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A Vl-a ediție a ,,Cupei U.A.S.C.R.“ la schi Astăzi, la Bacău și Tg. Mureș

ÎNTRECERI PASIONANTE, DOUA PARTIDE

ORGANIZARE EXCELENTA IMPORTANTE

Noemi Lung; „CLIPA VICTORIEI
MERITĂ TOATĂ TRUDAu

de bun 
ne ră-

Predeal, timp de două zi- 
avut loc cea de a Vl-a e- 
a „Cupei U.A.S.C.R." la 
competiție dedicată celei 
40-a aniversări a procla- 
Republicii. A fost ocom- 

de

La 
le, a 
di tie 
schi, 
de a 
mării 
petiție extrem de dificilă, 
data aceasta, deoarece condi
țiile climaterice n-au oferit ca
drul necesar unei întreceri in
tr-un sport specific sezonului 
alb. Practic, la Predeal a fost 
o iarnă... primă vâra ti că! în 
atari condiții, pîrtia de concurs

pregătirea fizică, cît și cu
noștințele tehnice, pentru a 
încheia cu brio probele. Se în
țelege că au avut cîștig 
cauză cei mai 
participant!.

De fiecare 
U.A.S.C.R." la 
tuie într-o finalizare a întrece
rilor care au loc în toate tabe
rele organizate in vacanța de 
iarnă pe Valea Prahovei (Pre
deal — Cioplea Veche, Miorița, 
Gîrbova, Babele etc.), dar și

DE HANDBAL

buni
de 

dintre
FEMININ

dată 
schi se

„Cupa 
consti-

In plină viteză, către finiș Foto: Gabriel MIRON

s-a prezentat pe întreaga ei 
porțiune (400 de metri), fie cu 
porțiuni înghețate, fie cu pă- 
mînt sau cu zăpadă topită. 
Menționăm toate acestea pen
tru a scoate in relief efortul 
concurenților (24 de fete și 46 
de băieți, reprezentînd 10 cen- 
tre universitare), cărora li s-a 
impus să își valorifice

într-un binevenit prilej de tes
tare a potențialului studenților 
care au îndrăgit 
moașă disciplină

această fru- 
sportivă în

corespondentPaul ZAHARIA, ____
— student la Facultatea 
de Istorie* din București

deCele trei echipe feminine 
handbal participante la între
cerile cupelor continentale sus
țin astăzi, în devans, partidele 
lor din cadrul celei de 
etape a Campionatului 
ziei A.

La Bacău, Știința din 
tate întîlnește pe “ 
Brașov, într-un meci de mare 
interes, nu numai pentru pozi
țiile fiecăreia în clasament, ci 
și pentru confruntările dificile 
care le așteaptă duminică la 
Kiev (Cupa Campionilor Euro
peni) și, respectiv, Besanțon 
(Cupa I.H.F.). Arbitrii Al. Vîr- 
topeanu șl Șt. Georgescu vor 
fluiera începutul partidei la • 
ora 16.

La rîndul ei, Mureșul Tîrgu 
Mureș va juca acasă cu Con
fecția București, meci impor
tant în vederea debutului său 
în Cupa Cupelor, urmînd să 
susțină, tot duminică, primul 
meci la Tîrgu Mureș, cu Va- 
sas Budapesta. Partida va fi 
condusă, cu începere de la ora 
17, de cuplul Al. Mărieș — Gh. 
Istrăoan (Satu Mare).

— După un an atît 
în ce te privește, nu 
mine, Noemi Lung, decît să ne 
alăturăm multelor felicitări pe 
care ai mărturisit că le-ai tot 
primit, de la cunosctiți sau 
necunoscuți. Așadar, felicitări 
pentru tot ce ai făcut în ’87, 
inclusiv pentru locul al doilea 
între laureații sportului româ
nesc, cum a stabilit ancheta 
Asociației Presei Sportive.

— Mulțumesc frumos sau, 
cum se spune pe aici, prin Ma
ramureș, mulțam fain. Am a- 
vut intr-adevăr cel mai bun an 
al meu din cei doisprezece de 
sport. Dar eu n-aș 
fost și foarte bun.

— Te joci cu 
vorbele... Te-au 
socotit mulți vede
ta Universiadei de 
la Zagreb ? Te-au 
socotit, luînd în 
seamă atît bilanțul 
în sine (cinci me
dalii de aur, două 
d'e bronz — cine a 
reușit mai mult?), 
cît și maniera în 
care ai 
chiar la 
de... trei 
de oră. 
devenit sau nu cea 
pioană

spune că a

uitările. N-am să ascund că am 
trecut și prin momente de în
doială, cînd nu-mi mai simțeam 
brațul, cind neliniștea îmi tot 
dădea tîrcoale... Ce luptă s-a 
dat în mine, nici că pot să re
dau pe de-a-ntregul. Trebuia 
să-mi recîștig încrederea. Șl pe 
a altora. Cu ai mei mereu 
alături, cti alți cîțiva în preaj
mă, am luat-o de la capăt. Și 
nu regret. Iar dacă am ajuns 
unde am ajuns, de bună seamă 
că așa ceva a fost posibil și 
pentru că am avut, eu șl cole
gele mele, tot ce ne trebuie 
spre a munci și iar a munci 
cu folos. Numai astfel ceea ce 
părea de domeniul visului cu

a 9-a 
Divi-

locali-
Itulmentul

izbîndit, 
interval 
sferturi 

Apoi, ai
dinții cam-

____  __ . a natației 
noastre, de fapt prima ei trjplă 

a
europeană

C.E. ?medaliată la o ediție 
Ai devenit.

— Atunci 
mai bine, 
voastră, nu 
timp do 4:38 în bazinul 
Strasbourg, timp superior, deci, 
recordului national din iunie, 
de 4:39,1 ? Mi-am propus pen
tru europene victorie în fața 
marilor sportive din R.D.G., în 
primul rînd, și din U.R.S.S., 
dar și pe cronometru. Am reu
șit-o numai pe cea dinții, lucru 
ce mă face să nu fiu foarte, 
foarte mulțumită.

— Oricum, ai cîștigat 400 m 
mixt cu un 4:40 care a fost ac
cesibil în ’87 unei singure îno
tătoare din 
Noemi Lung. Și apoi, dacă ai 
fi „mers" 4:38 și ar ‘ ‘ '
de pildă, Kathleen 
era ?

— Sigur, imnul se 
pentru învingător. ____
a trăi clipa asta, chiar că me
rită toată truda, renunțările.

Atunci ?
spun că

Ziceți și dumnea- 
era altceva cu un 

din

se putea

lume. Numită...

fi cîștigat, 
Nord, cum

cîntă doar
Iar pentru

cîțiva ani în urmă — românce 
pe culmea performanței în înot 
— a devenit o realitate uimind 
pe mulți. în ea au crezut oa
meni precum antrenorul meu 
dintotdeauna, Gheorghe Dimeca. 
Pentru ea ne-am dăruit mun
cii asidue, ru toții.

— De 4:31 nu vorbim nimic?
— S-a întîmplat la sfîrșit de 

ianuarie. Tot in Franța, la 
Boulogne — Billancourt, unde 
și Tamara Costache scotea un 
25,01 pe 50 m liber, ce anunța 
parcă doborirea unei (noi) li
mite pentru bazinele de 25 me
tri. Totul a mers atît de ușor 
de credeam că am aripi șt pot 
smulge oricîte secunde perfor
mantei de pînă atunci. în cele 
din urmă, s-au adunat 10 se
cunde cu care mi-am corectat 
recordul national și ceva mai 
mult de două „sub" timpul din 
1982 al americancei Caulkins.

— O cifră, și Ca, de dome
niul incredibilului, pînă mai 
ieri — 4:31,36 — avînd termeni

Geo RAEȚCH1

(Continuare In pag 2-3)

Turneul internațional de baschet-junioare

CEL MAI FRUMOS MECI AL ZILEI,
ROMANIA UNGARIA 78-62

SATU 
fon). în 
li tate a

MARE, 5 (prin Ide- 
sala C.S.M. din loca- 

început competiția in-(Continuare in oao

STROC RIDICAT DOAR ÎN PRIMA JUMĂTATE A SEZONULUI
Caiaciștii și canoiștii au în

ceput sezonul nautic ’87 în stroc 
ridicat. Primele mari 
(Mechelen, Moscova, 
le-au adus frumoase _____ ,
iar după Jocurile Mondiale U- 
ni verși tare de la Zagreb erau 
în fruntea topului internațional 
cu +13 în „clasamentul adevă
rului". Da, pe pista de la Ja- 
run. „flotila" noastră strălucise

regate 
Belgrad) 
victorii,

dere, pentru a se pregăti cum 
se cuvine ultima mare regată 
a anului 1987: Campionatele 
Mondiale din R.F. Germania. 
S-a urcat, însă, și cu acel 
„lest" ademenitor al medaliilor 
care, dacă nu știi cînd anume 
să-1 scoți din barcă. îngreunea
ză înaintarea echipajelor. Mai 
ales dacă sînt tinere, prea si
gure de victoriile lor următoa-

de imaginat ■ non-performanța 
de la ultima ediție de la C.M. 
locul 4, cea mai bună poziție, 
ocupată de fetele din caiacul

Vasile TOFAN

(Continuare in mo 2—3)

ternațională de baschet „Tur
neul Țărilor Socialiste" la care 
iau parte reprezentativele de 
junioare ale Bulgariei, R. D. 
Germane, Poloniei, Ungariei, 
României, precum și Selecțio
nata secundă a țării noastre, 
încă din prima zi a întrecerii 
s-a evidențiat buna organizare 
asigurată de F.R. Baschet, cu 
sprijinul direct și consistent al 
Consiliului Popular Municipal. 
C.J.E.F.S., A.S. Mobila și C.S.Ș. 
din localitate.

Meciul inaugural s-a desfă
șurat între echipele A și B ale 
României, prima repurtind vic
toria cu 81—39 (41—17). Suc
ces firesc, dacă ținem seama 
că selecționata A este alcătuită 
din baschetbaliste care, deși 
junioare, au o oarecare expe
riență competițională, ele evo- 
luînd în echipe divizionare A. 
precum și în întîlniri interna
ționale în reprezentativa națio
nală, în vreme ce „B“-ul este 
format aproape în exclusivitate

din cadete (junioare II). Deși 
fără Istoric, Intîlnirea a prile
juit cîteva constatări îmbucu
rătoare, prima (și cea mai im
portantă) fiind aceea că din 
ambele selecționate fac parte 
destul de multe jucătoare înal
te (peste 1,80 m: cinci în for
mația A, 6 în ,,B“). Cele 120 de 
puncte ale meciului au fost în
scrise de Szenes 14. Balogh 13, 
Nitulescu 12. Manea 10, Cocîr- 
lan 8, Lazslo 7, Vereș 9. Cris- 
tcscu 8, Morar 2 pentru Româ
nia A, respectiv Gul.vas 15, Je- 
leriu 7, Vasllescu 5, Sacerdo. 
teanu 5. Moldovan 3, Ambruș 
2, Szoke 2. Arbitri : C. Pop șl 
C. Govor (ambii România).

Cu mult interes a fost aștep
tată partida Bulgaria — Polo
nia, la capătul căreia însă pri-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag a <-a)

„Flotila" noastră și marile ei obligații de a reveni în

fruntea ierarhiilor internaționale

puternic.: 13 probe, 13 medalii! 
5 de aur, 4 de argint și 4 de 
bronz. Era mijloc de iulie, lo
tul reprezentativ trecuse în 
forță linia care marca prima 
jumătate a sezonului nautic, 
urma partea a doua a cursei, 
mult mai dificilă, cu balizele 
rînduite pe lacul Wedau unde, 
către sfîrșitul lunii august, a- 
veau să se desfășoare C.M. de 
la Duisburg.

Așadar, s-a urcat sus. la Vi- 
draru, cu optimism, cu încre-

re... Pentru a nu pleca 
motivat, ori nemotivat - 
la pregătire, pentru a mai ac
cepta să trudească la rînd cu 
debutanții. S-a lucrat, vrem să 
spunem, cu mai puțină dăruire 
și ambiție, in conul de lumi
nă al numeroaselor medalii 
cucerite: 21 în mai puțin de un 
an! 8 la C.M. de ta Montreal;
13 în prima parte a sezonului 
'87, Ia J.M.U.

Sigur, după această frumoa
să salbă de medalii, era greu



CU DRAGOSTE PENTRU LOCALITATEA NATALA CAMPIONATELE NAȚIONALE DE JUNIC
într un fel sau altul, toți sîn- 

tem tineri . Cel puțin așa ne 
place să credem. După opinia 
interlocutorilor noștri, cîțiva 
fii de țărani care au urmat fa
cultatea și au devenit dascăli 
de sport în comunele natale, 
ștacheta ei urcă și după 30 de 
ani, considerînd că este vîrsta 
ja’eală afirmării în profesia a- 
leasă. Argumente î Oare ce 
altă demonstrație poate fi mai 
convingătoare decît cea impusă

de faptele de zi cu zi ale unor 
profesori de educație fizică 
care continuă «ă-și definească 
personalitatea prin remarcabile 
initiative la locul de muncă.

RACHETA CU... TREI TREPTE
în comuna Olteni, Județul 

Teleorman, oină este «portul 
numărul 1, echipele de seniori 
și juniori ealificîndu-se adesea 
în finalele pe țară ale marilor 
competiții. In anul 1887, tinerii 
jucători au adus cele mai mul
te satisfacții numeroșilor su
porteri. cîțtigînd Campionatul 
republican al liceelor agroin
dustriale și ocupînd locul 2 Ia 
„naționalele" de juniori de la 
Alba-Iulia. Povestea ascensiunii 
tinerilor oiniști. marcată de pa
siune, a’ăruire șl sacrificii, are 
In miezul ei pe profesorul de 
educație fizică Dan Romașcan, 
născut în 1951 la Olteni. După 
ce a terminat I.E.F.S.-ul, a re
venit acasă și a început să 
muncească cu rtvnă. El a reali
zat ceva deosebit nu numai 
pentru comună, ci șl pentru 
sportul nostru național oină, 
din moment ce de aici, de pe 
terenul din Olteni, „plămă
diți" de mîna iul, Marian Pă
sărică. considerat de specia
liști cel mai bun mijlocaș cen
tru al generației tinere. Marius 
Robcscu. Paul Dragne, Alcxan-

dru Dogaru Dragoș Caii ța și 
ajțl oinlțtl, care urmează să-și 
satisfacă stagiul militar, au in- 
tțat în. vederile antrenorilor de 
la . valoroasele echipe Dinamo 
București șl A.S.A. Constanța. 
Zilele trecute, tînărul profesor 
ne vorbea despre „racheta cu 
trei trepte". „Ce înseamnă

MICII HOCHEIȘTI
Ne aflam pe patinoarul natu

ral din Ciumani (cu mantinelă, 
tabelă de marcaj și vestiare), 
comună aflată la circa 2—3 ki
lometri de Joseni, „polul fri
gului" din țara noastră. Micii 
jucători din această așezare 
harghiteană, cu echipament 
parcă de... cosmonauți, uneori 
prea mare pentru ei, atrăgeau 
numeroși spectatori, furnizînd 
meciuri atractive. Echipa loca
lă, condusă de profesorul de 
educație fizică Laioș Domokoș, 
a cîștigat „Cupa Tot-înainte“. 
intrată in tradiția competițio- 
nală a județului Harghita. De 
atunci, au trecut cîțiva ani 
buni, copiii au crescut și ma

asta ?" întrebat,
trei eșaloane, adică pionieri, 
juniori și seniori, ne-a explicat, 
care trebuie întărite și mereu 
sprijinite".

Pentru a alcătui o formație 
de pionieri, capabilă să meargă 
eu pași rapizi pe urmele junio
rilor șl seniorilor, profesorul 
Dan Romașcan a cerut (și J 
s-a aprobat) să predea ore șl 
la clasele... mici, unde, cu răb
dare și tact, va încerca să scoa
tă la lumină, picătură cu pică
tură, talentul din fiecare copil. 
Și avem toate motivele să») 
credem... ,

Stațiunile Eforie Nord și Bu
ziaș vor fi, începînd de astăzi, 
gazdele Campionatelor Națio
nale do juniori la șah. Anul 
acesta întrecerile micilor iubi
tori al sportului minții au o 
semnificație cu totul deosebită 
și afirmăm acest lucru gîndin- 
du-ne că mai sînt doar cîteva 
luni pînă la Campionatele Mon
diale de juniori, care vor fi 
organizate în premieră în țara

noastră, între 24 iulie — 7 au
gust, la Timișoara.

Acordînd toată atenția mo
dului în care cel mal tineri șa
hiști ți organizatorii se pre
gătesc pentru importantul eve
niment, federația de resort a 
hotărît să facă unele modificări 
de structură în concursurile de 
In Eforie Nord ți Buziaș. Ast
fel. după modelul grupelor de 
vîrstă de la Campionatele Mon

diale, ' 
pioni 1 
niori p 
20 de i 
fete și 
își vor 
forie N 
pînă în 
ani își 
la Buzi 

ștafel 
deci .'<« 
schimr.

STROC RIDICAT DOAR IN PRIMA JUMĂTATE .
(Urmare din pag. I)

AU CRESCUT...
joritatea dintre ei an devenit 
hocheiști cunoscuți. Vorbindu-ne 
despre „producția" acestui pro
fesor, tînăr și ambițios, secreta
rul C.J.E.F.S. Harghita, loan 
Sticlaru ne-a informat că... pe
piniera din Ciumani a dat pînă 
în prezent 2 jucători la lotul 
republican de seniori, 9 la cel 
de tineret și 19 la echipa de 
juniori, mulțl dintre aceștia vir
tuozi ai crosei fiind depistați 
și formați de profesorul Domo- 
koș. Ce face în aceste zile har
nicul căutător de talente? Cum 
a venit înghețul, a început cu 
elevii lui pregătirile pe gheață, 
adică același lucru pe care îl 
face de mai mulți ani..

Absolvind I.E.F.S.-ul in anul 
1973, Marian Spiridon (fost ju
cător de bază în cunoscuta e- 
chipă de oină Politehnica Bucu
rești), după ce a terminat pe
rioada de stagiatură s-a reîn
tors acasă în comuna Dăbuleni. 
așezare dolieană cu peste 18 000 
de locuitori. Acum lucrează Ia 
Casa Pionierilor și Șoimilor 
Patriei de aici,cu etaj, cu o 
frumoasă curte și grădină, din 
peisajul cărora fac parte o 
minl-pistă de karting și un te
ren de handbal, unde mai bine 
de 1000 de fete ți băieți sînt 
angajați non-stop * 
activități culturale, _______
pllcative șl sportive. Ce a fă
cut, de pildă, în, această iarnă 
tînărul nostru profesor de e- 
ducație fizică ? Mai întîi, ne-a 
spus directoarea Casei Pionie
rilor și Șoimilor Patriei, Na
talia Handra, a inițiat o dru
meție pe biciclete Ia Dunăre, 
unde s-a vizitat canalul și in
stalațiile pentru irigații desfi

ZIMBETE Șl PROIECTE IN PLINĂ IARNĂ

în diverse 
tehnico-a-

nate agriculturii. Apoi, în 
cursul linii decembrie, imediat 
după ce a nins, a organizat en
tuziaste întreceri de săniuțe, 
la care au participat peste 100 
de concurenți, care s-au bucu
rat din plin de prima zăpadă, 
în aceste zile, coordonează — 
împreună cu maistrul instruc
tor Aurel Nistor și ceilalți co
legi — activitatea clubului de 
vacanță, în cadrul căruia au 
avut Ioc concursuri de tenis de 
masă ți șah, o întîlnire a oi- 
niștilor seniori cu pionierii ți 
o demonstrație de karting. Este 
un cadru didactic destoinic, ca
re se implică în toate activită
țile noastre, reușind cu elevii 
săi din echipele de oină ți 
handbal să se califice în fina
lele unor competiții județene și 
chiar republicane. Pentru anul 
1988 are 
a conchis

tre. întorși acasă, acești tineri 
dascăli, ieri foști sportivi, sînt 
hotărîți să facă ceva deosebit 
pentru comuna lor natală, stă- 
pîniti de idei pe care doresc 
nespus să le finalizeze în noul 
an de muncă...

Traian IOANIJESCU

proiecte mai mari", 
interlocutoarea.

★
iată cîteva exemple 
multiplicate la scara

• noas-

Așadar,
ce pot fi ...____  ..
vieții sportive a satelor

„CUPA U. A. S. C. R.“
(Urmare din pag I)

vederea finalelor Campionate
lor Republicane Universitare, 
care sînt programate anual la 
Poiana Brașov. întrecerile pen
tru „Cupa U.A.S.C.R." au loc 
pe două grupe valorice : în 
prima grupă iau parte studen
ții legitimați la cluburile spor
tive universitare, în timp ce în 
a doua grupă sînt cuprinși stu
denții nelegitimați. Se , reali
zează astfel o egalizare a va
lorilor. o mai echitabilă repar
tizare a concurenților. întrece
rea se desfășoară în două 
manșe. După prima manșă se 
califică în cea de a doua — fi
nala propriu-zisă a competiției 
— primele 10 fete și primii 15 
băieți, clasați în această ordine 
în manșa I.

în cadrul întrecerii s-au de
tașat reprezentanții centrelor 
universitare din Petroșani și 
Brașov (prima grupă valorică), 
precum și cei din București și 
Cluj-Napoca (grupa a doua va
lorică). Fapt firesc, dacă ți
nem seama de posibilitățile de 
pregătire de care dispun stu
denții din Valea Jiului (avînd 
avantajul vecinătății masivului 
Paring) și a celor din orașul 
de sub Tîmpa (cu posibilități 
hțrgi de ascensiuni în masivul 
Bjucegi). în cazul studenților 
din București, este de apreciat 
faptul că ei s-au pregătit cu 
asiduitate (ca și în edițiile pre
cedente), folosind, anterior con
cursului. orice prilej de a face 
antrenamente pe pîrtii 
preajma Predealului, iar 
din Cluj-Napoca, la Băi 
centrul de schi, prin 
al studenților clujeni.

(Clasamente finale:

Facultatea de Mașini și Insta
lații Miniere Petroșani) 2. Co
rina Vladislav și 3. Ileana Vla
dislav (cele două surori — tot 
din Petroșani); GRUPA 2 : 
Băieți: 1. Răzvan Bizo (anul 
IV la Medicină Generală, IMF 
Cluj-Napoca) 2—3. Mihai Fo- 
dor (Cluj-Napoca) și Tudor Ma
rinescu (București). Fete : 1. 
Ioana Brana (anul III Stoma
tologie, IMF București, câștigă
toare a competiției în 1985) 2. 
Nicoleta Armaș (București) 3. 
Agnes Fiilop (Cluj-Napoca).

Trebuie remarcată excelenta 
organizare asigurată de Comi
tetul Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R., grație căreia au 
fost depășite cu brio impedi
mentele meteorologice.

din 
cei 

Băișoara. 
definiție.

_________ _____ GRUPA 
1! Băieți: 1. Lorant Imecs (stu- 
dent în anul II la Facultatea 
de Mecanică Agricolă, în ca
drul Universității din Brașov) 
2. Florin Voinea (Brașov) 3. 
Florian Filip (Petroșani). Fe
te; 1. Liana Grosu (anul I la

dc patru. Deci, nici o medalie 
la această competiție de an
vergură in care, totuși, am foșt 
prezenți eu 10 echipaje în fi
nale! Cum se explică neaștep
tatul recul ?

1. Grupa de canoe, sportivii 
care de obicei cuceresc cele 
mai multe victorii, nu a fost 
prezentă la C.M. de la Duis
burg. Din motive ce s-ar înca
dra la partea negativă a rubri
cii noastre „Sport-muncă-edu- 
cațic", ei s-au autoellminat de 
la această întrecere. Fapt re
simțit pe apele lacului Wedau. 
cînd outsiderii triumfau îritr-o 
probă sau alta...

2. Grupa de caiac a evoluat 
la ultima ediție a C.M. fără 
convingere, fără acel aplomb 
care te propulsează în frunte 
Pînzele „flotilei" nu au mai 
fost animate de obișnuitul „vînt 
ajutător": voință nemăsurată, 
putere de concentrare in mo
mentele grele ale cursei, cu
rajul de a încerca — și izbuti 
— imposibilul, de a reface adi
că terenul pierdut la un mo
ment dat. Acolo, la Duisburg, 
„caiacul amiral" ar fi trebuit 
să fie echipajul alcătuit din 
Daniel Stoian și Angelin Ve- 
lea, medaliați cu aur la C.M.'

„CLIPA VICTORIEI MERITĂ TOATĂ TRUDA-
(Urmare din pag. t)

de comparație, pe o tabelă de 
punctaj, cu rezultate întru totul 
de excepție, precum 24,8 pe 50 
m liber, sub 4 minute pe 400 m 
liber. 2:04 la 200 m fluture sau 
59,1 pe 100 m spate. Bravo, 
încă o dată, Noemi 1 Dar cum 
facem că ne tot oprim la... 
400 m (mixt) și trecem prea 
ușor peste celelalte „isprăvi", 
de la europene, înainte de 
toate.

— Cel mai tare m-a bucurat 
medalia de la 4X200 m liber. 
Un singur cuvînt găsesc, gro
zav, și zău că așa a fost. Au 
luptat minunat fetele — Lumi
nița Dobrescu, Stela I’ura, Anca 
Pătrășcoiu, plus Livia Copariu, 
dimineață, în serii —, eu am 
preluat ultimul schimb la cîtva 
timp după cursa de mixt, iar 
cînd pe tabelă a apărut 8:09,15 
îmi venea să ies din apă și să 
țopăi ca Un copil pentru recor
dul ce ne-a adus argint conti
nental Primul pentru România, 
primul într-o ștafetă ! Numai 
că între timp devenisem cam
pioană europeană, nu mă mai 
puteam manifesta oricum. Doar 
cînd am trecut prin fața mesei 
presei nu m-am abținut să în
treb, mai degrabă din priviri : 
m-am ținut de cuvînt, nu-i așa? 
Asta, fiindcă promisesem... Cit 
despre „bronzul" 
mixt, putea fi o 
strălucitoare, insă 
se vede oboseala

de la 200 m 
medalie mai 
mă ajunsese, 
(n.n. Noemi

CURSURI DE SCHI LA PREDEAL
PENTRU TOATE VIRSTELE

ÎNTREPRINDEREA de turism, hoteluri și resta
urante BUCUREȘTI, prin agenția de turism din Bd. Re
publicii nr. 68, în colaborare cu O.J.T. Brașov, organizează 
în primul trimestru al anului 1988 cursuri de schi Ia Pre
deal, în 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 Ia 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 ș) clăpari.

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

Școala I.T.H.R. București dispune de un centru de în
chiriere cu 150 echipamente sportive, schiuri și 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 în 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.

Lung a mai avut două prezențe 
în finale, aflîndu-se în preaj
ma podiumului la 400 liber — 
a patra, la 800 metri — a 
cincea). M-am simțit din nou, 
credeți-mă, fericită în ultima 
zi de concurs, chiar dacă nu 
mai aveam eu probă : am trăit 
din plin bucuria victoriei Ta- 
marei, buna mea prietenă. Ce 
clasă are fata asta I Să mai a- 
daug, apropo de C.E., frumoasa 
surpriză oferită de Luminița 
Dobrescu și faptul că o colegă 
de-a mea, de la Clubul Sportiv 
Municipal Școlar ‘ 
Stela Pura, și-a 
două medalii nefiind 
mina oricui.

— îmi amintesc bine 
de aprilie 1985 cînd a 
de fapt, adevăratul 
promis atunci 
Dacă, de atunci, ai coborît, în 
14 luni, scara timpului cu a- 
proape 15 (cincisprezece) secun
de, întrebarea este : ai mai a- 
vut vreme și de altele, în afară 
de înot ?

— Se găsește • întotdeauna. 
Uitați-o pe Tamara, îi place să 
asculte muzică și cînd... înoată. 
Eu îndrăgesc filmele, dar să 
nu mă întrebați genul, nu am 
altă pretenție decît să fie bune, 
să aibă o idee măcar. Am 
mereu cărți cu mine, mai 
în ultima vreme am citit o 
madă. Inclusiv la biologie, 
mă atrage din mai multe 
tive... Ce-mi mai place ? O, dar 
sînt atitea lucruri minunate pe 
lume. Oamenii care știu să 
zîmbească, animalele, păsările, 
peștișorii-mascote ce ne-au în
soțit, pe mine și pe Tamara, 
pînă la europene, trccînd acum 
în grija Luminiței, tot în lot, 
cu alte cuvinte. Și să știți că 
nu mă dau înlături să le ajut 
intr-ale casei pe mama sau pe 
bunica, că de aranjatul trofee
lor doar tata se mai ocupă. To
tul e să-ți placă ceva, 
găsește.

— Ce va fi pe mai 
ce-ți propui în anul 
de primăveri?

— E anui olimpic, „rasul" 
meu spre el a fost șovăielnic, 
am avut probleme cu sănătatea 
(în paranteză fie spus, Carmen 
Bunaciu, marea sportivă ase
menea căreia am vrut, cîndva, 
să ajung, m-a vizitat cel mai 
des la spital, cu buchete de 
flori, cu optimismul ei molip
sitor). Sper că totul e bine a- 
cum : am reluat treptat antre
namentele, mi-am regăsit în
crederea și pot spune că 
nu e imposibil să confirmăm 
Strasbourgul cu toate că va fi 
foarte, foarte greu. Avem de 
acum, și la înot, o echipă...

din Canada și J.M.U. din Iugo
slavia. Foștii campioni mon
diali. însă, nu au mal avut tă
ria. forța, de a ocupa un 
pe podiumul dc premiere, 
finala probei de 500 in. 
s-au situat pe poziția a 0-a, la 
1000 m au venit pe locul 8, iar 
la 10.000 m pe 13. încă din pri
măvară, de pe Snagov. cine 
avea ochi să vadă putea obser
va că în barca lor se aciuise 
un personaj ciudat, un fel de 
„plus" ca la canotaj, prea plin 
de sine, prea mare campion ca 
să mai respecte legile aspre ale 
vîslitului pe ape. Băieții l-au 
debarcat pe înfumurat după 
ce, cu ochii minții, și-au re
văzut de sute de ori cursele. 
Primul care și-a zis că „așa nu 
mai merge" a fost Daniel Sto
ian, și asta în ciuda faptului că 
veniseră rapid și frumos toate: 
la 19 ani, campion mondial dc 
juniori in Italia; la 20 dc ani. 
campion mondial de seniori în 
Canada; iar Ia 21 de ani, cam
pion mondial universitar in 
Iugoslavia! Angelin Velea. 
auzim. încă mai „trage 
timp".

Rezultate sub așteptări 
înregistrat și ceilalți caiaciști: 
Ionel Constantin, Nîcolac Feo- 
dosei, Ionel Lcțcac, Alexandru 
Dulău, Viorel Polocoșer, Ale- 
xandru Popa, care. în cursele 
de simplu sau de caiac 4, nu 
au mai cucerit, ca altă dată, 
medalii. Nici fetele n-au stră
lucit. dar au luptat din răspu
teri în această mare întrecere, 
cu echipaje din peste 30 de 
țări la startul unor curse. în 
fapt. 4 caiaciste în 3 probe : 
Teela Borcănea (simplu). Mari
na Biiuleanu, Luminița Mun- 
teanu (dublu), iar împreună cu 
Mihaela Nedejdc și în finală 
probei de caiac patru.

3. Cînd spui caiac-canoe, spui 
performanță. Cînd spui perfor
manță, spui barcă, iar cînd spui 
barcă nu mai spui nimic... dacă 
nu te îngrijești ca ea să fie 
competitivă pe plan internațio
nal. Antrenorii lo-tului care 
ne-a reprezentat la ultima edi
ție a C.M. s-au preocupat mai
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• 10 extrageri ® 60 de numere O 
guri • Biletele de 25 de lei au acces 
ciștiguri
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III CENTRUL ATENȚIEI,
Mîine începe, Ia București, 

cursul de perfecționare a an
trenorilor divizionari A și B. 
Precum bunul gospodar care-șl 
pregătește sania vara și căruța 
încă din iarnă, tehnicienii fot
balului nostru discută din timp, 
în cadrul unor colocvii, de re
gulă fructuoase, problemele 
principale, „la zi“, într-un 
sport, cel cu balonul rotund, 
aflat în continuă prefacere. 
Chiar și tema generică a cursu
lui — Priorități în creșterea 
nivelului de pregătire și a cali
tății jocului — sugerează, în- 
tr-uo fel, ce anume este impor
tant, la ora actuală, în fotba
lul mondial ți, în. consecință, 
necesar de asimilat în interva
lul scurt, de numai trei zile.

Și în această ordine de iaci, 
intr-un fotbal care între cele 
două sezoane competiționale 
face, vrînd-nevrînd, o pauză 
de aproape trei luni, e normal 
ca returului să i se acorde, 
încă de pe acum. întreaga a- 
tenție, pornindu-se de la pre
gătirea fizică generală, temelia 
fără de care vîrful de formă 
sportivă este de neconceput. (Se 
procedează, astfel. în absolut 
toate disciplinele sportive, in
clusiv în sportul minții, unefe, 
în scopul de a-și prelungi re
zistenta nervoasă cît mai mult 
cu putință, Kasparov si Karpov 
n-au neglijat, în nici una din 
zilele afectate „antrenamentu
lui" exercițiul fizic).

EFICACITATEA
Fondul problematicii cursului 

îl constituie, șl de această 
dâtă, cum e și firesc, jocul sub 
multiplele lui fațete, cu precă
dere sub aceea A EFICACITĂ
ȚII. După cum rezultă din pro
gramul întocmit de organiza
tori. F.R. Fotbal în colaborare 
cu Centrul de perfecționare, în 
afara referatului propriu-zis, 
problema... problemelor în jo
cul de fotbal — finalizarea — 
va face obiectul și unei „mese 
rotunde" în jurul căreia se vor 
afla antrenori, medici, psiho
logi ziariști. „Irlanda de Nord", 
mai de mult, „Austria", mai 
recent, pledează, firește, și ele 
pentru o discuție la obiect des
pre eficacitate, privită în toată 
complexitatea ei ; de la modul 
în care se înfiripă atacul și 
pină la maniera în care el se 
incheie, întrucît casetele-video, 
aflate la dispoziția fiecăreia 
dintre divizionarele A, vorbesc 
elocvent de un procent ridicat 
al ratărilor. De ce se irosesc 
atît de multe ocazii (nu o dată 
din interiorul careului mic I), 
care încorporează efort, acumu
lări tehnico-tactice, în multe, 
foarte multe ore de pregătire ? 
Vom putea afla un răspuns, la 
toate acestea, de la proiectata 
masă rotundă, la care una din 
„părțile" invitate, psihologia, 
își va aduce și ea contribuția.

Gheorghe NICOLAESCU

După ani de prezență pe pri
ma scenă a fotbalului nostru, 
în iunie 1986, A.S.A. Tg. Mureș 
retrograda în Divizia B. Dar, 
încrezătoare în posibilitățile ei, 
beneficiind de condiții dintre 
cele mai bune pe plan local șl 
tie o conducere responsabilă a 
asociației, echipa mureșană 
cîștiga In vara următoare cu 
autoritate întrecerea din seria 
a doua a diviziei secunde, ali- 
niindu-se din nou La startul 
competițîonal al primei scene 
fotbalistice. Și cum statutul u- 
nel nou promovate nu se schim
bă peste noapte, mai ales că 
A S A. nu făcuse transferări 
spectaculoase, mulți erau ten
tați să spună că echipa va ti
vea o misiune dificilă la reîn
tîlnirea cu Divizia A. Și pri
mul rezultat le cam dădea 
dreptate: 1—2 cu F.C. Argeș, 
pe teren propriu. Dar, încet- 
încet, stimulată mai ales de re
miza de la Timișoara, din e- 
tapa a treia (1—1 cu „Poli"), e- 
chipa a început să se... rodeze, 
să acumuleze punctele de a- 
casă (mai puțin în meciul cu 
Steaua, scor 2—4), să convingă 
în privința posibilităților ei.

A.S.A. avea să lase o fru
moasă impresie prin maniera 
în care evolua în meciurile din 
deplasare, unde, din nouă jocuri 
susținute, în șapte a reușit să 
înscrie gol; 3 la Rapia', două 
la Slatina, unde a pierdut un 
punct printre degete, două la 
Brașov, cu care a reușit o pre
țioasă victorie. A.S.A. a pierdut 
4 puncte acasă, a cîștigat 3 în 
deplasare și a terminat doar cu 
un —1 la adevăr, ceea ce nu 
e rău pentru o nou promovată. 
Golaverajul său vorbește de un 
echilibru în privința eficacității:

17 goluri marcate pe teren 
propriu, 11 în deplasare, dar 
aici intervine marele dar, echi
pa a primit prea multe goluri, 
9 acasă, 24 în deplasare, deși 
compartimentul ei cel mal ex
perimentat era cel al liniei de 
fundași : Szabo — Jenei — Bo
tezau — Fodor. Să adău
găm că mal mereu eviden
țiat a fost Botczan, titularizat

lități de puncher, (a! doilea), 
s-au completat bine. Al treilea, 
venit în zona stîngă a atacului, 
avea să se integreze aici de 
parcă joacă de cînd lumea Ia 
A.S.A. Este vorba de cel mai 
tînăr titular, Craiu, o frumoa
să promisiune, autor al unor 
goluri spectaculoase, dar care 
se află la începutul carierei. 
De la el, care e șl component

11. A.S.A. TG. MUREȘ 17 7 1 9 28-33 15
• Puncte zcallzate pe teren piopriu : lâ (a pierdut cite 2 t> 

cu F.C. Argeș șl Steaua) : puncte obținute ta deplasare : 3 (2 
cu F.C.M. Brașov, 1 eu „Poli” Timișoara).
• Golgeterii echipei : Craiu 9 (1 din 11 mi ; T. tvan 5, A. 

Stoica 4 ; Fanlcl, Albu, Clorcerl — cite 2 ; Botezau., Szabo, 
Er&sz, C. Iile — cite 1.
• Jucători folosiți : 21 — Botezan, Craiu — cite 17 ; Szabo, 

Erosz, T. Ivan, Clorcerl — cite 16 ; Jenei, A. Stoica — cite 15 ; 
Fodor, Fanlcl — cite 14 ; Varo 13 ; Albu 11 ; Do-robanțu 10 ; 
C. pie 7 ; Lucian Moldovan 6 J Vodă, Ispir — cite 4 ; C. Naghi 
2 ; S. Dumitrescu, Marton, Barbu — cl*e 1.
• Media notelor echipei t 6,14 ; media notelor jucătorilor 

(pe baza a minimum 10 jocuri) : 1. T. Ivan 6,59, 2. A. stoica 
6,57, 3. Craiu 6,41 ; cele mal marl note : 8 (A. Stoica de 2 ori, 
T. Ivan, Botezan, Craiu — cite o dată).
• Cartonașe galbene : 19 (6 suspendări) — 10 jucători : cele 

mal multe : Jenei 4.
• Cartonașe roșii : Clorcerl (etapa a 16-a).
• A beneficiat de o lovitură de la 11 m — transformată 

(Craiu) ; a fost sancționată cu 5 penaltyurl — toate transfor
mate.
• A expediat 209 șuturi (139 „acasă", 70 în deplasare), din

tre care 95 pe poartă (62 „acasă", 33 In deplasare).

FORMAȚIILE DIN PRIMUL EȘALON, LA STARTUL PREGĂTIRILOR
LA OȚELUL, PREOCUPĂRI PENTRU RECUPERAREA 

ACCIDENTAȚILOR

Primele informații despre O- 
telul în acest nou an ne-au 
fost oferite de președintele 
clubului, Victor Vasilaehe: 
„Ne-a preocupat in mod deo
sebit recuperarea jucătorilor in 
această perioadă de întrerupe
re, de starea lor de sănătate 
(Ralea, I. Gigi), dorind ca la 
startul pregătirilor să fie cu 
toții capabili de efortul pe care 
trebuie să-l facă. De altfel, cei 
mai mulți dintre ei sint con- 
știenți că poziția cîștigată după 
o bună comportare în tur e

GABOR REINTRA

„Alo, Corvinul?" La capătul 
celălalt al firului ne răspunde 
Gelu Simoc, președintele de 
onoare al clubului. După tra
diționalul „La mulți ani" in
trăm direct în subiect.

foarte greu de menținut fără 
eforturi nedrămuite, fără un 
adevărat spirit de echipă".

Reîntîlnirea componenților 
lo-tului este fixată pentru 12 
ianuarie. Cei doi antrenori. 
Costică Rădulescu și loan 
Sdrobiș, au hotărît ca „bateri
ile" să fie încărcate la Cîmpu- 
lung Moldovenesc, unde Oțelul 
va poposi la 18 ianuarie și un
de va rămîne pină la sfîrșitul 
lunii. Deocamdată, nu există 
modificări in lot.
LA CORVINUL

re a organismului la efort, în
tre 11 și 25 ianuarie lotul se 
va deplasa la Băile Herculane, 
pentru un stagiu de pregătire 
centralizată. Spre sfîrșitul pe

rioadei montane vom susține și 
primele jocuri de verificare, 
care vor continua după reveni
rea la Hunedoara.

— Ce face Gabor?
— Ne bucură faptul că este 

complet restabilit și se va in
tegra procesului de instruire. 
De altfel. Romică a lucrat toa
tă vacanta, susținînd zilnic 
„miuțe" în sală. Și încă o ves
te: de curînd el este tatăl unui 
băiețel. Răzvan-Alexandru.

— Ceva noutăți in Iot?
— Avem două. Portarul Gro

za. de la Metalurgistul Cugir. 
Si înaintașul Gîrleșteanu. de la 
Mureșul Deva, ambii foarte ti
neri și talentați. în rest, ne ba
zăm pe vechiul nucleu de ju
cători, pe calitățile profesiona
le ale antrenorului Constantin 
Ardeleanu și pe ambiția se
cundului său. Michael Klein.

libero, cu o bună tehnicitate 
și viteză de reacție. Portarul 
Vodă a oscilat între intervenții 
salutare șl momente de neaten
ție, însă la cei 23 de ani (pu
țin pentru un portar) are des
tule perspective. în scăderile 
lui și ale liniei de fundași se 
găsesc și explicațiile severelor 
eșecuri de la Craiova (1—5) și 
Hunedoara (0—4). A.S.A. șl-a 
găsit echilibrul și maturitatea 
de care avea nevoie la mijlocul 
terenului prin prezența a doi 
jucători noi, Ivan și Er6sz, pri
mul mai cunoscut, venit de la 
Steaua, al doilea un anonim, 
dar care; la 28 de ani, la debu
tul în prima divizie, a demon
strat destule calități, mai ales 
forță și ambiție. Iar lîngă cei

ai lotului național de tineret, 
se așteaptă o confirmare a evo
luției de pînă acum. Pentru 
Craiu drumul în fotbal abia a 
început, cum pare să înceapă șl 
pentru L. Moldovan, interna
țional de juniori, care, la 19 
ani, a și jucat în prima echipă. 
Și lîngă ei A.S.A. mai are 
cîțiva jucători tineri, Doroban- 
țu, Barbu sau Albu, ultimul un 
„vîrf" cu un gabarit excelent, 
dar care trebuie să fie mai 
ambițios.

Sigur, A.S.A. Tg. Mureș mai 
are mult de lucru pînă va de
veni cu adevărat competitivă. în 
jocul său mai sînt lucruri des
tule de pus la punct (un Ispir, 
retras în acest sezon dintr-o ac
tivitate de peste 15 ani, numai

pri-
sc-

— Cînd este programat 
mul antrenament al noului 
zon?

— La 8 ianuarie. După obiș
nuitul control medical și cîte- 
va antrenamente de readapta-

SPORTUL STUDENȚESC SPRE... LINIA

„Sîntem deciși să revenim 
pe... linia de plutire in sezonul 

de primăvară, afirmă Eugen 
Banciu, vicepreședinte al clu-

Divizia C intre tur și retur

Azi, seria a lll-a

METALUL MANGALIA 0 ADEVĂRATĂ

DE PLUTIRE

“Regie». Toți jucătorii 
pe fapte mari, în 

sint conștienți de o-

PERFORMERĂ, SINGURA NEÎNVINSĂ!

I
I
I

I 
I
I 

e cîști- | 
ftită de i

I
II
I

Principala performeră a 
tregului campionat (și nu 
mai a seriei a IlI-a) «... 
Metalul Mangalia, singura for
mație neînvinsă în tur și, în 
plus, cu o situație deosebit de 
favorabilă în clasament : un 
avantaj de 12 puncte față de 
fosta ■ - -
C.S.U. Galați 
+ 17 p î ’ 
numai 
partide, 
pînd revenirea echipei în eșa
lonul secund, unde a mai ac
tivat cu ani în urmă. Metalul 
Mangalia, care aparține asocia
ției sportive de pe lîngă Șan
tierul naval din cunoscuta sta
țiune, 
seriei încă din etapa a 
și n-a mai cedat-o. 
mația este antrenată de către 
V. Enache, care a imprimat 
liderului un joc 
nunțat caracter 
în deplasare cît 
propriu. Metalul 
cinci victorii și două „ 
în deplasare (1—1 și 0—0, cu 
DVA Galați și, respectiv, Por-

1 în- 
nu- 

ețrte

divizionară B Dunărea 
(locul secund), 

in ierarhia „adevărului". 
9 goluri primite în 15 

, toate acestea antici-

a preluat conducerea 
doua, 
For-

uncu
ofensiv,
Și Pe
a înregistrat 

„remize"

pro- 
atît 

teren

tul Constanța), a marcat 13 go
luri și a primit doar 6 ; iar în 
cele opt meciuri disputate la 
Mangalia a . ’ “ ___ 1 L
goluri. Cei mai buni jucători 
în tur
(golgeter 
Turcu și

primit numai trei
fost : Carastoian

12 goluri), Bănică,
au
cu
Dumitru.

mai slabă echipă a• Cea _______________ _
campionatului evoluează în a- 
ceastă serie, Minerul Mahmu- 
dia, care a reușit 
doar 4 p ! (T. R.j

să obțină

CLASAMENTUL SERIEI
1. Met. Mangalia 15 13 2 0 34- 9 41
2. Dun. Galati* 15 10 1 4 41-15 29
3. Gloria Gl. 15 8 1 6 24-17 25
4. IMU Medg. 15 7 3 5 21-15 24
5. Pr. Isaccea 15 8 0 7 31-29 24
6. DVA Galati 15 7 2 6 29-22 23
7. Arrub. Măcin 15 7 2 6 21-22 23
8. Cim. Medgid. 15 7 1 7 34-31 22
9. Vict. Tecitf i 15 6 3 6 24-21 21

10. Portul Const. 15 6 2 7 21-20 20
11. CS Pr. Brăila 15 6 2 7 24-26 20
12. CONPREF 15 6 0 9 21-27 18

13. Lam. Vizlru 15 6 0 9 15-26 18
14. ȘN-CSS Tu 1C. 15 6 0 9 16-33 18
15. Chim. Brăila 15 5 2 8 16-26 17
16. Min. Mahmud. 15 1 1 13 8-41 '4

• — penalizată cu 2 puncte.

bului din 
sint puși 
sensul că 
bligațiile care le revin in par
tea a doua a campionatului, cind 
se cuvine să aducă suporterilor 
noștri mult mai multe satis
facții".

Studenții bucureșteni se vor 
reuni la 11 ianuarie. A doua zi, 
va avea loc plenara clubului, 
după care antrenamentele vor 
demara. Primele două se vor 
desfășura la București, pentru 
ca ele să continue (între 14—28 
ianuarie) la Bușteni.

Deocamdată, antrenorii
Cazan și Gino Iorgulescu 
dispoziție același lot de .. 
tori. Este posibilă, pe parcurs, 
și promovarea unor tinere’ 
talente. în ultima parte a peri
oadei pregătitoare de la munte, 
bucureștenii vor începe și jocu
rile de verificare și omogeni
zare.

Paul 
au la 
jucă-

ADMINISTRAȚIA DE
• CÎȘTIGURILE CONCUR

SULUI PRONOSPORT DIN 3 
IANUARIE 1988, Cat. 1 (13 re
zultate) : 1 variantă 100% a 
29.299 lei și 48 variante 25% a 
7.325 lei; cat. 2 (12 rezultate): 
18 variante 100% a 1.972 lei și 
1.087 variante 25% a 493 lei ; 
cat. 3 (11 rezultate): 157 va
riante 100% a 364 lei și 9.850 
variante 25% a 91 lei. Cîștigul 
de 29.299 lei de la cat. 1 a re
venit participantului Gavril 
Constantin din Timișoara.

® Agențiile din rețeaua Loto- 
Pronosport vă stau la dispozi
ție pentru a vă juca numerele 
favorite la TRAGEREA EX

Portarul Varo va prinde cu siguranță balonul sub privirile co
echipierilor Foto: Aurel D. NEAGU

d'oi, a revenit în fotbal C. Ilie, 
o mare promisiune pe vremea 
„cangurilor", dispărut din cer
cul performanței, dar redat a- 
cum, și căruia i se cer eforturi 
în plus în ordonarea programu
lui extrasportiv, pentru a scă
pa de balastul unor kilograme, 
fără de care, cu experiența 
căpătată, mai poate juca încă 
bine. Așa cum bine a evoluat 
A. Stoica la revenirea la e- 
chipa care l-a lansat, în mod 
deosebit în prima parte a sezo
nului. Cutezanța în jocul echi
pei au dat-o cel din față, 
Ciorcerî și Fanici, care la cei 
32 de ani, se remarcă prin, 
driblinguri — în. viteză — și 
centrări (primul) vigoare și ca

la A.S.A. 1!, nu se înlocuiește 
așa de ușor), dar, o pregătire 
serioasă poate să asigure locul 
în Divizia A. La tot ce s-a fă
cut bun, mai ales în frumoasa 
manieră de joc pe atac, o con
tribuție, care trebuie remarcată, 
a avut-o antrenorul Cornel 
Dinu, parcă și el mai matur, 
mai temperat în modul cum își 
conduce echipa de pe margine. 
Să sperăm că munca începută 
va a'a roade și că A.S.A. Tg. 
Mureș nu se va mulțumi doar 
cu un loc fără griji într-un 
pluton care se află atît de de
parte de fruntașele clasamen
tului.

Constantin ALEXE

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
TRAORDINARA PRONOEX- 
PRES A NOULUI AN, ce va 
avea loc duminică, 10 ianuarie 
1988 ! Este recomandabil a vă 
asigura din vreme participarea, 
pentru a evita aglomerația ine
rentă care se creează în ulti
mele zile ale săptămînii. Cît 
despre avantajele acestei ac
țiuni traditionale, cu caracter 
deosebit, este suficient de grăi
tor dacă precizăm că se extrag 
60 de numere, în cadrul a 10 ex
trageri. și că se atribuie nu
meroase cîșt’.guri constînd în 
numerar autoturisme șl ex
cursii pest.e hotare.

® Seria interesantelor con
cursuri PRONOSPORT care dau

atît de numeroase satisfacții 
participanților continuă dumi
nică 10 ianuarie, cînd sînt pro
gramate partidele : 1. Ascoli — 
Pescara ; 2. Como — Verona ; 
3. Empoli — Avellino ; 4. In
tel — Cesena ; 5. Juventus — 
Milan ; 6. Napoli — Fiorentina; 
7. Pisa — Sampdoria ; 8. Roma 
— Torino ; 9. Bologna — Ata- 
lanta : 10. Catanzaro — Lecce ; 
11. Creiflonese — Padova ; 12. 
Messina — Piacenza ; 13. Par
ma — Triestina.

O Iubitorii tragerilor obiș
nuite Loto vor beneficia de pri
ma acțiune de acest fel a anu
lui vineri, 8 ianuarie. Le do
rim tuturor succes !



In ultima zi a reuniunii de la Perth

INOTATOAREA STELA PURA 

ÎNVINGĂTOARE LA 400 m LIBER
MELBOURNE, 5 (Agerpres). 

în ultima zi a concursului in
ternational de natațle desfășu
rat în orașul australian Perth, 
înotătoare» română Stela Pu
ra a cîștigat proba de 400 m 
Uber, in care a fost cronome
trată cu timpul de 4:11,79, fiind 
urmată de Fredrich (R.D. Ger
mană) — 4:11,88 șl de ~ 
(Australia) — 4:17,24.

Tînăra sportivă Livia 
riu s-a situat pe locul 
la 100 m fluture ' ?__
tn poziția a doua a sosit

Procter

Copa- 
secund 

1:02,28. tot

Luminița Dobrescu la 100 m li
ber, cu timpul de 56,54, în 
vreme ce Anca Pătrășcoiu s-a 
clasat a treia la 50 m spate, cu 
29,97.

Rezultate din concursul mas
culin: 50 m liber: Woithe — 
23,61; 200 m liber: Stachewicz 
(Australia) — 1:50,11; 100 m 
spate; Richter (R.D. Germană) 
— 56,96; 400 m mixt: Wood
house (Australia) — 4:25,54 ; 50 
m fluture; Jameson (Marea 
Britanie) — 24.96.

HANDBALISTI ROMÂNI
»

CEI MAI BUNI SPORTIVI

ÎN COMPETIȚII
» INTERNATIONALE

9

Al ANULUI 1987...
...DIN ȚĂRILE MEDITERANEENE

BERLIN, 5 (Agerpres). — în 
cadrul turneului Internațional 
masculin organizat la Koet
hen (R. D. Germană), e- 
chipa Dinamo București a cîș
tigat cu scorul de 14—13 meciul 
eu S.C. Magdeburg și a termi

nat la egalitate. 13—13, cu for
mația cehoslovacă Tatra Ko- 
privnice. Alte rezultate : Sil 
Zaporoje — Kropps Uddevalla 
(Suedia) 13—8; S.C. Magde
burg — Siauliaj (Finlanda) 
11—9.

Ar

CANADA A CÎȘTIGAT C. M. 
DE TINERET LA HOCHEI

PE GHEATA

PUNCT FINAL IN TURNEUL 
CELOR 4 TRAMBULINE

MOSCOVA. 5 (Agerpres). — 
Campionatul Mondial de hochei 
pentru echipe de tineret (jucă
tori plnă 1» 20 de ani), disputat 
la Moscova s-a încheiat cu vic
toria reprezentativei Canadei, 
care a totalizat în clasamentul 
final 13 puncte. Pe locurile ur- 
mătoar s-au situat formațiile 
U.R.S.S. -12 p Finlandei — 11 p. 
Cehoslovaciei — 7 p, Suediei — 
7 p, R.F. Germania, S.U.A. șl 
Poloniei — cîte 2 p Rezultate 
înregistrate In ultima zi a com
petiției : Canada — Polonia 9—1 
(2—1. 1—0. 8—3) ; U.R.S.S. —
R.F. Germa n a 12—2 (6—0 
3—1) : Suedia — S.U.A.
(1—1, 4—3, 2—1) Finlanda 
Cehoslovaci 2—1 (1—1.
1-0).

3-1.
7—3

0—0,

Astăzi, la Blschofshofen (Aus- 
tria), se va desfășura ultimul 
concurs din cadrul Turneului 
celor 4 trambuline. La start 
vor fl prezențl 123 de concurenți. 
Cine va cîștiga cea de a 36-a e- 
dlțle a acestei prestigioase com
petiții a schiorilor „zburători"t. 
Specialiștii înclină către finlan
dezul Matti Nykaenen, în vîrstă 
de 24 de ani, care are un avans 
substanțial față da cel de al doi
lea clasat, Jens Weissflog 
(R.D.G.). Nykaenen cunoaște 
foarte bine trambulina austria
că, unde în ultimii ani a cîști
gat 6 concursuri din 7, „carte 
de vizită" care recomandă, șl 
de data aceast- dre-t favorit.

FONDIȘTII SUEDEZI LA START

La Sollefteaa (Suedia), s-a des-, 
fășurat primul mare concurs al

MECI AMICAL DE ȘAH
Tradiționalul meci amical de 

șah între selecționatele femini
ne (6 senioare și 2 junioare) 
ale României și Bulgariei s-a 
desfășurat la Pleven (Bulgaria) 
In ultimele zile ale anului ce 
a trecut. Pentru prima oară, 
după mai multi ani. sportivele 
tării gazdă au ieșit învingătoa
re. atît la senioare (15.5—8.5

puncte) cit și la junioare (4,5— 
3,5 puncte)-. Scor general: 20— 
12 pentru echipa Bulgariei.

Din echipa noastră cele mal 
bune rezultate 
te de Cristina 
din 4 partide) 
rcșan (2 p) și 
lina Stroe (de

TURNEUL DE BASCHET
(Urmare dt.i pag I)

ma selecționată a invins la un 
scor edificator: 79—53 (45—21). 
Explicația celor 26 de puncte 
diferență constă în superiori
tatea fizică și tehnică a bas- 
chetbalistelor bulgare. Sporti
vele poloneze, deși cu talie a- 
decvată baschetului modern, 
au fost handicapate de înceti
neala în execuțiile tehnice. 
Coșgetere: Kokonova 14. Var- 
banova 14. Ivanova 11 de la în
vingătoare, respectiv Szymans- 
ka 12, Zebrowska 11. Arbitri : 
T. Gereb (Ungara) și A. Fohl 
(România).

în meciul Ungaria — R. D. 
Germană, formația ungară a 
folosit cu deplin succes apă
rarea pressing, datorită căreia 
a obținut numeroase intercep. 
ții, contraatacuri și victoria fi
nală cu 104—42 (46—25). Coș
getere: Lendvay 20, Sulia.ida 
16, Nagy 16, Bakay 16 de la în- 
vingătoare. respectiv Blauert

au fost obținu- 
Bădulescu (3 p 
Margareta Mu- 
iunioara Mădă- 
asemenea 2 p).

JUNIOARE
10, Lîes 9. Arbitri: W. Woz- 
niewski (Polonia) și C. Pop.

Ultimul meci al zilei a fost 
și cel rfiai disputat, echipa 
României obținînd victoria în 
fata formației Ungariei, la capă
tul unei întreceri de mare spec
tacol. cu captivante răsturnări 
de scor șl cu uh final excelent 
al învingătoarelor, din 
cărora s-au remarcat 
Szeneș, Mona Morar, 
Nițulescu, Margareta Veres și 
Gabriela Balogh. Grație mai 
ales evoluției remarcabile din 
repriza secundă, România A — 
Ungaria 78—62 (39—43).

Alte rezultate: România B 
— Polonia 54—79 (27—40), Bul
garia — R.D. Germană 62—34 
(31—20).

în urma acestor rezultate re
prezentativele României și Bul
gariei au 
învinse și 
(n.n. azi) 
va decide 
lui.

rîndul 
Angela 
Laura

rămas singurele ne- 
vor susține mîine 

meciul direct, care 
cîștigătoarea turneu-

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET • tn competiția 

Internațională masculină de la 
Varșovia, Honved Budapesta a 
dispus cu 78—77 (>9—35) de o 
selecționată din R. P. Chineză, 
iar formația or-■ului Moscova a 
tntrecut cu 112—76 (82—22) se
lecționata secundă a Varșoviei.

HANDBAL * în turneul mas
culin de la Oviedo (Spania), re 
prezentațlva U.R.S.S. a întrecut 
cu scorul de 32 —25 (15—12) e-
chlpa Franței .ar selecționata 
Spaniei â Invin cu 32—16 (17—8) 
formația Olandei.

NATAflE • proba feminină 
de trambulină din cadrul con
cursului internațional de sărituri 
în apă de la Las Palmas (Insu
lele Canare) a fost cîstigată de 
sportiva americană Michele Mit
chell, cu 453,00 ouncte. în timp

ce proba similară masculină a 
revenit lui Hon Ping Li (R. P. 
Chineză) — g4".O5 puncte.

ȘAH • După șase runde, tn 
turneul internațional de la Reg
gio Emilia (Italia) conduce Tuk- 
makov, cu 4 p, urmat de Korci- 
nol și Ribli — eu cîte 3,5 p, 
Portisch — 3 p (1) etc. In run
da a 6-a, Ribli l-a invins pe Kor- 
clnoi iar tn partidele Anderson 
— Tukmakov, Portisch — Pinter 
șl Beliavski — Nikolicl a 
consemnată remiza.

fost

VOLEI a Competiția interna
țională feminină de la Londra a 
fost cîștigată de selecționata 
Cubei, care » Învins tn finală 
cu scorul de 3—0 (15—6, 15—3,
15—9, echipa Canadei. Pe locul 
trei s-a clasat formația S.U.A.

anului, la care ș-au aliniat nu
meroși fondiștl suedezi. Astfel, 
cursa de 15 . km a revenit lui 
Thomas Wassberg In 44:53,7 ur
mat de Jan ottonsson la 1.1 se
cunde. Un ai: renumit campion, 
Gunde Sv..r., a ocupat doar lo
cul 4, la ,23,8 sec. de în dngător. 
In cursa feminină do 5 km, lo
cul i a fost ocupat de Annika 
Dahmatui în 17:09,6.

ALTE CONCURSURI

(50• Maratonul pe schiuri
km) desfășurat la Itomantsl 
(Finlanda) a revenit finlandezu
lui Heikkl Kivikko în 2-119.08,

• în cadru! concursului inter
național de patinaj viteză de la 
Inzell, sportiva chineză Wang 
Xiuli s-a situat pe primul loc 
în proba de 1000 m, 
de 1:21 04, ' 
(U.R.S.S.) 
culină de

, cu timpul 
Iar Alexendr Mozin 

a cîștigat proba mas- 
5000 m în 8:59.22. •

• Cursa 
schi-marc 
Kotschach-Mauthen (Austria)

internațională 
fond disputată

de 
ta 

________ ,_______, a 
fost adjudecată de Franz Schobel, 
(R.F.G.), înregistrat pe distanța 
de 50 km cv timpul de lh.45:56,8. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat itallanu: Maurillo de Zolt 
— lh 50:1 .,6 și austrlacut Wal
ter ,Mayer — lh 50:51,9

BERLIN, 5 (Agerpres). — 
Turneul internațional masculin 
care a avut loc la Berlin a fost 
cîștigat de echipa locală Dyna
mo. învingătoare cu scorul de 
14—îl (6—7) în finala susținu
tă cu formația sovietică Sil 
Zaporoje. în partida pentru 
locurile 3—4, Steaua București 
a dispus cu 17—16 (după exe
cutarea loviturilor de Ia 7 m) 
de formația Dinamo București. 
La încheierea timpului regu
lamentar de joc scorul a fost 
egal: 13—13.

BELGRAD. 5 (Agerpres). — 
Tradiționala anchetă organizată 
de agenția iugoslavă de presă 
Tanlug l-a desemnat pe atletul 
marocan Said Aouita drept cel 
mai bun sportiv din țările medi
teraneene în anul 1987. Aouita, 
campion mondia' la Roma, în 
proba de 5 009 m, a totalizat 43 
puncte, fiind urmat de baschet
balistul Nikos Galiș (Grecia) — 
25 puncte, de atletul Italian 
Francesco Panetta — 14 puncte, 
de fotbalistul a aerian Rabah 
Madjer — 12 puncte, de schl- 
oara iugoslavă Mateja Svet — 
11 puncte etc.

...Șl UN CLASAMENT 
AL FOTBALIȘTILOR

DIN AMERICA DE SUD
MONTEVIDEO, 5 (Agerpres). 

— Ancheta ziarului Uruguayan 
„El Pals“ l-a desemnat, în mod 
surprinzător, pe columbianul 
Carlos Valderrama drept cei mal 
bun fotbalist din America de Sud 
In 1987, Pe locurile următoare 
s-au situat urugua"enll Obdulio 
Trasante, Jose Perdomo, Al
fonso Dominguez și Antonio Al- 
zamendi, argentinianul Oscar 
Ruggier sl brazilianul Josimar. 
La anchetă au participat ziariști 
sportivi din America Latină.

ACTUALITATEA
CARACAS. în finala turneu

lui international desfășurat la 
Caracas, jucătorul peruan 
Pablo Arraya l-a întrecut cu 
6—3. 4—6, 6—4 pe vcnezuclca- 
nul Nicolas Ferreira

ADELAIDA. Australianul 
Mark Woodforde a terminat 
învingător în turneul de la A- 
delaida, 
întrecut 
patriotul

în finala căruia l-n 
cu 6—2, 6—4 pe corn- 
său Wally Masur.

PORT
nala turneului pentru juniori

WASHINGTON. în fi-

LA TENIS
de la Port Washington^ jucăto
rul sovietic 
l-a întrecut 
coechipierul 
trusenko.

Andrei 
cu 6—1, 6—0
său Vladimir

Cerkasov 
pe 

Pe-

AIRES. LaBUENOS
neul de tenis din cadrul Jocu
rilor Olimpice de vară. Argen- 
tina va participa cu șase spor
tivi. Din lot fac parte Gabrie
la Sabatini, Bettina Fulco, Mer-. 
cedes Paz — la feminin șl 
Martin Jaite, Eduardo Ben- 
goechea și Javier Frana — la 
masculin.

tur-

1987 Pe locurile următoare în 
anchet reviste! .Fotbal-Hochei" 
s-au situat Aleksei Mihailicenko 
șl Rin rt Dasaev.

GOLGETERUL campionatului 
U.R.S.S., Oleg Protasov (23 de 
ani), în prezent la Dinamo Kiev, 
unde a fost transferat în acest

continuă să conducă 
Tommy Coyne (F.C. 
cu 25 goluri Înscrise, 

Ally McCoist (Glasgow 
— 21 goluri, Walter

(Admira Wacker),

europeni, 
scoțianul 
Dundee), 
urmat de 
Rangers) 
Knaller 
Tanju Colak (Galătas • a.v Istan
bul! — cîte 20 de goluri, Victor 
Pițurcă (Steaua București) — 
19 goluri etc Contrapunct

TURNEE IN SALA

• In finala turneului interna
țional desfășur» te sală la Sa- 
arbriicken (R F Germania), e- 
chlpa Dinamo Tbilisi a întrecut 
ou 13—12 (după executarea lo
viturilor de departajare) forma
ția F.C. Saarbrucken. La înche
ierea timpului regulamentar 
joc scorul a fost egal : 3—3.

de

în• Turneal interns ;’.onal 
sală de la Bauntal (R. F. Ger
mania'! s-a încheiat cu victoria 
echipei Sparta Pr* a. care a în
trecut în ultimul meci, cu 5—1 
(3—1), formația daneză Brondby.

ȘTIRI, REZULTATE
INTR-UN meci amical dispu

tat la Ho g Kong, selecționata 
provinciei Guangdong (R. P. 
Chineză) a învins cu scorul de 
3—0 (1—0) 
ului.

formaHa

suedeză 
început

Hong Kong-

I.F.K. Giite- 
turneul în

ECHIPA 
borg șl-a 
Noua Zeeland: jucînd la Turan- 
ga cu selection,n a țării-gazdă. 
Fotbaliștii suedezi au obținut 
victoria cu scorul de 2—3 (1—0). 
prin goluri e marcate de An
derson și Forb-rg.

LA YAOUNDE (Camerun), 
formația țării-gazdă a întrecut 
cu 3—0 o selecționată cluburi
lor franceze de primă divizie, 
în cadrul unul mer amical.

INTR-O partidă disputată tn 
Kuweit, în cadrul preliminariilor 
turneului olimpic (zona asia
tică), formațiile Kuwei- lui șl 
Qatarului a ■ terminat nedecls : 
0—C. In clasamentul 
tlnuă șă conducă
Kuweitului cu 6 p.

grunei con- 
selecțlonata

In primite joc
iul pen'.ru echipe 
competiție ce se desfășoară la

a’ turneu- 
de tineret,

GAZ PESTE FOC
bitr-un moment in care eforturile generale de „cumințire"

§
§

§ 
§
§
§
§
§

a suporterilor fotbalului englez par să dea. in sirșit, unele 
rezultate, numărul, infracțiunilor înregistrate pe stadioanele 
insulei fiind ni scădere, iată că a venit să explodeze o nouă 
„bomba : 3 cluburi din prima ligă, și nu oricare, ci Liver- 

Lverton șt Manchester United, au decis să lanseze pe 
? m.arc“ proprie de bere, ce va fi vîndută, din februarie 

7988, in toate supermarketurile ! Mai ales autoritățile regio
nale (din partea de nord-vest a Angliei) au reacționat vi
guros la auzul știrii, afirmînd că e vorba despre o încurajare 
a alcoolismului, cu atît mai prost venită cu cit nu de tineri fe 
(și nu numai) sub influența alcoolului duc lipsă stadioanele S
engleze ! Laura Pendleton, o doctoriță ce poartă, la nivel

° înverșunată campanie intitulată „drink wisely" |

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
J 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
5

(,,oefi cu mfelepctune"). a luat poziție împotriva hotărîrii 
cluburilor amintite. declarînd ziarelor: „E un teribil 
pas înapoi, cu atît mai grav cu cît noi căutăm, pe toate 
caile, să îndepărtăm băutura din stadioane I Șl așa. regiunea 
noastră deține un trist record în privința deceselor prin ci
roză și a condamnărilor pentru beție. Asta ne mai trebuia!" 

Cluburile incriminate n-au cedat însă, menționind doar că 
berea respectivă nu va fi desfăcută în incinte sportive (săli, 
stadioane, patinoare etc.), lansarea ei neavînd cum să stimu
leze alcoolismul de vreme ce, si dacă n-ar fi „Red Devii" 
(„Diavolul Roșu", noua marcă), amatorii de bere ar avea ce 
consuma, apelînd la celelalte mărci, aflate pe piața obiș
nuită. Conflictul părea să se aplaneze cînd, surpriza surpri
zelor. Manchester United a turnat gaz peste foc, oferind 
colecționarilor de etichete „Red Devii" intrare gratuită la 
meciuri șl chiar unele mici „atenții" (fanioane, cupe etc.)! 
Dr. Pendleton a sărit ca arsă, solicitînd intervenția imediată 
a ‘ federației, care insă, neavînd nici o bază legală (după 
mărturisirea unui purtător de cuvînt). a evitat orice amestec. 
Probabil că povestea va ajunge, pînă la urmă, în instanță, 
dar cluburile par să fie mai degrabă impasibile la o astfel 
de amenințare, un conducător al lui M.U. spunînd că „pen
tru a supraviețui in condițiile excluderii din cupele europene, 
noi avem nevoie de fonduri, nu de povețe! Nu sfaturile ne 
lipsesc, ci spectatorii ! Cum n-am călcat nici una din legile 
în vigoare, n-avem de ce ne teme ! «Red Devilv va apărea 
cit de curînd în magazine".

Care va fi deznodământul, e greu de prevăzut. Cert e însă 
că, atunci cînd intră in discuție avantajele materiale, profe
sionismul (din Anglia sau de aiurea) nu-și face scrupule. 
Scopul scuză mijloacele, nu-i așa ?, ignorind orice morală.

Ovidiu IOANIȚOAIA
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