
rroieiaH din toate țările, unițl-vă 1 S-a încheiat prima parte a campionatelor de volei

ÎN DERBYUL MASCULIN, DINAMO 
A ÎNVINS PE STEAUA: 3-1

• Campioanele conduc in cele doua clasamente • Trei victorii 
in deplasare la masculin • Gălățencele produc o mare surpriză 

la Pitești
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Ieri, in Parcul Tineretului din Capitală

O AMPLĂ MANIFESTARE SPORTIVĂ OMAGIALĂ

Ieri au fost programate par
tidele- ultimei etape. a turului 
în campionatele Diviziei A de 
volei. Din cele 12 partide, s-au 
jucat 9, două disputîndu-se an
terior. iar unul, la feminin (U- 
nhersitatea C.F.R. Craiova — 
Oltcil Craiova) fiind amînat. 
Firește, ca de obicei Ia lăsarea 
cortinei, interesul major a fost 
polarizat de derbyul masculin 
Dinamo — Steaua.

Dar iată rezultatele, amă
nunte șl clasamente :

MASCULIN 

au încăput tn sala din Șos. 
Ștefan cel Mare, ar fi acordat 
a priori șanse egale celor două 
echipe, chiar și suporterii cei 
mal înflăcărați ai dinamoviș- 
tilor văzînd balanța înclinată 
spre steliști. Dar „alb-roșii“ lui 
C. Oros și M. Păușescu le-au 
oferit o mare și piăcută sur
priză, cîștigînd derbyul și în- 
trerupînd, astfel, un lung șir 
de victorii (de... doi ani și ju
mătate) al campionilor !

Desfășurată pe parcursul a 
circa dOuă ore de joc, într-un

CU SUTE SI SUTE DE TINERI LA START>

O suită de atrăgătoare ma
nifestări sportive omagiale au 

marcat, în întreaga țară, 
aniversarea a patru decenii 
de la proclamarea Republi
cii. La Iași, Constanța și Ti
mișoara, la Slatina, Oradea și 
Ploiești, peste tot, frumoase
le competiții șl demonstrații 
au reunit mii și mii de iubi
tori ai sportului : elevi, stu- 
denți, tineri din întreprin
deri și instituții. Numeroase 
și entuziaste acțiuni sportive 
de masă au fost organizate, 
duminică, și în Capitală, fie
care Consiiiu pentru Educa
ție Fizică și Sport a'cătuind, 
în sectoarele respective, pro
grame anume, invitînd, pe 
stadioane ori în parcuri, la 
întrecerile de cros, pe cei 
aflați În vacanța de iarnă, 
pe toți amatorii de mișcare, 
de sport. Iată un „carnet de 
reporier" de * la u-a din 

^Snltes''msa cros, in proba rezervată fetelor, categoria peste
19 ani. Este grupul fruntaș, care s-a detașat dintr-un masiv plu
ton de sportive prezente la această frumoasă întrecere...

Feto : Niculae PROFIR

aceste întreceri desfășurate, 
ieri, în Parcul Tineretului, 
din inițiativa C.M.B.E.F.S., 
cu aportul factorilor locali cu 
atribuții în sport.

Cel mai plăcut lucru este, 
vara sau iarna, să te afli în 
Parcul Tineretului la una din 
acțiunile sportive de masă 
organizate, duminica dimi
neața, în jurul Palatului 
Sporturilor și Culturii. Pe 
alei, cros, concursuri de bi
ciclete, întreceri pe patine cu 
role, canotaj (vara), patinaj, 
(iarna), iar sus, în Șoseaua 
Olteniței 13. la clubul C.E.F.S. 
al sectorului 4, volei, handbal, 
tenis, șah. Duminică a fost 
la fel. Adică, mai mult decît 
la fel ! Programul special al
cătuit în cinstea aniversării a 
40 de ani de la proclamarea 
Republicii a fost mult mai 
cuprinzător, desfășurîndu-se 
și în partea de Sud a parcu

lui : Orășelul Copiilor, o
mulțime de jocuri distractive 
— să tot fii în vacanță 1

Deosebit de disputate au 
fost întrecerile de cros. Au 
venit să alerge în această 
ultimă duminică a anului 
pionieri din toate sectoarele 
Capitalei, plus elevii din co
munele Pantelimon, Brănești. 
Popești-Leordeni etc. (Sec
torul Agricol Ilfov), liceeni de 
la Autobuzul, Semănătoarea, 
I.M.G.B., Al. Sahia, tineri de 
la întreprinderile „23 
August", Flacăra Roșie, UR- 
BIS, ș.a., sportivi de la clu
burile Olimpia. Rapid, Meta- 

Iul, Triumf, CSȘ 1. Nu de
geaba îi spune stației de 
metrou din apropierea par
cului — ..Tineretului".

La categoria 11—14 ani a 
cîștigat Oana Manciu. Poate 
ați mai citit despre ea în cro
nicile noastre rezervate 
sportului pentru toți. Eleva 
de la Școala nr. 189 din Sec
torul 4 a avut adversare pu
ternice. dacă ar fi să amintim 
doar de colegele ei din car
tierul Berceni. Oana, însă, a 
fost de neînvins în finalul 
cursei. Un fel de Maricica 
Puică la vîrsta... pomului de 
iarnă, talentată, silitoare și 
cu o nemăsurată sete de a 
învinge. în urma ei, pionie
rele Rozica Pavel (Șc. 101) și 
Ana-Maria Iagăru (Șc. 65) 
care, împreună cu prietenele

Vasile TOFAN

(Continuare în pag 2-3)

ACASĂ LA ECHIPELE CAMPIOANE

C/TĂ MUNCĂ SOLICITĂ CUCERIREA
UNEI MEDALII DE AUR? DAR 50?...

Oare în cît timp se poate 
forma un campion ? Sau, dacă 
vreți, cită muncă solicită cu
cerirea unei medalii de aur ? 
— iată doar două întrebări la 
care reporterul sportiv încear
că. adesea să găsească răspuns 
atunci cînd se află în sălile de 
antrenament pe „urmele-1 învin
gătorilor. întrebări care nu 
ne-au ocolit nici cînd am re
venit la Juvenius M.I.L.M.C. 
București, adică în „labo
ratorul campioanelor teni
sului nostru de masă", în 
dorința de a descifra, în e- 
fortul cotidian al fetelor, dru
mul lor spre vîrfurile ierarhi
ilor naționale și europene. Ce 
spune, însă, antrenorul Vasile 
Dumîtrescu, cel care. Intr-un 
continuu neastîmpăr, a promo
vat mereu în prim-plan jucă
toare de valoare, care au con
tinuat frumoasa tradiție a te
nisului de masă românesc la 
marile competiții internaționa
le : „Cel mai rapid succes l-am 
obținut după o muncă de nu

DINAMO BUCUREȘTI — 
STEAUA BUCUREȘTI 3—1 (14, 
11, —12, 14). Puțini din cei
peste 1 000 de spectatori-, cîțl (Continuare in na o 2-3)

Blocajul a fost unul din factorii victoriei dinamoviștilor in derby, 
lată-i pe Rotar și Pop opunîndu-se cu succes stelistului Dascălu.

Foto : Aurel D. NEAGU

mai un an și palru luni, cînd 
Oana Radu a cîștigat «Paleta 
de argint», cea mai importantă 
competiție a copiilor ; pentru 
a... scoate prima campioană na
țională nu ne-am uitat Ia ceas 
timp de trei ani, iar. pentru a 
face ca tricolorul românesc să 
urce pe cel mai înalt catarg 
al Campionatelor Europene, O- 
tiliei Bădescu i-au trebuit șap
te ani de cotidiene eforturi. 
Dacă adaug că, în palmaresul 
secției, din 1975, de la înfiin
țare, și pînă astăzi s-au adunat 
50 de titluri naționale. 25 de 
medalii europene și 5 Cupe ale 
României, cred că aduc sufi

BELODEDICI: „DE FELUL MEU, 
OCOLESC PRONOSTICURILE.
NU, ÎNSĂ, Șl... LUPTA“

Aurelian BREBEANU

ciente argumente în favoarea 
efortului intens care se depu
ne Ia noi..."

Se spune, în sport, că este 
mai ușor să ajungi în vîrful 
ierarhiei, decît să te menții. 
Un adevăr pe care cei de la 
Juventus il cunosc foarte bine 
și pe care l-au transformat în- 
tr-o regulă a muncii. „Vîrful 
ierarhici este foarte ascuțit. A- 
colo, sus, rămîi foarte greu, 
pentru că sînt mereu mai mulți 
și mai bine pregătiți cei care

r-------- eAMfANEANU
/Continuare In vag 2—3)

CURSE DE RECORD, CURSE... DE AUR
INTR-UN AN CE A FOST Șl AL ÎNOTULUI

• Șapte medalii de aur la Universiadă, două - primele - la C. E. de seniori • Cei mai 
bum t mpi obținuți vreodată în lume, în două probe • Junioarele au urcat în nouă rinduri 

pe podium, dar nu și pe treapta de sus

De vorbă cu al doilea clasat in anche
ta noastră „Cei mai buni 5 fotbaliști 

români ai anului"

Prea si-au făcut loc momen
tele semnificative spre a nu 
relua, cu riscul repetiției. af;r- 
mația din debutul retiospecti- 
ve1 lui ’86: a fost, printre al
tele. un an al înotului. Atunci 
teme1 ui îl ofereau preirrere’e 
numite recorduri ale lumii sau 
titlu mondial. Acum, oamenii 
natatiei noastre vin la ceas de 
bilanț cu satisfacția de a se. 
mers mai departe. cu:-.a afir
mării eontinuînd Impe’uos. im- 
plinindu-se in cifre de naima- 
res cum nu au mai tost. Iar 

dacă cineva a gîndit că perfor
manțele de la „mondialele" din 
capitala. Spaniei pot fi puse pe 
seama întîmpiării. a surprizei 
și se pregătea cumva să ex. 
clame „nu a dansat decît o va
ră". ei bine acel cineva trebuia 
să se alăture la finele iui 1987 
masivului grup de specialiști, 
dintr-un colț sau altul de lu
me, care privesc admirativ sal
tul înotului românesc. Pentru 
că medaliatele de la Madrid 
’86 au dat. in acest an. noi 
probe de valoare limpede ca 

lumina zilei și lingă ale au 
venit, au urcat chiar ue do- 
diurnul competițiilor de mare 
amploare, alte talente. alic 
campioane ale muncii. As»'e' 
Incit, trăgînd linie și adunind 
rezultă un bilanț-reco-d. La 
Campionatele Europene de se
niori sau juniori, la Univer
siadă. îndreptățind o afirmație

Geo R4ETCH1

(Continuare in pag a 4-a)

...„Aveți Socolul, casa BcIj- 
dedici", ne înștiințează. prin 
formula-t p. - telefon sta de la 
091 și. în puține secunde, se 
aude vocea lui Miodrag ; Da. 
eu sînt, care-i baiul ?...

— Nici un nai, e de bine, 
vme replica noastră, ești pe 
locul 2 în clasamentul celor 
mai buni fotbaliști ai anului 
1987. Spune drept: te satisface?

— Cum să nu ’ E mai bine 
ca anul trecut, cînd am 
ă treilea, dar, spuneți mi 
r >g cine e intîiul ’

— T< las să ghicești...
— Gica Hagi. cine să

Eu pe el l-as fi văzut primul...
— Argumentele î
— A fost ma tot timpul In 

for nă. A început bine anul, 
înscriind la Monte Carlo go
lul victorios .. A sfîrșit pe un 
loc fruntaș in clasamentul gnl- 
Seterilor d°și. nu trebu’e omis 
faptul. Hagi nu este un lucă- 
tor dn I ria 1

— în generai preferințele 
merg spre cei care dau golu
rile..

fost
vă

fie?

Clasa 
libero- 
ului 
Stelei 
vede 
si... la 
noarta 
cealaltă 
Foto ■ 
A. D. 
NEAGU 

se

Eu nu judec așa. Pentru 
micontează um ioc:, indi
ferent de postui De care-1 o. 
cupi în e h nă. Nu trebuie ui
tat Ci pr ntre laureatii anilor

NICOLAESCU

(Continuare m pag. 2-3)



SPORT NON STOP LA CLUBUL DE VACANȚĂ
Un model la Școala nr 8 din Slatina

UN „COMPLEX DE SANATATE" CARE... A ÎMPLINIT

grăbesc, 
fix !...

— încotro. Mi reia ?
— La școală ! Mă 

trebuia să fiu la ora 9
— Cum. nu ești in vacanță?
— Ba da, dar, știți, acum în 

vacantă, ca de obicei, la noi 
este organizată o activitate 
sportivă de club. Și la 9 fix 
aveam rundă cu Dan Stăniloiu 
din „a VUI-a D“„.

Mirela Coveianu. din a V-a 
C este — ca și Dan Stăniloiu 
— printre fruntașii șahului de 
la Școala nr. 8 din Slatina. 
Runda la care se referă are 
un caracter demonstrativ : șa
hiștii scolii, alături de cei a- 
flați la primele mutări. vor 
asista, de faot. la ro-onst'*,,-. 
rea unei partide dintre două 
celebrități ale sportului minții. 
Kasparov si Karpov. Partida a 
24-a...

La clubul de vacanță al Șco
lii nr. 8 din Slatina șahul are 
sute de prieteni. Ne-am con
vins încă de acum o lună. cînd. 
la sugestia organizației de pio
nieri. a fost inițiat un concurs 
la nivelul tuturor claselor în 
cadrul unei zile a șahului. Par
ticipant! ? Aproape 1 000 de 
purtători ai cravatelor roșii cu 
tricolor. „Foarte mulți începă
tori, ne explică Mirela. „dar, 
știți, așa. aproape pe negîndiie, 
ajungi să te pasioneze acest 
joc minunat ! O spun dintr-o 
experiență personală..."

Acum, ip plină vacanță de

clubul sportiv de la 
i are 

pe 
rezervate șahului, 

Și 
„Din această tumul, 

activitate

iarnă.
Școala nr 8 din Slatina 
îl program cîte două zile 
săptămînă 
cite una pentru începători 
avansați.
tuoasă activitate — cum ne 
sugerează prof. George Șerban 
— se vor ivi, nu încape nici o

CARNET DE REPORTER

îndoială, multe talente, copii 
cu vocație pentru un sport 
care cîștigă, in ritm vertiginos, 
mult spațiu în bugetul de timp 
al eleviloi noștri. Nu mă refer 
numai la Școala nr. 8, ci la 
toate din municipiu și din Ju
deț. Inițiativa copiilor din sa
tul Dobrun și a profesorului 
de limba română Gheorghe 
Bădiță care i-a ajutat să se 
apropie de sportul minții, a a- 

vut un larg ecou pretutindeni".
Tot de la prof. Șerban aflăm 

că și tenisul de masă a debu
tat în școală printr-o inițiati
vă similară.
la inițiere, 
clubul școlii 
veam decît
dispunem de 12 !...'
zut și no'., solicitate din plin 
de către reprezentanții tuturor

claselor. Mulți doresc să se a. 
firme, să promoveze în secția 
de resor' a Clubului Sportiv 
Școlar din Slatina care a or
ganizat la Școala nr. 8 o sub- 
secție. Altfel spus, o minipe- 
pinieră a tenisului de masă 
în planul performanței. Școa
la a și dat citeva ,,oume“. ca 
de pildă ce, al 
Tiugan. acum la

A.S.A. Craiova. 
Cristian — 

directoarea școlii, 
geografie Vasilica 
se vor mai ivi și alții, fiți si
guri !...“

Clubul de vacanță din aceas
tă unitate de învățâmînt slă- 
tineană promite să aducă în 
prim-plan și atleți, pasionați ai 
crosurilor, gimnaste și chiar 
specialiști în sporturile iernii 

biatloniști și să- 
dotați dintre ei, 

au și plecat, în 
vacanță, la Va- 

o tabără de pre- 
de Casa pionie- 

din 
in-

lui Cristian 
Universitatea 
„Și, precum 
ne asigură 
profesoara de 

i Clenciu —

In urma cu doi «nt am fost 
oaspeții unui edificiu bucureș- 
tean care abia se inaugurase — 
„Complexu de Sănătate" de pe 
strada Socului. L-am prezentat 
atunci cititorilor ; eram 
cintați de aspectul său 
dem, de funcționalitatea 
dedicată 
Recent. _____ ____ ___
trecem din nou pragul, In ho
lul elegant de marmură albă, 
cu două scări laterale în spira
lă, ne-a intimpinat șeful com
plexului, inginerul Vasile Zăr- 
nescu dr fapt cel ce a fost 
„dirigintele de șantier" al 
tei construcții. răminind 
ca șef al unității, intrucît 
noștea cel ma< bine.

• Bucuroși de oaspeți ? 
adresăm 
bă ? Vă 
doi ani. 
multe.
• între 
noscuți.

in- 
rn o- 

lui 
sănătății oamenilor, 

ne-am decis să-i

aces- 
apoi 

o cu-

— ne

și am devenit, 
foarte caut ați.

ca o dovadă, 
ce ne-au vizitat 
luni ale cestui

8 600, 
După

fi- 
deIată, 

numărul 
in pri- 
an (ia- 

11 200 
calculul 

din

cu sute de copii 
într-o vacanță, la 
„Pe atunci nu a- 

două mese, acum 
.“ Le-am vâ-

MANIFESTĂRI SPORTIVE OMAGIALE
(Urmare lin uag t> ștefan Ciochină

sale din comuna Pantelimon, 
și-au continuat cursa... 
Orășelul Copiilor, 
pe primul 
Dorin Cuș 

ce“), iar in 
Arghircscu 
rin Laurențiu 
lalți cîștigători : cat.
ani : Daniela Ghițulcscu (Lie. 

(Lie. 
ani :

către 
băieți, 
clasat 

Ne'cul- 
Viorel

La
loc S-a

(Lie. „Ion
urma lui,

(Șc. 199) și Ma- 
(Șc. 195). Cei- 

15—19

Valeriu Băluță
I.M.G.B.) ; peste 19 
Liliana Rusnac (întreprin
derea „23 August" : aceasta 
a fost răsplătită cu aplauze și 
de către arbitrii Ana și 
Rusnac, așa 
întîmplă cînd fiica 
și ea atletă

5),

șat), 
(I.M.G.B.).

Sigur, la marele 
cat aniversării a 40 
la proclamarea 
au ținut să fie 
foștii atleți, maestrul 
tului Dumitru 
cîștigînd la cat.

Șah s-a jucat 
mese, foaierul 
Sporturilor și Culturii e în
căpător. Apoi. întrecerile de 
biciclete, concursurile de 
patine pe role, jocurile dis
tractive, cu clasamente apar
te, cu arbitri specializați în 
materie. A fost o duminică 
frumoasă, cu mult sport, o 
competiție sărbătorească ce 
a marcat apropiata aniversare 
a patru decenii de la procla
marea Republicii.

cros dedi- 
de ani de 
Republicii 

prezenți și 
spor- 

Tălmaciu 
66 de ani.
la 200 de 
Palatului

— schiori, 
nieri. Cei mai 
12 la număr, 
aceste zile de 
tra Dornei, la 
gătire inițiată 
rilor și șoimilor patriei 
Slatina, sub conducerea 
structorului Gh. Trif. De ce a- 
colo ? Pentru că, din păcate, 
ninsorii? se cam lasă așteptate 
îr. sudul țării.

Cei doi profesori de educa
ție fizică de la Școala nr. 8 
din 
ban 
„doi 
pii, 
cialității", ține să remarce pro
fesoara de limba română Ma
riana Ghițcscu, directoare cu 
probleme educative) au pre
văzut de asemenea în progra
mul clubului de vacanță între
ceri atletice, drumeții și excursii, 
precum și un concurs „Cine 
știe, cîștigă !“, cu tema : Reu
șitele sportivilor români în cei 
40 de ani de Republică. Un 
concurs de amploare dedicat a- 
propiatei aniversări de la 30 
Decembrie.

Slatina (alături de G Șer- 
activează și Elena Blaga, 
colegi cu dragoste de co- 

devotați trup și suflet spe-

Tiberiu STAMA

gazdei • Mai e vor- 
aș’eptam. Acum, după 
avem să vă
• Cu ce
timp ne-am făcut cu- 
s-a aflat tot mai mult

spunem 
începeți ?

„ce oierim- 
resc, 
pildă 
celor 
mele
nu<irie-api ilie); 
13 700, 1” 00n > 
tehnico-economic făcut, 
acest an sînt an rentabili
Reamintit1-ne. mat mult pentru 
cititorii noștri gama serviciilor 
pe care le prestați aici • Se 
împart în trei categorii: ME
DICALE (electro-terapie. împa
chetări cu parafină, băi de 
plante gimnas'-.câ de recupe
rare. masai-’ medicinale, dușuri 
speciale — ev dent, 
recomandare); DE 
— ÎNTREȚINERE 
aerobică îno» în 
25/50 m. băi de 
masaje, solar vara) : 
În plus un serviciu 
într-o oră, cît stai în complex, 
lenjeria ți se poate spăla, căl
ca apreta • Dați-ne citeva in-

numai cu 
RELAXARE 
(gimnastică 

piscina de 
abur, saună, 

IGIENA, 
special:

formații int( 
• De acord, 
noastre di* 
noiembrie
40 000 
ci leva 
saună
— IC
avem
...Și altceva t 
fre ? • Div< 
cei ce vin sîi 
formam » car 
viciile noas 
fotbaliști < 
Studențesc) : 
te la noi da 
bune, în orir 
predomină ?> 

. student aprei
Complexe d< 
puține intern 
9 Edificatoa 
aflate ’n leg< 
Complexului

de cop 
tmetur 
— 20 
lei in 
prograi

Mo.

ACASĂ LA ECHIPELE CAMPIOANE
L. f inure im ixiq. i)

vor să ia locul campionilor...". 
Cită muncă? Cîte ore s a re
petat aceeași și aceeași lovi
tură, pentru ca totul să devină 
perfect, ca să nu existe nici 
o fisură ? Cine poate spune cu 
adevărat ! Greutatea pasiunii, 
a dăruirii, aici, la Juventus, 
se măsoară în rezultatele obți
nute, pentru că. așa cum spu
nea și Aurel Andrei, președin
tele asociației întreprinderii de 
Prefabricate Beton Militari, „la 
noi antrenamentele nu cunosc 
pauză, nici măcar atunci cînd, 
poate, bucuria victoriilor ar f> 
îngăduit un moment de rela
xare, fie el cit de scurt...". în- 
tr-adevăr, abia întoarse de la Tg. 
Mureș, unde li s-au înmînat fete
lor tricourile de campioane, Anca 
Cheler. Adriana Năstase, Car
men Găgeatu, Cristina Enules- 
cu, Mihaela Anghelescu, ca să 
le numim pe principalele divi
zionare A, au și fost prezente 
la antrenament, deoarece „au

ției), văzîndu 
za ți cuminți 
te, am întreb 
masă ? Ne-; 
Radu, dar 
cuvintele ner 
lalți : „I’entr 
masă reprezi 
istețimii, al 
ciplină care 
prompte, car 
deosebită ast 
nerale a cop 
mai bună doi 
de note. în 
aici, la Juve 
într-o mar-' 
acasă...".

„Acat N ț, 
nă pef -.e* 
Dumitz h» 
sprijin^-<2- ț, 
di“ fnu, c 
Bcjenet 
Tureanv
— nu nui 
tutele sal 
itorul. 
ranțele 
ventus 
depar'e 
ca, îi 
nisuhii 
Popescu
siei munîcip 
ventus* în 
muncă, pas 
cepere. De I 
6—7 ani. cu 
huț. Radu r 
și pînă 
campioap 
CrisV’na/ 
Găgea^

Așa' 
licita 
aur

învățat că o singură zi de ab
sență echivalează cu o săptă
mînă de muncă irosită, înseam
nă a lungi drumul spre treap
ta de sus a podiumului", după 
cum afirma ing. Lucian Dumi
tru, directorul I.P.B Firesc, e- 
xemplul campioanelor, al celor 
mari este urmat și de cele 
mici, de „viitoarele medaliate", 
pentru că Maria Cocoș, Simo
na Savu, Oana și Irina Radu, 
Ana Maria Enescu, 
Encea, Ada Simion sau 
Popescu vor șl ele 
jungă și „chiar 
cern". Adriana Năstase 
căpitana echipei, un „drept că
pătat prin miincă. prin per
formanțe". Ea este, în același 
timp, și cea mai proaspătă cam
pioană europeană a secției : 
„Cînd am ascultat, cu inima 
bătind de emoție, Imnul țării, 
m-am gindij și Ia colegele me
le, la munca depusă la club, 
Ia lotul național, la tot acei 
efort continuu pentru a strînge 
la piept medalia de aur..." O 
ascultă alte două medaliate ale 
„europenelor", Crisrina Enules- 
cu și Carmen Găgeatu. amin- 
tindu-șl de primul lnr titlu de 
campioane naționale, de „acel 
foarte prețios titlu, 
mai prețios..."

Urmărind această 
uzină de campioane" 
tică, multiplă campioană mon
dială, vicepreședinta federa-

să 
să le

Mihaela 
Ioana 
le a- 
între- 
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cîștigă
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5, —7, 3) 
victorie m 
ritată. ba 
deosebită 
gure și b 
șencelor. ( 
au fost :

Au arbitrat : D. Dobrescu și V. 
Ranghcl (N. MAKCU, coresp.).

A surprlr 
biencelor 
cit nu e 
cînd ac 
puncte d! 
Antrenori 
molie a 
geta Enc 
Veft-’i, E 
tin . pir, 
ușoară r 
riuc și I

pas cu pas 
adjudecat se- 
Cu atacuri în

(unde Rotar 
de

RAPID 
10, 1, 9). 

în

Gh. Vintilă (ultimul 
carierei) și G. Voicu. (T. 
coresp.)

t
rt 
rc
ca. 
lua
ne-a
Sper
Ilean.
de la 
D. BOU
PESCU. v

însă să se 
în setul 3, 

de două-trei 
, 5—8), cînd

A.S.A. 
MUREȘ 
ZALĂU
Cu mai
deciși în ioc. sălăjenii 
care s-au remarcat ștreang, Tu- 
tovan si Ciontoș — au cîstigat în 
aproape două ore. De la gazde, 
mai activ : Sinpetrean. Arbitri : 
S. Popescu și O. Manițiu (C. 
ALBU coresp.,.

UNIV
Rapk
Farul 
Dacia 
Oltc 
Fl F 
Dinai 
c.S.t 
Penii 
C.S.5 
Chim

•1. Stlir

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11

RELONUL SAVINEȘTI — EX
PLORĂRI MOTORUL C.S.Ș. 2 
BAIA MARE 2—3 (14 —10, —14,
12, —11). Mec: dramatic, adevă
rat maraton 'a durat 2 ore șl 
45 de minute). în care oaspeții 
s-au dovedit mai tehnici șl mai 
maturi. Gazdele au ratat cu pu
țin victoria la 3—1. S-au eviden
țiat : Dumitru, Reissfeld, Roiban, 
Moroianu (E) Buruș și Popa (S).

C.S.M.U. SUCEAVA — DINA
MO VIITORUL BACĂU 1—3 (—2, 
10, —8. —8). Echipa gazdă s-a 
comnortat sub așteptări oaspeții 
cîștigînd ne merit. Cel mai buni: 
Pralea. A. Ion si D.ăghici de la 
învingători Mîndru și Mărginean 
d» la învinși. Arbitri : C. Pltaru 

sl D. Delcea. (I. mTndrescu, 
eoresp )

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 3—0 (6, 6, 14). O partidă 
fără virtuți tehnice deosebite. 
Craiovenii au rulat pe parcur
sul meciului întregul lot aflat la 
.dispoziție. Au ieșit în evidență : 
S to ian Iuhasz și Văsuică d e la 
„U“, Groza și Orelt de La „Poli*. 
Arbitri : ................... ’
meci al 
C^STIN

SANATATEA ORADEA
— TRACTORUL BRAȘOV (2—3) 
s-a jucat anterior.

ELECTROMURES TG.
— ELCOND DINAMO 

1—3 (14, —10, —10. —9). 
multă clarviziune si mai 

de la

DACIA C.S.Ș.U.
C.S.U. RAPID GALAȚI 0—3 (—13, 
—15 —13) i Victorie meritată a
găllțencelor, care au fost la 
cîrma jocului din start pînă în

TRAGERE* EXTR AORD IR ARA
LOTO A REVELIONULUI

Unele date privind grosimea stratului 
zone șl localități montane: stîna de Vale
șoara 14 cm. Semenic 24 cm. Paring 48 cm, 
Bilea Lac 252 cm. Fundata 23 cm, Vîrful Onra 
Cota 1400 37 cm. Babele 73 cm, Predeal 39 cm, 
25 cm. Ceahlău Toaca 33 cm.

pronunțat echilibru, partida a 
satisfăcut asistența și sub as
pect tehnico-tactic, și în pri
vința calității spectacolului, în 
mai multe rinduri publicul a- 
piaudînd fazele create de o 
parte și de alta a fileului. Și 
nu greșim cu nimic dacă afir
măm că a fost cea mai valoroa
să întîlnire din ultimele 4—5 
ed'ții ale campionatului, între 
aceste fruntașe ale voleiului 
nostru masculin. Și la aceasta 
a contribuit în primul rînd' 
progresul evident pe care di- 
namoviștii l-au făcut in sezo
nul aciuai.

După cum începuse jocul, cu 
destul trac în tabăra dinamo- 
vistă (resimțit mai
Vrîncuț și Pop) mulți au 
zut că Steaua va încheia 
tnrioasă în trei seturi. De 
fel. campionii au condus 
5—C, 8—2 si 13—7 în primul
set, dar două schimbări suc
cesive în terenul dinamovist 
(introducerea celui de al doi
lea ridicător. Georgescu, pen
tru a-1 folosi pe Căta-Chițiga 
și in atac apoi înlocuirea lui 
Vrîncuț cu Drăgușin) au de
clanșat revirimentul gazdelor, 
care au refăcut 
diferența și și-au 
tul în prelungiri, 
viteză pe centru 
s-a dovedit greu
sau din pase înalte pe 
mele fileului (Dalacu), 
Fcp intrat in mînă și 
tibil la loviturile din linia a 
doua, cu un bloca.) prompt și 
eficient în zona 3 (îndeosebi 
Radulescu și Căta-Chițiga), di- 
nainoviștii s-au lansat viguros 
spre victorie și. in setul se
cund, au condus cu 10—3, 12— 
6 și 13—9. ținind la distanță pe 
campioni. în rîndul cărora Io
nescu. Constantin si Ș->ica în
cercau să țină trena, în timp 
ce tunarii Dascâlu și Spînu 
oscilau frecvent și alarmant.

Campioana avea i 
mai... stabilizeze 
după dezavantaje i 
puncte (1—3, 4—7, 
în sextet a fost inspirat intro
dus tînărul Pițigoi care, însă, 
după o contribuție remarcabilă 
la reducerea scorului și la 
menținerea echilibrului în se
tul 4, avea să cedeze și el. Di
namo cu Vrîncuț în revenire 
puternică și cu blocajul mereu 
vigilent, va obține un nou cîș- 
tig de cauză în prelungiri !

Arbitrii V. Arhire (care cu 
acest meci și-a încheiat lunga 
carieră de „cavaler în alb“) și 
C. Oprea au condus corect, în- 
tr-un meci greu, echipele : DI
NAMO — Pop (Georgescu). Da- 
lacu, Rădulescu, Căta-Chițiga, 
Vrîncuț (Drăgușin), 
STEAUA — Ionescu 
Constantin, Pentelescu, 
Dascâlu. Șoica (au mai 
Nica, Pițigoi, Racsov).

se atribuie cîștiguri uv

BANI.AUTOTURISME, EXCURSII
PESTE HOTARE

• 12 extrageri, în 3 faze, cu un total de 120 
numere £ Se cîștigă și cu 3 numere din 20 £
• Biletele de 25 de lei participă la toate extra
gerile și au acces la toate cele 21 categorii de 
cîștiguri Q ULTIMA ZI de participare — joi, 31 
decembrie !

STEAUA 11 10 1 31: 6 21 tîana Pop
Dinamo 11 10 1 31:13 21 (Fl. R
Elco nd D 11 8 3 27:13 19 stantin și
Explorări 
Dinamo Viit.

11 7 4 27:18 18 CO VEI CC
11 7 4 27:18 18

Tractorul 11 6 5 20:18 17 DINAMC
Univ. C.F.R. 11 6 5 22:21 17 SIBIU 3—
Relonul 11 4 7 10:24 15 te cel m
Eleetromureș 11 3 8 1’5:25 14 tuala e
C.S.M.U. 11 3 8 12:28 14 40 de mi
C.S.U. Sănăt. 11 1 10 l-t :31 12 bi-ne dar
Poli“ 11 1 10 4:31 12 our și sil

FARUL CONSTANȚA — 
BUCUREȘTI 3—1 (—11, *
Un joc de mare spectacol, 
fața unei săli arhi-plin^. Susți
nute d. n galerie care a făcut 
bună impresie aici, rapidistele 
au început cu curaj partida. 
Grație mobilității și prestației 
bune în apărare, oaspetele au 
și cîștigat primul set. Replica 
gazdelor s-a îmbunătățit, încă, 
simțitor după ce a fost introdusă 
în teren Delia Leițoiu care, ală
turi de Marinela Neacșu și Ilea
na Geambașu a punctat necru
țător. De la învingătoare a mai 
jucat bine Maria Enache, în 
timD ce d^ la învi.nse s-au evi
dențiat Daniela Țaga, 
Anton și Gabriela 
Arbitri : V. Tilcă 
(C POPA coresp.).
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I Divizionarele A la jumătatea întrecerii

I O ECHIPĂ CARE POATE MAI MULT
Că a pierdut in prima eta

pă cu Steaua la București, 
nu ar f fost nimic deosebit 
pentru Corvinul. Au surprins 
însă proporțiile înfringerii, 
0—4, chiar dacă Steaua avea 
să depășească în multe alte 
partide această „normă" a ei. 
De la Corvinul se aștepta 
o cu totul altă replică. Și, din 
acest punct de vedere, startul 
formației hunedorene in noul 
campionat a fost sub cota aș
teptărilor.

La Hunedoara însă nimeni 
nu s-a p’erdut cu firea, pen
tru că se cunoșteau posibili
tățile formației. Corvinul s-a 
întors acasă și. pe stadionul 
de lingă furnale, a redevenit 
ea însăși în meciurile urmă
toare, chiar dacă în etapa a 
doua a cîștigat mai greu cu 
„Poli“ Timișoara (2—1). Pentru 
ca în partida următoare să 
administreze un sec 3—0 Oțe
lului. Cum s-ar spune, Corvi- 
nu! a reintrat în „matca" sa, 
adică victorii acasă, palide pre
zențe în depfasare. Iar urmă
toarele două partide au con
firmat acest „drum sinuos" : 
1—3 la Olt : 5—2 cu Petrolul. 
A avut o tresărire de orgoliu 
(mereu posibilă pentru o echipă 
CARE POATE MAI MULT) și 
s obținut primul punct în de
plasare 1—1 la Brașov, dar 
amînarea peste măsură a me
ciului cu Sportul Studențesc 
(s-a jucat abia la 20 decem
brie) a privat-o de cele două 
puncte (teoretice) și Corvinul. 
cu un joc mai puțin, avea să 
stea multe săptămîni (chiar 
luni) pe un loc din zona mai 
de jos a clasamentului. Trei 
rezultate de acasă îi menți
neau cota : 2—0 cu F.C. Argeș, 
4—0 cu A.S.A. și, mai ales, 
acel 4—0 cu Univ. Craiova. 
Dar înfringerile în deplasare
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veneau și ele la fel de... rit
mic — la Moreni, la Victoria, 
dar neașteptat de limpezi la 
Bacău (0—2) și Suceava (1—3), 
în fața unei nou promovate. 
A venit „dușul rece11 de acasă, 
2—3 cu Dinamo, urmat de o 
reabilitare promptă printr-o 
dăruire și o ambiție care au 
surprins pe cei din Cluj-Na- 
poca, victoria cu 2—1 în fața 
lu* 1 .,U“ Și așa avea să încheie 
Corvin ui sezonul, de neînțeles 
pentru mulți, cu ,,una caldă, 
altu rece11, adică cu un 1—1 
cu Rapid la Hunedoara, apoi 
2—1 cu Sportul Studențesc, în 
restanța mult așteptată, cîna 
doar ratarea unui penalty de 
către Cojocaru a făcut ca sco
rul să nu fie 3—0 pînă la golul 
lui Iftrgulescu.

trecuți s-au numărat Ștefă- 
nescu si Bclbni. Lung și Du- 
cadam...

— Despre— Bclodedici ce 
poți să ne spui ?

— Știu eu ce să spun 7 E 
mai greu să vorbesc despre 
mine..

— Să te ajut, amintindu-ți 
că într-o echipă a Europei, 
publicată recent, in „Gazzetta 
dello Sport", Belodedici figu
rează drept cel mai bun li
bero.

— Poate că ceva progrese 
am obținut, nu zic nu. Fără 
falsă modestie o spun, eu 
simt. însă, că pot să mai 
„cresc".

— La ce capitol anume ?
— In primul rînd, la capito

lul forță. Acolo. în „16“-le 
propriu, pentru a cîstiga mai 
lesne un angajament fizic, cu 
adversarul direct, e nevoie de 
firță, de cît mai multă forță. 
Și ar mai fi de adus, recunosc, 
cîteva retușuri, de ordin disci
plinar cele două cartonașe 
roșii primite spre sfirșit de 
sezon, necaracterizîndu-mă. Mi 
le explic printr-o scădere vi
zibilă a potențialului psihic.

— Apropo de „16“-le propriu.

dele primului concurs al anului 
1988, respectiv cel din 3 ianuarie:
l. Avellino — Ascoli; 2. Cesena 
— Pisa, 3 Fiorentina — Roma; 
4. Milan — Napo *; 7. Pescara — 
Como: 6. Sampdoria — Inter; 7. 
Torino — Juventus; 8. Verona — 
Em poli* 9. Barletta — Parma; 10. 
Lazio — Bar: 1!. Lecce — Cre- 
monese; 12. Modena — Catanzaro; 
13. Piacenza - Bologna.

• Jucînd ia LOZ IN PLIC. în 
ace'te zile vă puteți procura și 
LOZUl ANULUI NOU, care face 
parte din seria limitată, cu cîș- 
tiguri suplimentare din fondul 
specia a’ sistemului. •

Așadai Corvinul nu a făcut 
pe parcursul sezonului decît 
să conîi-me că a rămas (cu 
voia ei !) echipa de mijloc, 
fără să-și valorifice integral 
potcnțelc, cu un golaveraj aca
să de 25—8, vizavi de cel de 
7—19 din deplasare, cu trei 
puncte pierdute Ia Hunedoara, 
cu alte trei cîștigate în depla
sare, cu „0“ la „adevăr", care 
o menține la încheierea turu-

ADMINISTRAȚIA Of
• Cu cît ne apropiem de 

crugu ANULUI NOU ne apro
piem și de tradiționala TRAGE
RE EXTRAORDINARA LOTO, 
programată să 810;’ loc chiar în 
ziua de debut i anului 1988. Du
pă cum st cunoaște la această 
tragere se oferă importante câș
tiguri în bani, autoturisme șl 
excursii peste hotare. Formula 
de joc este, la rîndul său, deo
sebit de atractivă si avantajoa
să se efectuear1' 12 operațiuni 
de extrager,. :u un total de 120 
numere. Participarea se face cu 
bilete de 5 lei varianta (seriile 
I P si X) cu drept de partici
pare numai la faza I. Biletele în 

lui pe lotul 6. Pare mulțumi
tor, nu ? Dar noi spunem me. 
reu că ACEASTA ECHIPA 
POATE MAI MULT. Ce păre
re au jucătorii? Răspunsul nu 
poate fi altul decît că se mul
țumesc ci puțin, că pot mai 
mult. Cum au pierdut cu Di
namo, în etapa următoare au

6. CORVINUL 17 8 2 7 32-27 18
• Puncte realizate pe teren propriu : 15 (a pierdut 2 p cu 

Dinamo și unul cu Rapid) ; puncte obținute in deplasare : 3 (2 
cu ,,U“ Cluj-Napoca, unul cu F.2.M. Brașov).
• Golgeterii echipei : I. Cojocaru 13 ; I. Petcu 6 ; Nicșa 4 ; 

Suciu 2 ; Klein, stroia, Hanganu, Tîrnoveanu Dubinciuc, Bur
lan. Văetuș — cite unul.
• Jucători folosiți : 19 — I. Petcu. I. Cojocaru — cîte 17 ; 

Ioniță, Bardac, Dubinciuc, Kleln, Burlan — cîte 16 ; Mărginean 
15 ; Nicșa 14 ; Suciu, Văetuș — cîte 13 ; Tîrnoveanu 11 ; Stro
ia, Bejenaru — cîte 10 ; Prigorie, Hanganu — cîte 7 ; Posto- 
lache 3 D. Vasile, Bulgaru — cite unul.
• Media notelor echipei : 6,35 ; media notelor jucătorilor (pe 

baza a minimum 10 jocuri) : 1 Kleln 7,00. 2. Mărginean 6,63, 
3. Ioniță 6,62 ; cele mai mari note : 8,5 (Kleln, restanță din 
etapa a 7-a), 8 (Ioniță de 3 ori. I. Cojocaru de 2 ori, Bardac 
și Tîrnoveanu — cîte o dată).
• Cartonașe galbene : 17 (5 suspendări) ; cele mai multe : 

Mărginean — 3.
• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m — ambele ratate (I. 

Cojocaru, I. Petcu) ; î fost sancționată cu 4 perialtyuri — 3 
transformate, unul ratat.
• A expediat 228 de șuturi (166 acasă 62 în deplasare), din- 

tre care 132 pe poartă (98 acasă, 34 în deplasare).

cîșt’gat la Cluj-Napoca. Ce 
alt exemplu poate fi mai con
vingător ?

în linii mari, antrenorul 
Constantin Ardeleanu (ajutat 
de antrenorul sccund-jucător 
M. Klein) a avut la dispoziție 
lotul de anul trecut. A lipsit, 
desigur, Gabor (accidentat), 
unul din p;lonii de bază ai 
formației, mai ales în compar
timentul ofensiv. Au rămas 
însă cei cu experiență : Ioniță, 
Mărginean Dubinciuc, Nicșa,

Petcu, Klein, Suciu, Cojocaru. 
Ioniță a avut o formă bună; 
Mărginean, Dubinciuc și Klein 
— constanți și cu bun randa
ment ; Nicșa și Petcu, incon
stanți ; Suciu, parcă prea ca
pricios ; Tîrnoveanu a fost 
mult timp indisponibil ; la 
Văetuș anii și... greutatea au 
cam început să-și spună cuvîn- 
tul în timp ce Cojocaru a 
marca’ o mai bună eficacitate, 
dar numai acasă, pentru că în 
deplasare a marcat doar la 
Cluj-Napoca !! Or. pentru un 
golgeter. e prea puțin.

Corvinui în schimb, a be
neficiat de aportul unor tineri 
care confirmă : Bardac, în pri
mul rînd Bejenaru, Burlan (o 
revelație pentru echipă în a- 
cest sezon, in care el a cunos
cut titularizarea) Hanganu, 
Stroia • dar Stroia a cam dat 
înapoi și a ajuns doar jucă
torul oe c.-eva minute, după 
ce era titular la 17—18 ani ! !

In evoluția sa Corvinul a 
realizat unele partide bune, 
maj ales la Hunedoara, unde 
jocul pe atac te incintă, real
mente pentru că e spectacu-

STAT LOTO-PRONOSPORI INFORMEAZĂ
valoare de 25 de lei varianta au 
drept de participare la toate cele 
trei faze ale tragerii și. implicit, 
«»u acces la toat- cele 21 cate
gorii de cîșt’ -r-

O BANI rSSnl
AUTOTURISME

A Pentru iubitorii de PRONO
SPORT. publicăm mai jos parti

ios și e.icace. Acolo (in pri
mul rînd acolo) echipa e dusă 
înainte de Klein, prin trava
liul, forța și învăluirile iui, 
care își găsesc... adresanții. în 
alte meciuri. însă (în deplasa
re) s-a pus prea mare preț 
pe jocul liniei de fundași, pe 
momentele de inspirație ale 

lui Ioniță și s-a dovedit prea 
puțină consistență în atac, chiar 
și. la Cluj-Napoca unde s-a 
cîștigat. Doar 7 goluri în de
plasare, pentru Corvinul, în
seamnă foarte puțin.

Un bun pedagog și un pri
ceput meseriaș cum este, an
trenorul Constantin Ardeleanu, 
conducerea secției de fotbal și 
a clubului sint convinși că a- 
ceastă foiniație trebuie (ȘI 
POATE) să ridice ștacheta ca
lității și performanțelor în e- 
voluțiile sale, că mai sint des
tule lucruri de pus la punct 
în joc dar, în primul rînd, în 
concepția unor jucători DES
PRE PERFORMANȚĂ. De la 
Corvinul se așteaptă perfor
manță, mai ales că a rămas în 
plutonul aflat atît de departe 
de cele două echipe fruntașe 
ale Diviziei A. Corvinul poate 
ieși din zona anonimă a cam
pionatului nostru. Cu o condi
ție : ieșirea din zona lui 50 la 
sută în realizările sale, din 
.zona mediocrității".

Constantin ALEXE

(Urmare din pag. 1)

„Trofeul fair-play Sportul'*

POLITEHNICA TIMIȘOARA
FRUNTAȘA SEZONULUI DE TOAMNĂ
• Un plus de cartonașe față de ediția precedentă • Agiu și 
Matei, cite 6 avertismente • F. C. Argeș a risipit jumătate din... 

zestrea de puncte • Confirmări la... sportivitate

Neîndoios, la atingerea unui 
anume nivel de competitivitate 
contribuie și „cota" de sporti
vitate consemnată în perioada 
luată în discuție. Pentru că este 
foarte cunoscut faptul că, nu 
o dată, excesul de zel poate 
cîntări hotărîtor in balanța re
zultatului, „actorul1 respectiv 
puțind fi unul dintre jucătorii 
de bază ai echipei. Iar cazu
rile se cunosc, însă așteptata re
dresare la acest important ca
pitol, al disciplinei, intîrzie, 
deși la fiecare început de sta
giune se iau o serie întreagă 
de angajamente privind îmbu
nătățirea sportivității.

Care a fost situația discipli
nară a primului nostru eșalon 
fotbalistic la căderea cortinei 
după consumarea actului în- 
tîi ? Răspunsul îl găsim par- 
eurgînd configurația clasamen
tului „Trofeului fair-play Spor
tul" — acordat anual de ziarul 
nostru celei mai sportive di
vizionare A (reamintim crite
riile de alcătuire : din zestrea 
celor 300 de puncte, cu care 
fiecare echipă ia startul, se 
scad 5 puncte pentru un car
tonaș galben, 10 puncte pentru 
un cartonaș roșu, cite 5 punc
te pentru fiecare etapă de 
suspendare în plus peste „li
mita11 admisă de două etaoe) :

G R S P*)
1. «Poli** Tms. 11 — — 245
2. Flacăra 13 — 235
3. Dinamo 10 2 4 230

4— 5. Victoria 15 — ■ — 225
Petrolul 11 1 4 225

fi— 8. Corvinul 17 — — 215
S. C. Bacău 14 1 3 215
Steaua 13 2 4 215

9. ,U„ Cluj-N. 14 1 4 210
tn—11. F. C. OH 18 1 1 200

F.C.M. BV. 17 1 3 200
’2—15. Oțelul 21 — — 1195

C.S.M. SV. 21 — — 195
A.S.A. Tg. M. 19 1 1 195
Univ. Cv. 19 1 1 175

16. Rapid 20 1 3 185
17. Snortul Stud. 20 1 4 180
18. F.C. Argeș 23 3 3 155

Cum vede Bclodedici de acolo, 
din ultima linie, jocul echipei 
sale în ’87 ?

— A fost parcă și mai rapid 
decît în anii trecuți. Faptul că 
„unsprezecele" nostru este a- 
cum mai matur, mai bine su
dat, contribuie și mai mult la 
mărirea vitezei de joc, prin
cipalul atu al echipei noastre, 
care explică, în ultimă in
stanță, și seria succeselor ob
ținute de noi în această toam
nă, o bună parte 
așa cum se știe, la 
tegorice.

— Pentru Steaua 
dedici stagiunea 
s-a încheiat cu tragerea sorți
lor pentru primăvară ! Au fost 
blînzi ? Au fost aspri ?

— După opinia mea, în 
turile de finală nu prea 
ai de ales, fiecare dintre 
tenere prezentîndu-se la joc cu

dintre ele, 
scoruri ca-

și... Belo- 
de toamnă

sfer- 
mai 

par-

I

\

*
*
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CURSURI DE SCHI LA PREDEAL
PENTRU TOATE VIRSTELE

HOTELURI Șl RENTAÎNTREPRINDEREA DE TURISM, 
UKzXNTE BUCUREȘTI, prin agenția de turism din Bd. Re
publicii nr. 68, în colaborare cu O J.T. Brasov organizează 
în primul trimestru al anului 1988 cursuri de schi la Pre
deal. in serii de cîte 6 zile, pentru începători și avansați.

Servicii : cazarea în vile (camere de 2—3 paturi) ; trans
portul pe CFR — tren accelerat cu locuri rezervate (op
țional) ; masă rezervată la restaurantul Clăbucet-sosire sau 
pe bonuri valorice; cîte 2—4 ore zi cursuri practice sub 
îndrumarea unor monitori experimentați.

Plecări . 10. 16, 22, 28 ianuarie. 3. 9, 15, 21 27 februarie, 
4, 10, 16. 22 martie.

La cerere, se asigură echipamentul sportiv necesar : schi
uri șj clăpari. .

La terminarea cursului se organizează un concurs și o 
festivitate de premiere. Cu această ocazie, se acordă „absol
venților" diplome și insigne.

Școala l.T.H.R. București dispune de un centru de în
chiriere cu 150 echipamente sportive, schiuri si clăpari de 
cea mai bună calitate și de o garderobă specială

Asociațiile și cluburile sportive, întreprinderile și insti
tuțiile, școlile, precum și toți doritorii de a deprinde sau 
a se perfecționa in acest sport se pot adresa, pentru infor
mații de specialitate și înscrieri, la agenția de turism din Bd. 
Republicii nr. 68 (telefon 14 08 00), zilnic între orele 8—10

Deci, în frunte se află Po
litehnica Timișoara, o meri
tuoasă lideră de toamnă. Lo
cul doi revine echipei Flacăra 
Moreni, care și anul trecut — 
la prima apariție pe scena Di
viziei A — a avut o compor
tare apreciată și la sportivi
tate. Pe treapta a treia — Di
namo, una dintre formațiile 
cîștigătoare ale unei ediții pre
cedente a „Trofeului11. Aproa
pe de. podium găsim echipele 
Victoria și Petrolul care con
firmă sportivul lor parcurs rea
lizat in campionatul precedent, 
în schimb, surprinde neplăcut 
„alunecarea" formației F C. 
Argeș, care, la jumătatea în
trecerii, a risipit aproape ju
mătate din zestrea de puncte.

In acest tur s-au înregistrat 
296 de cartonașe galbene (293 
în ediția precedentă „recordul11 
fiind deținut de etapa a 7-a, 
cu 27 de avertismente ■ la po
lul opus, runda a 15-a, cu r i
mai 8 cartonașe. Dar cartona
șe roșii ? Au fost 16 eliminări 
05 anul trecut). Deci, si la a- 
cest capitol există un... plus. 
Doar la numărul etapelor de 
suspendare ediția actuală se 
revanșează • 35 fată de 62 în 
campionatul precedent. Iată și 
cîteva „podiumuri" : 1—2 F. C. 
Argeș și Oțelul — cîte 8 etape 
de suspendare pentru cumul de 
cartonașe galbene. 3. C.S.M. Su
ceava 7 ; 1. F. C. Argeș 23 do 
avertismente, 2—3. Otelul și 
C.S.M. Suceava — cîte 21 ; 
1. F. C. Argeș 3 elimi
nări. 2—3. Dinamo și. Steaua 
— cîte 2 ; 1—2. Agiu și Matei 
cîte 6 cartonașe galbene, cu 
cîte 4 avertismente, figurînd 
no mai puțin de 7 jucători — 
Jenei, Dutufei. Arteni. Mihali, 
Nicolae, Negrilă si Ignat.

•) G — cartonașe galbene. R — 
cartonașe roșii, s — etape de 
suspendare. P — Dunetai

o forță, 
și fiind 

timp de

punctele ei forte și mai puțin 
forte.

— Cum o vezi, totuși, pe 
Glasgow Rangers ?

— Ca oricare dintre- echipe
le de pr.m-plan ale fotbalului 
britanic, ea reprezintă 
stîna bine pe picioare 
capabilă să se ,bată“ 
90 de minute.

— Un pronostic T
— De felul meu, ocolesc pro

nosticurile. Nu, însă. și... lupta. 
Rămine sâ ne „batem" si noi. 
cu „armele" noastre. Așa cum, 
de altfel, am mai făcut-o. în 
1986, la Sevilla, unde Barcelona 
cu un scoțian. Steve Archibald, 
în teren, și cu un englez. Terry 
Venables pe banca antrenori
lor imprimaseră formației spa
niole un stil aproape sută la 
sută britanic. Numai ambianța 
rar întîlnitâ a tribunelor era 
una tipie latină
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PE SCURT
O La Palatul spor- 

-uadrid, în meciul 
I al turneului interna- 
masculin. selecționata 
a întrecut eu scorul de 

(49—39) selecționata Gre- 
campioana Europei din a-

ANCHETE DE SFÎRȘIT DE AN COMENTARII FE MARGINEA MECIULUI
ziarubi „Sport" 

a desemnat-o pe
ț Anchete 

di"’ Belgrad 
Mateja Svet drep. cea mai bu
nă sportiv'nă sportiv- iugoslavă a anului 
1987. Triplă medaliată la campi
onatele mondiale de schi-alpin 
de la Cran® Montana 'Elveția), 
Mateja Svet a declarat, cu pri
lejul ceremoniei decernării tro
feului. că dorește ca la Jocurile 
Olimpice de ' 
ry, din 1988 
medalie de 
șansele cele 
slalom uri

din R.D. Germană 
desemnată Kristin 
to are a med? ii 
Campionatele 
Strasbourg

In 1987 a fost 
Otto cîștlgă- 

de aur 
Europene de

la
la

din 
trei

PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH

de la Calga-
o 

Că 
la

ian
să cucerească 

aur 
mai mari le are

unreciind

~ea mal bună înotătoare

A Inotătoarea Sylvia Roii 
Costa Ricr, învingătoare în 
probe la Jocuril? sportive pan
americane de la Indianapolis, și 
ciclistul columbian Luis Herrera, 
victorios în Turul Spaniei, au 
fost desemnați drept cel mal 
buni sportivi din America Lati
nă in anul 1987 în urma anche
tei la care iu p. rticipat ziariști 
de specialitate din 25 de țări.

(Agernres) 
comentariu

MOSCOVA, 27 
într-ur --------- ’...
ziarul ..SovL-tskaia Rossia" 
m irginea meciului pentru 
țiul mondial la șah dintre 
rii maeștri sovietici Gări 
parov și Anatoli Karpov, 
le maestru Mark r"“ 
scrie, prin.r? alt'le: „!

• De.egația Cehoslovaciei la 
apropiatele Jocuri Olimpice de 
Iarnă de la Calgary (Canada) 
va cuprinde 60 de sportivi, 
marea majoritate jucători 
hochei, biatloniștl și săritori de 
la trambulină. Din lot mai fac 
parte, de asemenea, patinatori 
artistici si seniori de fond.

In 
de

G tn campionatul mondial de 
hochei oe gheață pentru juniori, 
ce se desfășoară la Moscova, e- 
chipa Finlandei a întrecut cu 
scorul de 6—G (1—0, 4—0, 1—0)
selecționata R.F. Germania, în 
timp oe reprezentativa Canadei 
a învins C” 4—2 '2—1, o—0, 2—1) 
formația Suediei.

pe gheață dintre echipa olimpi
că a S.U.A. șl selecționata se
cundă a U.R.S.S. s-a încheiat la 
egalitate : 3—3 (2—1, o—1, 1—1). 
Au asistat 10 000 de spectatori.
• tn concursul de schi fond de 

la Krasnogorsk, proba masculină 
de 15 km a fost cîștigată de V. 
Sahnov cu timpul de 41:50,l. 
urmat de M. Botvinov — 42:07,7 
și A. Batluk — 42:08,1. tn proba 
feminină de 10 km, pe primul 
loc s-a clasat Tamara Tihonova 
cronometrată în 29:01,5

în 
pe 
ti- 

ma- 
Kas- 

\ mare- 
Taimanov 

^Scorul fi
nal de" 12—12 a reflectat nu nu
mai Taportul de forțe actual, ci 
și pe cel globa» existent Intre 
ce*. doi mari șahiști. Cind în 
timpul meciul ii scorul a fost 
nedecii. sau cind Kasparov era 
în avantaj inițiativa de joc a 
aparținut luî Karnov, care juca 
mai sigur și mai precis. In 
schimb campionul mondial a 
da dovadă de o capacitate ra
ră de 
critice 
cîștige 
istoria 
ultima . 
vec cea mai 
victorie".

La rîndul său maestrul 
Vatnikov este de părere 
„lupta îndelungată dintre

apărut
Kaparov și i-aKa parov și Anatoli Karpov 
schimbat stilul de joc campio
nului mondial. In acest meci 
Kaspatov « atins culmea mă
iestriei ca adept al șahului ima
ginativ. dinamic în timp ce fi- 
nalurii de parti au fost apa
najul mi Karpov. Și totuși, la 
reluarea ultimei partide am vă" 
zut un nou Kasparov, fin cunos- 
cătc- al tehnicii de final. Me
eh’ de ’a Sevilla a fost plin 
de conținut, attt din punct de 
vedere teoretic, cit șl In plan 
creativ".

concentrare în momentele 
ale meciului, reușind să 
pentru prima oa»ră în 

campionatului mondial 
partidă atunci cind 

mare nevoie

★
Cineaștii din R.S S. Azerdbaid- 

jeană au realizat un film cu o 
durată de o oră care-1 prezintă 
pe campionul mondial de 
marele maest.u sovietic 
Kasparov, de 
în șah pînă 
pentru titlul 
la Sevilla în 
toll K irpov. 
nu numai Ia _ 
ro” ca șahist, ci și la dezvolta- 

generală a perso? -lității

șah.
Gări 

la primii săi pași 
la recentul meci 

mondial, disputat 
compania .ui Ana- 
Pelicula se referă 
evoluția lui Kaspa-

PROBE NOI IN

"» Desfășurat la Karl Marx 
Stadt. meciul triunghiular de pa- 
tinaj viteză dintre echipele de 
juniori ale R.D. Germane, U.R.S.S. 
și Poloniei s-a încheiat cu ur
mătoarele scoruri : R.D. Germa
nă - U.R.S.S 
R D. Germană 
113 ouncte In ultima 
curs. Rainer Mielke 
mană» 
1 000 m 
Tatiana 
ocupat 
mintală

■>85—166 puncte ;
- Polonia 239— 

zl de con- 
(R.D. Ger- 
proba de

1 :32,59, iar 
(U.R.S.S.) a 
proba fe-

a cîștigat 
cu timpul de 
Severiușclna 

locul tntîl In . 
de 500 m cu 43,49.

• Disputat pe patinoarul 
take Placid meciul de

din 
hochei

TUSE

• Proba masculină de ștafetă 
3X10 km din cadrul concursului 
internațional de schi-fond de la 
Virgen (Austria) a revenit echi
pei Italiei, cu timpul de 1.26:33, 
urmată de formațiile Finlandei 
— 1.28:08,3 și Elveției — 1.28:12,7. 
în proba feminină de ștafetă 
3X5 km pe primul loc s-a 
tuat selecționata Elveției 
51:41,5

si

ni• Proba masculină de 500 
din cadrul concursului de pati
naj viteză de La Inzell (R.F.G.) a 
revenit sportivului japonez Aki
ra Kuriowa în 37,60, urmat de 
olandezul Arie Loef — 38,76. în 
aceeași probă, la feminin, 
locul I s-a clasat 
link (Olanda) cu

pe
Sandra Voete-
43,80.

e»8BOBW’9H3«8! □

rl/rrtiare im pag I)

pină ieri de domeniul fanteziei: 
România e a doua forța a îno
tului feminin continental!

CELE MAI RAPIDE CURSE

. Medaliile s-au alăturat intr-o 
salbă cu nouă străluciri de aur 
în iulie și august, dar. ca iot 
anul 37 a început în anuarie 
și pentru inotui nostru, ba în
că prin performanțe la cel mai 
înalt nivel mondial. Nu-i n’ci 
o greșeală, nu-i vreo exagera
re: chiar dacă vara e mai 
proaspătă în amintire prin 
faptele sale cu toate că nu au 
fost reușite în bazin de dimen
siuni olimpice recorduri ale 
lumii si-au făcut loc oe tele
xurile agențiilor de presă, cu 
nume românești. în luna din
ții NOEMI LUNG izbutea cea 
mai rapidă cursă din istoria 
procedenlul-procedeelor sosind 
după 400 metri mixt cu mai

bine de două secunde... îna
intea celebrei Tracy Caulkins 
în urmă cu șase am. Acel 
4:31,36 în piscină de 25 m a 
impresionat-o și pe Petra 
Schneider (altă celebritate), 
deținătoarea recordului oficiaL 
în „50 m“, cu 4:36,10. sportiva 
din R.D.G. grăbindu-se să o 
felicite pe maramureșeancă.

în februarie a urmat la... cu- 
vînt TAMARA COSTACHE. 
Vitezista numărul 1 a lumii 
una din cele trei înotătoare ce 
dețin rezultatele de virf în am
bele categorii de bazine, 
menințat constant limita 

■ de secunde — 25.08. apoi 
—, spre a o depăși apoi
titor. cea mai rapidă cursă din 
toată istoria natației fiind. d:n 
iarna lui ’87. măsurată în 24 de 
secunde și 94 de sutimi. Două 
performanțe cu adevărat ex
cepționale, ce au dat strălucire 
participării românești la circui
tul de concursuri- internaționa
le, în care au mai existat rea
lizări. victorii, promisiuni™

a a- 
de 25 
25.01 
ame-

TROFEE, SURPRIZE Șl O ZI CU TOTUL DEOSEBITA
Eroina Universiadei de la 

Zagreb s-a numit, cei ouțin 
prin numărul medaliilor cuce, 
rite (șapte). Noemi Lung. în 
cinci rînduri. eleva lu. Gheor- 
ghe Dimeca a suit ctuar pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului de trei ori -tabîlind 
noi recorduri mondiale univer. 
sitare Aur, Ia Zagreb, și pen
tru Anca Pătrășcoiu. 
laureată cîștigâtoare m 
a două medalii de argint, 
uneia de bronz — in 
împreună cu Noemi. cu Eniko 
Palencsar și Timeea Toth.

Cu nouă trofee s-au întors 
acasă de la Roma de la euro
penele iuniorilor. fete c noas
tre Mai concret, eu argint si 
bronz spatista brăileancă A- 
lexandrina Croițoru, băimă- 
reanca Andreea SIghiarto — 
200 m soațe respecți--’ 200 m 
mixt cu trei .bronzuri" cr«iu- 
li.sta Livia Copariu. de te. d’n 
S’biu eu argint Ctri’-'-i Pu—1. 
tru. brasoveancă. ’a 200 m flu
ture nlus că n'timele 
bâirnăreanca Ramona 
schi in ultimul sch’mb 
cat ne treapta a doua 
mierea ștafetelor de 1X200 m

dublă 
plus, 

a 
ștafetă.

trp: cu 
Terșan- 
au ur
la nre-

liber. O (primă) observație 5 
cele patru provin din trei cen
tre. E ceva, e semnificativ.

Rămînind un moment la 
generația foarte tînără. să re
ținem numele lui Marius Crî- 
șan. hunedoreanul ce se pre
gătește în Centrul OLmpic Re
șița. și cel al Dianeî Ureche, 
clujeanca ale cărei preparative 
au fost efectuate la un alt 
„C.O.“ — din Baia Mare, pe 
lingă acești învingător' la Con
cursul Prietenia mai trebuind 
amintiți, apropo de 
pută realmente

aceeași dis- 
de interes,

Schiul alpin este unul dintre 
cele mai frumoase' și îndrăgite 
sporturi. Că este așa ne-o de
monstrează marele număr de 
practicant! care, de la prima 
cădere de zăpadă, iau cu asalt 
pantele munților. Iar întrece
rile schiorilor și schioarelor au 
devenit tot mai numeroase și 
interesante. Curselor de slalom 
special și uriaș, cele de cobo- 
rîre si super-uriaș (introdusă în 
circuit cu cîțiva ani în urmă) 
li se vor adăuga în viitorul a- 
propiat probe ale „schiului a- 
crobațic". devenite tot mai 
populare în ultimul deceniu. 
Cîteva precizări asupra lor sînt 
absolut necesare, mai ales că

n
Virginica Coman sau Beatrice 
Coadă, de la CS$ Brăila. Caria 
Negrea, de la CSȘ Reșița. Li
ana Coman, de la CSȘ Sibiu. 
Și să... ajungem la întrecerea 
așilor natației de pe bătrînul 
continent.

La Strasbourg, prima zi de 
înot la C.E. a însemnat primul 
titlu european, cîștigătoaroa 
aurului fiind Noemi Lung, au
toarea unui 4:40,21 la 400 mixt. 
Iar dacă lanțul premierelor a 
continuat astfel, ziua aceea 
inaugurală a întrecerilor pe 
opt culoare avea să fie una eu 
totul deosebită, din moment ce 
a mai venit bronzul Tamarei 
Costache — 56.11 pe 100 m li
ber. plus, mare surpriză pen
tru unii comentatori, argintul 
cvartetului Stela Pura, Lumi
nița Dobrescu, Anca Pătrășcoiu, 
Noemi Lung — 8:09,15 la 4X200 
m liber. România 
medalii într-o zi 
bronz, erau toate 
cate pînă atunci 
Balaban-Șopterian 
Bunaciu). una într-o 
Mai puțin așteptată a 
apoi clasarea pe poziția a treia 
a Luminiței Dobrescu, reș'.tean- 
ca înregistrînd 2:00,87 pe 200 m 
liber. In cealaltă categorie 
s-au înscris. în schimb, meda
liile Stelei Pura, snortlva de 
la CSMȘ Baia Mare fiind 
a treia la 400 m liber, cu 
4:09,65 (nici acum nu am 
uitat pasionanta ei dispu
tă cu Noemi Lung, cro
nometrată cu...zece sutimi de 
secundă mai mult), si la 200 
m fluture, în 2:11.56. Pentru 
ca sfîrșitul marii competiții să 
fie. pentru noi. la înălțimea 
începutului: ploieșteanca Ta
mara Costache rămînea cea mai 
bună sprinteră a lumii, sporti
va p-eeătită de M’ha i Gothe 
izbîndind Ia 50 m 
25.50 chiar într-o zi 
gust.

la J.O. de Ia Calgary vor avea 
loc curse demonstrative. Exis
tă trei probe : de hopuri (mo
vile). de sărituri (salturi), de 
balet.

La cursele de hopuri, care 
se desfășoară pe o pîrtie încli
nată la 27—30 de grade, cu o 
lungime aproximativă de 200— 
300 m presărată cu numeroase 
denivelări, la alcătuirea clasa
mentului se are în vedere tim
pul realizat la care se adaugă, 
aprecierea artistică a celor 5 
arbitri de stil, făcîndu-se ast
fel o medie.

Întrecerile de sărituri se fac 
de pe o trambulină de zăpadă 
special amenajată. Compe'.ic-i 
execută salturi extrem de difi
cile. cu diferite în‘oarceri sl 
aterizări cit mai sigure. Apre
cierile sînt făcute de 5 arbitri 
și media notelor acord-te stabi
lește clasamentul final.

Cursele de balet se d-»-'" . 
șoară pe o pantă.mai puțin în
clinată și foarte bine nive’aiă. 
pe care sportivii 
cări din tehnica 
mai spectaculoase

Acum se poate _. 
ceste dispute au devenit tot mai 
atractive, mai numeroase, iar 
în diferite țări cu un schi dez-

execută miș- 
schiului cit 
și artistice... 

afirma că a-

SE PUTEA MAI MULT ?
putea. Bi-categorlc se 

anului rămîne fără de

cucerea trei 
(patru.

cele 
de 

și

de 
adiude- 
Cristina 
Ca-men 
ștafetă 1 

părut

liber cu 
de 23 Au-

r I I I I I I I I I I I 
i 
I I I I I I I II

ECUADOR a Re
cent, în apele In
sulei Galapagos 
s-a desfășurat pen
tru prima oară un 
concurs internați
onal - de yachting, 
întrecerea s-a bu
curat de succes, la 
start fiind prezen
te ambarcațiuni 
din Argentina, Pe
ru, Columbia. Ve
nezuela, Ecuador 
și S.U.A. Concu- 
renții au avut de 
parcurs un traseu 
însumînd 1 075 de 
mile marine.

TALIA e Potri
vit ziarului , Corri- 
ere della Sera", 
reconstrucția sta
dionului olimpic 
din Roma va costa 
circa 80 de miliar
de de lire italiene. 
Printre transfor
mările ce vor avea 
loc se numără si 
reducerea cu 7000 
a locurilor din tri
bunele 
lui 
va 
nai a 
lui 
fotb .1
1990 A La campio-

stadionu- 
unde se

disputa fl-
Camnlonatu- 

Mondlal de 
din anul

Da. 
lanțul 
precedent. însă nu totul a mers 
ca ne roate pe... valurile iro- 
tului nostru. Spre pildă, „po
vestea" vîrfului de formă la 
competiția de virf continuă fă 
nmzin'e une’e necunoscute 
prea puține fiind rezultatele 
optime obținute la nrncipaleie 
concursuri. Anca Pătrășcoiu a 
of”rit. în bazinul C.E. o dezi
luzie (care nu e cea dinții !), 
înotînd cu aproape trid secun-

slab decit 
la 20G m 

i na za

de și jumătate mai 
acel 2:12 din iunie, 
spate. La competiția 
juvenile a fost, intr-adevăr, o 
recoltă-record fără a se 'onH- 
nua șirul titlurilor corv’nenta- 
le. înnodat patru ani Ci' des
pre bătoti. ce să mai 'punem? 
Se s*’e. se ve^e rit r1e ..In um
bra" fetolor au rămas...

nar despre c-mc'" ' ”e 
1987. ca și despre perspectiva 
imed'ată vom mai avea prile
jul să discutăm.

lui

BASCHET 
turilor din 
inaugural 
țional i 
U.R.S.S. i 
98—78 
clei 
cest an

HOCHEI PE IARBA O In pri
ma zi a ..Cupei Asiei" 
chlpe de juniori, au 
semnate următoarele 
R.P Chineză — Macao 
India — Malayezia 2—1 ; Pakis
tan — Japonia 11—1. întrecerea 
se desfășoară pe stadionul cen
trai din Islamabad.

ȘAH n In runda a 4-a a tur
neului internațional mixt, ce se 
desfășoară la Bruxelles cam
pioana mondială Maia Ciburda- 
nidze a remizat cu maestrul 
belgian Vinants, Zsuzsa Polgar a 
împărțit 
meri can 
cîștlgat 
sament 
Lobron _____  ______ ,
urmat de Maia Ciburdanidze 
2 P (1) _
Sad s-a încheiat 
maestrului iugoslav Ivan 
jovlci — 
Nota ros 
Mujagici 
sici cîte

TENIS 
nală ale ______
de la Miami jucătorul 
Pereira (Venezuela) l-a 
cu 6—2 6—2 pe francezul Fre
deric Fon-ta.no. iar peruanul Ale
jandro Arambu.ru l-a eliminat 
cu 6—3 7—6 pe americanul Da
vid Kass.

pentru e- 
fost con- 
rezultale : 

21—0 ;

punctul cu maestrul a- 
Dlugy, iar Lobron a 

la Pia Cramllng. tn cla- 
co-nduce marele maestru 
(R.F.G.). cu 2.5 p (1).

O Turneul de la No vi 
cu victoria 

B til
de 

9,5 p, 
și Gli-

10,5 puncte urmat
— 10 p Boljos
— 9 p Iakovlev 
7.5 p.
• în optimile 
turneului pentru

de fi- 
juniori 
Nicolas 
învins

SCHIUL ALPIN
voitat se dispută, de mai multi 
ani, campionate naționale. S , 
parcă pentru a confirma aceste 
aprecieri. F.I.S. a organizat in 
anul 1986 primul Camrir 
Mondial de schi acrobatic în 
cunoscuta stațiune Tignes din 
Franța. Următoarele întreceri 
ale lumii vor avea loc d-nă 
cum urmează : 1989 — Hinde- 
lang (R. F. Germania) ; 1091 — 
Lake Placid (S.U.A.) ; 1993 —
Moscova (U.R.S.S.). 
putui a fost făcut...

Dar schiul se mai 
pe iarbă (în plină 
schiuri-șenilete. care . 
tingerea unor viteze acceptabile. 
Apoi, se mai po-te vorbi desrre 
întrecerile pe pîrtii de plastic, 
iar în ultima vreme au apărut 
numeroși practîcanți ai „mono- 
schiului" : pe un schiu 
mai lat se montează ambele 
gături și coborîrea pe panță 
devine extrem de interesantă, 
dar si dificilă. Iată o serie de 
probe ale schiului alpin care au 
lansat o ofensivă intensă r^'-u 
pătrunderea în marea familie a 
disputelor olimpice și mon
diale. Și. după cum se vede, 
ele au mari șanse de reușită.

nate.e de 
rezervate 
nilor", 
te ia Cagliari, 
produs i 
perform ința 
concurent în vîrstă 
de...84 de ani. A- 
cesta. participînd 
la întrecerile ca
tegoriei peste 55 
de ani o reușit

atletism 
„vetera- 

desfășura- 
a 

senzație 
unul

• PE GLOB •
să-i depășească pe 
concurențli 
„tineri" 
du-se pe 
loc ta proba 
5 km marș, cu un 
timp apreciat ca 
foarte bun : 44:19.

S.U.A. * Atletul 
de culoire Edwin 
Moses. deținătorul 
recordului mondi
al al probei 
400 m garduri 
timpul de 47.02, 
declarat că 
continua să concu
reze cel puțin trei 
ani probabil chiar 
cinci ani, principa
lele sale obiective

FOTBAL

Deci înce-

practică și 
vară) cu 
perm it a-

ceva

Paul lOVAbi

mal 
clasin. 
primul 

de

de 
cu 

a 
va

fiind Jo-curile O- 
limpice din 1983, 
precum și stabili
rea unui nou re
cord mondial la 
400 m garduri, ur- 
mînd să realizeze 
un timp sub 47,00. 
Moses în prezent 
în vîrstă de 31 ani, 
este dublu camoi- 
o-.î olimpic (în 1976 
și 1984) și camnion 
mondial (în 1983 șl 
1987). El a fost ne
învins în proba sa 
favorită timp de 
10 ani, perioadă în 
care î realizat 
peste 120 de victo
rii consecutive 
Conform statisti
cilor Asociației a- 
mericane de bas
chet profesionist) 
în întreaga istorie 
a campionatului 
masculin s-o-i în
scris 4 906 651 d-»
puncte. Potrivit 
calculului pro'ra- 
b1lităților s-a sta
bilit că cifra de 5 
milioane de nunele 
va fi atinsă în ca
drul tocurilor c^ 
se vor disputa în 
z^’a de 24 iar”?”’'' 
1983.

MERIDIANE
a

englez de fotbal.
Tn etapa de sîmbAtA

campionatului __ “i-----
echipa Nottingham Forest a în
vins în deplasare cu 2—0 pe 
Ar enai Londra (au înscris Wil
son «1 Pea-cei. Alte rezultate : 
Charlton — Port mouth 2—1 : 
Chel cea — O.P. Rangers 1—1 ; 
Watford — Shield WMo^ay 
1—3 ; West Ham 
1—2 
(a ?0-a 
în e’*î• au 
ge J. Bernes 
Newcastle

We~t Ham — W’mb'eJon 
Oxford — Liverpool 0—3 

» partidă a liderului fără 
marc"' Aidrid- 
și McMahon). 

Manchester United

1—0. în clasament conduce Li
verpool cu 40 p. urmată de Not
tingham Forest cu 30 p.

COMISIA DE DISCIPLINA 
Federației italiene de fotbal 
anulat rezultatul meciului 
campionat A.C. Milan — i 
Roma (clștigat de milanezi cu 
1—0) sl a’dat joc cîști^tt cu 2—6 
forma‘iei d’n Roma. întrucît în 
t’mp’il oart’del suporte-:! eoh’rei 
din Milano au aruncat în teren 
cu d’ve^se ob’ecte. rănindu-1 
jucătorul formației por
tarul Tanoredl

a
1 a 

de 
A.S.
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