
TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU» »

adresată celor care i-au trimis mesaje 
de felicitare cu prilejul aniversării zilei de naștere

Tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, prim viceprim-ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, președintele Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului, a primit, cu prilejul aniversării 
zilei de naștere și al îndelungatei sale activități revoluționare, 
telegrame, scrisori și mesaje de felicitare de la organizații 
de partid, de masă și obștești, ministere, vechi militanți ai 
mișcării revoluționare și muncitorești, colective de oameni 
ai muncii, oameni de știință, artă și cultură, cadre didactice, 
activiști de partid și de stat

Animați de profunde sentimente de stimă, prețuire șl 
recunoștință, semnatarii mesajelor au adus un cald și 
respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu și i-au adresat, 
din toată inima, urări fierbinți de sănătate șl fericire, de 
noi succese în activitatea de înaltă răspundere pe care o 
desfășoară în conducerea partidului și statului, precum și ca 
eminent om de știință, spre binele Întregii noastre națiuni, 
pentru înflorirea și progresul României socialiste.

Tovarășa Elena Ceaușescu a adresat următoarea scrisoare 
tuturor celor care i-au trimis mesaje de felicitare :

„îmi face o deosebită plăcere să adresez calde mulțumiri 
organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, 
ministerelor și celorlalte instituții de stat, colectivelor de 
oameni ai muncii din întreprinderi industriale șl unități 
agricole, din institute de cercetare și proiectare, din învă- 
țămînt, cultură și artă, tuturor acelora caro mi-au trimis 
telegrame și scrisori de felicitare cu prilejul aniversării 
zilei de naștere.

Consider toate aceste manifestări ca o expresie a atașa
mentului și încrederii în partidul nostru comunist, care și-a 
îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunea istorică do 
forță politică conducătoare a întregii națiuni. Asigur partidul 
și poporul că, și în viitor, îmi voi consacra întreaga activi
tate, toată puterea do muncă și energia pentru înfăptuirea 
cu succes a mărețelor planuri și programe de dezvoltare 
economică și socială a patriei, pentru progresul și înflorirea 
continuă a științei, învățămîntului și culturii românești, pen
tru afirmarea tot mai puternică a României socialiste într-o 
lume a păcii, înțelegerii și colaborării între națiuni.

Folosesc acest prilej pentru a adresa tuturor celor care 
m-au felicitat cele mai calde urări de sănătate și fericire, 
de noi și tot mai mari împliniri și satisfacții în muncă și 
în viața personală. Aflîndu-ne la începutul unui nou an, 
urez _ comuniștilor, întregului popor succese și realizări tot 
mai însemnate în activitatea consacrată înfăptuirii istoricelor 
obiective^ stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului pentru dezvoltarea economică și 
socială a patriei și înaintarea fermă a României pe calea 
luminoasă a socialismului și comunismului".

0 Juniorii se deta 
șează @ Importante 
și exigente examene 
în acest an © Calen
darul competițional 
intern — o platforma 
de lansare a laten
telor O Cluburi la 
„plus", cluburi la 

„minus"

„Itinerarul" competițional ’87 
al jucătorilor noștri de tenis 
de masă poate fi asemănat cu 
un lanț muntos, în afara cul
milor mai domoale (a se în
țelege, cu deosebire, campio
natul Diviziei A și unele com
petiții internaționale), ei au a-

MARICICA PUICA Șl DOINA MELINTE 
ÎMPREUNĂ, ÎN PROBA... INTERVIULUI

spre victo-
fără 

pentru 
Amîn-

Se știe că cele două mari 
atlete române, Mariclca Puică 
și Doina Melinte, se află 
de ani și ani printre cele mai 
bune alergătoare de semifond 
și fond din lume, cînd separat 
cind împreună, instalîndu-se cu 
autoritate la conducerea pluto
nului sau sprintînd 
ria finală, 
speranțe 
adversare, 
două au cucerit la 
Los Angeles ’84 
titlul olimpic, pri
ma la 3 000 m, cea
laltă la 800 m, am
bele se numără, 
an de an. prin
tre protagoniste
le Marelui Premiu 
I.A.A.F. 
nu s-a 
abordeze 
dure, 
sau 
chiar 
teren 
Grete 
ochii 
yorkezi. celebra alergare de pe 
Fifth Avenue. Doina n-a con
siderat că încă un vîrf de for
mă în iarna fiecărui an îi 
poate dăuna performanței, par- 
ticlpînd. de obicei, la marile

Maricica 
sfiit săr 

cursele 
de cros 

pe asfalt, 
campioană mondială pe 

variat. înaintea reputatei 
Waltz, sau cîștigind, sub 
zecilor de mii de new-

devenind

de pre- 
colegul 
îmbră- 
părea 

oricînd.

său 
final pe 

a podiu-

ELENA CEAUȘESCU

Tn orele de atelier, antrenorul Traian Mihăilescu (in dreapta) și 
elevii lui verifipind alezarea unui cilindru

Foto : Eduărd ENEATINERII JUCĂTORI DE TENIS DE MASĂ

POT RĂMÎNE iN PRIM-PLANUL

COMPETIȚIILOR
vut de... escaladat și citeva 
vîrfuri mai pretențioase, cele 
mai înalte fiind, în absența 
„mondialelor", Campionatele 
Europene de juniori și Cam
pionatele Balcanice de seniori. 
Constatarea care se impune de 
la bun început este aceea că 
jucătorii noștri s-au achitat, de

în
care atletismul

întreceri europene și mondiale 
pe teren acoperit si urcînd pe 
cele mai înalte trepte. Și 
1S87, an în ___ ____
românesc n-a fost la înă’țimea 
așteptărilor la cele mal impor
tante competiții ale anului, 
Campionatele Mondiale de se
niori. de la Roma (în aer li
ber) și Indianapolis (de sală), 
cele două mari atlete si-au 

anulai spâttiv w
făcut datoria. Maripica Puică 
obținind la 3 000 m medalia de 
argint de la Roma, și cea de 
bronz, !ă Indianapolis, iar Doi
na Melinte titlul de campioană 
indoor și bronzul la Roma, am
bele în proba de 1 500 m.

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Proletari din toata țările, mziți-vtl
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| 0 Valoarea ideilor novatoare # O motocicleta corn
| petitivâ • Antrenorul — om al faptelor

I
.Minarelli", Mihai

Octavian Vrăji- 
de la I.M.G. Bu- 
motoare construi- 
și alțl participant! 
cmc sport s-au 

start, în lupta 
loc pe

Atrași de mirajul curselor 
motocicliste pe circuit, mii de 
de spectatori au urmărit eta
pă de etapă pasionantele în
treceri ale Campionatelor Na
ționale, ediția 1987. De forțe 
sensibil egale, Valeriu Stan
ca (Voința Oradea) pe o ma
șină „Kreidler", Alexandru
Molnar (Progresul Timișoa
ra), Dorin Stan (I.T. Bucu
rești) pe „I " 
Mezincescu, 
toru (ambii 
curești) cu 
te de secție 
la clasa 50 
angajat, din 
pentru un loc pe podium. 
După ultima cursă, desfășu
rată pe traseul de la Drobeta 
Tr. Severin, tricoul de 
campion și cununa de lauri 
au revenit lui Mihai Mezin
cescu, Iar mai tînărul 
coechipier a urcat în 
cea de a 3-a treaptă 
mulul laureaților.

După festivitatea 
miere, campionul șl 
său de echipă și-au 
țișat antrenorul, care 
mai - emoționat ca

CONTINENTALE
fiecare dată, foarte bine de mi
siunea lor, numărul titlurilor 
și medaliilor cucerite fiind un 
puternic argument.

Evident, prezența pe podiu
mul „europenelor" mici nu a 
surprins lumea tenisului de 
masă, reprezentanții noștri fi
ind într-un fel sau altul... a- 
bonați la medaliile acestor 
campionate, remarcabilă fiind 
în acest sens constanța cu care 
de vreo cinci-șase ani sporti
vii români se află printre 
mai buni de pe continent 
această categorie de vîrstă. 
cest „nou val" lasă să se 
trevadă că tenisul de masă

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în oag 2—3}

FOTBALIȘTII TRICOLORI LA
STARTUL PREGĂTIRILOR

încep pregătirile loturi
lor naționale de fotbal.

Echipa națională va 
susține, în deplasare, 
două meciuri internațio
nale cu Israel și Polonia, 
în zilele de 3 și’ 6 februa
rie. Antrenorii echipei 
sînt : Emerich Jenei și 
Cornel Drăgușin.

Echipa olimpică va avea 
un stagiu de pregătire în 
Albania, între 27 ianuarie 
și 3 februarie. în cadrul 
acestui stagiu, formația 
condusă de antrenorul FI. 
Halagian va juca 
meciuri amicale.

Echipa de tineret, 
trenată de Mircea 
dulescu, va susține 
meciuri de pregătire în 
Grecia, între 31 ianuarie 
și 4 februarie.

dintre
17 titluri dobîndite din 
încoace de către alergă- 
de la I.M.G.B., poate cea 

frumoasă performanță 
viața antrenorului de 38

Avea și motive. Era, 
cele 
1980 
torii 
mai 
din 
de ani, Traian Mihăilescu, a 
cărui biografie este foarte 
mult legată de marea între
prindere bu-cureșteană. De
sigur. „cheia" succesului e 
pilotul, dar izbînda e în 
egală măsură și a mașinii, 
care trebuie să funcționeze 
ca... ceasornicul. Motorul — 
purtînd simbolic marca

„I.M.G.B." — nu a cunoscut 
în sezonul trecut înfrîngerea, 
toate etapele campionatului 
fiind cîștigate cînd de Mihai 
Mezincescu, cînd de Octavian 
Vrăjitoru. Pentru a da o 
imagine cît mai exactă a 
ceea ce înseamnă acest motor, 
precizăm că are o cutie de 

După succesul baschetbalistelor junioare

in turneul de la Satu Mare

BUCURĂ VICTORIA, DAR MAI ALES
PERSPECTIVELE ECHIPEI

două

avut

două
Spectaculoasă pătrundere si .aruncare la coș 
a conducătoarei de joc Simona Morar, ,.ar
gintul viu" al echipei României, cistigătoare 
a turneului de la Satu Mare

Foto : Gh. IANCU

I 1

viteze cu 8 trepte și dezvoltă 
6—7 „cai putere" mai mult 
decît cele de serie. Povestea 
Iul are în miezul ei pe antre
norul Traian Mihăilescu, din 
activitatea căruia nu lipsește 
nici acel „moment istoric", 
cînd colegi de breaslă 
arătau sceptici. Cei 
subapreciau capacitatea 
tocicliștilor de Ia I.M.G.B„ 
își amintește președintele aso
ciației sportive de aici, ing. 
Toma Nulă, primeau, de fie
care dată, aceeași replică : 
„O să vă convingeți !“ între
prinderea a luat un avînt 
cu totul deosebit în ultimele

* • v. • 
se 

care 
mo-

două decenii. Cu 
conducerii uzinei 
general — ing. 
Dumitru), atelierul

sprijinul
(director

Constantin 
moto s-a

Traian IOANJESCU

(Continuare in pag ?-3)

După eîțiva ani 
de la . prima sa 
participare, repre
zentativa de ju
nioare la baschet 
a României a iz
butit să cucereas
că locul I în pre
tențioasa competi
ție internațională 
„Turneul Țărilor 
Socialiste". Șl la 
edițiile precedente 
tinerele noastre 
sportive au avut 
comportări bune, 
ocupînd locul se
cund la două dio

de 
la 

ele. dar. 
aceasta,

Mare, ele au 
o prestație 

excelentă și au
realizat o perfor
manță la care rîv- 
neau de mal mul
tă vreme, obținu
tă într-o companie 
valoroasă, printre 
care selecționatele 
Bulgariei, Ungariei 
șl Poloniei, clasate 
de regulă- printre 
fruntașele turnee
lor internaționale.

D. STANCULESCU

'Continuare
In pag a 4-a)



MUGURII PERFORMANȚEI

I Azi, In obiectiv: unitățile 

de invățămînt din Sectorul
, 4 al Capitalei

UN PENSIONAR

. ÎNCĂ DE PE BĂNCILE ȘCOLII!..;
Nu mai este un secret pentru 

nimeni faptul că marii cam
pioni sînt descoperit! și formați 
Încă de pe băncile școlii. O 
realitate care nu mai comportă 
nici o demonstrație... Iar cei 
chemați să fie exponenții ei — 
în școală, profesorii de educație 
fizică ; în cluburile sportive, 
antrenorii — caută să îi asi
gure un conținut cît mai bogat. 
Procedînd astfel, ei își onorează 
profesiunea, munca, rolul de 
modelator și de talente și de 
educatori ai tinerelor generații.

Citi dintre „das
călii de sport" își 
propun să reali
zeze un asemenea 
obiectiv important, 
justlficîndu-și me
nirea socială 7 Să 
nu mergem mult 
prea departe în 
căutarea răspun
sului. ci să ne li
mităm. de pildă, 
la Sectorul 4 al 
Capitalei. Pre
ședintele Consiliu
lui pentru Edu
cație Fizică și 
Sport, prof. Gh. 
Dumitru, activist 
cu un îndelungat 
stagiu în acest 
sector. este în 
măsură să ne ofe
re cîteva cifre 
concrete : „Există 
în rețeaua de în- 
vătămînt a secto
rului nostru, 26 de 
școli cu ciclu pri
mar si gimnazial, 
în cadrul lor își 
desfășoară activi
tatea 61 de profe
sori de educație 
fizică. Dintre a- 
cestia circa 10 la 
sută se constitui» 
intr-o categorie de 
excepție, care își 
pun în valoare 
competenta, pasiu- 
tca. spiritul de 
organizare, autoritatea $1, unde 
există condițiile materiale, pen
tru a face să crească, încă din 
primele clase de școală, mu
gurii performanței-.".

Școala 190 ar fi un exemplu, 
știind că de aici a pornit pe 
lungul drum al devenirii in 
atletism Sorin Matei (de la 
1,45 m la 12 ani la 2,34 m în 
prezent!). dubla campioană 
mondială universitară la 1 500 
și 3 000 m, Paula Ivan și spe
cialista în 400 m.g., Nicoleta 
Căruțașu. Școala se identifică 
net cu o pepinieră a atletismu
lui, avînd și un club al elevi

lor. cu aproape 250 de mem
bri, dintre care — nota bene — 
170 sînt copii. E drept, există 
condiții optime, un complex 
pentru atletism, dar se și mun
cește. cum ne-am dat seama, 
zi-lumină. Profesorul coordona
tor Doru Bădini este permanent 
in mijlocul elevilor și la fel 
colegii săi de catedră și de 
club. în sprijinul formării unor 
viitori atleți de performanță 
din rîndul copiilor se înscrie 
și Școala 119, prin intermediul 
prof. C. Statie, „cu care cola-

Chiar fi in aceste zile de iarnă, elevi din 
țcolile Sectorului 4 iți continuă pregătirea 
atletică, prin alergări de cros, organizate pe 

aleile Parcului Tineretului...
Foto : Eduard ENEA

borăm foarte strîns" ne asigu
ră prof Bădini. Și, de aseme
nea. Școala 120, prin prof. Ma
ria Vasîliu. N-are „condiții spe
ciale", în schimb valorifică la 
maximum vecinătatea cu Parcul 
Tineretului. Aleile acestuia sînt 
populate zilnic de elevii de la 
„120“, care doresc să ajungă 
fondiști sau demifondiști de 
mare viitor.

La Școala 98 s-a creat un 
nucleu de handbaliști. Nici aici 
nu există condiții deosebite. 
Și, totuși, prof. Maria Savu a 
găsit soluții pentru a pune ba
zele unei „școli". într-o disci-

. DIN NOU O MARE OCAZIE! I 
’ Cl ȘT ICURI DE EXCEPȚIE! | 

' LOZUL I 
ANULUI NOU

(emisiune specială limitată I

atribuie cistiguri in

’ AUTOTURISME.,DACIA 1300. 
TELEVIZOARE COLOR, 50.000 LEI, 
EO.OOQ LEI,10.000 LEI, 5.000 LEI ETC.

ClȘTIGURI SUPLIMENTARE DIN FOND SPECIAL i 
ACORDA TE DE A S LOTO PRONOSPORT

| NU UITAȚI CĂ EMISIUNEA ESTE LIMITATĂ!

plină care ne-a angajat net în 
aria performanțelor înalte. Și 
la fel procedează și prof. Ni- 
colae Nenu la Școala 109. Sînt 
de semnalat totodată nuclee 
sportive de copii cu profil vi- 
zînd mugurii performanței șl 
la Școala 36 (gimnastică. sub 
îndrumarea prof. I. Rugină șl 
schi+biatlon. prof. D. Popcscu), 
93 (handbal+gimnastică. prof. 
V. Georgescu, deși are specia
lizarea rugby...), 96 (fotbal, 
prof. N. Petcu), 104 (volei, prof. 
I. Tănăscscu), 133 (gimnastică, 
prof. C. Pîrvu).

Iată atîtea exemple care se 
pot constitui intr-un model 
pentru toți ceilalți profesori de 
educație fizică din școlile Sec
torului 4 (și nu numai pentru 
ei 1) : un model. în același timp 
și de ambiție de a ieși din 
anonimat, realizînd cu mult 
peste obligațiile stricte de ca
tedră. în cazul Sectorului 4, o 
asemenea ambiție ar apare, fi
rească. ținînd seama că este un 
sprijin larg pentru promovarea 
activității sportive în rîndul 
copiilor si elevilor dec’ansaf de 
la nivelul conducerii Consiliu
lui Popular. Tot mai numeroa
sele amenajări pentru sport din 
școli, alături de altele. în car
tiere. reprezintă o invitație la 
o muncă rodnică, tot mai efi
cientă.

Tiberiu STAMA

• După ultimele etape clasa
mentul Diviziei A, prima grupă 
valorică, se 
Steaua 
Sport Club 
Dinamo 
Dunărea
• Clasamentul

Buradr. (Steaua’ 
pase de go’ ■= 
(Sport Club) 20 
Chlrlțfi (S) 10 + 
yom (Dinamot 13 + 19 
Pisăru (D) 16 + 14 — 
Antal (S) 15 +14 ~
Gerczuy (S. C. 19+8 
Dragomir (S) 14 + 10 
N. Alexe <S) 13 + 11 
C. Antal (S.C.l U + 12
• Partidele de milne șl sîm- 

bătă se vor disputa .n cuplaj,
Se Patinoarul „23 August*, cu 

îcepere de la ora 15.
• tn Divl .ia A II. seria a 

doua, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : I.M.A.8.A. — 4—4 
cu Tîrnava Od. Secuiesc, 8—1 cu 
C.S.M Metalul Rădăuți, 9—1 cu 
C.S.M. Suceava, 13—2 cu Petro
lul Brașov ; Tirnava — 3—2 cu 
Metalul, 4—3 cu Suceava, 13—3 
cu Petrolul ; Metalul — 8—4 cu 
Suceava, 
ecava —

prezintă astfel :
16 15 0 l 90: 63 30
IC 10 0 6 80 : 57 20
1j 5 1 10 60 : 82 11
16 1 1 14 51:104 3

eficacitfiții : 1.
’ 24 goluri + 10
« P, 2. 
+ 17 ■

14 — 33

Metatal
8—5 cu Petrolul :
8—3 cu Petrolul.
CLASAMENT

Su-

IMASA 15 12 2 1 13*1: 45 25
Tîm. Od S. 15 9 2 4 100: 62 20
Met. Rădăuți 15 10 0 5 93:69 20
CSM S-va 15 3 0 12 75:123 6
Petrolul Bv. 12 0 0 12 44:150 0

Turneul disputat în mumiei-
piui Sf Gheorghe. între 7 șl 10 
ianuarie, s-a remarcat prin spi
ritul de sportivitate al competi
torilor. Au arbitrat : Cr. ‘~ 
liu, Gh. Lupu R. Ollnic, 
Stănciulescu. D. Georeescu.

DE LA F.R. TURISM - ALPINISM
Federația Română de Turism- 

Alpinism anunță programarea 
următoarelor competiții : Ra
liul Salvamont. finala pe țară. 
2—6 februarie, în zona Peștera- 
Padîna-Babele ; finala pe țară 
a Campionatului Republican de

ÎNSEMNĂRI DE LA
(Urmare din pag. I)

extins și a fost dotat la un 
înalt nivel tehnic, începînd 
cu utilaje de prelucrări me
canice și terminînd cu dispo
zitive de rectificat, totul reali
zat prin identificarea și va
lorificarea resurselor proprii. 
Dar, cum s-a pornit în 1979, 
cînd a luat ființă secția mo
to ? Cu o motoretă „Mobra" 
și cu un „C.Z." uzat luat prin 
transfer de la C.S.T.A. Bu
curești. Acum însă... Pe 
baza ideilor de inovare teh
nică, izvorîte din rîndul spor-

Cova- 
V.

orientare pe schiuri, individual 
și ștafete, 26—27 februarie, la 
Tîrgu Mureș ; Cupa României, 
13—15 iunie, la Sovata ; Fi
nala Campionatului Republican 
de orientare. 8—10 septembrie, 
la Sovata.

I. M. G. BUCUREȘTI
tlvllor, care sînt în același 
timp și iscusiți mecanici, 
există peste 40 de motociclete, 
majoritatea cu motoare vechi, 
regenerate cu piese de schimb 
turnate din deșeuri și cu ca
roserii recondiționate, fă- 
cîndu-se astfel însemnate 
economii. Antrenorul moto- 
cicliștilor cunoaște toate tai
nele motoarelor, iar cînd in
tervine o problemă, nimeni 
nu ia o decizie pînă nu-1 con
sultă. Pe scurt, este un or
ganizator și un pedagog de- 
săvîrșit. Dar, mai ales, un om 
care are în sînge, cum se 
spune, pasiunea pentru nou,

ftestanțe in Divizia A de baschet (f)

CHIMISTUL Rm. VÎLCEA 90-65 Șl 96-81
Marti șl miercuri s-au dispu

tat două meciuri restanțe în ca
drul Diviziei A de baschet fe
minin. In urma rezultatelor în
registrate, echipa Universitatea 
C.S.ș. Viitorul Cluj-Napoca a 
revenit în fruntea clasamentu
lui totallzînd 43 p. Pe locurile 
următoare : 2. voința C.S.ș. 2
București 42 o, 3. Chimistul 
C.S.Ș Rîmnlcu Vîlcea 36 p, 4. 
Olimpia București 36 p. Rezul
tate :

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — CHIMISTUL RM. VlL- 
CEA 2—0 : 90—65 (49—28) șl 96— 
81 (52—36). Ambele întîlniri au
plăcut publicului, datorită fap
tului că cele , două formații au 
practicat un joc spectaculos, cu 
aDărări agresive șl multe con
traatacuri completate cu arun
cări ia coș de la distanță. In 
prima zi gazdele au cîștigat con
fortabil. ele asigurîndu-și suc-* 
cesul încă am repriza I, cînd au 
condus cu 8—0 (min. 2) și 33— 
13 (min. 13), ,,5“-ul format din 
Gabriela Mărginean — Gabriela 
Kiss — Aurora D»ragoș — Ildiko 
Manasses — Margareta Veres e- 
voluînd excelent. Miercuri, cam» 
ploanele țări’ s-au distanțat tot 
din prima repriză (30—16 în min. 
11), pentru ca in următoarea 
vîlceanca Antoaneta Barbu, a- 
flată în zi foarte bună să reu-

șească limitarea scorului. Au 
înscris : Dragoș 15+13, Kiss 
17+32, Mărginean 12+13, popa 
5+2, Veres 16+13, Costanașiu 
4+0, Vigb 7+6, Morar 5+1, Ma- 
nasseo 9+16 pentru învingătoa
re, respectiv Barbu 14+30 Ma
nea 9+16, Nițule cu 6+11 Pre- 
duțc’u 2+2 Delițolu 4+8, Sacer- 
doțeanu 0+5. Petre 12+0, Sto- 
checi 8+6. Ionescu 5+2 Rusă- 
nescu 5+1. Ireproșabil arbitra
jul prestat de C. George și I. 
Antonescu (ambii din Bucu
rești). (Mlrcea RADU — coresn.).

POLITEHNICA C.S.Ș. TIMI
ȘOARA — METALUL I.M.P.S. 
C.S.Ș SALONTA 2—0 : 93—91
(67—44) și 89—63 (35—30). După
o repriză excepțională, tiniișo- 
rencele s-au relaxat prematur 
(în meciul de marți) șl au per
mis adversarelor să reducă din 
Handicap pînă la numai un coș. 
Miercuri, gazdele au evoluat re
marcabil în ambele reprize. 7oș- 
getere : Grădinaru 21+29. Bede 
22+23, Stamin 13+16, Rusu 11+13, 
Kovacs 17+6 de ia învingătoare, 
respectiv Balogh 30+2? Leitner 
14+14, Gulyas 18+10. Au arbitrat 
foarte bine AI. Guță șl Cr. Fă
get (ambii din Craiova). (Con
stantin CREȚU — coresp.).

ANUNȚ
Centrul Olimpic Me- J 

] canlcă Fină București ■ 
' organizează, zilnic (d- J 
' rele 16—17), la Patinoa- ] 
1; rul „23 August", cursuri ] 
I1 de selecție pentru copil ; 
;! (între 4 și 6 ani) la pa- , 
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• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 13 IANUARIE 1988
Extragerea I : 14 36 13 32 2618 
Extragerea a H-a : 44 33 22 

16 41 25
Fond total de cîștiguri : 

793.240 lei din care 73.403 lei 
report la categoria 1.
• Astăzi, joi 14 Ianuarie, este 

ULTIMA ZI penfru a vă procura 
bilete cu numerele favorite la 
tragerea obișnuită LOTO a aces
tei săptămîni.

Șl CROSELE SALE
Inginerul Anton Pralsler din 

Galați șl-a ciștigat., de-a lun
gul anilor, o notorietate in
contestabilă, demnă de laudă șl 
de respect. Prestigiul de care 
se bucură inginerul gălățean 
Jșl are sorgintea în pasiunea 
sa pentru sport șl pentru 
profesie. A fost un bun spor
tiv de performanță, praotlcînd 
cu sucoes. din copilărie șl pînă 
tîrzlu, in anii maturității, ho
cheiul. rugbyul, patinajul, vo
leiul. fotbalul. Ca Inginer na- 
vallst, datorită calităților sale 
profesionale, a ocupat diferite 
funcții de răspundere.

Dar cum timpul este impla
cabil, mareîndu-ne într-un fel 
sau altul perimetrul nostru e-

xistcnțiai, anul trecut a sosit 
»• și pentru inginerul Pralsler ; 
) so-rocul ieșirii La pensie. In- j 

ventiv șl neastîmpftrat, el a ( 
găsit o modalitate originală 1 
de a-și petrece ti-mmiil — acum l 
în întregime liber — și a com- J 
bate sedentarismul care îi cu- i 
prinde de obicei pe pensio- ' 
nari, dar și pentru a fi, în I 

. continuare folositor sportului / 
gălățean.

i Bucurîndu-se de înțelegerea ; 
necesară dan partea factorilor i 
de decizie ai urbei, a amena
jat la patinoarul artificial un 
atelier șl. ajutat mai întâi de 
un alt pasionat al sportului, 
Nicu Nasopol. căruia I s-a a- 
lăturat apoi și mairangozul C. 
Diaconu, proaspătul pensionar

, a trecut la confecționarea cro
selor pentru hochei. A „fa
bricat" pînă acum peste 100 , 
de crose, care, supuse unui 
riguros examen practic, s-au i 
dovedit a fi — din toate

I punctele de vedere — supe
rioare unora dintre crosele 1

l produse de firme cu rezo
nanță.

Iată cum inginerul Anton 
Pralsler ne-a oferit — prin tot 
ce a făcut pentru profesie și 
sport — o frumoasă lecție de 
pasiune statornică...

Telemac ȘIRIOPOL — coresp

pentru soluții tehnice în
drăznețe.

Am avut impresia — as- 
cultîndu-1 pe președintele aso
ciației sportive I.M.G.B., —
că, am aflat totul despre an
trenorul Traian Mihăilescu. 
Dar, cînd am stat de vorbă, 
am constatat că mașina îl 
inspiră permanent. • Am 
auzit că în magazia secției 
aveți șase motociclete cu 
motoare marca .J.M.G.B." și 
se spune că sîntețl autorul 
lor. Cît timp ați gîndit la 
ele ? • „Nu știu exact cîtc 
idei am investit în motocicle
te, pentru că nu le-am numă
rat niciodată. Mîndria mea 
cca mare este să știu că în 
acest motor se află și o păr
ticică din in’ma mea. M-am 
gîndit la el din 1979, cînd mai 
alergam si eu Ia curse. Matri
țele și turnarea pieselor ne-au 
dat multă bătaie dc cap. N-am 
plecat din atelier pînă n-am 
găsit soluțiile. Nu singur, ci 
împreună cu mecanicii sec
ției Nicolae Pața și Adrian 
Stanger, cil sportivii Tănasc 
Drăghici. Tiberiu Troia, Ste- 
lian Sandu. Mibai Mezinces- 
cu, Dumitru Ciuraru, Octa
vian Vrăjitorii și cu munci
tori cu experiență din uzină, 
cu care am colaborat. Nu nu
mai cît timp lucrezi contează, 
ci cită gîndire investești pen
tru rezolvarea * problemelor". 
• La ce vă gîndiți acum, la 
început de an ? a „Avem a- 
proape tot ceea ce ne trebuie 
pentru autodotarea secției. 
Din experiența acumulată, 
cred că am putea construi 
motoare și mai puternice, 
care să ne aînte să urcăm pe 
podium în arena curselor inter
naționale".

îl credem, căci tînărul an
trenor n-a făcut pînă acum 
nici economie de timp, nici 
de gîndire și primul motor a 
apărut, mai devreme decît se 
așteptau mulți. ca o „inimă" 
puternică a unor motociclete 
cu performante notabile. I

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
© Nu uitați că ia -fîrșitul a- 

cestei săptămîni este programa
tă prima TRAGERE EXCEPȚIO
NALA LOTO din acest an ! Vă 
reamintim că prin cîștlgurile 
atribuite (autoturisme, excursii 
peste hotar' și imoortante sume 
de bani) precum și prin for
mula tehnică (66 de numere 
cuprinse în 7 extrageri) acest 
gen de trageri este comparabil 
ou acțiunile deosebit de avanta
joase oare marchează începutul

In |
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DOROBANȚUL PLOIEȘTI 23-19 I
Divizionarele A

btapa a 
Litat In 
r din

Rapid 
plo-

I susțin 
keplasa-
II sălii 
ria cu 
k|jtfere 
117" ane- 
ori.

bine 
beau cu 
hrioadă, 
kțle tot 
umoasă 
Isc ega- 
țn con- 
dispută 
batistele

bucureștcnce ia cîrma jocului, 
care au reuși" ca la pauză să 
obțină un avantaj de 3 goluri. 
La reluare tot .gazdele* sînt 
cele care-șl măresc avansul șl 
în mln 48 : Rapid — Doroban
țul 20—14 Problema clștigătoa- 
.el este rezolvată deși In ulti
mele minute sportivele de la 
Dorobanțul au o frumoasă reve
nire reducînd din handicap. Au 
marcat : Lefter ’. Oancea 5, 
Ivan 4. Dobre 2 Dolciu 2, Staai- 
clu 2, Dincă 2 pentru Rapid, 
respecți 
Anton 2 
rineao șl

Arbitri ■
mitrescu (Const- nța).
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la jumătatea întrecerii

IERI, LA UN PAS DE U.E.F.A LANTERNA! Cupa Speranțelor"

Dineă
Tudor 8 Cheler 
Barbu 2. Petre, 
Stoenescu cite 1.
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4,
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ționale la care au participat 
reprezentanții noștri s-au aflat 
printre cei ftiai buni — se pu
ne întrebarea : care sînt per
spectivele pentru 1988 7 Să no
tăm, mai întîi, că printre prin
cipalele obiective se află „Eu
ropa Top 1?" pentru senioare 
(februarie. Iugoslavia). Campio
natele Europene de seniori 
(martie. Franța). „Europa Top 
12“ pentru juniori (aprilie, Con
stanța), Campionatele Europe
ne pentru juniori și cădeți (iu
lie, Norvegia), acestora adău- 
gîndu-li-se alte competiții in
ternaționale, precum și cele 
din calendarul intern. Iată, 
deci, suficiente obiective, pe 
care jucătorii noștri au dato
ria să k îndeplinească cît mai 
bine. Au fost alcătuite în a- 
cest sens planuri de pregătire 
minuțioase, s-au făcut analize 
serioase pentru a înlătura toate 
fisurile Depinde, deci, acum, 
numai de antrenori și jucători, 
cum Ie vor pune în practică 
pentru ca la momentul potri
vit să se afle în vîrf. de formă. 
Prima care intră în focul lup
tei va fi Otilia Bădescu, la 
„Europa Top 12" pentru senioare, 
într-o companie selectă, for
mată din valori autentice, a- 
celeași care, la Paris, vor în
cerca, apoi, să intre și în po
sesia titlului european. Dar, 
dincolo de această repetiție 
generală înaintea C.E., este 
vorba și de ambiția de a fi 
printre cele mal bune, ambi
ție care trebuie să o mani
feste și Maria Alboiu care, 
din păcate, în ultima vreme 
nu mal evoluează la cota care 
a adus-o printre cele mai bune 
jucătoare europene, dar are o-’ 
bligația ca Ia „europene" să 
fie aceeași pe care o cunoaș
tem : adică jucătoarea din plu
tonul de elită continental. Și, 
dacă ne-am referit la „europe
nele" mari, să spunem că și 
băieții au o misiune dificilă, 
promovarea în echipa de oază 
a lui Daniel Cioca și Călin 
Creangă constituind un pas bi
nevenit, în contextul în care, 
din păcate, unii seniori de per

spectivă s-au lăsat să cadă în 
plasa mediocrității. în ceea 
ce-i privește pe cei doi, trebuie 
avut în vedere, de asemenea, 
nu numai pregătirea psihologi
că pentru un astfel de debut, 

ci și cea tehnică și tactică. 
Cioca. prin stilul său, a re
prezentat la C.E. și C.B. o sur
priză, cîștigînd atît titlul de 
campion european de juniori, 
cît și pe cel balcanic de se
niori, în timp ce pe plan In
tern a suferit repetate insuc
cese, „din cauză că este mai 
binecunoscut". O afirmație care 
are, desigur, mult adevăr, dar 
care nu trebuie să constituie 
un motiv de liniștire, pentru 
că acum îl... cunosc șl ad
versarii 
pă cum 
trebuie 
lovituri 
variat.

în ceea 
componenților 
aspiranților, nu 
dificări spectaculoase, deși în 
urma actualilor juniori se află 
încă un p’uton cu autentice 

talente. Rămîne doar ca ele să 
confirme, iar cel mai bun mij
loc îl constituie, firește, com
petițiile interne. în treacăt vom 
spune că, prin modul lor de 
dispunere în timp și prin for- 
rtiulele acceptate, acestea au 
iscat numeroase discuții prin
tre antrenori, federația anali- 
zînd in prezent propunerile 
făcute, astfel îneît să se ajun
gă la acel cadru optim care 
să contribuie eficient la cît 
mai buna pregătire și lansare 
în marea performanță a jucă
torilor noștri de tenis de masă. 
Iată, așadar, că anul compe- 
tițional 1988 se anunță dificil, 
mai dificil si mai exigent de
cît precedentul. în condițiile 
creșterii valorice pe plan in
ternational* dar sportivii noștri 
dispun de capacitatea necesară 
să absolve cu bine aceste im
portante examene.
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După două sezoane cu evo
luții apreciate și, în consecin
ță, cu clasări în prima jumă
tate a ierarhiei Diviziei A (în 
ultima stagiune fotbalistică 
Cupa U.E.F.A. i-a zîmbit pînă 
pe ultimii metri), lată că pauza 
de iarnă a actualului campio
nat o găsește pe Petrolul In 
nedorita postură de „lanternă 
roșie". Reculul, credem că nici 
nu mai trebuie să subliniem, 
este evident. Să vedem 
cît de surprinzător.

„Petrolul de azi și... 
mele sale de viitor", 
era, să ne aducem 
titlul reportajului din perioada 
de pregătire din vara trecută. 
Paleta problemelor cu care era 
confruntată atunci formația 
ploieșteană avea, din păcate, o 
arie destul de vastă și era 
limpede că o așteaptă un se
zon în care va trebui să facă 
față multor dificultăți. Și sta
rea de neliniște nu s-a risipit, 
în ciuda faptului că, după pri
mele etape ale campionatului. 
Petrolul se dovedea aceeași e- 
chipă de regularitate, iar în- 
frîngerea de acasă în fața 
Stelei o situa totuși la zero în 
„clasamentul adevărului"

la minifotbal

însă

proble» 
Acesta 

aminte.

18. PETROLUL 17 3 5 9 12-30 11
• Puncte realizate pe teren propriu t 

la Steaua Oțelul și Flacăra, cite 1 p 8 (a pierdut cite 2 p 
-- ........... —ie*— j p la „Foii" Timișoara,
F.C.M. Brașov, S. C. Bacău șl C.S.M. Suceava) ; puncte obți
nute tn deplasare î 3 (2 p la Rapid, 1 p la F. J. Argeș).
• Golgeterii echipei t Ursea, Ruse, Mocanu, Cr. Ene — cîte 

2 ; Panait, Pancu. I. Gușe, Drăgan — cîte 1.
• Jucători folosiți : 23 — Jipa 17 jocuri ; Ruse 18 ; Ursea 

15 ; Pitulice, Panait — cîte 14 • Pancu C. Ștefan. Purcăreață
— cîte 13 ; Cr. Ene, O. Grigore — cîte 11 ; P. Gușe, I. Gușe
— cite 10 1. ștefănescu, Mocanu, Drăgan, Catinca — cite 8 ;

cîte 5 ; 1. Solo-
— cite 10 ; I. ștefănescu, Mocanu, Drăgan, 
Hîncu 7 ; Bărbulescu 6 ; I. Nlcolae, Zaflrls 
mon. I. Manea — cite 4, Călin 1.
• '

(pe 
«.31, 
cite
mal

• 
a fost sancționată cu 2 penaltyuri . ___ ___________
• A expediat 183 de șuturi (126 „acasă", 82 în deplasare), 

dintre care 82 pe

Media notelor echipei t 5.91 ; mediile 
baza a minimum 10 jocuri) : 1. Ursea
S. Jipa 6 17 ; cele mal mari note

o dată).
Cartonașe galbene : 10 (2 suspendări) — 6 jucători : cele 
multe : I. Gușe 4.
Cartonașe roșii t .C. Ștefan (etapa a 8-a).
A beneficiat de o lovitură de Ia ll m — ratată (Cr. Ene); 

ambele transformate.

notelor jucătorilor
8,50, 2. O. Grlgore 

l (Jipa șl Mocanu —

poartă (53 „acasă". 29 în deplasare).

lecția învățată atît 
Jipa nu l-a putut 
pe Liliac, dar, dacă privim 
podiumul jucătorilor ploieșteni 
în sezonul de toamnă, îl vom 
afla pe Jipa pe cea de a treia

de bine ? 
face uitat

PLOPENI Șl

GAZDE

TURNEULUI

BUHUȘI,
ALE

FINAL
De un mare interes se bucură 

sl actuala ediție a primei com
petiții a anului 1988, „Cupa Spe
ranțelor". întrecere care este tot 
mai mult căutată de copil, de 
cluburile care se preocupă cu 
seriozitate de creșterea senimbu- 
lul de mîine aj fotbalului nos
tru. Multi spectatori au fost In 
sălile care au găzduit oartldele 
din cele zece grupe zonale, la 
Medgidia, la Bistrița, la Tg. Jiu, 
la Lugoi etc. Micuții jucători 
sitau disputat tntîietatea cu ar
doare. s-a tucat frumos, s-au 
marcat zeci de soluri, s-au ra
tat si mai multe. La Lugoj, de 
exemplu — ne scrie corespon
dentul nostru C. Olani — foarte 
eficace s-au dovedit a ti spe
ranțele lui „Poli" Al. Covaci G0 
goluri) si Cl Moise 01). la Bu- 
huși (ne informează I. Vierul 
s-a remarcat băcăuanul FI. Petcu 
(8 soluri) la Ploneni cele mal 
productive echipe au fost C. S. 
Tîreoviste si F.C.M Brasov, la 
Bistrița — C.S.S. Ts. Mureș și 
Gloria Bistrița. Si strădaniile or
ganizatorilor au fo^t la înălți
me. Cu alte cuvinte un start 
bun. la sfîrsitul aoestei prime 
nărtl a cursei califi^îndu-se 20 
de echipe. 10 la grupa mică 
(născut! dună 1 aueust 19751 șl 
10 Ia crupa mare (născut' după 
1 august 19741. lată-ie :

Gloria Bistrița. Otelul Galați, 
C.S.Ș. Piatra Neamț. F. C. Bi
hor. Politehnica lasl. Politehnica 
Timișoara. F- C. Constanta. C. S. 
Tîrsoviste. Corvinul Hnned oara 
si C.S.S. Slatina. Turneu! final 
se va desfășura la PLOPENI în» 
tre 15 si 17 ianuarie (ședința 
tehnică tn 15 ianuarie la ora 8).

C.S.Ș. Te. Mures. Unirea Foc
șani. C.S.S. Bacătt. Aurul Brad, 
Politehnica Tast Politehnica Ti
mișoara. C.S.S. Medgidia, F.C.M. 
Brasov. C.S.S. Craiova sl Sportul 
Studențesc. Turneul final va fi 
găzduit de frumoasa sală din 
BUHUSI între 19 sl 
(ședința tehnică în 
la ora 18).

Invitate Metalul 
Dinamo București i 
de la PlopenI). Textila Buhusî sî 
C.S.Ș. Slatina (grupa mare, de 
la Buhuși).

nari" nu se pot numi Cr. Ene 
și Purcăreață. Dacă primul în 
cele 11 prezențe adunate pe 
gazon, a înscris două goluri, 
un bilanț care îl poate mul
țumi. eventual, numai pe un... 
fupdaș, în -
nu a trăit 
rețineți, a 
tide, sau, 
proape de 
gurație în

Și, ca și cum toate aceste 
probleme nu ar fi fost de a- 
juns, au mai intervenit și ac
cidentările. Cea mai resimțită 
a fost absența lui Mocanu, in
disponibil după scurgerea pri
melor etape, pentru că Petro
lului i-a lipsit atît de mult 
mintea limpede de la mijlocul 
terenului și, nu în ultimul 
rînd. șuturile sale puternice 
din afara careului. Spre sfîrșl- 
tul turului, acesta, restabilit, a 
revenit pe gazon, dar n-a mai 
fost Mocanu cel pe care ÎI 
știam.

în perioada pregătirilor de 
iarnă, pe pantele munților, 
Petrolul pleacă, de la cota Iul 
—7 (nemilosul clasament al a- 
devărului). cu un nou antre
nor. De fapt, noul antrenor 
este o cunoștință mal veche. 
Petre Dragomir, care în mal 
multe rîndurl, s-a ocupat de 
pregătirea echipei. Va reuși el 
ceea ce nu a reușit fostul său 
coechipier Moldoveanu ?

schimb Purcăreață 
bucuria golului. Și, 
evoluat în 13 par
ca să fim mai a- 
adevăr. a făcut fi- 
13 partide.

Apărarea ploieșteană prinsă din 
partida Dinamo — Petrolul 5—0) 

marea victoriei din Glulești). 
Defensiva, de netrecut 
dată. era. însă, mult ___
lesne de străpuns, astfel că, 
în numai trei partide, Petro
lul avea să 
puțin de 14 
namo, 0—4 
cu Corvinul 
dionul din 
Mare, din etapa de debut a 
campionatului, a fost stabilit în 
primele... 45 de minute de joci). 
Deci, în numai trei meciuri 
Petrolul primise mai multe go
luri decît 
pionatului 
gerea de 
din etapa 
lului, nu 
cît să toarne gaz peste foc, 
acest pas înapoi fiind urmat 
și de alții : în cele șase par
tide de „acasă" rămase pînă la 
finele turului, Petrolul nu a 
mai obținut victoria decît o 
singură dată !

în vară, după cum se știe, 
echipa s-a despărțit de Mircea 
Dridca. în locul său a venit 
Constantin Moldoveanu. Deci, 
cum s-ar spune, a plecat un 
atacant, a venit un alt atacant 
(din perioada în care apăra
rea lui Liverpool termina par
tida de la Ploiești cu ochii la 
ceas, am adăuga). Profilul tac
tic al echipei a suferit șl o 
serie de modificări. Conștient 
că nu se mai poate baza în 
aceeași proporție ca în trecut 
pe forța sistemului defensiv, 
care avea acum o altă compo
nență, C. Moldoveanu a încer
cat să-și ducă echipa cît mai 
des în fața buturilor adverse, 
să capete deci un cît mai pro
nunțat spirit ofensiv. Numai 
că în timp ce echipa învăța 
să atace (sau, mai exact spus, 
învăța o nouă partitură în 
ofensivă), ea a uitat să se a- 
pere. Și astfel, cu privirea 
ațintită mai mult către poarta 
adversă și mal puțin către cea 
proprie, a ajuns să pri
mească aproape de trei ori 
mai multe goluri în compara
ție cu turul sezonului prece
dent și chiar cu trei mal mul
te decît în întreg campionatul 
trecut. Ceea ce spune foarte 
mult. Bineînțeles 
tea invoca absențele i 
de ieri ai defensivei, 
cel care aducea uneori 
puncte, și Butufei. Dar 
componenți ai apărării 
uitat oare chiar peste
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altă 
mai

primească nu mai 
goluri : 0—5 cu Di- 
cu Steaua și 2—5 
(scorul de pe sta- 

Șos. Ștefan cel

în întreg turul cam- 
trecut (11) I ! înfrîn- 
pe propriul teren, 
a 6-a, în fața Oțe- 
a făcut altceva de-

că s-ar nu- 
stîlpilor 

Liliac.
I singur 

ceilalți 
i să fi 

noapte

nos pe picior greșit. (Fază din 
Foto : Aurel D. NEAGU

poziție. Ceea ce spune destul 
de mult în privința evoluțiilor 
foștilor colegi de compartiment 
ai lui Liliac și Butufei.

Despre problema — acută a- 
tît ieri, cît și azi — a omului 
de gol ce s-ar mai putea a- 
dăuga ? Pentru că numai „tu Mihai CIUCA

Divizia C Intre tur și retur

21 ianuarie
18 ianuarie.

PlopenI si 
(grupa mică

SERIA A X-a

UNIREA ALBA IULIA—FRUNTAȘA Șl LA
Performanța echipei Unirea 

Alba Iulia — ocuparea pri
mului loc în clasament — este 
remarcabilă dacă avem în ve
dere faptul că în această serie 
evoluează, ca în nici o altă grupă, 
nu mai puțin de trei retrogra
date din eșalonul secund (Mu
reșul Deva, Aurul Brad șl 
Carpați Mîrșa). într-o aseme
nea companie valoroasă, echi
pa din Alba Iulia a reușit să 
termine cu brio turul, să aibă 
la activ un foarte valoros 
+16 în clasamentul „adevă
rului". o singură înfrîngere 
(2—3 la Nitramonia Făgăraș în 
etapa I) și o „remiză" (0—0 în 
penultima etapă, la Lupeni, cu 
Minerul, o formație de Divi
zia B cu cîțiva ani în urmă). 
Unirea a devenit șefa seriei 
după disputarea etapei a V-a 
și a reușit să se mențină în 
această postură cu toate asal
turile celorlalte fruntașe ale 
seriei. Antrenorii Gr. Boca și 
N. Lupu au reușit să formeze 
o echipă robustă, cu un atac 
deosebit de penetrant 
luri marcate 
deplasare și doar 10 goluri 
mite — 7 tn deplasare și

rnai 3 „acasă"), iar golgeterul 
formației, L Popa — cu 16 
puncte înscrise — se poate 
considera unul dintre cei mai 
productivi atacanțl din campio
natul Diviziei C. Printre cei
lalți jucători remarcați In tur 
se numără Ilie, Cornescu, Du
mitru precum și juniorul Hon- 
drea. Obiectivul echipei pen
tru retur este, firește mențl-
r

A APĂRUT

REVISTA

„EDUCAȚIE FiZL 
Șl SPORT"

(14 go-
în jocurile din 

prl- 
nu-

CLASAMENTUL SERIEI
I. Unirea A. i. 15 13 1 1 40-10 40
2. Mureșul D. 15 11 2 2 26-13 35
3. Aurul Brad 15 9 0 6 27-18 27
4. IPA Sibiu 15 8 1 6 28-17 25
5. Mir? Vulcar 5 8 1 6 25-18 25
6. Mln. Luoeni 15 7 3 5 19-14 24
7 Metalurg. 15 7 2 6 26-12 23
8. Nitram Făg. 15 v 3 24-26 21
9. Carpați M 15 6 2 7 20-33 20

10. Met. A ud 15 6 1 8 22-28 19
11. Automec M 15 5 3 7 13-22 18
12. Text Cisnăd 15 5 2 8 22-35 17
13. CSU-Mec. Sb. 15 5 C 10 14-24 15
14. Tîrn. Blaj 15 4 1 K 18-28 13
15. CFR Sim 15 4 1 10 22-34 13
16. Mec. Alba I. 15 3 3 9 17-31 12

„ ADEVAR" (+16)
nerea primului loc și promo
varea in Divizia B.
• Au mai fost în fruntea 

clasamentului echipele IPA Si
biu si Metalurgistul Cugir (cite 
2 etape). • Singura echipă de
butantă în campionat (din se
rie). Textila Cisnădie, a avut 
o comportare modestă, ca de 
altfel și fosta divizionară B 
Carpati Mîrșa. (T. K.).

EFS
Spicuim din sumarul acestui număr :

tnsem-

autore- 
de M.

• Conferința Națională, eveniment de cea mai marc 
nătate in viața partidului, a întregului popor.
• Sesiune de comunicări științifice la I.E.F.S.
• Motivația, verigă a mecanismului de reglare și 

glare a comportamentului sportivului de performanță 
Avram, și colab.
• Obiceiuri șl deprinderi privind programul . de viață a] 

sportivilor în raport cu activitatea competițională, de Mariana 
Maroiicaru.
• Sisteme de acționare pentru pregătirea individualizată a 

jucătoarelor de handbal selecționate in lotul național In eta
pele de pregătire la club, de N. Guides.

® Posibilități de determinare a unor parametri spațlo-tem- 
porall tn antrenament și concurs, cu ajutorul tehnicii video, 
de D. Bostan și colab.

A Contribuții la optimizarea modelului de pregătire tehnlco- 
tactlcă a schiorului alpin In condițiile țării noastre, de N. M. 
Bâră.
• Cercetări privind valoarea ergotiropă șl 

țfei hlperprotefce la cicliști de șosea-junfori 
colab.

trofotropă a ra
de I. Drăgan și

cea mai sigurăReamintim că ABONAMENTUL este calea __
pentru ca revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT", revista tu
turor activiștilor mișcării sportive a antrenorilor și profeso
rilor de educație fizică, să nu le lipsească de pe masa de 
lucru.

I



In manșa I a penultimului net al C.C.t. la void (1)

„U“ C.F.R. CRAIOVA; 1-3 LA BERLIN
...dar cu șanse reale de calificare pentru turneul final

3
AII ÎNCEPUT C. L DE PATINAJ ARTISTIC

BERLIN 13 (prin telefon). 
In „Dynamo Sporthalle" din 
capitala R.D. Germane s-a 
desfășurat partida-tur din pe
nultima fază a C.C.E. la volei 
dintre echipele feminine Dy
namo Berlin și Universitatea 
C.F.R. Craiova. Jocul a fost 
extrem de echilibrat, prileju
ind o dispută de mare angaja
ment pe parcursul a aproape 
două ore. în cele din urmă, 
victoria a revenit cu 3—1 (14. 
11. —16, 13) echipei gazdă, care 
s-a bucurat de un sprijin evi
dent din partea brigăzii de ar
bitri — polonezii A. Zelazny 
și L. Burck. Voleibalistele 
craiovene s-au mobilizat în 
mod deosebit in fata puternicei 
formații berlineze. în fapt o 
adevărată reprezentativă, toate 
jucătoarele folosite de antreno
rul Siegfried Killer fiind com
ponente ale naționalei, cîștigă- 
toare a titlului de campioană 
europeană, in octombrie trecut.

AU CUVINTUL LAUREAȚH ANULUI
(Urmare din pag. 1)

Astfel îneît atletismul se 
află din nou în topul primilor 
10 sportivi ai anului care a 
trecut tot prin cele două re
prezentante autorizate ale sale 
pe pistele internaționale, cla
sate pe poziții megieșe, așa 
cum se tatonează reciproc cînd 
se mai hotărăsc, să mai aler
ge și împreună... Și pentru că 
asemenea prilejuri sînit. totuși, 
foarte rare, atît în întrecerile 
interne cît și in cele interna
ționale (pregătirea din luna de
cembrie au efectuat-o amtndouă 
la Slănic, dar Maricica în Pra
hova, iar Doina în Moldova...), 
le-am adus alături pentru dv., 
stimați cititori, prin interme
diul acestui interviu. Fără do
rința de a le departaja. ca 
într-o competiție. sau ținînd 
cont de ierarhia topului ’87, 
i-am acordat primul... răspuns 
Maricicăi Puică, pentru că este 
singura sportivă care a intrat, 
consecutiv. în ultimii 5 ani, 
în topul celor mai buni 10 
sportivi români, stabiliți de 
tradiționala anchetă a Asocia
ției. Presei Sportive. Care în
seamnă. nu-i așa ?, o acredi
tare de necontestat în marea 
performanță. de largă rezo
nanță printre iubitorii atletis
mului de la noi si de pretutin
deni. Așadar cite o întrebare, 
dar cîte două răspunsuri.

REPORTER : „De ani și ani 
vă aflațl într-o necruțătoare 
luptă cu secundele, la cel mai 
înalt nivel, adversare mai ti
nere. unele mult mai tinere 
chiar, retrăgîndu-se. Șînteți 
neobosite ?“

MARICICA PUICA : „Toc
mai acum, cînd mai este puțin 
pînă ia Jocurile Olimpice ’88 7 
Ia gîndiți-vă. dacă am alergat 
22 de ani pînă aproape de

Dezavantajată de arbitraj, U- 
nlversitatea C.F.R. Craiova a 
luptat cu curaj șl ambiție, acu- 
mulînd puncte clare, mai ales 
gratie randamentului bun al 
atacului și blocajului. Și. dacă 
nu s-ar fi făcut unele greșeli 
de serviciu și apărare, rezulta
tul putea fi Si mai bun. De 
remarcat că voleibalistele noas
tre au refăcut. în setul 3, un 
handicap de 10 puncte și au 
cîștigat setul în prelungiri! An
trenorul Ad. Cotoranu a utili
zat următorul sextet: Mirela 
Zanfir, Ioana Cotoranu, Tanja 
Drăgoi, Monica Șușman, Euge
nia Cotescu, Mirela Bojescu (au 
mai fost folosite Liliana Po- 
pescu și Carmen Cuejdeanu).

Meciul-retur se va desfășura 
miercurea viitoare, la Craiova, 
echipa noastră campioană a- 
vînd reale șanse de obținere a 
unui rezultat care să-i asigure 
calificarea în turneul final al 
competiției.

vîrsta de 38 (îi împlinesc în 
iulie), nu este firesc ca să do
resc din toată iuiina să-mi fac 
cadou pentru ziua mea o altă 
medalie olimpică ? Chiar dacă 
sărbătorirea va fi cu două luni 
mai tîrziu. vreau să închei ast
fel cariera de performer cu un 
mare rezultat în proba prefe
rată. 3 009 m. Acesta va fi, 
sper, și un ultim răspuns celor 
care mai cred (sportivi, antre
nori, medici, diriguitori) că 
susținătoarele de efort pot în
locui munca grea, cotidiană, 
asumată pînă Ia dureroase re
nunțări".

DOINA MELINTE : „Ce să 
fac, să obosesc ? Oare am timp 
să mă gîndesc Ia așa ceva cînd 
antrenamentele se succed zil
nic, șl nu doar cîte unul sin
gur 1 Pauză am avut doar pe 
1 ianuarie, dar în ultima zi a 
lui ’87 am avut doar două an
trenamente nu pentru că urma 
Revelionul, ci pentru că era zi 
de joi și așa era planificarea. 
Am avut, deci, noroc că n-a 
căzut într-o vineri, cînd erau 
trei... Glumesc și eu puțin, să 
știți însă că mă gîndcsc foarte 
serios ca în 1988 să devin din 
nou campioană olimpică, de 
această dată la 1 500 m dar în 
plan am si participarea la eu
ropenele de sală de la începu
tul lui martie. Participare e un 
fel de a spune, în fond c vor
ba de o medalie, ca să-mi păs
trez tradiția".

REP. : „1987 a rămas în ur
mă. cu împlinirile și minusu
rile lui. Acum, cînd sînteți la 
startul unui nou an și derulați 
secvențele nenumăratelor ture 
de stadion efectuate în anul 
care a trecut, cum îl apre- 
ciați ?“.

M.P. : „Un an bun, dar cu... 
ghinion. Bun. pentru că am 
reușit. în cele din urmă, să mă

Au început la Prag-a, Cam
pionatele Europene de seniori. 
Evenimentul nu mal trece pur 
șl simplu pe lingă noi lăsin- 
du-ne nepăsători, cum s-a în- 
tîmplat în ultimii... mai bine de 
ze^e ani. De ce ? Pentru că — 
cel mai aproplați, sufletește, de' 
această disciplină știu deja —, 
la întreceri se prezintă și tînă- 
rul nostru reprezentant Cornel 
Gheorghe, încă Junior. „N-am 
emoții, trebuie însă să mă con
centrez foarte mult ca să arăt 
tot ce știu", ne-a mărturisit el 
înaintea plecării. îi ținem pum
nii strînși la primele sale „eu
ropene" șl îi urăm cît mai mul
te prezențe la asemenea mari 
competiții. Ou succese !

în cadrul probei feminine 
după desfășurarea figurilor o- 
bligatorii pe primul loc se află 
patinatoarea sovietică Kira Iva
nova, cu 0.6 p. Ea este urmată 
de campioana continentală Ka
tarina Witt (R.D.G.), cu 1.2 p și 
de Ana Kondrașova (U.R.S.S.), 
cu 1,8. în proba de perechi

SPORTIV 1987
mențin pe o poziție fruntașă 
printre fondistelc lumii ; cu 
ghinion, pentru că în condiții 
normale, fără accidentele de la 
Roma, la mînă și la picior, nu 
pierdeam titlul de campioană Ia 
3 009 m Mi-au lipsit acolo două 
lucruri : odihna de noapte, (mă 
chinuiau durerile) și inspirația 
tactică înspre finalul cursei 
(dacă atacam mai devreme, pe 
Ia 399 m înaintea sosirii, Sa- 
molcnko nu mă mai putea de
păși. Poziția în ancheta A.P.S. 
mă onorează".

D.M. : „Niciodată nu sînt 
mulțumită pe deplin, dar, a 
fost totuși un an bun : în iar
nă — 6 concursuri, 6 victorii, 
un nou record național de sală 
Ia 1 590 m și titlul de campioa
nă mondială Ia Indianapolis ; 
în vară — 18 concursuri, U 
cîștigate, locul 1 la 809 m și 
locul 2 în clasamentul general 
feminin, ambele în Grand Prix. 
Fără otita din august, care m-a 
scos din ritmul obișnuit înain
tea mondialelor (țineți minte la 
Pitești, la campionatele națio
nale ?). nu ratam o clasare su
perioară. . Cred că în ancheta 
A.P.S. meritam un loc mai 
bun".

REP. : „Care dintre tinerele 
noastre alergătoare credeți că 
pot păși în viitorul apropiat pe 
urmele Maricicăi Puică și Doi
nei Melinte ?“.

M.P. : „Paula Ivan, colega 
mea de club, care a început să 
confirme șl care a învățat cum 
trebuie să te pregătești și, mai 
ales, cum să te menții în ma
rea performanță".

D.M. : „Paula Ivan și Ella 
Kovacs, dacă vor ști să facă 
față singurătății alergătorului 
de cursă lungă. Pentru că aco
lo. în lupta directă de pe pistă, 
nu te mai poate ajuta ni
meni... 

cuplul campion mondial Ekate
rina Gordeeva — Serghel Grin
kov (U.R.S.S.) are 0.4 p, iar La
risa Jelezneva — Oleg Makarov 
(U.R.S.S.) are 0,8 p.
• In perioada 23—St ianuarie, 

ta Iugoslavia se va desfășura 
Campionatul European de bob, 
unul dintre ultimele prilejuri de 
verificare ta vederea participă
rii la Jocurile Olimpice de iarnă 
de la Calgary.

La competiția continentală, 
țara noastră va ti reprezentată 
de Dorin Degan, Csaba Nagy 
(plloți), Costel Petrariu, Florin 
Olteanu, Lauren tiu Budur și 
Grlgore Anghel.

Din dosarele dopingului

S-A „PÂTAT“ SI ATLETISMUL BRITANIC...
Tragicul caz al atletei 

vest-germane Brigit Dressc! 
care și-a găsit șfîrșitul prin 
întrebuințarea excesivă a 
anabolizantetor pentru a-și 
spori performanțele nu pare 
a avea, din nefericire, con
secințele, dorite de toată 
lumea. Elvețianca Sandra 
Gasser, găsită „pozitiv" nu 
e demnă de medalia de 
bronz cucerită de ea la 
„mondialele" de atletism de 
la Roma- și, firesc, trebuie 
s-o returneze. E încă un caz 
și nu e singurul, pentru că 
recent, o nouă „bombă" a 
explodat. de astă dată 
„eroii" fiind atleții brita
nici, adică unii dintre cei 
considerați pînă acum cîte
va săptămîni ca fiind 
„curați" sau în orice caz 
„mai curați" decît alți co
legi. din alte țări. Despre 
ce e vorba î O suită de ar
ticole publicate la mijlocul 
lunii decembrie trecut de 
ziarul Times a readus în 
prim-plan un atlet dispărut 
de cîțiva ani din activitate. 
Mai precis de 5 ani, iar mo
tivul retragerii sale „de 
bună voie" îl explică singur. 
Spune textual Dave Abra
hams. fost săritor cu prăji
na : „89 Ia sută din sporti
vii din avionul care ne adu
cea acasă (era vorba despre 
delegația Marii Britanii Ia 
Jocurile Commonwealth-ului, 
n.red.) afirmau în gura ma
re că întrebuințează anabo- 
lizanfe și steroizi. Scîrbit de 
cele aflate am decis să mă 
retrag. Nici acum nu pot 
privi o întîlnire sportivă la 
televizor, într-atît sînt de 
dezgustat...". Pornind de la 
această dezvăluire făcută 
publică peste ani, ziarullori- 
donez a scos la iveală, con Radu TIMOFTE

• PE SCURT •
BASCHET o Rezultate inregls. 

trate în grupele sferturilor de 
finală ale competiției internațio
nale masculine „Cupa K craci* : 
CAI Zaragoza — Jugoplastika Spilit 
88—77 ; Virtus Bologna — Real 
Madrid 80—81 ; Ca ser ta — Racing 
Paris 107—102 ; Estudlantes Ma
drid — Paok Salonic 83—81 ; Man
chester — Cibona Zagreb 93—99.

HANDBAL (* Turneul Interna
țional masculin de la Karlsruhe 
a fost cîștigat de selecționata se
cundă a U.R.S.S., oare a termi
nat neînvinsă competiția. în ulti
mul meci, handbaliștii sovietici 
au întrecut ou scorul de 13—11 
(7—6) formația vest-germană TV 
Grosswallstadt $ în prima zl a 
„Cupei Mondiale" la masculin, 
competiție ce se desfășoară în 
diferite orașe din Suedia: Iugo
slavia — Danemarca 21—19 
(13—10); Suedia — Spania 19—18 
(8—6); R. F. Germania — Unga
ria 23—21 (11—9); R. D. Germană 
— islanda 18—16 (7—5).

comitent. și complicitatea 
vinovată a unor medici 
și farmaciști, dar ex
trem de condamnabil — 
adăugăm noi — rămîne con
cursul larg al unor persoane 
din chiar British Amateur 
Athletic Board și Amateur 
Athletic Association, foruri 
de decizie în atletismul in
sular, care au facilitat evi
tarea examenelor antidoping 
de către unii dintre partici- 
panții la concursuri atletice 
organizate în Marea Brita- 
nie. Mai mult. continuă 
Times, „li se spune ținerilor 
care încep drumul în per
formanță că uzul substan
țelor dopante ar fi singura 
cale spre succes !". Iar si
tuația rămîne cu atît mai 
tragică cu cît măsurile lua
te pentru a limita (măcar) 
flagelul au fost, pînă acum, 
doar pe jumătate, avînd, în 
consecință rezultate minime. 
Și trebuie să le dăm drep
tate colegilor de la Times 
căci, lată, de curînd, din 
Franța, ne-a parvenit știrea 
că ciclista Jeannie Longo, 
găsită și ea, „pozitiv", în 
vară în S.U.A., după noul 
său „record" mondial la 3 
km. a fost absolvită de la 
suspendarea obligatorie pe 
6 luni, chiar de către fede
rația de specialitate din 
țara sa ! 1

Constatări triste la adresa 
unei anumite mentalități de 
a accede la victorie, dar îm
potriva căreia toate forțele 
cinstite ale performanței 
sportive trebuie să facă 
front comun. Pentru că do
pingul poate ucide nu nu
mai sportivi, ci însăși esen
ța sportului.

reîntoarcerea lui burruchaga

DUPĂ SUCCESUL BASCHETBALISTELOR JUNIOARE
(Urmare dl i pag t)

Lotul român antrenat de Iloria 
Pop și Georgeta Onisie a cuce
rit victoria în toate cele cinci 
partide susținute (au mai 

luat parte echipa R. D. Ger
mane și selecționata secundă 
a țării noastre), la capătul u- 
nor întîlniri pe care le-a do
minat net în primul rînd da
torită apărării permanent a- 
gresive (indiferent că s-a ju
cat „om la om* ori „zonă"), 
ritmului alert al acțiunilor o- 
fensive, numărului destul de 
mare și preciziei aruncărilor la 
coș, precum și faptului că de 
data aceasta nu a mai existat 
nedoritul handicap în lupta 
sub panouri, întîlnit deseori în 
întrecerile junioarelor noastre.

Intr-adevăr, Laura Nițulescu 
(in special). Gabriela Balogh și 
Cecilia Laszlo (la care se face 
simțită însă absența tejnporară 
din activitatea comnetițlona.lă in
ternă) au luptat de la egal la 
egal -și chiar le-ap depășit pe 
jucătoarelc-pivot din formațiile 
întîlnite. deși talia și gabari
tul nu le-au fost întotdeauna 
favorabile. Este drept. însă, că 
bunului lor plasament si am
biției manifestate li s-a adău
gat sprijinul dat de echipiere
le care au evoluat pe alte pos
turi, în special de Angela Sze- 
ncs, Magdalena Manea, Mar
gareta Veres, Simona Morar, 
Ioana Cocîrlan și Adina Cris- 

tescu, între care a existat o 
permanentă și susținută cola
borare. A zecea componentă, 
Dana Moroșan, a avut (în pu
ținele minute în care a jucat) 
o prestație sub calitățile care 
i-au adus selecționarea. Se vede 
treaba că activitatea competl- 
țională doar în Divizia școlară 
și de junioare (respectiva spor
tivă joacă la C.S.Ș. Focșani) nu 
contribuie la progresul ei. In 
contrast, toate celelalte compo
nente ale iotului, jucătoare în 
echipe divizionare A, au fă
cut progresul valoric necesar 
atingerii chiar unui plafon in
ternațional, aceasta fiind, în 
mare măsură, explicația evolu
ției bune a baschetului femi
nin juvenil din țara noastră, 
ale cărui reprezentative — de 
junioare și cadete — s-au aflat 
mai întotdeauna în elita clasa
mentelor campionatelor euro
pene. Colaborarea dintre clu
burile sportive școlare și u- 
nele cluburi și asociații spor
tive dă roade bogate (C.S.Ș Vi
itorul — Universitatea Clu j-Na- 
poca, C.S.Ș — Chimistul Rîm- 
nlcu Vîlcea, C.S.Ș. — Mobila 
Satu Mare, C.S.Ș. — Metalul 
Satonta sînt doar cîteva exem
ple), iar loturile naționale de 
junioare și cadete sînt, de 
fapt, cele mai importante be
neficiare ale acestei activități.

Revenind la turneul găzduit 
de sala C.S.Ș. din Satu Mare, 
desigur că ne-a bucurat suc

cesul, dar ne-a bucurat și mai 
mult maniera în care a fost 
obținut, faptul că reprezenta
tiva A a practicat un joc mo
dern, care oferă perspectiva u- 
nor rezultate bune în întrece
rile internaționale oficiale, în 
primul rînd la Campionatul 
European care se va disputa 
anul acesta, în Bulgaria. Cu 
condiția, însă, ca pregătirea se- 
lecționabilelor să continue cu 
aceeași asiduitate și seriozitate 
ca pînă acum în cadrul echi
pelor de club, adică acolo unde 
Se pun, de fapt, bazele selec
ționatei naționale și fără al 
căror sprijin nu sînt posibile 
performanțe înalte pe plan in
ternațional. Cît privește repre
zentativa secundă, am notat 
debutul internațional făcut cu 
acest prilej de cîteva cadete 
cu reale perspective, printre 
care Elisabeta Ambruș (C.S.Ș. 
Comerțul Sf. Gheorghe), Geor
giana Gelcriu (C.S.Ș. Universi
tatea Cluj-Napoca), Lavinla 
Tulbure, Noemi Mihalcsik 
(C.S.Ș. Mobila Satu Mare), 
Narcisa Vasilescu (C.S.Ș. 4 Po
litehnica București). Iudith Gu
lyas (C.S.Ș. Metalul Satonta).

Despre organizare, numai cu
vinte frumoase, aprecierile con
ducătorilor, antrenorilor, arbi
trilor și jucătoarelor oaspete 
fiind mărturie a exemplarei 
ospitalități oferite de activul și 
susținătorii sportului din Satu 
Mare.

Campion mondial cu Argen
tina, și datorită golului său, de
cisiv ta finala cu R.F.G. (3—2) 
Jorge Burruchaga s-a transfe
rat în Franța, la Nantes, lăslnd 
ta continuare o impresie dintre 
cele mai bune. Numai că, în 
taai 1987, a suferit un grav ac
cident (ta meciul de campionat 
cu Metz), fiind supus unei in
tervenții chirurgicale de amploa
re (menise, ligamente încruci
șate etc.). Constatând că reîn
toarcerea lui Jorge întârzie, 
prevăzătoare, ca să nu zicem 
sceptică, formația sa de club 
s-a grăbit să apeleze (pe lingă bel
gianul Vercauteren) la scoțianul 
Johnston, ca al doilea străin 
(cît permite regulamentul), ac
ceptând ca Jorge să-și urmeze 
programul de refacere în Argen
tina natală. Cînd, ta 10 noiem
brie, Nantes l-a convocat pentru 
„amicalul" cu Algeria, Burru
chaga a dezamăgit, rămînînd în 
teren 43 de minute, dar juctad 
— după mărturisirile antrenoru
lui Budzihski „abia vreo 10— 
15“. I s-a acordat atunci o va
canță suplimentară, reîntâlnirea 
cu Nantes fiind prevăzută pentru 
primăvara lui 1988.

TABLOUL TURNEULUI FINAL AL C.E. 1988
Iată programul complet a! 

partidelor turneului final al C.E. 
1988 : 10.VI Dilsseldorf (20,13 ora 
locală) : R.F.G. — Italia (grupa 
A) ; ll.vi, Hanovra (15,30) : Da
nemarca — Spania (A) ; 12.VI 
Stuttgart (15,30) : Anglia — Ir
landa (B), Krtln (20,15) : Olanda 
— U.R.S.S. (B) ; 14.VI, Gelsen
kirchen (17,15) : R.F.G. — Dane
marca (A), Frankfurt/Main 
(20 15) • Italia — S-pania 
(A) : 15.VI, Diisseldorf (17.15): 
Anglia — Olanda (B), Hanovra

Iată însă că, surprinzător, 
Jorge și-a făcut reapariția — ba 
încă una triumfală — cu prlle- 
iul recentei partide Argentina — 
R.F.G., reeditarea ultimului act 
al „Mondialelor" din 1980. Bur-

uchaga nu numai că a lăsat o 
impresie deosebită, fiind „un 
magnific conducător de 1oc" 
(„l’Equipe") dar a șl înscris u- 
nloul gol al meciului, fructifl- 
cînd o centrare a iul Maradona! 
Satisfacției de la Buenos Aires 
i-a urmat... îngrijorarea de Ia 
Nantes, unde unul dintre cel 3 
„ătrangers" va deveni. în retur, 
rezervă '

3/idiu IOANIȚOAIA

(20,15) : Irlanda — U.R.S.S <B) ț 
17.VI, Mtinchen (2015) : R.F.G. 
— Spania (A), Kiiln (20.15) : 
Italia — Danemarca (A) ■ 18. VI, 
Frankfurt/Main (15 30).: Anglia — 
U.R.S.S. (B) Gelsenkirchen 
(15,30) : irlanda — Olanda (B).
Semifinalele se vor disputa ta 
21.VI la Hambur " (1 A eu 2 Bl 
șl ta 22.VI la Stuttgart (2 A eu 
1 B), ambele de la ora 20,15. Fi
nala este prevăzută pentru 25.VI, 
la MUnchen. d- la ora ÎS’"
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