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© între campionalclc riondiatc dc cros r.I.S.U.. din aceasta luna, și „mondialele''

dc jsniori. din plină vara ® campionatele Naționale pe teren acoperit.

criteriu dc sclctfc pentru „europenele" indoor
Sîntem în plină iarnă, chiar 

dacă uneori capriciile ano
timpului rece ne trimit cu 
gîndul la primăvară, iar pe iu
bitorii sportului îi fac să crea
dă că între apropiata ediție 
Jocurilor Olimpice 
de iarnă și cea de 
vară nu mai e de- 
cît... 
teren 
altfel, 
surprinsă de foto
reporterul nostru 
în parcul Comple
xului sportiv 23 
August din' Capi-

Liliana
i din 

bune 
din 

prim-

se desfășoare în 24 ianuarie la 
Bologna, din selecția care a 
avut loc duminică desprinzîn- 
du-se plutonul format din Vio
rica Ghican, Violeta Beclca, 
Tulia Beșliu, Georgeta State și

alergarea pe 
variat. De 

imaginea

Comuna Independența a ră
mas, poate, pentru mulți doar 
c așezare de interes istoric, 
pentru că a apărut pe harta 
țării la numai doi ani după 
Războiul de Independență din 
1877, ca urmare a împroprietă
ririi unor familii de țărani clă- 
cași din satul apropiat, Măxi- 

neni. Dar, cătunul de odinioară, 
asemenea celorlalte 
rurale ale patriei 
noastre, a străbătut 
drumul luminat de 
cea mai bogată e- 
pocă din istoria 
pămîntulul româ
nesc și a deve
nit o comună agroindustria
lă frumoasă, .într-o continuă 
dezvoltare. Situate la circa 25 
km de Galați, casele ei noi ofe
ră găzduire turiștilor veniți 

să-și petreacă vacanțele în oa
zele de verdeață ale pădurilor 
Viorica și Braina, aflate în a- 
propiere, pe malul Șiretului.

S-a mai scris despre această 
așezare gălățeană. De fiecare 
dată, însă, reporterul, venind 
aici, găsește noi subiecte demne 
de relevat. Astă vară, bunăoa
ră, cînd am trecut prin aceste 
locuri, ne-au impresionat ele
vii din echipa de oină calificată 
în finala pe țară a „Cupei Pio
nierului" de la Mangalia. Aflați 
în vacanță, între două antrena
mente, micii oiniști lucrau, îm
preună. cu profesorul lor de e- 
dueație fizică, Vasile Chiriță, 

pe... tarlaua"C.A.P.-ului. De la

localități

CARNET DE REPORTER

culesul fructelor și legumelor, 
copii veneau acasă spre seară, 
dînd binețe bătrînilor ieșiți în 
poartă, care, privindu-le' chi
purile vesele păreau a spune 
„Ziua bună se cunoaște dc di
mineață...". De pe cîmp, de la 
munca pe ogor, ei au plecat 
direct la finala de pe stadionul 
„23 August" din Mangalia, 
unde, la sfîrșitul competiției, au 

ocupat locul 11 din 
16 echipe partici
pante. Dacă n-au 
putut urca pe po
dium au trăit, în 
schimb, bucuria 
muncii depuse Ia 

ferma • C.A.P.-ului avînd bani 
de buzunar pentru 10 zile pe
trecute pe însoritul Litoral.
Pe la. sfîrșitul toamnei, l-am 

reîntîlnit pe inimosul „dascăl" 
de sport Vasile Chiriță (care 
este și un apreciat arbitru re
publican de oină), pe stadionul 
Tineretului din Capitală, ofi
ciind la finala campionatului 
echipelor de seniori. Era nerăb
dător să se întoarcă acasă, de
oarece dăduse startul la... lu
crările de reamenajare a ba
zei sportive din curtea școlii și 

a vechii săli de sport „Și, 
apoi, ne-a mărturisit el, zgomo
tul și forfota citadină mă cam 
obosesc. Pe cine să saluți Ia

Canada și S.U.A.), pe lis
tele de concurs, începînd cu 
a doua parte a acestei luni, fi- 
gurînd într-o selectă companie 
internațională Maricica Puică, 
Doina Meiintc, Paula Ivan și 
Mitica Junghiatu. Campionatele 
Naționale pe teren acoperit, 
care se vor disputa în moder
na sală cu pistă circulară din 
Bacău (13—14 februarie) vor 
constitui, totodată, principalul 
criteriu de selecție pentru mo
mentul de vîrf al sezonului, 
Campionatele Europene indoor 
(5—6 martie). Cu veleități pen-tală, cu 

Năstase, una 
cele mai 
hepta tloniste 
lume, în 
plan, susține o ase
menea 
ieri, 
fost 
București 
burniță' de sfîrșit 
de toamnă...

Deci, dincolo de 
anotimp, atletis
mul. Firesc, atunci, 
să fie în actuali
tate, deși sezonul 
de sală nu se află 
încă în desfășura
re, iar cel în aer 
liber își găsește 
locul doar în pla
nurile de pregătire 
(pregătiri eare,ce-i 
drept, au demarat încă 
luna decembrie).

Prin ce se află în actualitate 
atletismul ? în primul rînd 
prin Campionatele Mondiale de 
cros F.I.S.U., care urmează să

Paul SLĂVESCU Traian lOANiȚESCU

(Continuare In pag 2—3) (Continuare în pag 2-3)
idee, 
cînd 

făcută, 
era

Deși heptatlonul (probă combinată) nu in
clude crosul, la ordinea zilei figurează pre
gătirea in aer liber Foto : Aurel D. NEAGU

în Iulia Negură. Cronologic, însă, 
debutul competițional îl vor 
face alergătoarele noastre care 
de regulă, în ultimii ani, parti
cipă la Circuitul nord-american 
de concursuri indoor (din

Miinc, in penultima fază a C.C.E. la volei (1)

TEST IMPORTANT PENTRU
CAMPIOANA NOASTRĂ

NICIJ VLAD „CARE AF PUTEA FI
CEA MAI PUTERNICA DORINȚĂ

ÎNTR-UN AN OLIMPIC ?"
— Ne reîntîlnim după 

un an, Nicu Vlad, în
exact

... _ exact
același colț de pagină rezervat 
primilor 10 sportivi ai țării.

— Nu și exact pe aceeași 
poziție, din păcate pentru mine.

— Mda, locul 5 nu-i totuna 
cu locul 1, pe care îl ocupai în 
1986, e drept, cu mențiunea că 
atunci clasamentele au fost 
întocmite separat pentru băieți 
și fete. Dar există explicația acelei _ ' “ 
la genunchi, fără de 
siguranță te-ai fi 
aflat mai sus.

— Nu mai sus 
de „3". Isprava de 
se^iație a Aure'i 
Dobre merita in
discutabil primul 
loc în top, iar cele 
cinci medalii ■ de 
aur de la Univer
siadă ale lui Noemi 
ar fi fost, și ele 
extrem de greu de 
egalat în balanță. 
Nu știu cum să 
fiu mai clar, e ca 
și cum aș fi „a- 
runcat" eu 245 de

— Chiar asa ?
— Cam așa. De-ar exista o 

tabelă universală de punctaj, 
ceva în genul , celei de la de
catlon. cred că ar echivala cam 
tot cu atît. Avem mari spor
tivi nu știu cîți alții din lume 
ar putea egala acest puncta.) 
inotetic De altfel, am văzut că 
multe agenții de presă din 
lume au apreciat la fel, „Chi
na Nouă" a situat performanța 
Aureliei între primele 3 eve
nimente sportive alo anului

— Cu nrimeie două locuri 
ne-.vn lămurit. Cum vezi în 
continuare ordinea primilor 10 
sportivi români ?

— Stați. să nu fiu greșit în-

explicația 
supărătoare accidentări 

cucare

țeles ! Nu-i sarcina mea 
tocmesc sau să judec 
mentele, ci să lupt să fiu 
pe merit în ele. Am vrut doar 
să spun, că „podiumul" e per
fect ales, inclusiv Daniela Si- 
livaș. Trebuie să recunosc că 
a fost «anul fetelor» chiar da
că mă încearcă pe undeva re
gretul că sîntem doar doi bă
ieți. Mihai Cioc și cu mine, în 
acest grup de elită.

— Deci, o accidentare ce 
generat un sir întreg de

să în-
clas.c- 
inclus

a 
in-

it
•X,

kilograme. conveniențe, apoi un clasa
ment cvasi-feminin ; ar mai fi 
ceva de adăugat pe lista neca
zurilor ’87 ?

— Ar mai 1 
închei : cred 
iii, și includ 
am fost prea 
sine. Am luat 
„mondialele" 
anului trecut, 
anâliză la care să nu ne tra
gem de urechi în fața oglinzii. 
Așa o fi si pe la alte sporturi ?

fi ceva și cu asta 
că noi, halterofi- 
aici si federația, 
severi cu noi în- 

t 36 de medalii la 
și „europenele" 

dar. n-a existat

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. 2-3)

Pe campioana țării noastre 
la volei (fete), Universitatea 
C.F.R. Craiova, o așteaptă mîi- 
ne o partidă foarte importantă, 
în manșa întîi a penultimei fa
ze a C.C.E. Voleibalistele cra- 
iovene întîlnesc, în Dynamo 
Sporthalle din Berlin, pe cam
pioana R.D. Germane, Dynamo, 
într-un joc dificil, avînd în 
vedere potențialul remarcabil 
al echipei-gazdă, care furnizea
ză aproape toate titularele re
prezentativei acestei țări, deți
nătoare a titlului european.

Universitatea C.F.R. s-a pre
gătit asiduu pentru această 
confruntare, efectuînd _— după 
cum ne spunea Valentin Bălă- 
nescu, membru al secției de 
volei a clubului — cîte două 
antrenamente zilnic, jucătoare
le prezentîndu-se într-o bună 
stare fizică și psihică. Antre. 
norul federal S. Chiriță, care 
a ajutat la pregătirea echipei, 
ne spunea că atît la antrena
mente, cit și la jocurile de 
verificare (unele în compania 
echipei de băieți !) craiovence- 
le au arătat o creștere vizibilă 
de potențial și o îmbunătățire 
a execuțiilor de bază, insis- 
tîndu-se mai ales pe faza de 
apărare Lotul care a plecat

Apărarea la fileu 
a campioanelor 
noastre va fi mii
ne Un comparti
ment cu pondere 
mare in stabilirea- 
rezultatului. îată-le 
în stingă imaginii 
pe Monica Sușman 
și Eugenia Cotescu 
la bloca}, in meci 
de campionat, Cu 
Dinamo Buc 
(atacă Dana Coșo- 
veanu). Va fi 
mai greu cu 

narno Berlin
Foto :

Aurel D. NEAGU

ieri la Berlin tuprinde 
toarele jucătoare : Toana 
toranu, l’anța Drâgoi, Monica 
Șu.șman, Mirela Zanfir, Euge
nia Cotescu, Mirela Bo.jescu, 
Carmen Cuejdeanu, Violeta 
Barcan, Liliana Popescu, Car
men Titiliuc și Mirela Cazan
giu. Aseară echipa noastră a 
făcut un prim antrenament de 
acomodare cu terenul de la 
Dynamo Sporthalle, în cursul 
zilei de astăzi fiind programat.

incă unul. în funcție de 
acestor antrenamente se 

sextetul cu care

acolo, 
datele 
va alcătui ___  __ ___
Universitatea C.F.R. va aborda 
partida de miine (ora 18). Fi
rește. cu gîndul realizării unui 
rezultat care să-i dea speranțe 
pentru partida-retur. de 
miercuri 20 ianuarie. în urma 
căreia se va hotărî echipa ca
lificată în turneul final al 
competiției.

EXEMPLUL ÎNOTĂTORILOR
TREBUIE SA-I

Departe de a se apropia de 
nivelul mondial al 
manțelor celor mai 
înotătoare din țara 
practicanții săriturilor 
apă au obținut totuși 
rezultate bune, 
monstrat că și această ramu
ră a 
titivă 
și că 
urca 
ierarhiei 
sens, 
rînd la cucerirea, în 

lie, la Roma, a medrliei de ar
gint în proba de sărituri de 

la platformă din cadrul Cam
pionatelor Europene de ju
niori și junioare. Autoarea 
performanței este Daniela 
Popa, eleva apreciatei antre- 
noare Viorica Kelemcn care 
a creat, la Crișul Oradea, o

perfor- 
valoroase 

noastră, 
in 

unele 
care au de-

natațiej poate fi compe- 
pe plan 
are posibilitatea . de 

în continuare 
europene.

ne referim în

internațional 
a 

treptele 
în acest 

primul 
luna iu-

MOBILIZEZE PE SĂRITORII ÎN ĂPĂ1
Cealaltă competiție majoră 

a anului 1987 a fost pentru 
săritorii români Balcaniada 
de juniori, desfășurată la Iz
mir. Aici, echipa alcătuită din 
Ioana Volcu (ocupanta locu
rilor 1 la platformă și res

pectiv 2 la trambulină), Bog
dan Cibu (1 — platformă. 3 

trambulină). Siegfried 
Frcdel (locui 2 la ' platformă 
și la trambulină) și Vladia 
Dicu (locul 3 la platformă), 
pregătită de antrenorii Mela
nia Treistaru și Dumitru Po- 
poae, a cucerit locul I pe 
bcîiipe, deși a avut 
față handicapului 
de . indisponibilitatea 
a talentatei Luana

adevărată pepinieră pentru 
lotul național de sărituri. Pu
țin mai tîrziu, în luna august, 
la Phenian, Daniela Popa a 
intrat și în posesia medaliei 
de bronz (tot la platformă) la 
„Concursul Prietenia", com
petiție care, prin valoarea 
ridicată.a participantelor, este 
deosebit de pretențioasă, 
prilejul 
micuța 
menea 
Viorica 
pe un 
platformă), după o evoluție în 
cursul căreia a dovedit o în
sușire corectă atît a elemen
telor tehnice de bază, cît și 
a salturilor cu coeficienți de 
dificultate ridicați care crea- 
ză, d‘e fapt, posibilitatea ocu
pării unei poziții fruntașe în 
clasamentul final al întrecerii.

Cu 
aceleiași competiții, 

Monica Mate (de ase- 
elevă a antrenoarei 
Kelemen) s-a clasat 
promițător loc 6 (la I

de făcut 
provocat 

bruscă 
Ciufuligă

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag 2-3)
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Puncte , 
de vedere

CRITERIU FĂRĂ CRITERII

Se pare că nu numai unii co
pii amenințați cu nepedagogicul 
„Dacă nu ești cuminte vino 
nenea doctoru’ și-ți face 
jecție", se feresc de „omul 
alb", ci și unii antrenori, 
asta deși este cvasiunanim 
cunoscut faptul că știința a 
borît în arena sportivă, 
borînd activ la ridicarea 
formanțelor. Dacă în

in- 
In 
Și re- 

cb- 
cola- 
per- 

______,___  ____ cazul 
unui traumatism sau îmbolnă
virii unui sportiv antrenorul 
apelează prompt Ia serviciile 
doctorului, cînd e vorba de 
procesul de selecție șl pregăti
re, nu toți tehnicienii solicită 
sprijinul medicinii.

Problema se pune deosebit țje. 
acut cînd ne referim la copii 
și la selecție. Există la unele 
Cluburi și asociații credința că 
de selecția și formarea copiilor, 
viitorii performeri, se pot ocu
pa antrenorii mai slăbuți, even
tual foștii sportivi la începutul 
carierei lor de tehnicieni. Nimic 
mal fals, nimic mai dăunător. 
Dar despre asta ne vom ocupa 
altădată, pentru că în cazul 
nostru selecția și instruirea co
piilor din Capitală la hochei, 
flu se .poate vorbi de antrenori 
nepricepuți, ci despre o anume 
comoditate și, în ultimă analiză, 
mentalitate. Am aflat-o de la 
medicul specialist Gheorghe Io
nescu, din cadrul Dispensarului 
policlinic pentru sportivi Bucu
rești șl care își desfășoară ac
tivitatea în Sectorul 3, avînd 
cabinetul la Patinoarul „23 Au
gust". Ușă în ușă cu hocheiul, 
doctorul Ionescu l-a cunoscut 
bine și este un prețios colabo
rator al federației și al... tutu
ror celor care îl solicită. Ne-a 
trebuit mult să-1 convingem să 
ne dea datele folosite în arti
colul de față. Nu-i place publi
citatea și nici nu crede că toa
te cercetările sale sînt vrednice 
de lumina tiparului.

Au fost Invitați antrenorii 
secțiilor de hochei cu grupe de 
copil din București pentru un 
test privind calitățile de bază 
ale elevilor acestora. Conclu
zia ? Nu prea îmbucurătoare pe 
ansamblu vădind greșeli ini
țiale, de la selecție. Specialiștii 
din lumea hocheiului consideră 
că există o ierarhizare a aces
tor calități: 1. îndemînarea ; 2. 
forța musculară, rezistența, bio- 
tipul somatic și viteza ; 3. mo-

biiitatea, intelectul, echilibrul 
vestibular.

Un test simplu (de altfel aa 
fost folosite în general tehnici 
la Indemîna oricărui antrenor) 
privind rezistența — urcarea și 
coborîrea unei „trepte" timp de 
6 minute — a arătat, surprin
zător, că puțini au fost cei 
care s-au încadrat în ritmul in
dicat de un metronom, astfel 
că, pe lîngă datele privind e- 
lementul vizat, puține dintre ele 
pozitive, s-a văzut că nici cu 
coordonarea nu se stă prea 
bine. în privința biotipului so- 

[ matic, alte date interesante : pe
, grupe de vîrstă — 10, 11, 12, 13

șl 15 ani — s-au măsurat talia 
și greutatea. Față de un barem 
considerat ideal la 15 ani, de 

1 exemplu, de 185 cm., înălțime, 
copii testați au avut între 160 și 

: 187 cm. (medie 177, reprezen-
[ tînd 97% din cei 185 ' ‘

vîrstă senioratuluî), 
5 fiind mal înalți decît 
Atrage atenția diferența 
de talie de la cea mai mică la 
cea mai mare, 27 de cm., ceea 
ce arată că la selecție nu a e- 
xistat de fapt nici un criteriu. 
La aceeași grupă de vîrstă me
dia greutății corporale a fost 
de 54,10 kg., copiii avînd între 
43 și... 63 kg și doar 4 dintre el 
trecînd de medie. La grupa 13 
ani, același parametri au ară
tat 152 cm (fată de 160,5 i- 
deali pentru această vîrstă. 
adică 87% din talia conside
rată optimă la seniorat), cu 
talii între 139 și... 175 cm,
respectiv 42,95 kg., în medie, 
între 32 și... 59 kg |

Exemplele pot .continua, 
aceeași concluzie că, la aceeași 
categorie de vîrstă. foarte tine
rii hocheiști se află nu numai 
sub haremurile considerate, 
prin cercetare, ideale, dar for
mează colective eterogene, avînd 
mari diferențe de gabarit și 
masă corporală, cu toate urmă
rile nefavorabile ce decurg de 
aici. Unde stau bine elevii 
hocheiști este rezistența, datele 
obiective (determinate printr-o 
probă mai specială, valoarea re
lativă a consumului de oxigen), 
oglindind prețuirea de care se 
bucură la respectivii antrenori 
alergarea în formarea rezisten
ței.

Am înțeles că folosirea me
dicului (sportiv) în procesul de 
selecție asigură, din start, ca
litatea, duce la evitarea pierde
rilor pe parcurs și a muncii 1-

de la 
doar 

media.
marc

cu

ATLETISMUL, SPORTUL FARA ANOTIMPURI
tUrma't im nag 1)

tru obținerea unui loc în lotul 
reprezentativ se anunță Doina 
Melinte (campioană mondială de 
sală en titre la 1 500 m), Mitica

Junghiatu, Marieta Ucu, Ella 
Kovacs, Sorin Matei. Șl dacă 
în prima duminică a lui mar
tie, la Budapesta se vor des
fășura „europenele" pe teren 
acoperit. în Turcia se vor de-

nutilc cu elementele nedotate 
pentru hochei, că este necesară 
respectarea unor criterii și • 
unei metodologii anume, care 
să înlocuiască selecția la întîm- 
piare, după sistemul „co dă 
tîrgur, făcută numai pentru a 
justifica numeric alcătuirea 
grupelor do copil. Doctorul Gh. 
Ionescu opinează că selecția, pe 
categorii do vîrstă, trebuie fă
cută fie obscrvînd patinajul de 
agrement, fio asigurîndu-se, 
prin grija unității sportive, cî- 
teva ore de inițiere, urmată de 
reținerea celor ce au învățat 
mai repede și mal corect ele
mentele inițiale de patinaj și 
care au o bună stare de să
nătate, in genere și parametrii 
necesari în ce privește calită
țile specifice acestui sport de 
mare angajament fizic, înde- 
mînare și curaj.

Sînt opinii vrednice de aten
ție, un asemenea test cuvenln- 
du-se aplicat și în celelalte lo
calități cu 
hochei. Și 
hochei...

AGENDĂ ȘAHISTĂ
• Un rezultat remarcabil 

a fost obținut de maestrul 
international Iulins Armaș. 
unul din fruntașii noii noas
tre generații de șahiști, în 
cadrul turneului „open" de 
la Malmoe (Suedia). Cu 7 
puncte (din 9 posibile), lu- 

lius Armaș a ocupat locul al 
doilea, la jumătate de punct 
de învingător, vest-germanul 
W. Schbn. în grupa marilor 
maeștri au cîștigat sovieticii 
V. Kupreicik și I. Balașov, cu 
5.5 p (din 9), urmați de sue
dezii T. Wedberg ți F. Hel
lers 5 p.

CLASAMENTUL DIVIZIEI 
FEMININE A

Meciurile restanță
Ioc în zilele de 12—13 Ianuarie 
(„U“ — Chimistul șl politehnica 
Timișoara — Metalul) șl 26—27 
ianuarie (Chimistul — Olimpia).

l. Voința 24 18 6 1666:1629 42
3. „U" Cj.-N. 22 17 s 1789:1454 30
3. Olimpia 22 ,4 8 1550:1385 36

4. Chimistul 20 14 8 1370:1234 84
5. Rapid Buc 24 3 21 1585:1903 27
6. Bolit. Buc. 24 2 22 1475:1800 26

7. Voința Bv 24 21 3 2057:1572 45
8. Comerțul ’4 13 11 1738:1802 34
9. Mobila H 12 12 1636:1739 36

10. C.S.U. PI. 24 9 15 1610:1712 33
11. Metalul 22 8 14 1589:1750 30
12. „PoU“ Tm. 22 7 15 1610:1675 29
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Mircea COSTEA

PREMIUL
(Urmare din pag, 1)

oraș 1 Cum să stai și să medi
tezi pe îndelete? Cind să mai 
ai timp de tine ?“... Revenit în 
comună, ce a gîndit' și ce a fă
cut tînărul dascăl cu elevii lui 
de la Școala nr. 1 în acest scurt 
răstimp ?

„Conform unul plan de ac
țiuni patriotice întocmit de pro
fesorul nostru de educație fi
zică — ne-a informat direc
toarea școlii, prof. Elena Țurlea 
— a fost reparată sau înlocuită 
cu instalații din țeava veche 
toată aparatura terenurilor de 
fotbal, handbal, sectoarele de 

atletism și porticul de gim
nastică. Pentru țeava veche re- 
folosită, elevii au strîns o can
titate corespunzătoare de fier 
vechi, pe care am predat-o Bri
găzii petroliere din zona noas
tră. Am procurat ciment, ipsos, 
var, nisip și alte materiale ne
cesare renovării sălii de sport, 
manopera urmînd a fi asigura
tă voluntar de zidarii Andrei 
Costache, Ion Leca, sudorii Va- 
sile Candrea, Nicolae Buricea 
și alți părinți ai copiilor, iscu-

rula tradiționalele întreceri din 
cadrul Crosului Păcii țărilor 
balcanice, ca o prefață a sezo
nului atletic în aer liber.

Atleții noștri fruntași se 
gătesc pe grupe de probe, 
juniorii, o grupă aparte

CI ȘT ICURI DE EXCEPȚIE!

(emisiune specială limitată I

DIN NOU O MARE OCAZIE!

NOU!

LOZUL 
ANULUI NOU

atribuie clstiguri ia

AUTOTURISME,,D4C/4 1300, 
TELEVIZOARE COLOR, SO.OaOLEl, 
bo.ooolei.io.ooolei.s.ooolei ETC.

4
Cl$TIGURI SUPLIMENTARE DIN FOND SPECIAL 
ACORDATE DE A S LOTO'PRONOSPORT

| NU UITAȚI CĂ EMISIUNEA ESTE LIMITATA! ,

i

• Concursul de „șah activ11 
(limită de timp — 30 min), 
primul de acest gen organizat 
în Capitală, a dat cîștig de 
cauză maestrului Emil Pessî 
(Metalul), cu 6 p (din 7), ur
mat de Dan Popescu (CEFIN) 
5,5 p, Bujor Ionescu (Centro- 
coop) 5 p. S-a jucat în sala 
C.S.Ș. 1, în' organizarea A.S. 
Centrocoop. 24 concurenți au 
fost la start.

JOI, LA CLUJ-NAPOCA, MECI- 
TEST AL ECHIPEI NAȚIONALE 

DE SENIOARE

MINIB

DE IARNA
siți meseriași la C.A.P„ cu aju
torul cadrelor didactice și ele
vilor noștri. Dorim ca în aceas
tă iarnă lecțiile de educație fi
zică să aibă loc, din nou, în 
interiorul sălii de sport".

Am aflat că profesorul Vasile 
Chiriță va fi — ca și în alte 
acțiuni — dispecerul micului 
șantier. Și am mai notat un „a- 
mănunt" nu lipist de importan
ță și semnificații: continuînd 
să lucreze în timpul liber la 
ferma C.A.P.-ului. în diferitele 
munci ale campaniei de toamnă, 
elevii urmează să încaseze în 
aceste zile o sumă, frumoasă, ca 
o răsplată a hărniciei lor. Din 
banii primiți de pe urma prac
ticii agricole, ei își vor cum
păra echipament nou pentru 
orele de educație fizică; un 
meritat premiu de iarnă...

EXEMPLUL ÎNOTĂTORILOR
(Urmare din pag. 1)

pre- 
iar 

_ ___ „ . . (din
care fac parte, printre alții, Că
tălina Gheorghiu, Doina Hom- 
neac, Ana Pădurean, Cristina 
Misaroș, Mirela Belu, Alina 
Astafei, Daniela Pleșcan, Deni- 
sa Zăvelcă, Mirela Borțoi), 
și-au petrecut vacanța de iar
nă la Băile Felix, muncind cu 
gîndul la C.M. din plină vară.

Deci, atletismul, sport fără 
anotimpuri...

(suferind o criză de apendi
cită, a trebuit să fie operată 
imediat), creditată cu șansa 
de a cîștiga locul I la trambu
lină 3 m.

La „Cupa Europei", în 
schimb, doar Ileana Gheorghe 
a ocupat un onorabil loc 5 
(la platformă), ceilalți repre
zentanți ai țării noastre (Isa
bela Bercaru, Elisabcta Ko
patz, Cornel Pop și Ion Pc- 
trachc) evoluînd sub așteptări, 
în special băieții 
fost departe de a 
încrederii ce li s-a acordat de 
a face parte din echipa țării 
noastre la o 
de importantă.

In general, 
torilor români

care au 
răspunde

competiție atît

bilanțul sări- 
poate fi apre-

In cadrul acțiunilor de pregă
tire și verificare ale Iotului na
țional de senioare, joi se va dis
puta in Sala sporturilor din 
Cluj -Napoca meclul-țest dintre 
reprezentativa ță--il fi campioa
ne României formația Univer
sitatea C.S.ș. viitorul. Partida 
v» ti precedată de probe decon
trol și concursuri Individuale de 
aruncări la coș. Vor avea loc 
finale. Ia sfîrsitul cărora cele 
mal bune jucătoare vor fl pre
miate de F. R Baschet, C.J.E.F.S. 
și C. S. Universitatea. Dar cele 
care nu vor îndeplini normele 
vor fl suspendate din echipele 
divizionare A din care fac parte.

LUCRĂRI TEHNICE IN SPRIJI
NUL ANTRENORILOR Șl 

ARBITRILOR

lu- 
la 

antre- 
ambele e- 

Baschet. Bule- 
nr. 3 cuprinde o 

referitoare la 
jocului de 

din renumite 
precum și un 

„Concepția de

De curlnd au apărut două 
crări menite să contribuie 
îmbunătățirea activității 
norilor șl arbitr lor, 
Citate de F.R. 
tlnul oficial 
serie de articole 
tehnica și tactica 
baschet (traduse 
publicații străine), 
articol intitulat
Joc și de pregătire intre decizie 
și aplicare", elaborat de un grup

TREBUIE SA-I MOBILIZEZE
ciat ca pozitiv, dar la fel de 
adevărat este faptul că se 
putea și mai bine și că țelul 
pe care trebuie să-1 urmă
rească de acum înainte an
trenorii și practioanții aces
tei ramuri a natației trebuie 
să devină apropierea în cît 
maj' mare măsură (și într-un 
timp pe care îl dorim cît 
mai scurt) de performanțele 
înotătorilor români. Să nu se 
uite că pînă nu demult nive
lul rezultatelor înotătorilor 
nu erau prea diferite de cele 

ale săritorilor și că înotul româ
nesc a atins plafonul perfor
manțelor mondiale datorită 
în primul și în primul rînd 
abordării antrenamentelor cu 
multă î'-'-ărcătură de durată 
și intensitate. Adică, exact 
ce ar fi trebuit să se facă șl 
la sărituri, unde (chiar ținînd

AU CUVÎNTUL LAUREAȚII ANULUI SPORTIV 1987
(Urmare din pag. I)

— Autoexigență, eterna 
mulțumire, nu-s condiții 
progresului ?

— Sînt, cred 
Dar la fel de 
că moralul de 
mare campion, 
deplină încredere în 
proprii, pe conștiința __
că ai mai multe calități decît 
defecte, că ai făcut și faci mai 
multe lucruri bune decît gre
șeli.

— Să trecem în revistă și 
satisfacțiile.

— Bucuros, căci sînt incom
parabil mal numeroase. Voi 
aminti în treacăt de cele șase 
medalii ale mele, fiindcă șînt 
de acum cunoscute. Am să ză
bovesc ceva mai mult în drep
tul admiterii la I.E.F.S., o do
rință veche, fierbinte, șl, în 
sfîrșit !, îndeplinită. Nu mă văd 
despărțindu-mă vreodată de 
haltere, îneît era absolut obli
gatoriu să devin studentul Nicu 
Vlad pentru a putea vorbi 
cîndva despre antrenorul Nicu 
Vlad. în fine, voi continua se
ria marilor bucurii din anul 
încheiat vorbindu-vă despre 
soția mea, Cristina. Ne-am că
sătorit în toamna trecută, ne 
înțelegem foarte bine si — ca 
fostă canotoare de lot națio
nal — sînt convins că va fi 
alături de mine, performanța 
neavînd decît de cîștigat.

îți dorim, cum se spune, 
„casă de piatră !“ șl... împlini
rea acestei ultime convingeri.

ne- 
alc
fi... 

este 
de

că stnt. or 
adevărat 
Învingător, 
se clădește pe 

forțele 
faptului

Mai ales că... o sacoșă cu cum
părături dusă din cînd în cind 
de la piață pînă acasă nu cre
dem că ar dăuna pregătirii fi
zice, ci dimpotrivă...

— O să rîdeți, dar pe 
halterofil mai degrabă îl 
să „smulgă" 150 de kilograme 
decît să-ti ducă pînă la gară o 
valiză de 15—20 de kilograme. 
Efort nespecific, ca să dau o 
explicație pe limba noastră. 
Bineînțeles, asta nu înseamnă 
că nu îmi voi ajuta bucuros 
soția, oridecîteori va fi nevoie. 
Dar să nu mă abat de la su
biect, vorbeam despre satisfac
țiile anului încheiat. Am fost 
nu de mult la I.M.U.A.B., cu 
prilejul unei întîlniri cu mun. 
citorii șl sportivii de acolo, 
organizată de ziarul „Sportul* 
în colaborare cu federația noas
tră. Vă spun drept, ml s-a um
plut inima de bucurie văzînd 
sala arhiplină, căldura cu care 
am fost Înconjurați. Și, mai 
ales, faptul că în urma întîl- 
niril noastre cîteva zeci de ti
neri. elevi și ucenici, s-au în
scris la secția de haltere a 
uzinei. Eram atunci după o 
lungă perioadă de refacere, 
neantrenat, nu aveam de gînd 
să ridic nici măcar un'pai. Dar 
cînd am văzut cît entuziasm 
era In sala aceea, am simțit 
că mă furnică palmele ; am 
sărit pe scenă si am început să 
mă .joc" cu haltera... Avem 
nevoie de cît mai multe ase
menea acțiuni. Apropo, ați re
marcat că am început să gîn- 
desc ca un viito-r antrenor ?

un
pui

— Cu același ochi de viitor 
antrenor. care trebuie format 
din timp, pe cine ai remarca 
dintre tinerii noștri Ia capătul 
anului compctițlonal 1987?

— în primul rînd tot pe 
Socaci și Czanka. el sînt ma
rile noastre talente. Sper ca în 
acest an olimpic să-și arate 
întreaga măsură a valorii. îl 
aștept, de asemenea, pe Cihă- 
rean. A progresat mult în ulti
ma perioadă, cu 247. cît a to
talizat la „Balcaniadă", e al 
treilea din lume la „52“. Poate 
urca încă mult pînă la „euro
penele" din aprilie, ca să nu 
mai vorbesc pînă la Olimpiadă.

— Pe plan internațional cine 
apreciezi că a fost marele per- 
former ?

— Bulgarul Mihail Petrov, el 
a și cîștigat de altfel „Cupa 
Mondială".

— Să revenim Ia Nicu Vlad, 
și el unul din liderii clasamen
telor mondiale Ia haltere. Cc 
îti dorești pentru 1988 ?

— Titlul european la total, și 
îndeosebi pe cel olimpic. Dar 
nu oricum, ci cu un rezultat 
de excepție.

— Să zicem ?
— Să zicem, atîtea kilograme 

la total. îneît pe acea „tabelă 
universală" să poată fi echi
valate doar cu... 5 medalii de 
aur ale Aureliei (sau... Danie
lei) si de vreo două recorduri 
mondiale ale lui Noemi. E o 
variantă pe care puteți să o 
luațl si ca Pe o urare — cred 
că nu se vor supăra nici fe
tele. nu ?...
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Stop-cadru de la cursul antrenorilor

MAREA INVESTIJIE: COPIII

Divizionarele A la jumătatea întrecerii

BACAUANII AU ÎNCEPUT CAMPIONATUL IN ETAPA A... X-A
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Cursul de perfecționare 
antrenorilor, mai dens ca 
alți ani, cu numeroase 
teri la noutățile ______
internațional, a avut un cen
tru de greutate care s-a des
prins din labirintul de idei, 
formule, scheme, diagrame 
care încearcă — deseori cu 
succes — să realizeze slop ca
drul pedagogic în acest sport 
prin_ excelență dinamic.

Atitudinea modernă față de 
pregătirea copiilor a consti
tuit ideea centrală a cursului.

Pînă acum, deși problema co
piilor a fost mereu abordată, 
ea a fost deseori „clasată" pjnă 
spre sfîrșitul cursurilor sau — 
tn cel mai -fericit caz — do
minată de alte preocupări le
gate de joc. De astă dată, însă, 
atitudinea față de problema 
instruirii copiilor a dobîndit 
accentele unei urgențe sine 
Qua non. Mircea Lucescu, ata
șat tradițional instruirii copii
lor, s-a referit la faptul că 
între zece și paisprezece ani se 
poate face mult, mult mai 
mult pentru instruirea copiilor. 
El a șl făcut afirmația că în
tre aceste vîrste copiii pot în
văța cam tot ce este tehnică 
și virtuozitate în materie de 
fotbal. Și pentru a Ilustra a- 
coastă idee, a evocat marele 
succes al gimnasticii noastre, 
care, avînd la bază o uriașă 
muncă de instruire în planul 
cantității și, mai ales, în cel 
al calității, a făcut ca toate 
premisele vechi să fie înfrînte 
si să atragă atenția că la fot
bal se poate face la fel, cu 
condiția de a nu se lăsa totul 
la voia întîmplării. așa cum — 
din păcate — s-a considerat 
multă vreme, invocîndu-se, de 
fiecare dată, ideea comodă că 
„fotbaliștii de pe timpuri și-”-' 
făcut tehnica ei înșiși, cu min
gea de cîrpă, fără îndrumări 
speciale, așa că... Ia ce bun 
aiitea filozofări !“.

Replica atitudinii moderne a 
venit imediat prin intermediu! 
unui scurt film făcut în Olan
da la o lecție de antrenament 
a unei grupe de copii... In mo
mentul vizionării filmului. în 
sală s-a lăsat o tăcere deplină. 
Ceea ce făceau copiii olandezi 
sub îndrumarea 
lor depășea 
Copiii „se 
dar era un joc evident, elabo
rat. ca într-o veritabilă lecție 
de pian cu arpegii și game gru-

a
In 

trimi- 
din fotbalul

antrenorului 
orice imaginație, 

jucau cu balonul'*.

pate pe tonalități diferite. Ele
mentul Impresionant în aceste 
exerciții era răbdarea cu 
copiii repetau preluările 
vante. „tușele” de balon 
„lăbuța pisicii", fentele 
prinzătoare. (La un ______
dat. cineva din sală a excla
mat : „Cu fenta asta, spaniolul 
Llorente a făcut de două ori 
k.o. apărarea Iui Porto, la go
lurile lui Michel, in partida 
Porto — Real").

Exercițiile îndelung repetate 
ia vîrsta copiilor sînt cele oare 
rămîn. Plasticitatea scoarței la 
această vîrstă faoe ca totul să 
se petreacă pe principiul benzii 
de magnetofon. în aceste con
diții. rolul instruirii la vîrsta 
copilăriei apare decisiv.

Și mai e un aspect. La vîrsta 
copilăriei, repetițiile — ca și în 
cazul gimnasticii sau înotului — 
sînt posibile, deoarece la a- 
ceastă vîrstă nu apare rezis
tența „deliberată" a adolescen
tului sau adultului, care are 
sl alte... motivații.

Singura motivație a copilului 
e jocul. Și dragostea copilului 
pentru joc face ca el să în
ghită cu plăcere pînă și porția 
de o mie de repetări.

Marea investiție — nu e nou
tate — stă tocmai în creșterea 
copiilor. Pînă nu de mult, to
tul se limita la „ochiul" an
trenorului de seniori, care știa 
să aleagă de pe maidan. (De 
multe ori. selecția era foarte 
reușită). Acum, exigențele fot- 
balului sînt mult mai mari. 
Acum, antrenorul trebuie să 
lucreze cot la cot cu copiii, ca 
în filmul olandez. Van Hane- 
gem, în trecere prin Bucu
rești. spunea nu de mult că 
un copil invață mult mai nșor 
cînd simte respirația fierbinte 
a antrenorului său, cu care 
aleargă cot Ia cot.

Aceasta a fost ideea domi
nantă a cursului de perfec
ționare... o idee pe care 
subliniat-o atît antrenorii 
juniori (Gh. Ola, de pildă), 
și cei de seniori.

Filmul olandez consacrat 
piilor sugerează faptul că 
acest moment al fotbalului mon. 
dial, cînd conducătorii nu au 
timp să aștepte — recent, Olym- 
piakos l-a cumpărat pe „ami
cul" Funes — baza rămîne tot 
creșterea copiilor, cea mai ief
tină și cea mai productivă in
vestiție.

care 
sa- 
cu 

sur- 
moment

Cineva afirma, și nu fără 
temei, că S.C. Bacău a înce
put campionatul în etapa a... 
10-a. Atunci au înregistrat 
fotbaliștii băcăuani prima lor 
victorie din actuala ediție 
(1—0 cu Rapid), realizată în 
fața propriilor suporteri puși, 
să recunoaștem, Ia grea în
cercare. Pînă atunci, patru 
egalități : două Ia Bacău, 
două în deplasare. Deci șase 
puncte Ia activ după 900 de 
minute ! Situație de neinvi- 
diat S.C.-ul a reparat-o 
întrucîtva, recoltînd tncă pe 
atîtea în numai șapte „runde". 
Fără „scurt-circuitul" din 
partida cu F.C.M. Brașov, am 
fi putut vorbi despre o veri
tabilă „explozie" a formației 
antrenată de N. Vătafu și 
I. Muntcanu. Așa însă, par
cursul „alb-roșilor" rămîne 
sub cota satisfăcătoare, sub 
ceea ce se așteapta de la ă- 
ceastă echipă, menținînd pen
tru retur o stare de tensiune 
pe care locul 16 o transmite a- 
supra întregului lot.

Există un motiv care ar ex
plica, într-o bună măsură, 
bilanțul atît de redus al echi
pei în acțualul campionat. 
Programul său a prezentat, 
indiscutabil, un grad mult mai 
ridicat de dificultate în prima 
sa jumătate față de sulta ad
versarilor întîlniți în a doua 
parte a turului. Este o reali
tate aceasta și — în adevăr — 
acest traseu a fost parcurs 
cu „daune" importante la ca
pitolul punctaj. Dar acest ar
gument nu poate justifica to-

Ce alte cauze ar mai putea 
fi invocate ?

După opinia noastră, pe 
care și conducerea tehnică 
o împărtășește de altfel, ab
sența unui conducător de Joc 
a reprezentat un handicap :

de defecțiuni ale S.C.-ului din 
Bacău. Pe această listă apare 
și labilitatea psihică, •Obiect 
evocat ți la recenta consfătui
re a antrenorilor. ,Alb-roși>* 
au Înregistrat cîteva căderi de 
proporții - — ■(la Timișoara, de

16. s. c. bacAu 17 3 6 8 15-32 12
8• Puncte realizate pe

2 p la Victoria, Dinamo „ ______ _____
căra șl Universitatea Craiova) ; puncte obținute in deplasare i 
4 (cite 1 p la C.S.M. Suceava, „U“ Cluj-Napoca, Oțelul șl 
Petrolul).
• GolgeterlI eebipei : Tlsmănaru 7 (1 din 11 m) ; Setatele 

4 ; Șoiman 3 ; Andronlc I.
• Jucători folosiți : 17 — Andronlc 17 jocuri ; vlscreanu, 

Penof, Setatele, Fulga — cite 16 ; Agachl, Arieni Burieanu, 
Tlsmănaru — cite 15 ; Șoiman, Ciudin — cite 14 ; Borcea 13 ; 
C. Cîmpeanu 12 ; Ivanov 9 ; Arvlnte, Ellsei — cite 6 ; 
Andrieș 3.
• Media notelor echipei : 5,88 ; mediile notelor Jucătorilor 

(pe baza a minimum 10 jocuri) î 1. Burieanu 6,40, 2. Agachl 
6,26 3. C. Cîmpeanu 6,09 ; cele mal mari note s 8 (Tlsmănaru 
și Șoiman — cîte o dată).

Cartonașe galbene t 14 (4 suspendări) — 7 
multe : Artenl 4.
Cartonașe roșii : Tismănaru (etapa a 3-a).
A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m —

teren propriu : 
șl F.C.M. Brașov,

(a pierdut cite 
cite 1 p la Fla-

jucători ; cele

una transfor- 
; a fost sanc- 
ratate.
In deplasare),

mal

mată (Tlsmănaru). 2 ratate (Tlsmănaru Borcea)
țlonată cu 5 penalty uri — 3 transformate, 2
• A expediat 178 de șuturi (114 „acasă”, 64 

" — acasă”, 25 tn deplasare).dintre care 82 pe poartă (57

este o deficiență pe care o 
resimt multe formații, știut 
fiind cit de greu se conturea
ză personalitatea unui jucă
tor în acest post atît de pre
tențios. Foarte rar se cîștlgă 
un titular de valoare în rolul

Tismănaru (golgeterul băcăuanilor) in luptă cu Pană in partida 
de la București cu Sportul Studențesc

Foto : Aurel D. NEAGU

loan CHIRIlA

tal randamentul atît de redus, 
pe ansamblul „actului tntîl" 
al unei echipe care, repetăm, 
promitea indiscutabil mai 
mult.

După turul campionatului Diviziei C — Seria a Vlll-a

FEROVIARII TIMIȘORENI
Seria de față este una dintre 

cele mai puternice, cu un plu
ton fruntaș alcătuit din 5—6
echipe de valori apropiate. De 
la începutul turului, patru for
mații s-au angajat în disputa 
pentru șefie : cunoscuta divi
zionară timișoreană C.F.R. (pre
zentă mulți ani în eșalonul 
secund, retrogradată in Divizia 
C din 1986). înfrățirea Oradea, 
Vagonul Arad (ambele au fost, 
cu cîțiva ani în urmă, în Di
vizia B) și Unirea Tomnatic 
(o foarte bună formație din 
mediul rural ; și ea a jucat, în 
trecutul nu prea îndepărtat, tn 

Pe parcursul turului au 
apărut, în postura de lider, 
Unirea (6 etape) și Vagonul (5 
etape). C.F.R. Timișoara a pre
luat conducerea grupei după 
ultima .rundă", datorită tnfrfn-

FINIȘ REMARCABIL
gerii liderului de pînă atunci, 
Unirea Tomnatic, care, tn eta
pa a 15-a, a pierdut la înfră
țirea Oradea, iar Vagonul Arad 
obținînd. acasă, doar un 1—1 
cu A.S. Sînmartinul Sîrbesc. 
Feroviarii au mai fost pe pri
mul loc 
etapele a 
Iul lider 
(victorii.
U.M.T. și 
a obținut . . _ 
teren propriu și a pierdut 
jocuri în deplasare: la 
Sînmartinul Sîrbesc, înfrățirea 
Oradea, Gloria Beiuș, Șoimii 
Lipova și Vagonul Arad, 
derbyul din 
întrecut, la 
rea cu 2—0.
conjunctura
C.F.R. din finalul turului, an
trenorii L. Nedelcu și V. Boiț

In clasament după 
5-a si a 6-a. Actua- 

are la „adevăr" +6 
în deplasare, la 

Motorul I.M.A. Arad), 
șapte victorii pe 

‘ ‘ ; 5
A.S.

tn 
etapa a 14-a a 

Tomnatic, pe Unl- 
Ținînd seama de 

fericită pentru

săsperă ca. în retur, echipa 
aibă o comportare și mai bună 
și să se mențină pe primul 
loc. In toamnă cei mai buni 
jucători au fost: Trăistaru 
(golgeter cu 18 goluri 1). Bun- 
gău, Neamțu, Bjrbosu și Ilici. 
(T. R ).

CLASAMENTUL SERIEI
15 10 0 5 37-11 30 

915 28-12 28 
9 1 5 26 17 28 
9 1 5 31-25 28 
8 
i
7
7
708 21-25 21
7 0
6
6
6
5
5
5

1. C.F.R. Tm
2. înfrățirea Or.
3. Vagonul Arad
4. Unirea Tom.
5. AS Sînmartln
6. Auto Tm

Motorul Arad 
Strung. C.Criș 
Șoimii Lipova 
Un. Sînnie. 
U M Tm. 
Gloria Beiuș 
Miner. Sune. 
Rec. Salonta

13. Oțelul Or.P.G. 
16 Unirea V. M.

7.
8.
9.

10. 
11.
12.
13.
14.

15
15
15
15
lo
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

1 6 32-20 25 
0 7 29-25 24
1 7 23-15 22
0 8 27-28 21

1
1
0
2
2

19-30
24-28
16-27
21-31
14- 24
16-27
15- 34

21
19
19
18
17
17
16

de „dirijor în teren" fără ca 
aceasta să dețină o experi
ență competițională aprecia
bilă, în afara calităților teh
nico-tactice pretinse de misi
unea lui. S. C. Bacău încear
că să realizeze, prin Tismă
naru, soluționarea crizei. S-au 
cules unele roade și, deci, 
antrenorii sînt deciși să nu 
abandoneze acțiunea. „Ceea 
ce a dus Ia pierderea multor 
puncte și pe teren propriu și 
în deplasare, observă antre
norul N. Vătafu, a fost lipsa 
de concentrare Ia ambele 
porți. Am primit goluri din 
greșeli copilărești și am ratat 
mult in situații elementare, 
ușoare. ȘI Intr-un caz și în 
altul e vorba de neatenție, de 
tratarea superficială a fazelor 
atît de importante ale Jocu
lui care au loc tn preajma pro- 

buturi sau ale adversa- 
Iată tncă o dovadă, la 
prezentate 
că o

priilor 
rului". 
atîtea 
vreme, 
a fotbalului 
tea, dublată 
sive, a fost

tn ultima 
defecțiune de bază 
nostru, ineficacita- 
de erorile defe.n- 

prezentă și In lista

exemplu), determinate numai șl 
numai de paîilca care a cu
prins echipa dup.* ce a fost* 
condusă pe tabela de marcat.

Dar, în „panoplia” băcăuani
lor se află destule mijloace 
pentru a schimba structural 
comportarea în retur. Printre 
principalele argumente se află 
vîrsta și componența echipei. 
Actuala formulă : Cîmpeanu (22 
de ani) — Viscrcanu (25), Ar- 
teni (26), Borcea (27), Ciudin 
(22) — Burieanu (28). Tismă
naru (28). Penof (28) — Șoiman 
(27), Scînteie (19). Fulga (27) 
ne prezintă, tn majoritate, ju

cători ridicați în zc.nă, lansați 
de S.C., afirmați la S.C., dor
nici să se consacre la S.C. Nu
mai în sezonul de toamnă au 
fost titularizați trei tineri ju
cători : Cîmpeanu, Ciudin, Scin- 
teie, ceea ce reprezintă foarte 
mult De asemenea, marea ma
joritate a titularilor se află Ia 
vîrsta ideală a performanței, la 
maturitatea sportivă. O echipă 
care poate avea altă față în 
retur. Cînd, privind invers ceea 
ce a reprezentat un handicap 
în sezonul de toamnă, progra
mul, se prezintă acum ca un a- 
vantaj. Rămîne doar ca băcăua
nii să-l utilizeze ca atare, a- 
bandonînd acele contra-perfor
manțe care au dus echipa pe 
un loc Incomod, un loc pen
tru părăsirea căruia va fi ne
voie de multe și mari eforturi, 
în „ofensiva de primăvară” un 
rol deosebit revine ineditului 
tandem Șoiman (reprezentantul 
promoției experimentaților) — 
Scînteie (din generația „speran
țelor"). Ei trebuie să se ..re
vanșeze" față de Tismănaru, un 
jucător de mijlocul terenului 
care a marcat, singur, cît cei 
do! oameni din „avanposturi**. 
Printr-o Îmbunătățire a randa
mentului celor doi, plus condi
ția constantei lui Tlsmănaru, 
se poate realiza o creștere con
sistentă la capitolul eficacitate, 
astfel tnctt S.C. Bacău să fie 
scutită, din vreme, de emoțiile 
luptei din subsolul 
tulul.

Pe ansamblu însă, 
tul lotului trebuie 
totul attul. Bacăul, 
prieteni ai fotbalului din acest 
oraș, tradiția unui club meri
tuos pretind cu totul alte com
portări șl rezultate din partea 
echipei-fanion.

clasamen-*
randamen* 
să fie ea 
numeroșii

Eftimie IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• REUNIUNEA DE LA 

ATENA, PENTRU FIXAREA 
PROGRAMULUI GRUPEI I 
DIN PRELIMINARIILE CM. 
La 21 Ianuarie, tn capitala

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• O dată trecuți 

anilor și implicit, 
tele acțiuni ce au 
eveniment, partlclpanților 11 se 
oferă posibilitatea de a benefi
cia de noi trageri avantajoase 
organizate de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport. Pe aceas
tă linie se înscrie și TRAGE
REA EXCEPȚIONALA LOTO — 
prima din acest an — progra
mată duminică 17 ianuarie. E 
de ajuns să menționăm paleta 
largă șl variată a cîștlgurllor,

de cumpăna 
de interesan- 
marcat acest

între care se îns trlu autoturis
mele „Dacia 1300“, excursiile 
peste hotare șl importantele su
me de bani, de valori fixe și 
variabile. Formula tehnică — de 
mare interes și atractivitate — 
prevede că tragerea se va desfă
șura în două faze, după cum 
urmează ’. faza t, formată din 
1 extrageri „legate” cîte două, 
fiecare de cite 12 numere ; faza 
a Ii-a, care cuprinde 3 extra
geri „legate” (a V-a a Vl-a și

a VII-aj, fiecare de ctte 6 nu
mere. Prin urmare, se vor ex
trage tn total 66 de numere. 
Participarea se face pe bilete 
în valoare de 5 iei și. respectiv 
de 25 de lei. cu precizarea că 
ultimul tip pa-ticlpă la toate 
extragerile avînd, implicit, ac
ces la toat ce’e 13 categorii de 
cî viguri. De reținut că biletele 
au fost puse în vînzare încă de 
luni, 11 lanuarl» termenul li
mită pentru s vă juca numerele

favorite fiir.d sîmbătă, 16 Ia
nuarie.

• Continui să se afle în vln- 
zare (încă I) emisiunea specială 
limitată e LOZULUI ANULUI 
NOU cu respect va gamă a cîș- 
tigurllor care m-nține la cote 
înalte Interesul partlcipanțllor. 
De data aceasta, se remarcă fap
tul că, p” lîngă ctștigurlle obiș
nuite (bani s’ autoturisme) se 
atribuie șl un important număr 
de TELEVIZOARE COLOR.

Greciei, vor fi prezenți repre
zentanții federațiilor de spe
cialitate din România, Dane
marca. Grecia și Bulgaria, tn 
vederea stabilirii datelor de 
disputare a jocurilor prelimi
nare din Campionatul Mon
dial, al cărui turneu final va 
avea loc In anul 1990 tn 
Italia.
• TRAGEREA LA SORTI 

A „16“-’MILOR CUPEI 
ROMÂNIEI Sezonul oficial 
de primăvară va fi inaugurat 
de partidele din cadrul .,16“- 
imilor Cupei României, pro
gramate la 28 februarie. Pen
tru stabilirea programului jo
curilor, la sfîrșitul acestei 
luni, la sediul F.R. Fotbal, va 
avea loc tragerea la sorți.



BEN JOHNSON, CEL MAI BUN
ATLET AL LUMI1 ÎN 1987

NEW YORK, 11 (Agerpres). — 
Revista specializată „Track and 
Field Magazine" l-a desemnat 
pe oprinteruV canadian Ben 
Johnson drept cel mai bun at
let din lume în anul ce a tre
cut. După cum se cunoaște la 
Campionatele Mondiale desfă
șurate la R~ma. Ben Johnson, 
a stabilit un nou și valoros re
cord mondial în proba de 100 
m, cu timpul de 9,83. Pe

MUNCHEN, 11 (A-
gerpres). La apropia
tele Campionate Eu
ropene de PATINAJ 
ARTISTIC, 
avea ... __ _
viitoare la Praga, 
R.F. Germania va fi 
reprezentată, printre 
alții, de Heiko Fis
cher. Richard Zan
der, Claudia Leistner 
și Marina Kielmann.

ce vor 
loc săptămîna 

la

11 (A-
de-ai

BELGRAD, 
gerpres). Cel 
doilea concurs inter
național de SĂRITURI 
CU SCHIURILE des
fășurat pe .trambulina 
de la Planica (Iugo
slavia) s-a încheiat cu 
victoria 
iugoslav Primoz Ula- 
ga, care

sportivului
.... ___ a totaliza*
214,2 puncte (sărituri 
de 90 m și 88,5 m). 
L-au urmat norvegia
nul Ole Eidhammer —
206.5 puncte și italia
nul Carlo Pinzani —
203.5 puncte.

(A- 
femi- 

din
MOSCOVA, 11 

gerpres). Proba 
nină de 10 km 
cadrul concursului de 
SCHI-FOND de la 
Kavgolovo (U.R.S.S.). 
contînd pentru „Cu
pa Mondială", a re
venit sportivei norve
giene Inger Helene 
Nykbaten. înregistrată 
cu timpul de 28:49,7. 
Pe locurile următoa-

ÎN „CUPA CUPELOR*1

LA HANDBAL FEMININ
următoare au fost cla-

și
locurile 
sați Said Aouita (Maroc) 
Serghei Bubka (U.R.S.S.).

Cunoscutul sprinter canadian 
șl-a început pregătirile în ve
derea participării la Jocurile 
Olimpice de vară, declarînd că 
speră că la Olimpiadă să reali
zeze un nou record mondial în 
proba de 100. m plat cu o per
formanță în jurul a 9,70.

BELGRAD, 11 (Agerpres). La 
Belgrad, în meci pentru turul 
II al „Cupei Cupelor" la hand
bal feminin, echipa locală Voz 
do* ac a învins cu scorul de 
22—16 (11—8) formația olan
deză O.S.C. Amsterdam.

In cadrul aceleiași competiții, 
echipa Start Bratislava a între
cut pe teren propriu, cu scorul 

de 32—24 (15—10) formația nor
vegiană Gerpen if Skien.

EȘICH1EK

re s-au situat sehioa- 
rele sovietice Vida 
Ventene — 29:04 
Antonina Ordina 
29:16,8.

VIENA, 11 (Ager
pres). în concursul 
international de PA
TINAJ VITEZA de la 
Innsbruck. america
nul Dan Jansen a 
cîștlgat proba de 500 
m cu timpul de 37.80. 
fiind urmat de com
patriotul său Nick 
Thoemetz — 38.44. în 
proba de 1 500 m pe 
primul loc s-a clasat 
concurentul sovietic 
Nikolai Guliaiev 
1:56.18.

ROMA, 11 (Ager 
preș). în concursul 
Internațional de BI- 
ATLON de la Tar- 
vlslo (Italia). sporti
vul vest-german Fritz 
Fischer a 
învingător în 
de 10 km 
de 29:33.9 . 
te penalizare). Pe lo
cul secund s-a clasat 
coechipierul său Ernst 
Reiter — 30:13.9.

terminat 
proba 

cu timpul 
(zero punc-

Va rezista, oare, in acest sezon olimpic, el
vețianul Pirmin Zurbriggen, în imagine 
(cvadruplu cîștigător al Cupei Mondiale, pe 
probe, în sezonul trecut), puternicului atac 
al noii generații de schiori alpini conduși de 

impetuosul Alberto Tomba din Italia ?

11 (Ager-
Mon-

ALPIN

PARIS, 
preș). „Cupa 
dială“ la SCIII 
a programat pe pîr-
tia de la Val D’Isere 
(Franța) o probă mas
culină de slalom su-

peruriaș, în care vic
toria a revenit spor
tivului 
Markus
înregistrat cu timpul 
de 1:29,16. Pe 
rile următoare 
situat francezul Franck 
Piccard — 1:29,46 și

vest-german
W assmeyer,

locu-
s-au

elvețianul Pirmin Zur
briggen — 1:29,62.

în clasamentul ge
neral se menține li
der italianul Alberto 
Tomba, cu 136 punc
te, secundat de Pir
min Zurbriggen — 
131 p.
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UN ALT SPORT?!
A trecut 

an de cînd 
recomandări _____
sporirea spect" -ulozMății 
ruiui sporii* 
tormanță, 
competiții 
introdus 
care ar fi 
nou mod 
competițiilor oficiale de 
pentru toate genurile de 
me I

In primul rind se poate 
firma cu destul temei,

mai mult de un 
răspunzînd unei 
a C.I.O. privind 

’ '. i ti
de mare per- 

ta toate marile 
intern ■- ționale s -au 
flna’e.e. Așadar: 

urmările acestui 
d- organizare a 

tir 
ar-

a- 
că 

tirul a deven t un alt sport. 
E adevăr că și pină acum 
componenta psihologică juca 
un .ol important în stabili
rea ierarhiilor Dar, o data 
cu introducerea finalelor, ală
turi' de pregătirea temeinică 
și cea fizică, tăria nervilor a 
devenit un factor determinant 
ai victoriei dictînd în pro
porție miri sporită distribuția 
medaliilor. Pentru că, 
un trăgător " reușit să 
claseze în pr mii 8 în 
cursul propriu-zis se 
presupui făiă teama 
greși că din punct de 1 
re tehnic 
există seirete. 
dat ai uns în
concursului 
trece acea ______
greu de cîștlgat și de culti
vat, calm- 1 în condițiile in
fimi ma stresante ale fina
lei. Tiru dt astăzi este un 
sport în .-.are tennica de tra
gere a devenil doar o prima 
etapă din procesul învățării 
accesibi i 
cale ae

dacă 
se 

con- 
poate 
de t 
vede 

pent-u . el n-u mai
In schimb, c 

faza ultimă a 
pe primul plan 

calitate ătît de

învățării 
adevărata 

începînd 
prlntr-o 

fără

oricui.
progres 

d« abia după aceea 
psihologică 

t trăgătorilor. Așa- 
componente dis- 

tiruhU modern, cea 
cest psihică, ambele 
no orientări ale 

campioni 
reco-

fortificare 
precedent 
da. două 
tinete al 
tehnic* și 
necesit md 
selecțl"; vtito-ilor 
spre o la+ură mentală 
mandîna ahe mijloace de an
trenament și ’es operind, 
premieră diferite 
specifice de p tarare 
cursurilor cv miză.

această 
în

“J, în 
metode 
a con

nouă 
ultimul 

(in uzind probe pen 
aer comprimat 

cu glonț, tăiere, 
întreaga gamă de

Dată fiind 
realitate tirului 
sezon 
tru arme ou

„MARELE PREMIU

STOCKHOLM (Agerpres). Tur
neul internațional de șah de 
la Stockholm a revenit marelui 
maestru sovietic Mihail Gurevici 
.cu 7 puncte din 9 posibili (s-a 
jucat sistem elvețian cu 70 de 
concurenți). în ultima 
Gurevici a remizat cu 
egalitatea fiind consemnată și în 
partidele Sokolov 
Rafte — Radulov.
pierdut la Bareev, Iar Otten l-a 
învins pe Enson.

ROMA (Agerpres) 
internațional de la Reggio Emi
lia a revenit marelui maestru 
sovietic Valerî Tukmakov cu 6 
p, urmat de Christiansen și Be
liavski cu cîte 5.5 p. în ultima 
rundă. Tukmakov a remizat cu 
Christiansen.

rundă.
Ristici,

- Inkiov și
Schneider a

Turneul

ZURICH (Agerpres). Fede
rația Internațională de șah 
(F.I.D.E.) a dat publicității cla
samentele 
din lume 
ELO. L." 
este ocupat de campionul mon
dial Garri Kaspwov (U.R.S.S.). 
cu 2 750 p nu* te, urmat de com
patriotul său Anatoli Karpov — 
2 715 p, Jan Timman J ‘
— 2 675 p Aleksandr 
(U.R.S. .) — 2 64" p.

La feminin pe locul 
clasata marea maestră 
Maia Ciburdanidze 
mondială
ELO 
alt?
Gaprin la

celor ..Lai buni șahiști 
pe baza coeficientului 
masculin, primul loc

(Olanda) 
Beliavski

întîi este 
sovietică 

___ campioană 
cu un coeficient 

te 2 56n p urmată dc o 
șahistă din U.R.S.S., Nona 

iii — 2 485 o.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT 9
ATLETISM. • Cu prilejul unul 

concurs desfășurat la Sydney, 
australianca Kerry Saxby a sta
bilit cea mai bună performantă 
mondială în proba de 5 km marș, 
cu timpul de 20:55,76.

BADMINTON o în finala pro
bei feminine din cadrul ..Marelui 
premiu", concurs ce se desfășoa
ră la Hong Kong, Li Lingwei 
(R.P. Chineză) a dispus cu 11—8. 
11—5 de coechipiera sa Han Ai- 
ping. Pe locul trei s-a clasat 
sportiva daneză Kirsten Larsen.

BASCHET • Echipa masculină 
a provinciei Hebei (R.P. Chine
ză). care se află în turneu în 
Polonia a întîlnit la Bytom o se-

lecționată locală. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 84—30 (44—40) 
în favoarea gazdelor.

HANDBAL • Intr-un meci in
ternational amical masculin dis
putat ia Paris, selecționata Iu
goslaviei a întrecut cu scorul da 
20—19 (1*0—8) formația Franței.

TENIS O în finala turneului 
international feminin de ia Syd
ney. lucătoarea americană Pam 
Shriver a dispus cu 6—2, 6—3 de 
Helena Sukova (Cehoslovacia). 
Turneul masculin s-a încheiat cu 
victoria australianului John Fitz
gerald. care l-a întrecut în fina
lă cu 6—3. 6—4 pe jucătorul
sovietic Andrei Cesnokov.

Ai învins continuă! Ai pierdut. continuă I

„PROFESORUL" BEAMON
Bob Beamon este conside

rat. unanim, o legendă vie a 
sportului mondial. Nu atît 
pentru că a cîștigat. la Jocu
rile Olimpice de la Ciudad 
de ------ —
la săritura . în 
mai 
drul

8,90 metri. Multe praguri 
cotite intangibile au fost 
atunci spulberate. consem- 
nîndu-se alte si alte perfor
mante de vîrf. tot mai cute
zătoare. _ dar cea a lui Bea
mon n-â putut fi depășită, 
continuînd să stea în picioa- 

un adevărat ..monu- 
................ •-* ur-

cu-

Olimpice de
Mexico medalia de 

__ ____ lungime 
ales pentru că. în 
aceluiași concurs, a 
recordul lumii pînă

aur 
ci 

ca- 
ur- 

la 
so- 
de

întreceri de tragere la țintă) 
s-au înregistrat mutații sem
nificative în ierarhiile inter
naționale. Trăgători „abonați** 
pînă ma: ieri la titluri con
tinentale și mondiale pătrund 
și acum în finale, dar cad la 
examenul acestora, datorită 
precarei lor pregătiri psihice. 
Exempl”' cel mai notoriu ră- 
mîn-e ce’ al norvegianului Ha
rald Stenvaag. cu ultima sa 
„ispravă" dc la Budapesta 
(C.M. de La io metri), cînd a 
intrat în finală, la pușcă, cu 
două puncte avans, dar a 
pierdut titlul, venind pe lo
cul 3 ! Cazurile sînt mult 
mal numeroase, dar poate că 
nu 
printre el*’ 
Anișoara Matei, 
cele mat ' 
pistol din lume, 
competiții 
tir redus de

pentru 
Finland?

de 
Budapesta 
emotivitate 
prezentanta noastră 
în fina1 pe poziția secundă, 
dai de fiecare dată a pierdut 
nu numai titlu] (care i-a stat 
m^reu la îndemînă !). ci și 
oricare altă medalie ! Sorin 
Babii .e un alt sportiv de 
frunte ai mom itului. 
fructifici* nici el decît 
singură dată Intrarea în 
nală (la C.E- dm Finlanda, 
medalie de argint), din patru 
situații favorabile, la cele a- 
mintite dei< adăugîndu-se și 
C.M. pentru arme cu glon.1 
de la Suhl. in 1986. Expunînd g 
o situație pe care o dc.ip- 
soluționată eît mai 
prin 
r*e i 
tri . . 
o Listă țintași care 
mîn îr continuare, în 
tea lerarh'.ilor, chiar 
între timp, finalele 
troduse au zguduit toate con
tingentele de trăgători: Vese
la Letcev*» (Bidgaria) WT’-'* 
Salukvad®.' ~ ;
Brajkovici (Iugoriavia).
Ivanov
(ambii U.R.S. S.) 
panitz (Ungaria) șl alții.

AL MEXICULUI"

VA AVEA,

TOTUȘI, LOC...
CIUDAD DE MEXICO, 11 

(Agerpres). Comitetul de orga
nizare a „Marelui premiu al 
Mexicului", proba contînd pen
tru Campionatul Mondial 
automobilism — Formula

C.E 
din 
C.M.

le-am fi amintit dacă 
î-ar figura și 

. una dintre 
bune trăgătoare de 

La ultimele 
.nportante (C.E. d 

Ia Bratislava, 
arme cu 
șl, recent 
redus detir 

unde a dovedit o 
Inadmisibilă) re- 

a Intrat

decît in ceea ce privește < 
munca pe care am depus-o. ) 
O muncă titanică, de la ri- 2 
gorile căreia nu m-am abă- < 
tut nici o clipa". în conți- S 
nuare. Beamon n-a putut să ? 
răspundă decît printr-o buta- < 
dă la întrebarea cine îi va S 
doborî recordul ?. ..cel care j 
va Izbuti 8.91 m". insistînd /
însă asupra drumului par- < 
curs către performanta sa ) 
„istorică", invariabil, unul al 
perseverenței.
Să-1 ascultăm : --------
dat seama că n-am suficien
tă ' '
luni 
sprinterii, ____
Jim Hines ! M-am lămurit a- 
poi că mai trebuie să lucrez 
la capitolul forță, drept pen
tru 
răsi 
pic 
tere 
toți 
eu ______  .

Cuvintele lui Beamon vin să 
se adauge, în chip fericit, la 
cele rostite, deunăzi, de cel 
mai rapid om din lume, ca
nadianul Ben Johnson (9.83 
pe 100 m). care recunoștea
că. înaintea C.M. de la Roma, 
executa curent 5 genufle
xiuni cu 228 de kilograme pe 
umeri ! împreună, cele două 
mărturisiri luminează. de 
fapt, unul si același adevăr : 
marii campioni sînt. întîi si 
intîi, mari muncitori. Dacă 
muncă nu e. si ou asta am 
pus punct, nimic nu e. vor
bele ..profesorului" Beamon 
fiind mai mult decît convin
gătoare.

al indirjiril. 
..Cînd mi-am

viteză. m-am antrenau 
în sir. cot la cot cu 

între care sl cure. ca - ----------- ,
menf al atletismului, 
mind să împlinească în 
rînd. 20 de ani.

De mai multi ani retras din 
activitate, Beamon a fost in
vitat. recent, de forurile spor
tive din Franța. S-a întîlnit 
cu tehnicienii, cu ziariștii etc, 
dar rareori, au observat gaz
dele. s-a arătat expansiv, mai 
degrabă refuzînd să intre în 
detalii referitoare la recordul 
său. Doar cînd a fost poftit 
să le vorbească studenților 
de la I.N.S.E.P.. fostul cam
pion a părut mai în largul 
său si. în calitate de ..profe
sor". si-a dezlegat limba. 
..Lungimea, „ a spus el. e o 
disciplină individuală, un e- 
xercitiu liber, de aceea ni
meni nu va trebui să caute 
vreodată să sară ca mine. 
Fiecare va trebui să-i cu
noască si ne ceilalți, care au 
fost sau care sînt. să adap
teze din stilul lor. dar fieca
re va trebui să sară ca el. 
Dacă eu mai pot fi 
dacă am rămas asta.
nu pot fi copiat, mă gîndesc

al

care m-am alăturat, ia- 
cu lunile, lotului olim- 
(n.n. american) de hal- 

! Am luat. deci, de la 
sl. totuși, m-am păstrat 

însumi".

model, 
atunci

glonț 
l*a 
la

Ovidiu iOANIJOAlA

c.EzuiiArE, știriCAMPIONATE

să
P 

de

de
1, a 

informat că întrecerea va avea 
loc la data stabilită inițial, 5 
iunie. Această precizare a fost 
făcută datorită faptului că, în 
urmă cu două săptămîni, orga
nizatorii anunțaseră anularea 
competiției de la Ciudad de Me
xico, din motive financiare.

dorim 
oît mai rapid 

metode noi de pregăti- 
găsite de speciali?" 
ru putem "să nu amintim 

................... “j ră- 
trun ■

■ dacă 
nou in-

Nino 
jasn» 
Kiril 

Aleksandr Melentiev 
Zoltan ra-

(U.R.S.S.)

pentru arme eu glonț, talere.
arc deci întreaga gamă dc Radu TIMOFTE g

\v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

IN ETAPA a 29-a din S notia, 
echipa Glasgow Rangers, a In
dus pe teren propriu, cu sco
rul de 5—0, echipa FC Morton, 
(au înscris McCoist — 3 și Du
rrant — 2). Alve rezultate : Hiber
nian — Aberdeen o—0; St. Mir
ren — Celtic Glasgow 1—1; Dundee 
United — Falkirk 0—0: Dunfermli
ne — Hearts 0—4; Motherwell — FC 
Dundee 3—3. Clasament : 1 
Glasgow 
42 p ; 3.

— 45 p 
Aberdeen

Celtic 
; 2. Hearts — 
— 42 p.

CAMPIONATUL Portugaliei * 
continuat cu etapa a 16-a. F.C. 
Porto a obtinut o nouă victorie: 
1—0 cu Espinho și continuă 
conducă în clasament cu 27 
din 15 locuri. Ea este urmată 
Benfica, învingătoare cu 2—0 în 
deplasare, cu Guimaraes si tota
lizează acum 
fiind înaintea 
?2 p (16 1).
importante : Belenenses — 
1—0, Maritimo — Chaves 
Setubal - ,. 
— Academica 
F.lvas 0—0.

• Echina vest-aemiană Borussia 
Monchengladbach, aflată in tur
neu în Gabon, a jucat cu cam
pioana tării-gazdă. formația F.C. 
Libreville. Partida s-a încheiat la 
egalitate : .3-3 (3— 1).

DUPĂ
tinuă să
28 n, urmată de 
și Real Sociedad

. Rezultate 
a 17-a :

17 etape, 
conducă

23 o (din 13 1)
echipei- Boavista cu 
Alte rezultate maț 

Braga 
9—3. 

Pennfiel 1—n. Boavista 
1—0 Sporting —

în Spania con- 
Real Madrid — 
Atletico Mad, id 

— cu cîte 25 
înregistrate în 

Real Sociedad — 
Murcia — Real 

Madrid 1—1 : F.C. Barcelona — 
sporting Gijon 1—0 : Betis Sevilla
— Zaragoza 1—0 : Celta
Osasuna 1—0 : Logrones 
Palmas 1—1 : Mallorca
Sevilla 1—0 : Sabadell — 
barcelona 2—2 : Atletico
— Valencia 2—1:. Cadiz - 
tic Bilbao 0-0

puncte, 
etapa ■ 
Valladolid 1-0 :

1—1 :

1—0 :
1—1 •.

Vigo -
— Las

— F.C. 
Espanol
Madrid

- Athle-

TURNEE ÎN SALĂ

ÎN CADRUL 
tional pentru juniori d- 
cava, selecționata U.P.S.S. 
trecut cu scorul de 3—1 
formația R.P Chincre 
echipele Franței 
nia au terminat.
(1-1).

turneului interna
ls Mos- 

a în- 
(2-0)

în timp ce 
si R F. Germa- 

la ecnlitute : 1—1

TN TURNEUL i
se desfășoară în 
echipa elvețiană
Zurich a învins cu școr.il de 8—2 
(5—1) formația austriacă Modling.

internațional ce 
sală la Viena. 

'» Grasshoppers

• tn continuarea turneului re 
care-1 întreprinde în Australia, 
echipa suedeză I.F.K. Goteborg a 
evoluat la Sydney 
selecționatei țăril-gazdă. 
liștii suedezi 
cu 1—0 (1—0) 
în minutul 18

în compania 
Fotba- 

au obtinut victoria 
prin golul înscris 

de Andersson.

braziliană Flamen-ft Formația
go Rio de Janeiro va întreprinde 
anul acesta un turneu în Euroca. 
urmînd să susțină 12 meciuri. Do 
asemenea. Flamenao va evolua 
în două partide în S.U.A.

01 Noua echipă a clubului Ali
anza Lima se 
campionatului 
con du cînd 
puncte.

în etapa 
a întrecut
mația D.eportlvo Municipal.

în

a
cu

menține lideră a 
peruan de fotbal, 
clasament cu 31

20-a ’Allariza: Lima 
scorul de 2—1 for-
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