.S. — Finlanda 3—3 (1—1,
2—2, 0—0), Suedia — R.F. Ger
mania 3—2 (1—1, 0—0, 2—1), Sue
dia — Cehoslovacia 2—1 (0—1, 
1—0, 1—0). U.R.S S. — Cehoslova
cia —3 (0—2. 4—1, 1—0).

Se ncumetă cineva Ia un pro
nostic pentru Calgary 1

Mircea COSTEA

E SI VREMEA ■4
Tradiționalul turneu de ho

chei pe gheață dotat cu „Cupa 
Izvestia", care axe loc în aces
te zile la Moscova, aduce zil
nic în tribunele patinoarului de 
la complexul „Lujniki" peste 
10 000 de spectatori, atrași nu 
numai de marea lor pasiune 
pentru sportul cu crosa și pu
cul, de simpatia pentru echipa 
lor favorită, multiplă campioa
nă mondială și olimpică, ci și 
de dorința de a vedea cum stau 
lucrurile înaintea turneului o- 
limpic de la Calgary, pînă la 
care a mai rămas puțină vre
me.

Prezente, marea lor majori
tate, Ia edițiile precedente, prin
cipalele protagoniste ale celor 
mai importante competiții ale 
lumii s-au prezentat și în acest 
an la turneu, interesate să-șl 
testeze jucătorii, să definitive
ze „liniile", să ia' pulsul celor
lalte concurente la titlul olim
pic. Alături de echipa gazdă, 
Uniunea Sovietică, joacă la 
„Lujniki" Suedia — campioana 
mondială ăn titre, Cehoslova
cia, Canada, R. F. Germania, 
Finlanda, Polonia, absența no
tabilă reprezentînd-o formația 
Statelor Unite.

Foarte abil și în afaceri, 
Ecclestone simte însă, proba
bil, că „rien ne va plus", 
că jocurile sînt făcute din 
moment ce în arenă și-au 
făcut apariția motoarele ja
poneze și a anunțat că in
tenționează să-și vîndă „tru
pa". Tare greu de găsit însă 
un cumpărător, din mo
ment ce suma rostită, în 
dolari, a avut cam.,, șapte, 
zerouri în coadă ; greu, 
dacă n-ar fi existat pe lume 
și personajul cu care ne-am 
întîlnit î. ’ ’’
Jesus Gil;

» . Clubul Atletico Madrid,
’ mai bine zis echipa sa de 
( fotbal, nu mai necesită pre- 
i zentări speciale. Un „11“ de 
• mare tradiție, cu abonament 
! .permanent la una din lojele 
i valorilor europene, cu garan- 
1 ție de ,,cassă“ închisă pe 
[ orice arenă a lumii. Date cu 
i atît mai valabile în actua- 
' Iul sezon, în care doi 
j „monștri sacri". atacantul 
i Futre și antrenorul Menotti, 
i au venit să. se adauge nu 
1 mai puțin faimoșilor Ufarte> 
[ Goicoechea, Salinas. Că echi- 
i pa are acum mai *x 
1 oricînd . moți- 
! ve să îmbrace 
i costumele de 
' paradă o pro- 
' bează și recentele 
i — victorii la F.C.
i șl Real Madrid, 
J puțin ‘ ‘
i ago Bernabeu) reprezentînd 
i cea mai severă corecție su- 
1 ferită de Real în ultimii ani. 
' Pentru madrileni însă, (re) 

numele lui Atletico nu poa
te fi separat de cel al lui 
•Jesus Gil, super-armatorul 
îndrăgostit de fotbal, „singu
rul om din Spania care și-ar 
fi putut permite luxul de a 
achiziționa în același an două 
diamante cu atît de multe 
carate" (France Football).

Brabham BMW, la rîndul 
ei. se bucură de un presti
giu greu de egalat în lumea 
automobilismului de Formula 
-l. Chiar dacă anul acesta 
motoarele Honda au măturat

■ totul în cale, cele două ti- 
' lluri mondiale cucerite

Brabham cu Alain Prost la 
volan nu pot fi trecute în 
uitare, după cum și alți 
mari piloți ai firmei (Gra
ham Hill, Clay Regazzoni, 
Nelson Piquet) au scris file 
întregi de istorie-auto. Nici 
numele * de Brabham BMW 
nu poate fi rostit fără a fi 
urmat, grabnic, de cel al 
patronului său, • Bernie Eccle
stone. Omul care a 
ze e firmei 
strîngă în jurul său 
valoroși ingineri.
și — am văzut —

5.

î
s

rezultate
Barcelona 

ultima, cel . 
(4—0 chiar pe Santi-

mult

că dorește

de

pus ba- 
care a știut să 

ce! mai 
carosleri 

piloți.

în primele rinduri, i 
Patronul iul Atle- ' 

tico i -a te- , 
legrafiat înda- i 
tă lui Ecciesto • i 
ns anunțindu-1 [ 

_______ T._ șâ fie trecut, pe 
lista oferlanților la licitația i 
ce va avea loc.
' Care ar fi moțlvele aces- , 

tel subite pasiuni pentru boli ■ . 
zii de Formula 1 din partea ■ 
unui om car nu se sfiește , 
să declare că n-are... per- ■ 
mis de conducere și nici nu ■ 
se gîndește să-l obțină ? Nu J 
este exclus ca recenta aflr- ■ 
mare a unor tineri piloți > 
spanioli (Campos —. la F 1 J 
și Vlnueso — la F 
suscite interesul 
cursele-auto într-o 
n-a mal cunoscut 
pe acest tărîm de 
50—60, cînd Gordia 
se numărau printre „i 
dorii" marilor circuite, 
fi o variantă..., 
însă, că ne vom afla mult 
mai în preajma 
dacă Vom reaminti faptul că 
în anul 19.■ Sevilla va găz
dui Expoziția Mondială, 
dacă vă vom informa 
jesus Gil este membru mar
cant în „nenumărate comi
tete și comiții" organizato
rice ale acesteia. Or. un 
Brabham BMW „â l’espag- 
nole" ar putea reprezenta 
o excelentă reclamă făcută 
evenimentului — pare să fi 
glndlt omul pentru care afa
cerile reprezintă profesia, 
iar al cărui hobby sînt.... 
afacerile.

Sorin SATMARI

3) să ce- 
pentru 

țară ce 
succese 

prin anii 
sau Roig 
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SPORTING LISABONA

DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

tn Portugalia a-a desfășurat 
manșa a dcua finalei Super- 
cupei Portugaliei, între Benfica 
(cîștigătoarea campionatului) și 
Sporting Lisabona (finalista 
Cupei). După ce în primul meci 

■ Sporting câștigase cu 3—0, în 
partida revanșă rot Sporting a 
învins de data aceasta doar la 
limită cv 1—0, prin golul mar- 
cat de Si vinho.

SCOȚIENII ÎN OFENSIVĂ

cesta din urmă are tot atîtea 
puncte oițe a marcat și Victor 
Pițuccă. Pe 'ocul secund se 
află Walter Knaller (Admira 
Wacker) cu 20 g. Agenția A.P.A. 
din Viena notează însă că, deo
camdată. scoțienii au poziții a- 
parent avantajoase, întrucit 
campionatul Scoției se desfășoa
ră și în timpul iernii în timp 
ce în Austria șl România el va 
.fi întrerupt pînă la începutul lu
nii martie și, respectiv, sfîrșitul 
lui februarie.

ALTE REZULTATE, ȘTIRI

între primii golgeterl de mo
ment ai campionatelor naționale 
din Europa se a. lă doi scoțieni: 
liderul Tomm C yne de la F.C. 
Dundee, care are la activ 23 de 
goluri însorise și Ally McCoist 
(Glasgow Rangers) cu 19 g. A-

gb După 19 tape, în campio
natul Belgiei se menține lideră 
echip Antwerpen — 32 p, ur
mată d'- formațiile F.C. Malines 
— 28 p și F.C. Bruges — 27 p. 
Rezultate înreg’strate în etapa a 
19-a: Waregem — Beerschot 3—1, 
Antwerpen — Racing Jet 7—2, 
Standard Liăge — F.C. Malines 
0—1; Cerole Bruges — Charleroi

3—1 Anderlecht Bruxelles — Lo- 
keren 3—2; Beve^en — F.C. Bru
ges 5—2 ! Winterslag — Molen
beek 1—1.

• „Cupa Merdeka", desfășura
tă în capitala Malayeziei, Kuala 
Lumpur, a fost cîștigată de o 
selecționată a Cehoslovaciei, în
vingătoare în rnală cu scorul 
de 3—2 (2—1) în fața echipei 
Coreei d Sud.

©Disputată tn capitala Ciadu
lui, N’Djamena, competiția inter
națională care a reunit 7 selec
ționate africane s a încheiat cu 
succesul fo mației Camerunului, 
care a întrecut în finală, cu sco- 
?ul de 1—0 echipa Ciadului.

< Ziarul argentinian „Clarin* 
l-a desemnat, în urma unei an
chete pe fundalul central al 

. forma*!ei Racing Club, Nestor 
Fabbi . drept cel mal bun fot
balist argentinian al anului 1987.

• în cadrul turneului Interna
țional pe teren acoperit de la 
Linz (Austria). Dinamo Kiev a 
terminat la egalitate: 1—1 (0—0) 
c form ia austriacă Steyr. în
tr-un aP joc, F.C. Lucerna a în
trecut cu 3—c (0—0) echipa Du- 
kla Praga
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