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ACTIVITATEA SPORTIVĂ-PARTE INTEGRANTĂ
DIN VIAȚA NOUA A SATELOR

In preajma aniversării zilei de naștere șl a 
peste 55 de ani de eroică activitate revoluționa
ră a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
tineretul sportiv, asemenea întregului nostru 
popor. își îndreaptă gindurile, cu profund res
pect și aleasă considerație, spre secretarul 
general al partidului nostru, președintele Republi
cii, strălucitul arhitect al României de azi și al

viitorului socialist al patriei, ca un prinos de 
recunoștință pentru îndemnurile părintești ce îi 
sînt adresate permanent, pentru o muncă sus
ținută, superior calitativă. Reportajul nostru din 
acest număr surprinde aspecte din viața sportivă 
a satelor. în care activitățile de masă se înscriu 
tot mai convingător în preocupările copiilor, ti
neretului și ale vîrstnicilor...

Pretutindeni in fard

ÎNSUFLEȚITE ÎNTRECERI
SPORTIVE OMAGIALE

Coborînd ușor dinspre deal 
către malul Oltului, satul Co
muni, străjuit de bătrînul rîu. 
era cîndva — ca și celelalte 
așezări rurale din țara noastră 
— încremenit în timp, oamenii 
muncind din zori pe cîmp pen
tru puțina agoniseală necesa
ră întreținerii familiilor lor. 
De aici, toate orașele mai apro
piate, Slatina. Roșiorii de Ve
de sau Caracal, aflate la zeci 
de kilometri par. totuși. înde
părtate. Tocmai de aceea țăranii 
nu se prea îndemnau să plece 
din locurile natale. Acum. în
să...

Parcurgînd druihul celei mai 
bogate epoci din istoria pă- 
mintuiui românesc, sătenii din 
Comani s-au obișnuit. în linii 
mari, să-și ordoneze gesturile 
de muncă și de viață după ti
picul și rigorile confortului ur. 
ban, avînd la dispoziție școală 
nouă, grădiniță, magazin uni
versal, dispensar, cămin cultu
ral, asociație sportivă precum 
Si altele necesare activității co
tidiene. Iar cînd au de rezol
vat probleme speciale, dau o 
fugă pînă în tînărul oraș Dră- 
gănești-Olt (aflat la circa 2 
kilometri) de care aparține. în 
plan teritorial-administrativ și 
satul Comani. „Pînă In 1968, 
își amintește fostul învățător 
Iile Dumitrescu, cind comuna 
vecină Drăgăncști-Olt a trecut 
la statut de urbe, lumea din 
satul nostru s-a ocupat tot cu 
lucrul pămîntulul. După ce au 
apărut întreprinderea hidroteh-

„Top 12“ pentru seniori la tenis de masă

PRIMA COMPETIȚIE IMPORTANTĂ A SEZONULUI
Startul în noul an competi

tion» l 1988 al tenisului de ma
să va fi luat, simbătă și dumi
nică, in Sala Sporturilor din 
Tg. Mureș, cînd în Întreceri se 
vor afla cei mai buni 12 ju
cători și jucătoare ale tării, 
concursul -Top 12“ pentru se
niori, organizat de clubul Con
structorul din localitate, repre- 
zentînd una dintre cele mâi 
Importante dispute interne.

Timp de două zile se vor a- 
fla fată în față multiplii meda- 
liațl ai marilor competiții, 
campioni europeni de juniori, 
campioni balcanici, campioni 
naționali, cu toții animați de 
dorința de a oferi publicului 
partide de un cit mai bun ni
vel tehnic și spectacular. Iar 
Otilia Bădescu, Emilia Ciosu, 
Maria Alboiu, Kinga Lohr, Ma
rla Bogoslov, Anca Cheler, A- 
driana Năstase, Carmen Gă- 
geatu, lulia Rîșcanu. Daniela 
Șerban, C. Creangă, A. Fejer, 
V. Florear T. Cioclu, D. Cioca,

Azi și mîine

DINAMO-STEAUA LA
Astăzi și mîine. la București 

și Galati, turneul final al Pri
melor patru formații din cla
samentul Diviziei A — grupa I 
valorică la hochei pe gheață 
programează partidele DINAMO 
— STEAUA si C.S.M. DUNĂ
REA GALAȚI — SPORT CLUB 
MIERCUREA CIUC.

Partidele din Capitală se vor 
disputa de la ora 14. pe Patl- 

nică, cea de industrializare a 
sfeclei de zahăr și Filatura de 
bumbac, viața comănenilor a 
căpătat mari împliniri".

Fiii țăranilor din Comani, ni 
se spune, au învățat. în noul 
oraș, meseria aleasă, cum se zi- 
ce, la locul de muncă și ca să 
afle locul acesta n-a fost ne
voie să se îndepărteze prea 
mult de casă. Unul dintre a- 
ceștia este și Mircea Neguțoaia, 
din conducerea asociației spor
tive Oltul Comani, care după 
ce a devenit muncitor calificat 
a luat loc în băncile școlii pen
tru o pregătire profesională su
perioară. ajungînd un apreciat 
maistru la Antrepriza hidroteh
nică. De asemenea, tehnicianul 
Marian Dumitrescu, sudorul 
Ilie Coteneanu, mecanizatorul 
Marian Pîrvu, mecanicul auto 
Marin Mihăilă. foști elevi ai 
Învățătorului Ilie Dumitrescu, 
au o contribuție calitativă re
marcabilă în producție, fiind în 
același timp principalii anima
tori ai activității sportive din 
sat. Ei n-au uitat nici de în
deletnicirile pomenite din bă- 
trtni. astfel că în orele libere, 
cu toții lucrează pe tarlaua 
C.A.P.-ulul. Iar grădinile de 
lingă casele lor sînt din pri
măvară și pînă toamna tîrziu 
o adevărată bogăție !

Aflăm de la secretarul Bi
roului Executiv al Consiliului 
Popular orășenesc, tovarășul 
Ion Bălașa, că învățătorul Ilie 
Dumitrescu, la cel 64 de ani ai 
săi. muncește și astăzi, cu ace-

Cr. Ignat. R. Revisz, S. Crișan, 
T. Hettman, Cr. Tiugan etc. 
dispun de reale calități, ei can- 
didînd, totodată, și pentru un 
loc în echipele reprezentative 
care vor avea în perioada ur
mătoare de susținut importan
te si dificile examene. Cel din
ții. după cum se știe, va fi 
concursul „Europa Top 12“ de 
la Ljubljana, unde va fi pre
zentă Otilia Bădescu, a 7-a ju
cătoare a continentului, pentru 
ca în martie să urmeze Cam
pionatele Europene pentru se
niori.

Iată, deci, toate premisele ca 
acest concurs să satisfacă exi
gențele publicului, să ofere an
trenorilor criterii de apreciere 
privind forma sportivilor.

întrecerile se desfășoară, așa
dar, simbătă (de la ora 9 și 16) 
și duminică (de la ora 9). con
form sistemului „fiecare cu fie
care", stabilirea clasamentului 
făcîndu-se în funcție de numă
rul de victorii.

HOCHEI PE GHEAȚA
noarul ..23 August", iar la Ga
lați de la ora 17. pe patinoarul 
artificial, redat de curînd în 
folosință.

înaintea acestei etape a tur
neului final în clasament con
tinuă să conducă detașat echipa 
campioană. Steaua, cu 34 de 
puncte, urmată de Sport Club — 
20. Dinamo — 15 și Dunărea

lași entuziasm, în folosul obștii. 
Pentru neștirbita sa corectitu
dine. chibzuință și hărnicie, 
consătenii l-au ales președinte- 
________ Traian IOANIȚESCU 

(Continuare in pag 2-3)

ÎNOTUL, CU ȘANSE REALE LA OLIMPIADĂ, 
RĂMÎNE PORT-DRAPELUL NATAȚIEI NOASTRE

Disciplină a disciplinelor, 
socotită a forma. împreună eu 
atletismul, coloana vertebrală 
a mișcării olimpice, natația a 
început acest an aflat sub sem
nul celor cinci cercuri îngemă
nate cu semne bune, generate 
de startul lansat al înotătoare
lor noastre în concursuri pe 
trei continente. Ce va fi in 
continuare 7. iată o întrebare 
de actualitate (și) în cazul unui 
sport în plină și viguroasă de
tentă. O întrebare-generic și 
mai multe răspunsuri, pentru 
că federația de specialitate 
coordonează activitatea din înot, 
dar si din polo si sărituri în 
apă, fiecare dintre aceste 
ramuri cu specificul lor. Ori
cum. dialogul cu secretarul res
ponsabil al F.R.N., Lucian Du
mitrescu. nu putea să înceapă 
decît de la... Tamara Costache, 
Noemi Lung sau ceilalți prota
goniști al bazinelor de la noi. 
Așadar, primul răspuns :

— Lotul olimpic este format, 
în ce privește natația, din re
prezentanți ai înotului, care are, 
numai el deocamdată, capacita
tea de a se măsura de pe po
ziții de egalitate cu forte ale 
sportului mondial (poloul sl să
riturile sînt de nivel internațio
nal). Am cintărit din vreme, 
sub toate aspectele și. zicem 
noi. realist înainte de a veni 
să afirmăm că fetele noastre au 
sanse indiscutabile spre a ob
ține medalii mai multe și mai 
strălucitoare decît bronzul An. 
căi Pătrășcoiu de Ia ediția pre
cedentă. cel dinții trofeu in 
marea arenă olimpică. Pentru

SUCCESELE JUNIORILOR LA LUPTE GRECO-ROMANE 

NU POT COMPENSA NEIMPLINIRILE SENIORILOR
Intr-un număr trecut al zia

rului nostru, in cadrul prezen
tei rubrici, ne-am referit la 
rezultatele și perspectivele lup. 
telor libere. De data aceasta 
este rîndul să fie analizați 
practicanții celuilalt stil — gre
co-romane.

Ca de obicei, anul preolimpic 
a fost foarte bogat în mari 
competiții internaționale. Lup
tătorii europeni s-au aliniat la 
startul Întrecerilor continenta
le din Finlanda, ca și la cel al 
Campionatelor Mondiale de la 
Clermont-Ferrand, acestor do
uă mari competiții ale senio
rilor adăugîndu-li-se o serie de 
turnee internaționale pregăti
toare. Campionatele Europene 
de juniori, ca și Campionatele 
Balcanice.

Judecind prin prisma rezul-

In întîmpinarea aniversării 
zile’ de naștere și a peste 55 
de ani de activitate revolu
ționară a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii. In în
treaga țară au avut loc sau se 
află în plină desfășurare însu
flețite manifestări sportive. 
Iată cîteva dintre acestea :

BUCUREȘTI. în organizarea 
Clubului Sportiv Școlar Triumf 
și în colaborare cu A.S. Agro
nomia. școlile nr. 17 și 118 și 
Liceul nr. 22. un reușit festival 
cultural-sportlv s-a desfășurat 
în sala Institutului Agronomic 
din Capitală. El a cuprins un 
montaj de recitări si coruri pa
triotice. exerciții de gimnasti
că sportivă și ritmică, evoluții 
la sol și cu obiecte etc. De sub
liniat contribuția pe care 
și-au adus-o la acest frumos 
festival, alături de elevi și ele
ve de la unitățile sportive și 
instituțiile de învățămînt a- 
mintite, cadrele didactice și 
tehnice de specialitate, printre 
care Ana Moțet. Elena Lixan- 
dru. Doina Firică. Eliza Stoica, 
Dana Encuțescu. Marilena Pe- 
rețeanu, Cristina Ioan, Steluța 
Formescu și Mihaela Tîrnovean. 
sub îndrumarea profesorilor co
ordonatori. I. Sabău și M. Si- 
mion.

SĂCELE. Intr-o organizare 
excelentă, asigurată de cercul de 
turism al Comitetului U.T.C. al 

cei nouă din actualul lot, avind 
în frunte marile sportive numi
te Noemi Lung .și Tamara Cos
tache alături de alte talente ca 
Stela Pura sau Luminița Do- 
brescu programul de pregătire 
a fost intocmit în cele mai mici 
amănunte, împreună cu Centrul 
de Cercetări _ șl Centrul de Me
dicină Sportivă, colaborarea cu

’ întreabă, —
federațiile răspund

acestea — trebuie neapărat să 
subliniez — căpătînd în ultima 
vreme o eficiență mereu spori
tă. Iar afirmația este valabilă 
nu numai vizavi de lotul marilor 
speranțe '88 (asigurat cu cinci 
antrenori, între care Gheor- 
ghe Dimeca. Mihail Gothe. Cris
tina Șopterian. plus alte cadre 
de diverse specialități).

— Vă referiți, de bună seamă, 
la garniturile schimbului de 
mîine al înotului, care, există 
destule semne I. lasă să se în
trevadă promisiuni (și) pentru 
performanta viitorului apropiat. 
Greșim cumva ?

— Avem, intr-adevăr, temeiul 
pentru a putea privi cu încre
dere spre ziua de mîine a îno
tului nontru. Acesta nu mai 
trăiește printr-un sportiv sau 
doi de excepție. Așteptăm, ast
fel. un bilanț din care să nu 
lipsească strălucirea aurului la 

țațelor cu care reprezentanții 
tării noastre au încheiat cele 
două mari competiții ale se
niorilor. trebuie să spunem că 
realizările luptătorilor de la 
greco-romane s-au situat sub 
nivelul celor cu care ne obiș
nuiseră sportivii români. Vasi- 
le Andrei (100 kg) a fost sin
gurul dintre reprezentanții noș
tri care au reușit să urce pe 
podiumul de premiere la Cam
pionatele Europene. cucerind 
medalia de argint. Este adevă
rat că alți trei luptători ro
mâni au fost foarte aproape de 
cucerirea medaliilor de bronz. 
Petre Cărare (68 kg). Sorin 
Herțea (82 kg) și Ion Grigoraș 
(130 kg) clasîndu-se pe locul 4. 
iar Gheorghe Savu (62 kg) și 
Ilie Matei (90 kg) s-au situat 
pe locul 6. dar rezultatele pe 

întreprinderii Electroprecizia. în 
localitate s-au întrecut nume
roase echipaje reprezentînd 
cercuri turistice din București. 
Pitești (38 de concurenți 1), Tg. 
Mureș Sibiu. Mediaș, Galați, 
Brașov, Slobozia. Zărnești etc. 
Pe primul loc si cîstigător al 
„Trofeului Săcelelor" — echipa
jul cercului turistic ..Steaua 
Munților", din Pitești. (V. Se- 
căreanu, coresp.)

VATRA DORNEI. Pe pîrtiile 
din stațiune și pe dealul Rune, 
peste 150 de iubitori ai schiu
lui din Vatra Dornei si din așe
zările învecinate s-au întrecut 
într-un interesant concurs cîsti- 
gat de Simona Băștlnaru si P. 
Grigoraș, la slalom uriaș. Adria
na Ștefan la 3 km fond. Cristi
na Niculăică și Fi. Dobrincu, 
toți de la C.S.Ș. Vatra DorneL 
(I. Miron, coresp.)

PIATRA NEAMȚ. tn localita.
te. sub egida C.J.E.F.S. Neamț 
si a Clubului Sportiv Școlar 
Olimpia, s-a desfășurat un a- 
trăgător turneu de minifotbal 
pentru copii si pionieri, cu 
participarea a 22 de echipe din 
diferite orașe. Cele mai multe 
victorii le-au obținut reprezen
tanții Bacăului, urmați de cei 
ai orașelor Focșani și Piatra 
Neamț. De subliniat sprijinul 
de care s-a bucurat această ac
țiune sportivă din partea Inspec. 
toratului școlar județean si a 
Comitetului municipal al U.T.C. 
(I. Vlad Zaharia. coresp.)

„europenele" de juniori, din O- 
landa (28—31 iulie) unde ma
rea speranță va fi sibianca 
Livla Copariu. învingătoare de 
curînd în fața celebrei Kristin 
Otto, după cum brălleanca Ale
xandrina Croitoru. brasoveanca 
Corina Dumitru (toate trei me
daliate Ia ediția din 1987 a în
trecerii) sau debutant!! Caria

Interlocutor: 
LUCIAN DUMITRESCU, 

secretar responsabil 
al F.R.N.

Negrea, din Reșița, Marius Cri
șan, din Hunedoara. Diana 
Ureche, din Cluj-Napoea — și 
lista nu se epuizează — au. la 
rîndul lor. gînduri ambițioase 
și... justificate. Ne preocupă, 
apoi, debutul in importante 
competiții internaționale a unei 
noi garnituri, pe lista pentru 
Concursul Prietenia din Ungaria, 
din luna august, apărînd nume 
ca acelea ale sibience! Liana 
Coman. brăilencei Beatrice Coa
dă, sucevenilor luliana Pantello- 
mon sau Radu Doroftei resîțe- 
nilor Bogdan Căllnescu si Ca
rina Tărăpoancă plolestenilor 
Georgiana Ștefan sau Alexandru 
Iancovicl. Tehnicienii noștri și-au 
spus însă că e bine să priveas
că si mai în perspectivă rezul-

Geo RAEȚCHI

(Continuare In oao a 4-a)

ansamblu n-au fost de natură 
să-l mulțumească pe numeroșii 
iubitori ai acestui sport.

Au existat speranțe că între
cerile mondiale de la Clermont- 
Ferrand vor aduce un reviri
ment în comportarea luptători
lor de la greco-romane dar 
performanțele reprezentanților 
noștri în loc să crească s-au si
tuat Ia un nivel și mai scăzut: 
o singură medalie de bronz (a- 
celași Vasile Andrei). două 
locuri 4 (Sorin Herțea și Ion 
Grigoraș), un loc 5 (Ilie Matei) 
și un loc 6 (Mihaî Cismaș).

In această situație, noul co
lectiv de tehnicieni format din 
Gheorghe Șuteu (antrenor 
principal). Virgil Gherasim și

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. 2-3)



DIN TUȘNADPATINATORII

In aceste zile asis-

șl

pe Valea Rișnoavei

LA BIATLON

PĂLTINIȘUL

ÎN PLIN SEZON

sla-

aflați la vîrsta ju- 
progresează văzînd

pre
ia

al 
de

De azi plnă duminică.

bobului și a 
în fiecare an

acum 
starturi se

BRAȘOV'

Asociația sportivă .Șoimii" 
din Tușnad-Băi are excelente 
condiții pentru practicarea 
sporturilot de iarnă, pîrtiile 
de săniuțe de schi și pati
noarul natural stînd la dispo
ziția localnicilor și a oameni
lor de diverse vîrste șl pro
fesii venlțl să-și petreacă va
canțele în cunoscuta stațiune 
montană harghiteanâ. Deoare
ce este situată în zona „polu
lui frigului" din țara noastră 
înghețul a venit aici mal de
vreme (zăpada se lasă Încă 
așteptată), tacul Ciucaș deve
nind locul de Intîlnire a ama
torilor de patinaj. Printre a- 
ceștia se află și numeroși e- 
levl de la școala generală, din 
rlndui cărora Inimosul anima
tor care este Nicolae Toth a 
depistat și format de-a lungul 
anilor fete și băieți care au 
urcat crin muncă, dăruire

renunțări, treptele consacrării. 
Ileana Tompoș, Emerik Mlkloș 
sau Csaba Adorian au îmbră
cat tricourile de campion la o 
probă sau alta, făcînd parte 
din loturile reprezentative de 
seniori. în prezent, frații 
Tânde și Dezideriu Horvath, 
Robert Finta, Evrika Nicolae, 
Robert Girbea șl alții viitori 
performeri 
nioratulul 
cu ochii.

Ce face — -------- ------ --- -
tentul medical Nicolae Toth 1 
„Ceea ce face de mai mulți 
ani, ne-a spus directorul sta
țiuni! Nicolae Savuli. Caută, 
adică, fără odihnă, din rindul 
copiilor membrilor asociației 
noastre sportive „Șoimii", ta
lente, pentru secția de perfor
manță a S.C. Miercurea Ciuc". 
(Tr. IOANIȚESCU).

Divizia A de baschet feminin

VOINȚA - OLIMPIA, LA-A TREIA „REMIZĂ" 
IN ACEST CAMPIONAT

Of AZI, „CUPA ROMÂNIEI" LA

O interesantă 
competiție de Nat
ion se va desfășu
ra. începîi.d de as
tăzi pînă dumini
că. pe Valea Rîș- 
noave’ .îngă Pre
deal. Este 
-le .Cupa 
Brasov" 
tradițională. 
Ia starturi vor 
prezent) și 
biatloniști 
pute-nlcu! club din 
R. D Germană 
Dynamo Zinwald 
Cupa Dinamo din 
acest an capătă și 
un caracter inter
național. Iată pro
gramul. vineri : 20 
km seniori și 15 
km juniori : du
minică : probele
de ștafetă.

vorba 
Dinamo 

întrecere 
Cum 

■ fi 
cîțiva 

de la

Telescaunul din Poiana Brașov func
ționează zi-lumlnă in aceste zile, cind 
zăpada mai rezistă pe Cristianul Mare 

Foto: Aurel D. NEAGU

Practicarea 
săniei atrage 
un numeror public pe pîr- 
tia populară din Poiana Co
marnic șl Poiu Lung. Aici 
au fost organizate tradițio
nale concursu *i. din dorința 
de a -timula. în continuare, 
aceste discipline ale lunecă
rii pe zăpadă cu vechi tra
diții. șl de a fi depistați noi 
portivi je talent. Să nu ui

tăm că de pe aceste melea
guri au porni* spre culmile 
măiestrie, sportive maestrul 
emerit al sportului ion Pan- 
țuru medaliat olimpic. îm
preună cu Nicolae Neagoe. 
în 1968. ia Grenoble. Au fost 
mereu organizate concursuri 
în Comarr d • unde tineri 
și foart- tineri sportivi au 
făcut primi, pași pe drumul 
performanței în bob sau sa
nie. Printre cei care 
așteaptă 
află : R. 
dicu. frații Gh 
I. Bunghez. k, 
Walsangeacom, 
Bîrlă. I. Savu 
alții. încă din 
de construcție 
fost puse la punct pînă la 
cel mai mic detaliu tehnic, 
așa îneît se așteaptă cu în
credere startul în noile con
cursuri. fnrof I. CIULEA).

noile
Plumb Gh. Ghiber- 

și I. Botoacă, 
Plumb, Gh. 
A. Enoae, I. 

C. Borșoiu și 
vară, boburile 

proprie au

In vederea noului 
sezon, pîrtiile din sta
țiunea Păltiniș au fost 
amenajate, curățite și 
minuțios pregătite. De 
asemenea și instala
țiile pe cablu se 
zintă bine puse 
punct.

Primul 
sezonului 
schi se 
la 5 februarie : 
Șoimii IPA Sibiu 
schi fond. Dar, 
acum 
comisiei 
tate, pîrtla a fost deja 
deschisă de către micii 
schiori de... 5 ani, 
care s-au întrecut în 
cadrul tradiționalei 
competiții dotate cu 
„Cupa speranțelor si- 
biene" anul acesta a- 
flată la a cincea edi
ție. După cele două 
etape, desfășurate la 
interval de o săptămî- 
nă iată învingătorii : 
cat 5 ani : Crlstine 
Benning și Peter Hor-

concurs 
oficial 

va desfășura 
Cupa 

la 
pînă 

în organizarea 
de speciali-

BULETINUL ZĂPEZII
Prin amabilitatea Institutului de 

Meteorologie și Hidrologie am aflat 
grosimea stratului de zăpadă într-o 
serie de zone montane t Semenic 60 
cm. Cuntu (Muntele Mic) 28 cm, 
Țarcu 52 cm. Pargînd 29 cm, Pălti
niș (Sibiu) 30 cm, Sinaia 16 cm, Pre
deal 7 cm. Ceahlău Toaca 31, cm, 
Rarău 33 cm, Băișoara 9 cm, Vlă- 
dcasa 33 cm.

3 ani : Adina Marcu 
și Dan Lașiță. Proba 
adevărului — un 
lom organizat pe pîr-

nikel ; cat. 6 ani :: A-
dela Găvozdea și Pe-
tru Bontea ; cat. 7
ani : Alice Milu și
Alin Găvozdea ; cat.

tia Onceștî. (Hie IO- 
NESCU — coresp.).

După desfășurarea etapei a 
xiv-a (Intermediară' a Campio
natului Național de baschet fe
minin clasamentul competiției 
se prezintă astfel : 1. Universi
tatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na- 
poca 49 p. 2. Voința C.S.Ș. 2 
București 47 p 3. Chimistul 
C.S.Ș. Rîmnicu Vîlcea 43 p, 4. 
Olimpia București 43 p, 5. Ra
pid C.S.Ș. 5 București 32 p, 3. 
Po'itehnica Mine-Energie C.S.Ș. 
4 București 32 p ; 7. Voința Bra
șov 52 p. 8. Comerțul C.S.Ș. Tg. 
Mureș 43 p, 9. Mobila C.S.Ș. 
Satu Mare 42 P- 10. Metalul 
I.M.P.S. Saionta 40 p, 11. Poli
tehnica C.S.Ș. Timișoara 38 p, 
12. Prahova C.S.U. Ploiești 37 p. 
Rezultate și amănunte :

GRUPA 1-6

primelor în vederea derbyului 
de sîmbătă și duminică, cu Vo
ința la București. Au înscris : 
Mărginean 2+6, Dragoste 9+0, 
Enyedi 13+6, Popa 2+2, Veres 
13+13, Costanașiu 3+9. Dragoș 
16+12 Boyte 8+8, Vlgh 6+4, Mo
ra- 8+4, Manasses 11+8, Kiss 
17+21 pentru gazde, respectiv 
Pîrvan 5+16 Trică 7+3, Biduia- 
nu 2+0, Iancu 5+4, Cristescu 
17+7, Lefter 28+30, Pinter 0+23, 
Alixandru 6+0 Arbitri : P. Bara
— R, Vaida (miercuri), P. Bara
— A. Hohl (joi) (Mircea RADU
— coresp.).

GRUPA 7-12

„Cupa României" la handbal 
masculin, ediția a iX-a, desfă
șurată sub genericul Daciadei, 
programează — începînd de as
tăzi șl pînă duminică — etapa 
a n-a, principală Este momen
tul în care intră in competiție 
șl cele 12 divizionare A, alătu- 
rîndu-se celor patru cîștigătoare 
ale seriilor eta. el anterioare. 
Jocurile se vor desfășura după 
următorul program : SERIA A, 
la P’tești — Steaua. Universi
tatea Craiova Metalul Bistrița 
și Constructorul Arad ; SERIA 
B la Tîrgovlște — Dinamo 
București, Dacia Pitești, A.S.A. 
Electromureș Tg Mureș și Trac
tor"! Brașov • SERIA C, la Bis
trița — H.C. Minaur Bala Mare, 
Dinamo Brașov. Universitatea 
C.U.G. Cluj-Napoca și Construc

torul 
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RULMENTUL BRAȘOV - MUREȘUI

VOINȚA C.S.S. 2 BUCUREȘTI 
— OLIMPIA BUCUREȘTI 1—1 : 
72—60 (40—29) și 66—72 (39—34).
Și cea de a treia dublă intîlnire 
desfășurată în campionatul ac
tual între aceste echipe s-a ter
minat remiză, spre folosul for
mației... Universitatea Cluj-Na- 
poca, aflată ac im în fruntea 
clasamentului cu un avans de 
două puncte. Referitor la par
tida de ieri, menționăm începu
tul bun al echipei Voința (32—20 
în min. 15), după care Olimpia 
a remontat coș după coș, pentru 
ca în min. 24 să ia conducerea 
(44—43). In continuare, acțiunile 
eficiente realiza e de Romela 
Cristea și Mălina Marinache au 
adus un spor de puncte echi
pei Olimpia, decisiv în obține
rea unei victorii meritate, la 
care și-au adus contribuția și 
celelalte jucătoare datorită în 
special aportului în apărare. La 
Voința, apreciem că schimbările 
pre- des^ au diminuat din co
eziunea „5“-ului aflat în teren. 
Au înscris : Marinache 29, Cris
tea 27, Stingă 6. Bîră 2, Badinici 
2, Stoichiță 3, Sipoș 3 pentru O- 
limpia, respectiv Ștefan 23, Ca- 
loianu 1, Urogdi 8 Jugănaru 3, 
Filip 3 Bor' 8, Cocîrlan 2, Mă- 
ringuț 18. Ireproșabil arbitrajul 
prestat de O. Vestinian și M. 
Oprea.

Dumitru STĂNCULESCU

POLITEHNICA MINE-ENER
GIE C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI — CHI
MISTUL C.S.Ș. RM. VÎLCEA 
1—1 : 79—77 (42—40) și 63—65
(31—31). Studentele au ratat vic
toria în partida de ieri, pentru 
că în final atunci cînd II s-a 
ivit această posibilitate.- la sco
rul de 63—60 pentru vîlcence. 
Gabriela Pandrea (care pînă în 
acel moment jucase foarte bine) 
a comis două greșeli copilărești, 
inexplicabile pentru valoarea ei. 
"e se întîmplase oînă atunci 7 
Meciul a fost plăcut, cu multe 
faze palpitante cu apărări a- 
tente și o suită de aruncări 
reușite, de coșuri de 3 puncte 
în care s-a evidențiat Hora (cu 
5 realizări). Ș n ort 1 vele de la 
Chimistul, atî timp cit au res
pectat indicații antrenorului 
Alexandru Moise, au condus os
tilitățile în teren și se părea că 
vor obține o victorie facilă : 
21—13 în min 12, 50—38 in min. 
28. Dar. prea sigure de succes. 
Petre, Nițu’escu, Manea și Barbu 
au înceout să irosească din 
zestrea de puncte și așa s-a a- 
juns la finalu’ incandescent de 
care am vorbit la început. Au 
înscris : Pandrea 22, Făgără- 
șanu 6, Dăian 6. Gera 10. Hora 
16, Postelrilcu 3 pentru bucu- 
reștence. resnectiv Teîltolu 2. 
Petre 12, Nitulescti 7, Manea 21, 
lonescu 9. Barbu 14.

Au arbitrat bine C. Dumitra- 
che și I. Ccmat. .

Paul IOVAN

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VII
TORUL CLUJ-NAPOCA — RA
PID C.S.Ș « BUCUREȘTI 2—0 : 
108—70 (55—38) și 93—83 (51—34).
în fiecare repriză I, antrenorii 
clujeni au folosit jucătoarele de 
bază, pentri ca apoi să utilizeze 
rezervele. în scopul odihnlrli

POLITEHNICA C.S.Ș. TIMI
ȘOARA — MOBILA C.S.Ș. SATU 
MARE 1—1 : 81—84 (35—37. 71—71) 
șl 80—61 (4.—30) Ambele me
ciuri au fost de slab nivel teh
nic, greșelile și ratările fiind 
uneori supărătoare. Se pare că 
pregătirea fizică nesatisfăcătoare 
afectează potențialul jucătoare
lor în condițiile etapelor inter
mediare. Coșgetere : Kovacs
19+35 Grădinaru 26+15. Stamin 
18+8, G. Nagy 15+8 pentru gaz
de, respectiv Szenes 25+21, Szocs 
22+7, Moldovan 11+6. Arbitri : 
I. Antonescu — L Breza 
(miercuri), G. Dutka — I. Anto
nescu (joî> (Constantin CREȚU
— coresp.).

METALUL 1JH.P.S. SALONTA
— COMERȚUL C.S.Ș. TG. MU
REȘ 2—0 : 75—61 (32—26) și 72— 
60 (49—39). Mal insistente șl mal 
eficiente în acțiunile ofensive, 
sportivele din Saionta au obți
nut două victorii prețioase. Coș
getere : Balogh 22+19, Leitner 
20+4. Brînda 12+13 de la gaz
de, respectiv Sandor 16+28, 
Griinwald 14+16, lies 13+9. Ar
bitri : Z. Raduiy și G. Ioan. 
(Iile GHIȘA — coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — C.S.U. 
PRAHOVA PLOIEȘTI 2—0 : 
105—88 (61—42) și 113—59 (39—28). 
Victorii categorice ale brașoven- 
celor ; in cursul meciurilor au 
fost realizate 27 de aruncări de 
3 puncte, recordmane fiind Hinda 
(10) și Grigoraș (8). Coșgetere: 
Jerebie 28+31, Hînda 28+16. Gre- 
cu 14—9 de la gazde, respectiv 
Lambrino 14+22, Grigoraș 26+8. 
Arbitri : G. Manolescu — A. 
Cuțov. (Carol GRUIA — coresp.).

O frumoasă aruncare la coș e- 
xecutată de junioara Laura Ni- 
țulescu. jucătoare de bază in 
divizionara A Chimistul C.S.S. 
Rîmnicu Vîlcea. Fază din meciul 
cu Politehnica Mine-Energie 
C.S.S. 4 București.

Foto: N. PROFIR

RETROSPECTIVE 1987, PERSPECTIVE 1988
(Urmare din pag. 1)

Cornel Petrescu, a simțit ne
voia întineririi lotului și a 
perfecționării programului de 
pregătire. Turneele internațio
nale din Suedia și Finlanda, la 
care au participat luptătorii 
noștri fruntași în ultima lună 
a anului s-au încheiat cu rezul
tate promițătoare: Cărare. Her- 
țea si Matei au ciștigat con
cursurile (primii doi. de cîte 
două ori) printre învinșii lor 
numărîndu-se și actualii cam
pioni mondiali ai categoriilor 
respective. Sigur, a fost vorba 
despre două turnee internațio
nale amicale, dar concursurile 
au dovedit că. atunci cînd spor
tivii sînt foarte bine pregătiți.

pot obține victorii chiar și în 
fața unor luptători de mare va
loare.

In altă ordine de idei, refe- 
rindu-ne la preocuparea pen
tru pregătirea schimbului de 
mîine. am remarcat progresele 
însemnate realizate de o se
rie de tineri, ca Ender Memet, 
Gabriel Bivolarii, Anton Arghi- 
ra. Ion Irimiciuc, Cătălin Tro- 
fin, Mircca Constantin, spor
tivi care și-au demonstrat sal
tul valoric cu ocazia turneului 
final al Diviziei A, fiind selec
ționați în lotul național pentru 
competițiile din acest an. Ră- 
mînînd în sfera activității ti
nerilor luptători, referindu-ne. 
deci, la perspectiva luptelor

greco-romane din țara noas
tră. trebuie să amintim și re
zultatele îmbucurătoare reali
zate de juniorii români la 
Campionatele Europene de la 
Katowice: o medalie de aur 
(Ender Memet), una de argint 
(Adrian Munteanul și patru de 
bronz (Valentin Rebegea, Ale- 
xe Baeanov, I.aurențiu lacob 
și Florin lacob), delegația tă
rii noastre ocupînd locul 3 în 
clasamentul pe națiuni

O reconfirmare a valorii in 
creștere a tinerei noastre gar
nituri naționale au prilejuit-o 
și Campionatele Balcanice de 
la Salonic, unde juniorii ro
mâni au cucerit șase titluri de 
campioni (din zece posibile).

depășind in clasament puterni
ca echipă a Bulgariei, reușită 
pe care n-au mai realizat-o de 
foarte multi ani. învingători au 
fost: V. Rebegea, R. Strubert, 
M. Constantin, C. Trofin, G. 
Bivolaru, I. Irimiciuc.

Amintind aceste frumoase 
succese ale juniorilor, trebuie 
să facem precizarea că ele sînt 
urmarea firească a unei mai 
temeinice preocupări centru 
formarea și pregătirea schim
bului de mîine problemă care 
a început să stea mai mult în 
atenția federației de specialita
te în ultimul an. Noul colectiv 
de tehnicieni, format din Vic
tor Dolipschi (antrenor prin
cipal). Ion Dragomir și Carol 
Badea, se ocupă temeinic și 
cu pricepere de selecția și 
perfecționarea cunoștințelor ti-

ÎN DIVIZIA A LA HAI
BRAȘOV, 21 (prin telefon). Din chei

nou sală plină pînă la refuz la golv
un meci feminin de handbal, de în 
astă dată față in față aflîndu-se Ruli 
Rulmentul și Mureșul Tg. Mureș, însă
întilnire din etapa a X.a a Di. din
viziel A. La fluierul final al ar. de
bitrilor tabela electronică indica inse
o victorie netă a oaspetelor: Rul- Mui 
mentul — Mureșul Tg. Mureș ater
16—22 (9—14). Chiar din debut ape:
brașovenceie au ratat două a- fost
tacuri, prompt fructificate de Să
Mureșul care, prin Matefi, în- gaz,
scrie de două ori consecutiv. prlr
Rulmentul (fără Tache. intrată 7 m
abia în min. 19. deși a mal apă- che
rut pe teren în min. 12 pentru rest
o aruncare de la 7 m, ratată în- 
să) irosește — datorită pripelii — _ i
atac după atac, prima repriză In. ROI

FESTIVALUL ȘAHIST
Tradiționalul turneu interna- Foi

țional de șah de la Călimănești Sin
se va desfășura intre 1 și 13 fe- teri
bruarie. în cadrul „Festivalului ria]
șahist vîlcean". Organizatorii Tit
contează pe o participare valo- (Ui
roasă, alături de sportivii noș- tur
tri (al căror lot nu a fost defi- un
nitivat incă) fiind invitați ma- ril<
rii maeștri Ratimir Holmov și țioi
Mark Teitlin (U.R.S.S.). GyozS nai

ACTIVITATEA SPORTIVĂ-Pi
(Urmare din pag. 1)

le Comitetului de. cetățeni al 
Circumscripției nr. 18 Comani. 
S-a confundat cu satul, îi a- 
parține și a învățat atîtea ge
nerații cu dragoste, cu tact și 
înțelepciune, convins fiind că 
un dascăl de școală are multi
ple îndatoriri. Privim cîteva 
fotografii cu foștii săi elevi, la 
orele de educație fizică. Sînt ți
nerii născuți aici. care, după 
trecerea prin ucenicie (școala) 
au urcat treptele măiestriei 
sportive, integrîndu-se în sec
țiile unor mari cluburi de per
formanță. Am recunoscut chi
purile fostului multiplu cam
pion de box. Ion Popa, multă 
vreme merituos antrenor fede
ral. al valorosului automobilist 
Marin Dumitrescu, al voleiba
listei Constanța Marcu-Caracaș, 
fostă componentă de bază a 
echipei naționale, și al handba
listului George Burcca. absol
vent al I.E.F.S.. astăzi un a- 
preciat antrenor divizionar, la 
Universitatea Craiova. Sportivii 
fruntași de ieri se țin bine :
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Mărfi, in sala „23 Au

„CUPA STEAUA"
Tradiționala întrecere atleti- te

că dotată cu Cupa Steaua se "
va desfășura marți. începînd r
de la ora 16 în sala bucures- f

nerilor luptători, succesele a- I
cestora din ultima vreme stînd î
mărturie în acest sens și. în a- l
celași timp, o promisiune pen- i
tru anii viitori. Firește, pregă- 1
tirea acestor tineri trebuie con- 1
tinuată cu toată seriozitatea și 1
competenta pentru ca trecerea l
lor de la juniori la seniori să <
se facă firesc, pe același drum 1
ascendent, pe baza unor acu
mulări temeinice și cu conti
nuitate.

Referindu-ne la marile com
petiții din acest an — Campio
natele Europene și Jocurile O- 
limpice —. din discuția cu an
trenorul principal al lotului na
țional și olimoic. Ghcorghe Șu- 
teu, am desprins concluzia că. 
deși au fost selecționați multi 
tineri talentați. în echipa de 
bază nu se vor putea opera
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în prezentarea revistei pariziene „France FootDall“

CLASAMENTUL REPREZENTATIVELOR
EUROPENE IN 1987
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Cel mai complet clasament 
al reprezentativelor europene 
în cursul unui an competițional 
este prezentat de revista 
„FRANCE FOOTBALL". care 
alcătuiește această ordine pe 
baza cifrelor, a rezultatelor în
registrate de echipele naționale 
de pe continentul nostru de-a 
lungul unei întregi stagiuni. 
După ancheta „Balonul de aur", 
publicația din Paris a prezen
tat și 
ment. 
ocupă 
— în

tradiționalul ei clasa- 
Reprczcntativa României 
un Ioc de frunte — 6 

lista de 33 formații ale 
continentului. Primul loc a 
fost atribuit Angliei; urmează 
formațiile Italiei, Olandei, U- 
niunii Sovietice, R.F. Germania 
și României. Dar iată pe ocu
pantele primelor 10 locuri ale 
clasamentului „France Football" 
(cu liniile cifrice care au dus 
Ia stabilirea acestor poziții), 
precum și situația. în continua
re, pînă la locul 33. Deci :

1. Anglia 8 4 3 1 20— 7
2. Italia 10 6 3 1 15— 3
3. Olanda 7 4 3 0 13— 2
4. U.R.S.S. 9 5 3 1 12— 5
5. R.F. Germania 9 4 4 1 10— 5
6. ROMANIA 9 5 3 1 19—11
7. Irlanda 8 6 11 14— 3
8. Spania 7 4 12 16—10
9. Bulgaria 7 5 0 2 15— 5

10. R.D. Germană 10 5 2 3 16— 9

in cla-ordinea

Finlanda, 30. Malta, 31. Cipru, 
32. Luxemburg, 33. lbania.

Clasamentul de mai sus

eștrii în- 
(Bulga- 

oslavia), 
Karoly 

alei cu 
avea loc 

jucăto- 
interna- 

Iternatio-

I
I
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In continuare, 
samentul „France Football" este 
următoarea: 11. Suedia. 12. Da
nemarca. 13. Scoția, 14. Ceho
slovacia. 15. Ungaria 16. Iu
goslavia. 17. Belgia, 18. Țara 
Galilor. 19. Polonia. 20. Elve
ția, 21. Grecia. 22. Portugalia. 
23. Franța, 24. Islanda. 25. 
Norvegia. 26. Turcia. 27. Aus
tria. 28. Irlanda de Nord 29.
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cultural. Și ce va face d ■ acum 
înainte în iernile, primăverile, 
verile și toamnele de pensie? 
O. are atîtea de făcut! Va con
tinua să caute, fără odihnă, noi 
talente în sport, cum promit să 
ajungă Mihaela Tobescu și Flo
rin Rădulescu, campioni jude
țeni de tenis de masă, hand- 
baliștii Lori Tobescu, Ion Stă- 
nescu, Nicolae Trăsnea, fotba
listul Florin Simion și alți ti
neri sportivi care îi inspiră 
multă încredere. Intenționează 
să înființeze totodată, un cerc 
turistic, sub deviza „Să ne cu
noaștem patria!" și are de ase
menea în proiect întocmirea 
unui chestionar destinat 
rilor cu întrebarea: Ce 
vă place?" pentru a veni 
tîmpinarea preferințelor 
torilor de mișcare, „r 
ne-a mărturisit comunistul Ilje 
Dumitrescu, să muncesc alături 
de cei care au nobila misiune 
a luminării tinerelor generații, 
așa cum reiese din documente
le recentei Conferințe Națio
nale a partidului și cum per
manent ne îndeamnă iubitul 
nostru conducător, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
ctitorul României moderne".

...Oameni de ispravă, purtă
tori de lumină, ce pot fi în
tâlniți la scara întregii țări.

a 
fost stabilit pe baza rezultate
lor înregistrate în cele 133 de 
întîlniri disputate in Europa în 
cursul anului 1987. Media cel 
mai des întîlnită a numărului 
de partide disputate de o se
lecționată este de 9. Anglia își 
datorează primul loc și atît de 
autoritarei ei calificări în tur
neul final al C.E. 1988. Acel 
scor net de 4—1 în fața selec
ționatei Iugoslaviei, la Belgrad, 
a contat decisiv în atribuirea 
primului loc. precizează co
mentatorul publicației din Pa
ris. Foarte aproape de linia de 
cbmportare a „ll“-lui englez 
se plasează echipele Italiei și 
Olandei, două dintre formați
ile întinerite ale continentului, 

tn privința echipei noastre, 
printre altele, „France Football" 
menționează : „O frumoasă as
censiune. Un asemenea loc se 
datorează unui debut de sezon 
cu totul remarcabil. Multă vre
me, de altfel, am crezut că fot
baliștii români vor realiza sur
priza în grupa primă — dc 
calificare in dauna Spaniei". 
Da, păcat că acel egal de Ia 
Vicna a împiedicat formația 
noastră să obțină un loc în 
competiția din iunie din R. F. 
Germania. Pentru că — dacă 
lăsăm Ia o parte singurul eșec 
din „amicalul" cu echipa Po- 
loniei, unde a prezentat o for
mație cu destule rezerve — 
„ll“-le nostru reprezentativ a 
realizat un sezon cu rezultate 
bune.

Parcurgînd. în continuare, 
clasamentul, notăm spectacu- 
loasa cădere a campioanei Eu
ropei. echipa Franței, ca și a 
altor selecționate cu palmarese 
redutabile (Belgia, Portugalia. 
Polonia. Austria). Dar și ascen
siunea unor echipe noi ca Ir
landa. Islanda sau Norvegia. 
Cum se vede, ofensiva „noului 
val" nu apare doar în comen
tariile de presă, ci si în clasa
mentele dictate de obiectivele 
cifre.

• Sîmbătă, 16 ianuarie. încă 
nu se luminase de ziuă cînd 
jucătorii Rapidului urcau și 
coborau pe aleile din Bușteni. 
„Cum să ieșim afară dacă nu 
s-a luminat dc ziuă?" — a ex
clamat unul dintre ei la solici
tarea antrenorilor. Au Ieșit, to
tuși, potrivindu-Ii-se parcă pro
verbul cel vechi: cine se scoa
lă de dimineață... Și Rapid 
vrea să rămînă... divizionară A 
la sfîrșitul campionatului. • 
Cot la cot cu jucătorii a aler
gat și Ion Dumitru, deși hotă- 
rîrea sa de a nu mai juca era 
luată mai de mult. • „N-am 
avut pină acum nici o reținere 
din partea vreunul jucător — 
afirmă antrenorul secund. Ilie

nii, echipa își pune mari spe
ranțe pentru rezolvarea ei. • 
Primul e mai tăcut de felul lui 
al doilea, mult mai volubil, 
ne-a spus: „N-am ezitat nici o 
clipă să vin la Rapid, tn Giu- 
lești e mai multă animație de- 
cît in Regie, deși cele două 
stadioane sint despărțite doar 
de o stație de tramvai. Abia 
aștept să trăiesc clipa de du
pă primul gol pe care-l voi în
scrie pentru noua mea echi
pă". • Medicul Sergiu Tănă- 
sescu afirmă că doar doi ju
cători s-au prezentat cu câteva 
kilograme în plus (Toader și 
Bacoș). „N-a fost greu să Ie 
înlăture. Mai greu va fi cu 
Pușcaș și Vlad. cei dot jucători

te greu spre poarta Rapidului". 
Ștefan Popa, și el fost interna
țional de juniori, cu o expe
riență mult mai mare, conside
ră ; „Ne aflăm iarăși intr-o si
tuație grea, nu insă disperată 
totul e să pornim cu îndrăznea- 
lă in retur și să nu ne mai., 
batem singuri, cum am făcut-e 
de vreo două-trei ori in toam 
nă“. • Cu ce lot se va pre
zenta Rapidul la startul noulu 
sezon 2 Tată-1: Toader, Ciocan 
și Mânu (ultimul e posibil sâ 
treacă la Sportul Studențesc) 
— portari ; Marinescu, Matei. 
Cîrstea, Pal, Vlad. Rada (dacii 
va primi dezlegare de la U- 
niversitatea Craiova). Mânu II. 
Bacoș și Grigore — fundași :

Eftimie IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
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• IERI, LA CÎMPINA, In meci
de pregătire, Victoria București 
— Unirea * -----
Au marcat 
Topolinschi 
tin (min. 
coresn). ,
• A REINTRAT GABOR I tn 

partida amicală A. S. Drobeta 
Tr. Severin — Ccrvinul, dispu
tată miercuri la Drobeta Tr. 
Severin, și încheiată cu scorul 
de 1—1 (1—0), golul egalizator 
al hunedorenilo’ a fost marcat 
de Gabor (min. 89). Gazdele 
deschiseseră scorul prin David 
(min. 37). (S. Manafu — coresp.).
• LA SIBIU, I.P.A. — Poli

tehnica Timlșoa-a 1—0 (1—0). A 
marcat Schnell (min. 12). (Gh. 
Topîrceanu — coresp.).
• ASTAZI, la Brașov, echipa 

bucureșteană Victoria va întîlnl 
formația locală Tractorul (sta
dionul Tractorul, ora 15,30). 
Duminică, 24 ianuarie, stadionul 
I.C I.M. din Brașov va găzdui, 
eu începere de Ia ora 11, meciul 
amical dintre divizionara B cu 
același nume și Victoria Bucu
rești.

Cîmpina 3—0 (0—0).
: Stere (min. 48), 
(min. 50) și Augus- 

72). (C. Popescu —

• Se desfășoară din plin vîn- 
zarea biletelor la TRAGEREA 
LOTO 2 de duminică, 24 ianua
rie. Reamintim de aceea, tutu
ror iubitorilor acestui sistem că 
NUMAI ASTAZI șl MÎINE mal 
pot să-și Joace numerele favo
rite. Tragerile Loto 2 au parti
cularitatea de a atribui cîștiguri 
și pentru variantele la care NU
MAI 2 NUMERE ies ciștigătoare. 
ceea ce face ca lista participan- 
ților beneficiari de autoturisme 
„Dacia 1300" și cîștigurl in nu
merar de diferite cuantumuri 
să fie deosebit de generoasă. 
Tot in ceea ce privește formula 
tehnică se remarcă și faptul că 
cele 12 numere extrase sînt cu
prinse in 3 extrageri succesive, 
iar șirul numerelor din care se 
efectuează extragerile este rela
tiv restrîns de la i la 75. Așa 
se șl justifică de altfel, marile 
succese cu care este tncununată.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
de fiecare dată o asemenea mi
niatură care Împodobește pano
plia tragerilor ’a sistemul LOTO.
• Pentru cel interesați, rea

mintim că tragerea obișnuită de 
astăzi. 22 ianuarie, va avea loc 
în București, în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2. lncepînd 
de la ora 15.50 As-ecte de la 
operațiunile de tragere vor fi 
transmise la radio pe progra
mul '. ia ora 16.15 ; numerele 
extrase vor fi etransmlse la 
orele obișnuit

• ClSTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 15 IANUARIE 1988. 
Cat. 1: 1 variantă 100% —
autoturism Dacia 1300 și 4 va
riante 25% a 17.500 Iei; cat. 2: 
4.75 variante a 19.685 lei: cat. 
3: 21,50 variante a 4.349 lei;

Viza și eliberarea legitimațiilor-abonament de intrare la 
competițiile sportive pe anul 1988 se va efectua începtnd cu 
data de 1 februarie.

Legitimațiile-abonament eliberate și nevizate pînă la data 
de 15 martie a.c„ își pierd valabilitatea.

j Ion Dumitru: „SPERĂM SĂ W M 
I— Va mai juca Ion Dumitru, antrenorul Ra

pidului, și in retur ?

— Nu. nu voi mai juca I Gata, e foarte 
greu! Adică vreau să spun că eforturile la 

Icare îi supunem acum pe jucători sint atît 
de mari, incit — sincer fiind — eu nu le mai 
pot face fată. Pe de altă parte. insă. văzind 
cit de mult se... chinuie unii cu mingea, îmi 
vine, uneori, să arunc treningul și să intru 
iar in joc. Dar asta e o problemă generală, 
e a tuturor echipelor, nu numai a Rapidului, 
jucătorii buni, cei care știu cu mingea- opă
rind tot mai rar.

i O a doua întrebare, la care dorim un
,' răspuns la fel de sincer: va rămîne sau nu 
) Rapid în „A" ?
I — Rapid nu va retrograda, o spun cu toa- 
!’ tă convingerea- Pe ce mă bazez cind fac a- 

ceastă afirmație ? Spre deosebire de celelalte 
echipe din a doua jumătate a clasamentului, 
sintem singura care nu va avea in retur, 

I acasă, pe Dinamo, Steaua și Universitatea
Craiova. Avem opt jocuri pe care le vom 
putea ciștiga, pe care trebuie să le cîștigăm. 
Primul argument. Al doilea este acela că 
ne-am intărit lotul. Au venit Bozeșan 1 (de 

l la Sportul Studențesc). Nica. Vlad și Pal (de
Greavu. Ceî noi au fost repede 
asimilați. Atmosfera e foarte 
bună, toți sînt conștienți că au 
în fată 17 examene foarte grele 
și acum se pregătesc cu o ma
re ambiție, cu rîvnă, dar și cu 
un optimism căruia ne vedem 
obligati uneori să-î punem 
surdină". • Preocupări intense 
pentru încărcarea bateriilor în 
vederea returului; marea pro
blemă a Rapidului rămîne ine
ficacitatea. Tn Nica și Bozeșan 
I. debutanti sub culorile viși-

MAI DEZAMĂGIM SUPORTERII- J 

la Victoria), iar în privința lui Rada se pare A 
că o să avem înțelegerea clubului eraiovean. i 
pentru ca acesta să revină acasă. Plecăm, ' 
deci, de la premisa că putem să nu mai ce- \ 
dăm puncte pe teren propriu. $i dacă vom . 
aduce 3—4 de afară... '

— Va reuși Rapidul să le aducă ? i
— Dacă a reușit la Brașov si mai ales la '

Hunedoara in tur, de ce să nu o facă și in \
primăvară, cind nu va mai juca dominată .
psihic de startul pierdut din acest campionat. '
de la care de fapt ni s-au tras toate neca- i
zurlie ? Plus accidentările in lanț, avind in ,
tur vreo opt jucători indisponibili două sau '
mai multe etape.. i

— Jucătorii Ia rindul lor. sînt convinși că '
vor ajunge cu bine la finișul cursei ? ) i

— Mai mult ca orieînd. Sigur că nu va fi !
deloc ușor, dar. lucrind foarte mult la fina- '
Uzare, capitol la care am rămas mereu da- l
tori, sperăm să nu-i mai dezamăgim pe cei !
care ne iubesc, care sint foarte multi și care A
nu sint numai din București, lată și un exem- i
piu: cind am venit încoace, spre Bușteni, in 1
apropiere de Sinaia, un grup de turiști, văzind L
autobuzul nostru, au început să strige: ..Hai /
Rapid A

cu fracturi mai vechi. Ne vom 
strădui, insă, să-i recuperăm 
complet cit mai grabnic". • 
Cîrstea și Șt. Popa sînt două 
dintre piesele de bază ale giu- 
leștenilor. Fundașul central, ti
tular al selecționatei de juniori 
’84, a lipsit o bună perioadă de 
timp, fiind bolnav de hepatită: 
„A trecut, acum mă simt foar
te bine și cred că voi forma, 
împreună cu Matei și Rada 
(sau Grigore), un „triunghi" în 
apărare prin care se va răzba-

Goanță, Șt. Popa, Bozeșan 1, 
Tănase, Drăghici — mijlocași : 
Țîră, Nica, Vameșu și Damas- 
chin II — înaintași. • Va re
trograda sau nu Rapidul? Cînd 
i-am adresat această întrebare 
lui Dumitru, la Bușteni unul 
dintre turiști, probabil suporter 
al feroviarilor, a intervenit ce- 
rîndu-și scuze : „Vă rog să 
scrieți că un campionat fără 
Rapid nu are nici un farmec". 
Vox populi...

Lourențiu DUMITRESCU

Priviri spre eșalonul secund

F. C. MARAMUREȘ NU
F. C. Maramureș Baia Mare 

a avut în sezonul de toamnă 
o comportare sub așteptări, 
ne-a spus, la începutul convor
birii noastre. Ion Sauli uc, vi
cepreședintele clubului. Locul 5 
în clasamentul seriei a III-a a 
Diviziei B. la 6 puncte dife
rență de prima clasată, nu poa
te mulțumi.

— Care sînt cauzele ?
— Mai multe, însă cea mai 

Importantă o constituie com
portarea întregii echipe, care 
a fost oscilantă ; de la jocuri 
de un bun nivel, la altele sla
be. Jucători cu experiență com- 
petițională ca Tulba, Dinu Mol
dovan, Buzgău, Mureșan ar ii 
putut da mai mult și, atunci, 
rezultatele ar fi fost altele. 
Așa, însă, ne-am cam îndepăr
tat de țelul propus, acela de 
revenire în Divizia A

cat. 4: 43,75 variante a 2.137 
lei; cat. 5: 196,50 variante a 
476 lei; cat. 6: 355,50 variante a 
263 lei; cat. X: 2.028,50 variante 
a 100 lei. Report la cat. 1: 53.708 
leL Autoturismul „Dacia 1300“, 
de Ia cat. 1, a revenit partici
pantului Tivig Florin din corn. 
Peștișani. județul Gorj.

ABANDONEAZĂ LUPTA
— _Se pare că s-a făcut o 

analiză profundă a comportării 
în tur șl ați stabilit măsurile 
pentru redresarea situației..

— Una dintre măsuri se re
feră la remanierea lotului. Ast
fel, au primit dezlegări jucă
torii Laiș (pentru Victoria 
București), Lucaci (pentru Mi
nerul Cavnic) și Ilotea (pentru 
Minerul Băita). Au venit : 
Tonia — portar, Petre Petre și 
Ivan — mijlocași și Trocea — 
fundaș, toți de la Victoria 
București.

— Ce jucători mai fac parte 
din lot ?

— Feher, Perneș — portari, 
Pinter, Gorbc, Buzgău, Ignat, 
Buciu, Raț — fundași, Mureșan, 
Miriuță, Năprădean, Marin și 
Sorin Sabău — mijlocași Dinu 
Moldovan, Roatiș, Tulba si 
Vase — înaintași.

— Cînd s-au reluat pregăti
rile ?

— Antrenorul Nicolae Szabo, 
ajutat de Ion Onciu și Ion Con- 
druc, a programat primul an
trenament în ziua de 8 ianua
rie, la Baia Mare, iar în pe
rioada 18—31 ianuarie are loc 
o pregătire centralizată, la Iz
voare. Apoi, va urma o suită 
de meciuri de verificare.

PENTRU PROMOVARE
— Cu Ce ginduri s-a plecat 

la drum ?
— Cu toții dorim ca echipa 

să aibă o comportare bună, a- 
tît in meciurile de acasă, cit 
și In cele din deplasare. De 
aceea, antrenorii vor lucra in
tens pentru tmbunătățirea jo
cului. care să devină mai 
eficace.

— Considerați că disputa 
pentru promovarea în Divizia A 
s-a încheiat ?

— Nicidecum. După părerea 
mea, în lupta pentru promova
re sînt angrenate tn principal 
patru formații și anume F. C. 
Bihor, Gloria Bistrița. U. T. 
Arad și C.S.M Reșița. Fiecare 
dintre acestea are șanse de a 
termina pe primul loc. Dar. în 
această luptă se află și F. C. 
Maramureș, care. în primăva
ră, îsi va spune cuvîntu) cu 
mai multă tărie. Este adevărat 
că cele patru echipe au un 
avans față de noi, obținut în 
prima jumătate a întrecerii. 
Dar nu trebuie uitat că pînă 
în final mai sînt de disputat 
17 etape și, deci, ierarhia de 
acum poate fi schimbată. S-ar 
putea chiar în favoarea 
noastră. . .

Pompiliu VINTILA

DUMINICA

participați cu cit mai 
multe bilete!

£ Autoturisme și importante sume 
de bani

NOI ȘANSE DE CIȘTIG I 
Duminica, 24 ianuarie, 

prima tragere LOTO 2 a anului 1988

0 Se ciștigă și cu NUMAI 2 NU
MERE I

ț Se joacă exclusiv bilete de 10 lei



BAZELE SPORTIVE DIN CALGARY

SlNT GATA SPRE A-l PRIMI
PE COMPETITORII OLIMPIADEI ALBE

Aseară, 
la Monte 

Carlo

TROFEUL .GHEATA DE AUR"
DECERNAT LUI CAMATARU

oraș les- 
auzit des- 

,_ .... ,___ ____ aflat ves
tea că acolo se vor desfășura În
trecerile ediției a XV-a a Jocu
rilor Olimpice de Iarnă (13—28 
februarie 1988). Calgary, al pa
trulea oraș din atica Europei ca
re va găzdui olimpiada Albă 
(după Lake Placid In 1932 și 
1989 Squaw Val.y tn 1960 și 
Sapporo in 1972), situat în zona 
canadiană a Munților Stîncoșl. 
se află In febra pregătirilor ma
rii competiții care va reuni, ca 
Întotdeauna, tot ee au mai va
loros pe plan mondial schiul, bo
bul, hocheiul, patinajul, sania sl 
blatlonul. adică disciplinele spor
tive incluse în mod oficial în 
programul Jocurilor Olimpice de 
iarnă. După competițiile preo- 
llmplce din iarna trecută, orga
nizatorii au efectuat ultimele re
tușuri. iar de curlnd a început 
..repetiția generală", pe sporturi.

Calgary, Canada. Un 
pre care europenii au 
tul de puțin pînă s-a

Park, care va găzdui concursuri
le de bob, sanie, sărituri de ia 
trambulinele de 90 m și 70 m, 
proba de sărituri din cadrul 
combinatei nordice la schi, pre
cum șl demonstrații de schi li
ber (cu trei probe: acrobație, 
balet și slalom printre șl peste 
movile) și schi pentru handica
pați. Tot in zona orașului Cal
gary se află Mc Mahon Stadium, 
gazda ceremoniilor de deschide
re și de tnchic re, Olympic 
Oval (pentru patinaj viteză). 
Father David Bauer Olympic A. 
rena (hochei și patinaj artistic), 
Olympic Saddledome (hochei șl 
patinaj artistic). Stampede Cor
ral (hochei și patinaj viteză) și 
Max Beli Arena (patinai viteză 
și demonstrație de carling). La 
distanțe de cîțiva zeci de kilo
metri se află Canmore Nordic 
Cent- (se vor disputa probele 
de schi-fond, biatlon. schi fond 
pentru combinată nordică sl de-

tare a plrtlel pe care se vor 
disputa întrecerile olimpice.

— Pirtia din Canada Olympic 
Park măsoară 1475 m lungime, 
are 14 viraje (dintre care trei 
mari: Omega, Inelul și numărul 
14) și o linie dreaptă lungă de 
circa 70 de metri, cu o cădere 
de aproape 5 metri, unde se a- 
junge ia cea mai mare viteză, 
circa 120 km/h. Porțiunea cea 
mal dificilă se află intre viraje
le 6 și 7 (unde unele echipaje 
s-au șl răsturnat). Pirtia olimpi
că are cabane de plecare și so
sire, stații intermediare de cro
nometraj (la 50 m, 400 m, soo in 
și 1200 m), garaje pentru adă- 
postirca boburilor fiecărei țări 
și o clădire cu trei nivele pen
tru oficiali, cu săli de ședințe, 
restaurant etc. Sportivii români, 
ambii piloți, au efectuat cobo- 
rîri utile, făctnd cu schimbul pe 
posturile de pilot șl echipier.

Dumitru STANCULESCU

MONTE CARLO, 
pres).
la Monte 
decernării

21 (Ager-
Joi seara a avut loc 

Carlo festivitatea 
trofeului sportiv 

„Gheata de Aur" acordat de 
revista „France Football" gol- 
geterului european al anului 
1987. Trofeul a t'ost atribuit 
jucătorului român Rodion Că- 
mătaru (Dinamo București), 
care în campionatul de fotbal 
al României a înscris 41 de 
goluri, devansînd pe austriacul 
Polster (A. C. Torino) — 39 
goluri și pe bulgarul Sirakov 
— 36 goluri.

Rodion Cămâtaru, care suc
cede în prestigiosul palmares 
olandezului Van Basten (37 go
luri în 1986), este al doilea 
fotbalist român ce obține acest 
trofeu după Dudu Georgescu, 
distins în două rînduri — 1975 
și 1977, cu 33 și, respectiv. 47 
goluri.

Trofeul Challenge pentru cea 
mai bună echipă de club euro
peană a revenit formației Ajax 
Amsterdam, urmată de Giron- 
dins Bordeaux, Bayern Miin- 
chen și F. C Porto.

Olimpic Saddledome, una din 
oatinaj artistic.

gazdele întrecerilor de hochei 51

Miercuri s au deifășurat me
ciurile retur ale optimilor de 
finală ale Cupei Italiei. Unele 
partide au fost pasionante, ne- 
cesltînd prelungiri sau departa
jări prin lovitu-i de la 11 m. 
Rezultate ; Pescara — Juventus 
2—6 (in tur 0—1) : Rush a mar
cat 4 goluri. Iar Laudrup 2 1 
Avellin. - Parma 2—0 (în tur 
2—0) ; Roma — Empoli 0—0 (ta

tur 1—2) : Sampdorla — Pisa
2— 0 (ta tur 1—2); Ascoil — Mi
lan 4—2. dup? loviturile de la 
11 m : după 120 de minute con
du -ea Milan cri 1—o ! (în tur 
1—0) ; Internazlonale — Bologna
3— 0 (în tur 3—1' ; Torino — Ve
rona 3—1, după penaltyuri (în 
cur 0—1) ; Florentina — Napoli 
1—3 (în tur 3—2).

liuiid cvolulKi ccmpci durcsnl 111. rînrcș In „(una Cupelor" la Uiiimniil Icinlnln

LIPSA DE EXPERIENȚA, CAUZA PRINCIPALA A RATARII CALIFICĂRII

primele fiind sania, patinajul vi
teză (cu care ocazie au fost dobo- 
rîte citeva recorduri mondia
le) și bobul. La bob nu a avut 
loc, de fapt, un concurs, ci s-au 
desfășurat coboriri de antrena
ment, in scopul acomodării vi
itorilor participanțl la Olimpiadă 
cu caracteristicile șl dificultăți
le pistei. Au luat parte nume
roase echipaje din 21 de țări, 
unele cu puternica tradiție ta 
bob (Anglia. Canada, Elveția. 
R.D. Germană. R.F. Germania, 
Italia, S.U.A., U.R.3.3.), altele 
debutante (Antllele Olandeze. 
Insulele Virgine, Irlanda. Mona
co ș.a.). precum șl sportivii ro
mâni D. Degan și C. Nagy, în
soțiți de maestrul sportului Du
mitru Focșeneanu, antrenorul 
principal al lotului olimpic.

La solicitarea noastră, " ----
ternațional (echipierul 
lui emerit Ion Panfuru 
medaliat cu argint și 
cu aur la Campionatele 
din 1969 și 1973, ambele ......____
ia Lake Placid) ne-a relatat une
le aspecte șl impresii referitoa
re la pregătirile viitoarelor gaz
de ale Jocurilor Olimpice, prima 
întrebare referindu-se la bazele 
unde vor avea loc întrecerile.

— Majoritatea probelor se vor 
desfășura pe baze sportive a- 
flate ta orașul Calgary sau ta 
imediata Iul apropiere. Reterln- 
du-mă la primele, voi aminti ta 
primul rînd de Canada Olympic

fostul ia. 
maestru- 
tn bobul 
respectiv 
Mondiale 
disputate

monstratil de schi pentru handi
capați) și Nakiska at Mount Al
lan (toate probele de schi alpin 
și proba demonstrativă de mo
vile din cadrul schiului liber). 
Desigur, nu lipsesc satul Olimpic 
șl Centrul Olimpic de presă, 
ambele în zona centrală a ora
șului Calgary.

— Ca ați retlnut în mod deo
sebit tn zilele în care v-ati aflat 
li Calgary bineînțeles privitor 
în primul rînd la activitatea ta 
perspectiva Jocurilor Olimpice, 
dar și la alte aspecte sportive?

— Am remarcat, de pildă, ră 
stadionului McMahon 1 s-a mărit 
simfitor capacitatea tribunelor. 
Adică, pe lingă tribuna I șl a 
II-a au fost amenajate peluze, 
astfel că Ia festivitățile de des
chidere șl închidere vor putea 
asista cite 60.000 de spectatori. 
Interesant a fost faptul că. deși 
termometrul Indica 8—8 grade, 
iar zăpadă nu se vedea nici pe 
culmile indepărtatilor munți, ta 
Canada Olympic Park... se schia. 
Pe dealurile parcului (unde func
ționează două schi-lifturi și un 
telescaun) se afla din belșug ză
padă, dar... artificială, produsă 
de șase agregate speciale, mobl. 
le. Pe pirtia de slalom se aflau 
elevi ai școlilor din localitate, ta 
același timp elevi ai școlii de 
schi din Calgary, precum și nu
meroși turiști.

— Fiind un specialist al bobu
lui. apreciem ca utilă o orezen-

REDACȚIA ÎNTREABĂ, FEDERAȚIILE RĂSPUND
(Urmare din pag l)

tind un lol cu înotători foarte 
tineri, din multe centre, coordo
nat de apreciata antrenoare 
Gica Deac și mai tînărul său 
coleg Virgil Boboc. Credem că 
testele la care vor fi supuși 
micii performeri pot crea premi
sele asigurării marilor perfor
manțe de viitor

— Dar de la fruntașii polou- 
lui si săriturilor în apă ce să 
așteptăm în acest an ?

— Pentru Jucătorii cu min
gea pe apă nu avem în ’88 
obiective majore sl ne propu
nem ca un asemenea „respiro" 
să fie folosit pentru consolida
rea unei echipe naționale cu 
adevărat competitive pe plan 
international. întinerite cu ele
mente dotate precum rapidistii 
Lupescu si Fărtăiș. dinamoviștii 
Olaru si Găvruș. steliștii L. 
Balanov si Stemate. care se 
adaugă experimentalilor E. Io- 
nescu. Hagiu. Costrăs, Moicea- 
nu sau Simion. Nădăjduim ca 
seriozitatea sesizată la declan
șarea pregătirilor să devină 
nona caracteristică a lotului de 
seniori la polo. El va avea, to
tuși ocazia unor verificări, ca 
și selec'ionatele de juniori, 

structurate ne trei nivele: jucă
tori născuțl în 1969 — cu obiec
tiv Balcaniada de juniori, în 
1971 — Turneul Prietenia, res

pectiv în 1973. De la practicanții 
săriturilor e de așteptat confir
marea saltului către performan
ță început acum un an, printr-o 
medalie de argint obținută de 
orădeanca Daniela Popa ia C.E. 
de juniori, după mai multi ani 
de așteptare. Prin creșterea vo
lumului de muncă și a serio
zității (trebuie să repetăm acest 
cuvînt !). șl această ramură a 
natației poate mai mult. Nu 
numai în viitorul apropiat, la 
C.E de juniori. Concursul Prie
tenia sau J.B. de juniori, dar și 
in perspectivă, inclusiv prin 
contribuția noului centru de la 
Bacău.

toare de joc abilă și inteli
gentă, a fost ținta multor ne- 
regularități sau a fost ținută 

ceea ce a c’c.re- 
mult mecanismul 
a atacurilor. Nu 
din aceste no- 
aportul însufi- 

apărare, cît și 
experimentatelor 

și

Nefiresc poate dar 
caz prestația mai 

atac, în ambele me- 
dus la ratarea califi-

în turul al 
Cupelor" la 
echipa Mu- 
deținătoa. ta

Intrată direct 
Ll-lea al ~ '
handbal feminin, 
roșul Tg. Mureș, 
trofeului „Cupa României", 
a avut ca partener de între
cere valoroasa formație Vas. . 
Budapesta, cîștigătoarea în
trecerii supreme a formațiilor 
de club. Cupa Campionilor 
Europeni, în anul 1982, ocu
panta locurilor secunde în 
aceeași competiție în anii 
1978 și 1979 sau în cupa I.H.F. 
în 1983. Așadar, un partener 
de întrecere cu o carte de vi
zită bogată, în fața căruia 
Mureșul afișa, evident, emo
țiile debutului într-o compe
tiție Internațională oficială 
de anvergură. Scriind aces
tea, am subliniat elementul 
principal care a conduâ la 
ratarea calificării în etapa 
următoare. Pentru că el. .le 
antrenorilor Gheorghe To- 
nescu și Valentin Pop au ob
ținut victoria în primul meci 
de la Tg. Mureș (22—19), după 
un joc în care 52 de minute 
(era atunci 18—12 pentru Mu
reșul) se contura o 
la o diferență dătătoare 
speranțe 
tur. N-a 
lipsa de 
jorității 
peî și-a

•Cupei

victorie 
de 

pentru partida-re- 
fost așa, pentru că 
experiență a ma- 
componentclor echi- 

pus pregnant ampren
ta. In plus, Esziera Matefi. 
componentă a echipei națio
nale, a avut o evoluție ștearsă, 
ca și tn partida-retur de la 
Budapesta, aportul său minim 
la golurile echipei resimțin- 
du-se foarte mult.

De obicei, cauza princip?.lă 
a insucceselor este cedare/ i.n

— După doi ani, familia nata
ției din Balcani se va reuni 
iar. De astă-dată. în capitala 
noastră...

— Ne propunem, se înțelege, 
onorarea renumelui de bună 
gazdă al românului pentru în" 
trecerile care au Ioc intre 11 
și 14 august in ce privește îno
tul si săriturile în apă. iar în
tre 21—24 august în cazul po- 
loului. Jocurile Balcanice de se
niori vor avea, pe lingă frumu
sețea lor specifică, caracterul 
unei ultime verificări înaintea 
marelui examen olimpic. Să 
mai amintesc de tradiționalele 
competiții dotate cu Cupa Car- 
pați, la toate cele trei discipli
ne ale noastre, ce-șî adaugă cîte 
o nouă ediție în ’88.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET • In meci contînd 

pentru „Cupa Cupelor" (mascu
lin) ta Belgrad, formația fran
ceză Limoges a Întrecut cu sco
rul de 102—93 (50—38) echipa
I.M.T Belgrad.

CICLISM • Turul Venezuelel 
s-a tacheiat cu victoria rutieru
lui sovietic Vlaceslav Eklmov, 
urmat în clasamentul general 
de venezuelenii Luis Barroso — 
la 1:17 și Mario Medina — Ia 
1:21. Ultima etapă a fost ctș- 
tigată de columolanul Atlrio 
Suesca, cronorri'-t-at pe distanța 
de 13 km ta 3.08:18. Traseul 
cursei < măsu- 1281 km.

ȘAH • După 9 runde, ta

turneul internați mal de la Leip
zig. conduce marele maestru so
vietic vaier! Cehov cu 6 p, ur
mat de Vogt (R.D.G.) și Blatny 
(Cehoslovacia), cu 5 5 p.

TENIS • Finala de simpli: fe
minin din cadrul Campionatelor 
internaționale de tenis ale Aus
traliei ae ta Melbourne, se va 
disputa Intre Steffi Graf și 
Chris Evert, tn semifinale, Steffi 
Graf a întrecut-o ou 6—2. 6—3, 
pe Claudia Kohde-Kilsch ta 
timp ce Chris Ev-rt a eliminat-o 
cu 6—2, 7—5 pe Martina Navra
tilova. în semifinalele masculine 
vor juca : Cash — Lendi și 
Wilander — Edberg.

apărare, 
în acest 
slabă 
ciuri, 
carii, 
la 7 
(cîte _  ___
Mozsi) li s-au adăugat multe 
ratări Incredibile de pe semi
cerc, cu Elena Stroia în „ro
lul" principal. Deci, randa
mentul slab în atac, mai ales 
în reprizele secunde ale celor 
două partide, parcă identice 
prin desfășurarea lor. a dus 
la pierderea a numeroase 
mingi, mult prea ușor, are 
de cele mai multe ori s-au 
transformat în goluri pe ren- 
traatacurile tăioase ale hand
balistelor de Ia Vasas.

în ceea ce privește mo-.en- 
tul apărare, identic în cele 
două jocuri, s-a văzut clar că. 
în fața unor adversare n.cu
noscute, găsirea celor mai a- 
vantajoase soluții s-a făcut de
seori anevoios, ceea ce deno
tă aceeași penurie de jocuri 
cu parteneri valoroși.

Am insistat ceva mai mult 
asupra asemănării desfășu
rării partidelor, în care Pri
mele reprize au fost net su
perioare celor secunde, în 
care portarul Angela Bloj, în 
special la Budapesta, a avut 
evoluții foarte bune, sau fap
tul că Eva Mozsi, conducă

în
a
Celor patru aruncări de 
m ratate la Tg. Mureș 
două — Matefi șl Eva

„om la om“, 
glat cel mai 
de pregătire 
putem omite 
tari succinte 
cient atît în 
în atac, al 
extreme Adriana Bărbat
Zita Biro, mai ales în minu
tele în care handbalistele ad- 

..om la om" 
pe 

as- 
șl 

poate 
aspec- 

acea

verse o țineau ___ „.
pe Mozsi sau Matefi. sau 
ambele, simultan. Aceste 
pecte trebuiau prevăzute 
atent pregătite. Sau 
tocmai multitudinea 
telor majore au creat 
stare de inhibare în momen
tele dificile ale partidelor. 
Oricum, din evoluția în de
butul din cadrul cupelor eu
ropene Mureșul Tg. Mureș, 
formație din primele rînduri 
ale ierarhiei campione tulul 
intern, trebuie să tragă con
cluziile cuvenite, fără a ne
glija cît de puțin elementul 
principal — MUNCA —, sin
gura capabilă să pună cu ade
vărat în valoare cele mai bu
ne indicații tehnico-tactice. 
Și acest lucru privește deo
potrivă pe Jucătoare ș! an
trenorii lor.

Mihail VESA

La Altenberg, in R. D. Germană

BOBERII ROMÂNI-PE
Partlcipînd la un concurs in

ternațional desfășurat în sta
țiunea Altenberg, din R. D. Ger
mană, cele două echipaje care 
au reprezentat România au avut 
o comportare bună, clasîndu-se 
pe locurile $ și 4, Supă repre
zentanți ai țării gazdă. Au luat 
parte 17 echipaje (R. D. Ger
mană 11, BulgarJa, Cehoslova
cia și România cîte 2), dintre 
car® au încheiat concursul 13, 
celelalte abandonînd.

• HOCHEI PE GHEAȚA
La Toronto s-a disputat me

ciul amical dintre selecționata 
olimpică a Canadei șl echipa 
S.U.A. Hochelștil canadieni au 
obținut victoria cu scorul de 
6—5 (2—2, 2—2. 2—1).
• SCHI

După victoria obținută ta pro
ba de slalom uriaș de la Saas 
Fes (Elveția> italianul Alberto 
Tomba și-a consolidat poziția 
de lider în clasamentul „Cupei 
Mondiale" la schi alpin, totali-

RALIUL PARIS-DAKAR,
Raliul Paris — Dakar se apro

pie de sftrșit (24 ianuarie). Cursa 
numită de agențiile de presă „o 
adevărată nebunie", continuă sub 
semnul unor evenimente triste, 
fără precedent: In Mali, o fetiță 

de 10 ani a fost accidentată mortal 
de pilotul francez Houot. iar mo- 
tociclistul francez Huger sl-a 
pierdut viata. înaintea etapei a 
17-a. liderul clasamentului gene, 
ral, finlandezul Arrl Vatanen. a 
fost Îngrozit cînfl nu sl-a găsit 
mașina la locul de parcare! Re
prezentantul firmei Peugeot l.a 
pus Insă la dispoziție un alt au-

LOCURILE 3 Șl 4
Olasament 1 1. A.S.K. Alten

berg (R. Helzig — A. Neuber) 
3:58,75 ; 2. Dynamo Zinnwald
(R. Thierfelder — T. Sanddmeer) 
4:63,97 ; 3. România I (C. Nagy 
— C. Petrariu) 4:05,00 ; 4. Ro
mânia IT (D. Degan — P. Stân
cii:) 4:05,31 : 5. Cehoslovacia I 
(J Kofl’k. — J. Rozkokvec) 
4:07,73. Echipajele României au 
obținut ce. mal buni timpi da 
start (50 mi.

zlnd 206 puncte. Pe locurile ur
mătoare se află elvețianul Pir- 
inin Zurbriggen — 163 puncte și 
austriacul Giinther Mader — 90 
puncte.
• BIATLON

Concursul de bia‘lon de la 
Obertillach (Austria) s-a încheiat 
cu proba de ștafetă 4 X 7,5 km, 
ta care victoria a revenit echi
pei R. F. Germania, cu timpul 
de 1.23:50,8. Pe locul secund s-a 
situat formația R.D Germane — 
1.26:13,4.

„0 ADEVĂRATĂ NEBUNIE!*’
tomobll, abia după 4 ore ! Va
tanen a luat startul. dar or
ganizatorii au hotărlt descalifi
carea sa. pentru ca. ulterior, să 
revină asupra deciziei, penall- 

zlndu-1 cu timpul pierdut lă 
start I tn prezent, după 19 etape, 
pe primul loc a trecut Kankun- 
nen (Finlanda) pe ..Peugeot 205“ 
cu 41.50:03. urmat de Vatanen 
(„Peugeot 405") la 2.07:54 și da 
japonezul Shonozuka („Mitsu
bishi") la 2.49:41. La motociclete 
conduce ta continuare italianul 
Orioli („Honda") — 70.24 :;30, ur
mat de compatriotul său Plece 
(„ Yamaha") la 1.10:45.

«-1- ti» n administrați*' aod 19778 București «r. V Cont* 10 ot. P.T.T.R. I tel. oentralO il.n.ID Interurban 437’ n li.50.59: ooresp 10 54 60 telex 10 350 romsp. Telefax'. (90) Nr. 11.00.33 
Pantru ttrjlnătat» abonament* prin RomprestBatelia. «actorul export-import presă P.O.B. 1.1-201 telex 10378. prefir București, Calea Grlvlțel nr. tiparul l.P. .Informația".


