
Proletari din toata țirtle, unlțl-vd J

L A. -1 s .
„Cupa Carpafî" Ia schi fond

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XLIV - Nr. 11 850 | 4 PAGINI - 50 BANI | Vineri 29 ianuarie 1988

BUCURIA CIȘTIGATURILUR „EXPEDIJIIIOR CUTEZĂTORII ii
• O exemplară acțiune sportivă pionierească

SPORTIVELE ROMÂNE, ÎNVINGĂTOARE
DE ȘTAFETĂ

Am asistat deunăzi — răs- 
punzind unei invitații — la o 
frumoasă festivitate organizată 
de Palatul Pionierilor și Șoimi
lor Patriei din Capitală, punct 
final al reușitelor „Expediții 
Cutezătorii" ce se desfășoară 
an de an in întreaga tară. Era 
de fapt momentul in care cisti- 
gâtorti, pionieri și școlari, pri
meau trofeele si distincțiile a- 
cordate pe anul 1987 de către 
un juriu national format

oameni de stiintă și culturi.
Holul cel mare al Palatului, 

gazdă a festivității, era pregă
tit pe măsuri. De jur împrejur, 
panouri — pentru fiecare trofeu 
in parte — cu numele unității 
învingătoare și fotografii din 
„viata" expediției, tn vitrine 
speciale, firesc, trofeele, iar pe 
cealaltă latură a încăperii pur
tătorii cravatelor,' roșii oa si 
obrajii celor veniti pentru a fi 
premiati.

(Continuare in pag 2-3)
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Reprezentanții echipajelor premiate, prezentînd trofeele cucerite 
în 1987 Foto: Eduard ENEA

începutul, in 1969
„Expedițiile Cutezătorii" sînt 

de fapt o scoală formativ-edu- 
cativă cu o mare eficiență, în 
care zeci de mii de purtători ai 
cravatei rosti cu tricolor învață

— în cel de-al „patrulea trimes
tru4' al fiecărui an școlar — să 
cunoască, să Iubească și să res
pecte, profund si statornic, pa
tria, partidul, poporul.

„CUPA STEAUA" ȘI

Inițiativa organizării acestei 
acțiuni aparține Revistei „Cute- 

• zătorii". Amploarea pe care a 
cunoscut-o este convingător ilus
trată de faptul că la prima e- 
diție, cea din 1969, au luat parte 
45 de echipaje, totalizînd a- 
proape 500 de miei expedițlo- 
nari, numărul echipajelor cres- 
cînd însă de la o ediție la alta 
și ajungînd la mai bine de 2.500. 
cu un total de peste 30.000 pa
sionați ai drumeției cu rucsacul, 
harta și busola.

Modesto FERRAS1N1

PREDEAL, 28 (prin telefon). 
Locul de desfășurare : Valea 
Rișnoavei, baza ASA ; Timp 5 
frumos, cu vizibilitate excelen
tă ; Temperatura: minus 8 
grade; Zăpada : înghețată; 
Concurente: 11 echipe.

Competiția internațională de 
schi fond pentru fete .Cupa 
Carpați** «-a Încheiat joi cu 
întrecerea ștafetelor pe dis
tanța de 4X5 kilometri. Au 
fost înscrise 11 echipe, dintre 
care 3 cu schioare de la lo
tul olimpic și centrul olimpic 
din Vatra Dornei.

Așa cum se anticipa, prima 
formație a țării noastre a fă
cut o cursă frumoasă. Alcătui
tă din sportive care ne vor 
reprezenta la Campionatele 
Mondiale de schi fond juniori 
din Austria, de săptămîna vi
itoare, fetele noastre au arătat 
că sînt hotărîte să facă totul 
pentru o comportare cît mal 
bună. Prima a pornit Mihaela 
Cîrstoi, care s-a instalat la 
conducere șl a predat ștafeta, 
cu un avantaj substanțial, co
legei sale Adina Tuțulan. A- 
ceasta a mărit, la rîndul ei, 
continuu distanța față de prin
cipalele adversare, tot schioa
re din lotul șl centrul-olimpic

ale României. Rodica Drăguț. 
Hoha, In schimbul 3, a con
tinuat distanțarea. Iar ultima 
componentă. Ileana Hangan, a 
mărit diferența la aproape 8 
minute. Timpii realizați de 
prima noastră echipă : Ileana 
Hangan 14:07,6, Mihaela Cîrstoi 
14:28, Rodica Drăguș-Hoha 
14:34, Adina Tuțulan 14:47.

Echipa pentru „mondialele" 
de junioare va fi alcătuită din 
sportivele mal sus menționate, 
mai puțin Rodica Hoha, care 
a depășit vîrsta, dar va fi pre
zentă în formația de ștafetă 
pentru J.O. * ‘

Rezultate 
4X3 km : 1.
2. România 
România III 
garia lh 04:34,4 ;
Roșu Brașov lh 06:14,5 ; 6. Trac
torul Brașov

Concomitent 
internațională 
desfășurat șl. 
lor, dotat cu 
Disputa lor a 
portant test în vederea partici
pării la Balcaniadă, care se 
va disputa în țara noastră. în-

Poul IOVAN

de la Calgary, 
tehnice: Ștafeta
România 1 57:56,6; 
II lh 01:31,8; 3.
lh 02:41,6 ; 4. Bul- 

5. Steagul
lh 06:58.4.

cu întrecerea 
a fetelor s-a 

concursul băieți- 
„Cupa Carpațl". 
constituit un im-

(Continuare In pag. a 4-a)

HARNICI CONSTRUCTORI DE CASE Și DE...

PERFORMANTE SPORTIVE
Timișoara este renumită pen

tru frumusețea sa, mai ales 
cea creată de imaginația și e- 
forturile neobosite ale oame
nilor muncii de pe aoeste me
leaguri ale patriei. Iar o mare 
parte din această frumusețe 
este asigurată de cei peste 
5 000 de lucrători ai Trustului 
de antrepriză generală con- 
strucțli-montaj Timiș, în sar
cina căruia construcția de lo
cuințe și de lucrări tehnice e- 
dilitare aferente este priorita
ră. La sediul Trustului, din 
Piața Unirii, ni s-a vorbit cu 
vădită satisfacție și mîndrie 
despre rezultatele deosebite pe 
care această unitate le-a ob-

STARTUL LANSAT
AL SEZONULUI PE TEREN ACOPERIT

Pregătirile de iarnă ale 
atleților (care, de fapt, au în
ceput spre sfîrșilui toam
nei...) încep să capete contu
rul cifrelor sau. mai bine zis, 
Bă treacă de la globalul pregă
tirii generale la 
fie. inclusiv al 
prin concurs. Cu 
sezonul pe teren 
face tot mai simțit, rămînînd 
In urmă stagiile de la Băile 
Felix sau de la cele două Slă- 
nicuri, apărînd în perspectiva 
apropiată Campionatele Na
ționale de sală (de la Bacău) 
șl cele Europene (de la Buda. 
pesta).

lucrul specl- 
verificărilor 

alt® cuvinte, 
acoperit se

Iată, zilele trecute, sala de 
pionierat a atletismului 
tra indoor, cea din 
Complexului sportiv 
gust" 
ca de 
întreceri 
Steaua", 
care — 
loare a 
spune că a dat startul ____
competițlonaL finișul urmînd 
a fi tn toamnă, la Jocurile 
Olimpice de... vară. Sigur, 
dintre cele 11 probe care au ți
nut afișul reuniunii de marți au 
lipsit alergările pe distante me
dii. tn sala bucureșteană ne-

nos- 
cadrul 

„23 Aa- 
din Capitală, a găzduit, 

obicei, tradiționalele 
dotate cu 
competiție 

prin anvergură 
atleților — se

„Cupa 
despre 
șt va- 
poate 

anului

fiind pistă circulară, ca 
Bacău. Au fost însă sprinterii 
în număr mare (29 concu. 
renți), ca și săritorii în lun
gime (15), care au compensat. 
Surprinzător : proba femini
nă de înălțime a adus la 
start doar 4 competitoare.

Protagoniștii întrecerilor 
au fost alergătorul de garduri 
Liviu Giurgian (Dinamo) și... 
' —.....................  Năs-

Primul

la

ținut tn ultimii ani, despre 
distincțiile cu care a fost o- 
norată munca colectivului. Ast
fel, In anii 1983, 1984, 1985 și 
1986 Trustul timișorean a o- 
cupat locul I în întrecerea so
cialistă pe țară, fiind declarat 
de patru ori consecutiv cei mai 
bun trust județean al consiliilor 
populare, iar ca o consecință 
logică a acestor mari reali
zări, în anul 1986 Trustului de 
eonstrucții-montaj din Timișoa
ra i-a fost decernat Ordinul 
Muncii clasa I. Inginerul Petru 
Nemeth, dulgherul Dorin Cîo- 
banu, montorul Stclian Raicu, 
zidarul Nicolae Chița, lăcătu
șul Ion Viasu și ing. chimist 
Maria Ștef-Oțoiu, maestră e- 
merită a sportului, sînt doar 
cîțiva dintre cei care, orin 
munca și preocupările lor co
tidiene, au contribuit substan
țial Ia prestigioasele succese ale 
contractorilor timișeni.

Prin natura activității profe
sionale, constructorii sînt, se 
știe, și mari amatori de miș
care, de exerciții fizice, de tu
rism, de sport tn 
complexul de baze 
pe Bega (teren 
bituminat, terenuri 
ționale de volei și tenis de 
cîmp, bazin de înot, sală de 
șah, hangare pentru ambarca
țiuni, saună pentru recuperare)

general. La 
sportive de 
de handbal 

mult.ifunc-

ca și la baza de agrement a- 
menajată în comuna Șag (te
renuri de minifotbal. handbaL 
voleL tenis de cîmp, sală de 
șah, cabană cu spații pentru 
cazare) lucrătorii Trustului de 
eonstrucții-montaj din Timișoa
ra au posibilitatea să-și organize
ze într-un mod foarte plăcut și 
recreativ timpul liber, sub îndru
marea unor inimoși și pasionați 
instructori sportivi, particlpînd 
la variate și atractive întreceri 
cu caracter de masă. La corn-, 
petițiile de minifotbal. handbal, 
volei, tenis de cîmp sau șah 
organizate în fiecare an și în
cheiate cu finale desfășurate 
în preajma Zilei constructoru
lui participă mii și mii de con
structori timișeni împreună cu 
familiile lor. momente de re
laxare și destindere, de acumu
lare a noi energii și resurse 
pentru activitatea productivă.

Pe planul performanței Ia 
asociația „Constructorul" acti
vitatea sportivă este structurată 
prioritar pe două secții, una de 
nivel internațional, cea de ca- 
iac-canoe, și cealaltă de nivel 
republican, handbalul feminin. 
Lucrînd de mai bine de 10

Constantin MACOVEI

(Continuare In pag. 2-3)

MINAUR BAIA MARE PREGĂTEȘTE
SFERTURILE DE FINALA ALE CUPEI I.H.F.

In ultima decadă a lunii fe
bruarie handbaliștii de la H.C. 
Minaur Bai Mare vor susține 
două meciuri deosebit de difi
cile. ei fiind calificați, după 
cum se știe, în sferturile de 
finală ale Cupei I.H.F., avînd 
ca adversară puternica forma
ție Hellerup Copenhaga. tn 
vederea acestor partide, la 

Minaur se muncește intens, a- 
tît la antrenamente, cit și în 
competiții, pentru a se vedea 
cît mai exact stadiul de pre
gătire. Este și motivul care i-a 
îndemnat pe antrenorii forma
ției băimărene H. C. Minaur să 
întreprindă unele turnee și să 
susțină meciuri amicale în 
compania unor parteneri pu
ternici : Granitas Kaunas
(U.R.S.S.), Borac Banja Luca 
(Iugoslavia), Drott Halmstad 
(Suedia) ș.a.

„Pauza de activitate compe- 
tiționai.ă în Divizia A și Cupa 
României — ne spunea antre
norul emerit Lascăr Pană — 
nu putea să rămînă nefructifi- 
cată. știind cît de solicitați ur
mau să fie jucătorii noștri în 
meciurile din Cupa Federației In-

ternaționale de Handbal. Mai 
ales după acel furtunos și plin 
de suspans examen cu Drott 
Halmstad — pe care în cele 
din urmă l-am promovat, caii- 
ficlndu-ne în sferturile de fi- 
nală — am socotit că pregăti
rile trebuie continuate numai 
și numai în regim de compe
tiție. Este și motivul pentru 
care am fost prezenți Ia startul 
mai multor cupe în țară și 
în străinătate". Un șir lung de 
prezențe la meciuri internațio
nale amicale în R. F. Germa 
nia și Austria s-au încheiat 
pentru handbaliștii băimăreni 
cu un frumos bilanț : au sus
ținut 20 de intilniri, cîștigînd 
18 și pierzînd doar 2. La „Ni- 
dersachsen-Cup“ (R. F. Germa
nia), turneul cel mal puternic 
din periplul echipei Minaur a 
întrecut cu 33—30 pe Granitas 
Kaunas, cu 29—28 pe Borac 
Banja Luca (Iugoslavia» cu 

28—20 pe Grânweis Minden. 
Doar VfL Gummersbach a dis-

heptatlonista Liliana 
tase (C.S.U. Galați).
a terminat învingător în cursa 
de 60 rn g cu un nou reeord 
republican de sală — 7,62, iar 
campioana mondială univer
sitară a celor șapte probe 
participînd doar la trei (60 
m g, lungime și greutate) — 
heptatlonul nefigurînd în pro
gramul Indoor — a urcat pe 
podium la toate. De remarcat 
reintrarea fostei campioane 
de sprint, Corina Roșioru 
(C.S.U. Galați), după o ab
sență de peste un an, mar
cată prlntr-o promițătoare 
victorie. Și, în timp ce repu-

Paul SLAVESCU

In turneul final al Diviziei A de hochei
T

DIN NOU PARTIDE ATRACTIVE
Penultima etapă cu partide 

duble din cadrul turneului fi
nal al Diviziei A, prima grupă 
valorică, la hochei pe gheață 
programează azi și rpîine în
trecerile dintre Dinamo si 
Sport Club Miercurea Ciuc, pe 
patinoarul
Capitală, de 
Galați de 
Dunărea din 
pioana țării,

In ambele

„23 August" din 
la ora 14, șl la 

la ora 17, dintre 
localitate și cam- 
Steaua. 
confruntări

așteptate meciuri interesante. 
Dinamo va încerca, pe „teren 
propriu", să obțină victoria a- 
supra colegilor harghiteni. ca
re au realizat, la rîndu-le, 
jocuri bune in fața publicului 
bucureștean. La Galati hoche- 
lstil de la Dunărea care reu
șesc partide spectaculoase în 
fața oaspeților și, uneori, 
chiar victorii surprinzătoare, 
vor da cu siguranță, o replică 
dîrză campionilor.

Ion GAVRiiFCCU

(Continuare în pag a 4-a)
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padă n- a atins
(încă !) grosimea
așteptată de per
formeri. pe lă alea
Rișnoavei de lingă
Predeal se poate



PASIUNEA DE AZI,
Deși ne aflăm în plin sezon 

rece, perioadă în care spor
turile specifice iernii se află 
în prim-plan, ne propunem să 
facem referiri la o ramură de 
bază în Sectorul Agricol Ilfov
— oină — sportul nostru na
țional.

Dacă pînă în 1982, acest 
sport se practica doar la Școa
la nr. 187 — Mogoșoaia, astăzi 
numărul centrelor a crescut 
simțitor, oină practicîndu-se în 
prezent si la alte școli: nr. 60
— Ftindeni, 185 — Chitila, 207
— Afumați, 90 — Glina, 159 — 
Chiajna, 
pe cele 
1986, pe
Șăt°sc 

o secție 
trenor este prof. M.

într-o discuție purtată cu 
tovarășii A. Slăvuțcanu, pre
ședinte'~ C.E.FS., si cu neobo

situl profesor D. Negulici, me
todist al Inspectoratului șco
lar, aceștia ne-au precizat că 
extinderea acestui sport în
S.A.I. ca și saltul calitativ rea

lizat de oină, se datorează pa
siunii unor cadre didactice care 
au asigurat o pregătire perma
nentă elevilor și, în același 

timp, preocupării pentru orga
nizarea, în fiecare vacantă de

ca să enumerăm doar 
mai active. în anul 
lîngă Clubul Sportiv 

Ilfov i 
de oină.

a luat ființă și 
al cărui an- 

Stănescu.

Sl I I I I

GARANȚIA REZULTATELOR DE MIINE
primăvară, la Brănești, a unei 
tabere de instruire. Inițiată de 
C.E.F.S., în colaborare cu 
Inspectoratul școlar și Organi
zația Pionierilor din sector, la 
această acțiune sînt convocați, 
succesiv, atît cei mai talentați 
copii, cît și numeroși profe
sori. Aceștia din urmă sînt o- 
bligați. prin programa școlară, 
să inițieze în această discipli
nă sportivă elevii din unită
țile lor școlare. Conducerea 

taberei (director D. Negulici, 
prof. Speranța Cristea) finali
zează această acțiune prlntr-un 
turneu în cadrul Daciadei. de
numit „Cupa Primăverii", la 
care sînt verificate și echipele 
reprezentative de copii și ju
niori ale sectorului. Se inten
ționează ca în viitor la acest 
concurs să fie invitate echipe 
competitive și din alte județe. 
Buna organizare a activității 
oinistice în Sectorul Agricol 
Ilfov a făcut să apară unele 
rezultate promițătoare. în fie
care an, din 1982 încoace, echi- 

școlare ale sectorului au 
prezente în finalele pe 

ale .Cupei Pionierul", 
mai bune rezultate fiind

țară
cele ___ ___
locurile 4. ocupate de pionie
rii școlilor nr. 60 — Fundeni 
(în anul 1983 — prof. Speranța

Chitila uCristea) și nr. 185 
(1986 — prof. D. Negulici).

In finala Campionatului de 
juniori (iucâtori pînă la 18 ani), 

ediția 
echipa 
Ilfov, 
ma sa 
loc 9.
că tot 
chipa întreprinderii de Mate
rial Poligrafic din București 

(care-și selecționează jucătorii 
din școlile S.A.I.). a obținut în 
mod constant rezultate bune.

Experiența dobîndită pînă a- 
cum. rezultatele înregistrate si 
condițiile propice (săli și tere
nuri corespunzătoare, specia
liști pricepuți), reprezintă ga
ranțiile unei afirmări și mai 
puternice a sportului national 
în viitor.

în prezent, pregătirea echi
pelor este în plină desfășura
re, iar pasiunea și competenta 
tinerilor profesori V. Popescu 
(Chiajna), T. Gurgu (Afu
mați), A. Gelelețu (Gllna), ală
turi de experiența celorlalte 
cadre, ne dau speranța că în 
S.A.I. se pot obține și în sport 
rezultate deosebite, asemănă
toare celor din agricultură.

1987, s-a prezentat și 
Clubului Sportiv Sătesc 

care a obținut, la pri- 
participare, un merituos 
Trebuie reliefat faptul 
în acest campionat, e-

Florin BRASLA. curesp.

SIMPLE MUTĂRI
Unica in Europa I

EXPEDIȚIILE
(Urmare din pag 1)
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0 FATĂ CARE ÎNOATĂ MAI REPEDE
DECÎT ÎNOTA CAMPIOANA LUMII
Oblșnulțl de-ioum cu re

zultate mari aie fetelor noas
tre 
sau 
sau 
tăm 
din 
bună seamă, pentru simplul 
motiv că noua școală a îno
tului românesc — apreciată ca 
atare de specialiști de pretu
tindeni — aie un grup de
elită, dar nu se poate re
duce Ia el...

Așadar, vine ceva din urmă? 
Tot mai numeroși) prieteni 
ai natație! pot fi liniștiți : 
sînt muld copl' dotați și pa
sionați prin bazinele noastre, 
speranțe ce se vor prezenta 
la o probă a adevărului, in 
întrecerii- înotului juvenil 
internațional, în această vară. 
După cum *
șl mal 1os 
nu lipsesc 
nea semne 
gate, între 
din Constanța de Laura 
mian.

A mers prima oară 
bazin cîn< avea șapte 
„De atunci, de la bun în
ceput, m-a lzb’t la ea o mare 
ambiție Ce a deprinde repede 
totul, de a fi mereu în frun
te", amintește Aurel Șeicaru, 
antrenorul Laurei de la C.S.Ș.

chiar eu aurul mondial 
european pentru Tamara 
Noeml, nu trebuie să ui- 
cumva de ceea ce „vine 
urmă", tar aceasta, de

exlstă semne că 
pe scara vîrstelor 
talentele. Aseme- 
au fost !n '87 le- 
altele, de o

CUTEZĂTORII"

fata 
Da-

spre 
ani.

1 din Consta ța. După doi 
ani venea cea dintîl victorie 
Intr-un con jurs republican 
de copil lat- după ălți doi 
s-an produ Isprăvile elevei 
de la Școala generală 3, de 
._ malul mări! in '87, cum 
spuneam, numeie de Damian 
a revenit de -pt or! pe lista 
cîștlgătorilor de la Pitești, de 
șase la Arad, de nouă la Re- 
șlțt șl d- zece la Bacău (se 
înțelege, in competițiile repu
blicane ale categoriei sale de 
vîrstă). Ceea ce să recunoaș
tem Înseamnă ceva, semnifi
cativ fiind n>’ doar numărul 
victoriilor sau recordurilor, 
dar și amănuntul că succe
sele s-au adunat ta toate 
procedeele, pe care, susține 
antrenorul său ,le stăpînește 
la fel de bine pentru viitor 
gtadtadu-mă mai ales la flu
ture și mixt"

O fată d» nici 12 ani (ii 
va Împlini la 8 mai) a ino- 
at mai repede dectt înota 

Tamara Cos'ache la vlrsta 
respectivă, adică 29.06 față de 
29.80 pe 50 m 'iber. O com
parație generatoare de opti
mism pentru viitorul înotă
toarei din Constanța. Totul 
e să-și păs reze întreagă do
rința d»“ victo-ie. Șl să facă 
totul pentru victorie...

Geo RAEȚCHI
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CUP
LA HA

Parcureînd drumul de la 
legendă la adevăr am epui
zat și lunga listă a dispute
lor pentru cununa de cam
pion mondial 
fost ta tota’ 
ultimii doi 
și-au tranșat 
sftrșit de *n. I 
Sevilla. Egali 
final (12—12 i 
șl Anatoli Karpov, actualul 
fostul deținător al titlul 
sînt atlt de 
loare tacit 
prin slmnlă 
lament ne 
vențlonală.

Așadar, să-1 urmărim tacă 
o dată pe Bobby Fischer, cam
pion mondla' 1972—1975 sem- 
nind una din spectaculoasele 
«ale victorii pe eșichier. In
stantaneul prezentat (alb — 
Rgl, Dg3, Ta, e3. Nd2, 63, 
Pa4, eî, n. fS, g2 hî ; negru 
— Rb8, Dc7 Td8, h8, tUT.. CU. Pa7, b7, dS. e4, gS, b() 
este dintr-o partidă susținută 
de fostul „copil-minune* 
turneul 
1970, pe 
-corul 
puncte 
albele.

al șahului Au 
13 laureațl, Iar 
dintre aceștia 
rivalitatea la 

ta meciul de la 
l ta rezultatul 
Garrl Kasparov 

~ actualul șl 
al titlului, 

aproplațl ca va- 
departajarea lor 
clauză de regu- 

apare doar con-

gerej 
restul
Thg8
7.f7 Te7 8.f8D+ 
etc.).

».i :ga m :ga «. N :g6 și 
este tehnică pură (4... 

5.Nh7 Th8 «.Nd3 Tde8
T:f8 o.Nbt

Prin „Expedițiile Cutezătorii"
Ia toate cele 18 ediții desfă

șurate pînă in prezent au parti
cipat aproximativ 600 000 de pio
nieri. școlari și cadre didactice 
— copiii s-au călit din punct 
de vedere fizic și moral, ei a- 
dueîndu-și in același timp — 
prin studii, colecții de tot felul.

descoperiri ș.a. — o contribuție 
substanțială la îmbogățirea mu
zeelor din întreaga țară, la o- 
crotirea frumuseților șl bogăți
ilor patriei noastre. Acțiune li
niei! în Europa — ca amploare, 
structură și continuitate (cum 
s-a afirmat în diferitele întil- 
niri internaționale de profil) — 
„Expedițiile Cutezătorii" s-au 
constituit, realmente, într-un e- 
ficient mijloc educativ-formatlv 
al celei mal tinere generații.

tul cîștigătorilor ,,Busolei de aur": 
..Vreme de 12 zile am fost 
prieteni cu muntele, cu pădu
rea, cu soarele, cu furtuni și 
ploi, ne-am călit, ne-am înfră 
țit cu natura... Ne-am întors 
mai bogari. mal voinici, mai 
încrezători în forțele noastre".

Ce forță moral-educativă crea
ră această lăudabilă acțiune 
sportivă pionierească l

Da o să 
rea turn 

viz.iel fen 
competiții 
cursul făi 
nă intri ni 
vă în treci 

%ce înTu 
trecui a 
(la stai t 
B), azi. 
va desfăs 
cipală. Es 
bitorii ha 
meciuri t 
mâții din 
intrînd ș: 
Pentru 

iată cisfi.g 
ale Cupei 
edițiilor): 
șoara (197 
rești (1979 
Kiilininti 
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Albul mută și cîștigd I

Busole și pene de... aur. argint și bronz
STARTUL LANSAT AL

___  în 
de la Buenos Aires 
-are l-a ciștlgat cu 

(incredibil 1) de 15 
din 17 posibile... Cu 
Fischer își obligă 

adversarul______ argentinianul
Sehweber să cedeze după 
mutările : l.T:e4 1 (un „pseu- 
do-sacrlfldu“, fiindcă desigur 
amenințarea Nf4 compensea
ză turnul oferit) l...D:g3 2. 
T:d4 ! ! (dar acesta este nn 
„sacrificiu" decisiv...) 2... Dg4 
(dama nu ma! avea retra-

Diagrama noastră înfăți
șează momentul final al par
tidei a 8-a din meciul Kas
parov — Karpov. In prezența 
unul materia’ pe tablă apro
ximativ egal dar cu o 
superioritate pozițională 
pionul mondial găsește 
diat calea spre victorie 
galează scorul lntîlnlril 
intermediar). O simplă 
tare de pion decide I

După citirea și studierea jur
nalelor, a materialelor fiecărei 
expediții in parte (depuse încă 
de la 1 noiembrie 1987), juriul — 
președinte, prof. univ. dr. I. Piso- 
ta — a decis pentru ediția a 18-a: 
Trofeul „Busola de aur", transmi- 
sibil (cea mal complexă și mai 
reușită expediție) — echipajului 
..Samus 2000“ din comuna Nă- 
pradeă, jud. Sălaj ; „Busola de 
argint" — echipajului „Rodo
dendron" al Scolii nr. 10 Sla
tina. jud. Olt; „Busola de

bronz" — echipajului ..Alpin" 
de la Școala nr. 115 București.

Trofeul „Pana de aur" (pen
tru jurnalul cu cea mai mars 
valoare literară și documentară) 
a fost atribuit pionierei Iulia 
Costescu, de la Școala 
Galați, 
bronz
Strețea 
Cîțcău.
Mariana Brînză — Școala nr. 12 
Buzău.

nr. 33 
iar cele de argint ?i 

pionierelor Mariana 
— Școala din comuna 
județul Cluj, respectiv

'Urmart lin vag I)

netă 
cam- 
ime- 
și e-
(4-4 
mu-

Radu VOIA

Dar in
Festivitatea se încheiase. E- 

moționați pionierii își studiau 
trofeele, diplomele, medaliile, 
cînd — oarecum neașteptat — 
ne-am aflat in fața unei initia
tive. Cei mici au fost invitați 
într-o sală pentru a viziona fil
me, iar conducătorii echipaje
lor la o discuție scurtă — 
inițiată de C.N.O.P. și redacția

viitor ?
revistei „Cutezătorii" (redactor 
șef: l. Ionașcu). Ce putem face 
pentru ca anul viitor să reali
zăm mai mult ? Care sini pro- 

\blemele ivite ? Prilej de a con
tribui la reușita acțiunilor vi
itoare, spre a deveni și mai 
apreciate de cei care Iau parte 
la ele. Să se poată spune despre 
ele cuvinte ca acelea din jurna-

BASCHET. NU RARE
care o formație se vede lipsită de aportul 
unei componente de bază din cauză că res
pectiva baschetballstă a comis 5 faulturi. 
Desigur, apărarea agresivă este specifică in 
baschetul modern, dar de la a fi dinamic, 
tenace, și pînă la joc dezordonat, nechibzuit 
este un drum lung pe care, ta mod regre
tabili. pășesc unele dintre jucătoarele noas
tre. Altminteri nu ne explicăm suita de 
greșeli personale comise, intr-un interval 
neverosimil de mic, de exemplu, de Ga
briela Petre de la Chimistul Rm. Vîlcea 
(in minutele 23, 28 și 28 ale primului meci 
cu Rapid) Anamaria Gera de la Poli
tehnica București (minutele 2, 4, 6 în parti
da cu Olimpia 1), Maria Vlgh de la Uni
versitatea Cluj-Napoca (minutele 13, 15 șl 16 
ale lntîlnlril cu Voința). „Recordul" este 
deținut in campionatul actual de Tunde 
Enyedi (,,U“), care a comis” patru faulturi 
in decurs de numai cîteva minute : 8, 9, 12 
șl 13 (in meciul cu Voința). Este evident 
că ta aceste cazuri nu poate fi vorba de 
combativitate cl (cum spuneam mal sus) 
de lipsă de chibzuință. Ori, poate de insu
ficienta însușire a tehnicii șl tacticii Indi
viduale In apărare. Ceea ce ar fi mai 
grav... (D. ST.).

arbitri recunoscuți pentru valoarea lor — 
N. Enache (Galați) la centru, I. Becze și 
St, Enelu la linie — s-e dovedit de această 
dată neinspirată, comițînd greșeli în am
bele zile, inclusiv nesancțlonarea unui of
said din care s-a marcat gol sau a unor 
durități. Să fie de vină „formula" ? Sau 
insuficienta colaborare? Oricum, respectivii 
au datoria să fie, In orice alcătuire, „pe 
fază" • ÎN „CLASAMENTUL EFICACITĂ
ȚII" la Divizia A I prima grupă valorică, 
luptă mare : Burada, de la Steaua, mal are 
un singur punct față de al doiilea clasat 
Solyom, de la Dinamo. Mal sînt de dispu
tat două etape șl turneul dublu, așa că să 
mai așteptăm .. (M. C.).

finale O INTRECIND-O la limită (8—7) pe 
coechipiera sa Alina Moțea (Steaua), Clau
dia Grxgorescu și-a dobîndit dreptul de a 
evolua in finala de 8. Acolo Însă, în „sfer- . 
tari", după ce a condus-o în prima parte 
a asaltului pe Elisabeta Tufan, a fost rîn- 
dul el să guste din cupa... înfrângerii A 
CAMPIOANA MONDIALĂ, Elisabeth Tufan 
(Steaua), învingătoare merituoasă, a avut 
două asalturi foarte dificile pentru a se 
califica In finala întrecerii, cele cu colegele 
de lot reprezentativ Claudia Grlgorescu și 
Rozalia Hust- (C.S. Satu Mare), la ultima 
dintre acestea impunîndu-se doar la expi
rarea timpului de luptă. (P. Sl.).

tata atletă Mihaela Loghin 
(Steaua) continuă cursa so
litară a performanței la arun
carea greutății, speranțele 
săriturii în lungime Carmen 
Sîrbu (Dinamo) și Mirela Be
lii (Steaua) au pășit în noul 
sezon cu cifre și clasări mo
deste.

Iată-1, de altfel, pe primii cla
sați ta „Cupa Steaua" : FEMININ 
— 60 m : Corina Roșioru (C.S.U. 
Galați)---- -----
ua)7,63, 
7,82 ; 60 
(Rapid) 
(C.S.U.
haria (Voința Buc.) 8,63 ; lungi
me : Vali lonescu (Rapid) 6,71 m 
Liliana Nărtase 6,47 m, Mirela 
Dulgheru (Prahova Ploiești) 6,42 
m ; înălțime : Nieulina Ilie (Vo
ința Buc.) 1,75 m. Monica Matei 
(Victoria Buc.) 1,70 m, Ionela 
Gcgoașe (C.S.S. 4 Buc.) 1,65 m : 
greutate : Mihaela Loghin (Stea, 
ua) 19,29 m, Liliana Isac (I.M.G.B.) 
16,28 m, LiUana Năstase 13,51 m ; 
MASCULIN — 60 m : G. Coltas 
(C.S.U. I.E.F.S.) 6,98, V. Chirlae
(Dinamo) 7.0. F. Florea (Constr. 
Arad) 7,02; 60 mg: L. Giurgian 
(Dinamo) 7,62 (n. rec.), G. Bo- 
rol (Steaua) 7.39, L. Vlad (Farul

7,51, Ramona Stelei (Stea- 
Manuela Lazăr (Rapid) 
m g : Mihaela Pogăceanu

8,13, Liliana Năstase 
Galați) 8,26, Gabriela Za-

C-ța) 
tnța I 
namo) 7,4 
7.38 ; tripl 
Ciobanu ( 
roș (Steal 
E. Popesc 
Mllitaru (I 
cu (Steaut 
Enescu 5,( 
m, N. Răc 
Steaua) ; I 
pe: STE
36.5 p. Rf

La sfîr 
mini se 
cerile fa: 
pionateloi 
sală (sij| 
ntișovaB 
na, Baca 
rești, fin 
dispute 1 
juniorii < 
mată uit! 
februarie 
obicei' în 
Bacăul.

Și cei 
nali.ști vc 
prezentan 
românesc. 
Indoor (E 
tie).

HARNICI CONST®
(Urmare din pag l)

HOCHEI PE GHEAȚA, un centru pu
ternic de hochei se anunță municipiul 
Tlrgu Mureș, care dispune de patinoar ar
tificial descoperit. Argumentul principal 
este, desigur. prestația echipei locale 
C.S.M. Electromureș, aflată pe locul 3, la 
un punct diferență de prima clasată, după 
primul tur al grupei I din Divizia A n. 
Aceasta este rodul preocupării clubului res
pectiv și a forurilor locale pentru frumosul 
sport, ca șl al interesului deosebit al spec
tatorilor — circa 2500 la partidele favorițl- 
lor lor și 1000 la toate celelalte • BRIGADA 
DE ARBITRI de la dubla partidă Dinamo — 
Steaua, de săptămina trecută, formată «Un

SCRIMA. NU CU MULT IN URMA, ac
tualul cvartet masculin de floretă de la 
Flacăra Satu Mare — A. File, V. Costa, S. 
Roca și Z. Husti — evolua sub culorile clu
bului buoureștean Steaua. După ce ta în
trecerea Individuală din cadrul etapei I a 
Campionatului Național cei patru sătmăreni 
reîntorși acasă n-au putut face față concu
renței sportivilor militari (R. Molea, L. 
Bhzan, G. Oancea, P. Ducu, V. Zvîncu), in 
proba de echipe, beneficiind de noua for
mulă ' de disputare, pe două grupe, s-au 
Instalat în poziția de lideri al grupei B, 
amîntad Insă derbyul campionatului pînă 
Ia faza finală, care va reuni primele 8 echi
pe • NE AȘTEPTAM ca și liderii „nou
lui val“ din floreta masculină sătmSreană 
A. Ballnt sl A. Săveanu, să fi e-'Oluat ta 
derbyul grupei cu „Poli" Timișoara Dacă in 
asemenea meciuri nu sînt rodați. atunci 
cînd ? • DEȘI dinamovlsta Georgeta Beca 
fusese recent apreciată pentru rîvna pre
gătirii ta lotul reprezentativ, ta prima fază 
a campionatului individual a evoluat (sur
prinzător) fără aplomb și decizie pierzînd 
la foarte tinerele floretlste Dolor s Grlgo- 
rovicta (C.S.Ș. Satu Mare) șl Laura Badea 
(Steaua), ratînd astfel calificarea în semi-

TENiS DE MASA, singurul jucător 
care a reușit o spectaculoasă victorie la 
cîștigătorul actuale! ediții a „Topului 12", 
Călin Creangă (Sticla C.S.S Bistrița), este 
Romulus Revisz (STIROM C.S.Ș. 2 Bucu
rești), care a făcut un frumos săli In cla
samentul celor mai buni 12 sportivi al 
anului. Succesul de acum se pare că se da
torează nu numai seriozității ta pregătirea 
specifică din ultima vreme, cît șl (sau. poa
te, mal ales) celei. complementare : regim 
de viață rațional șl exerciții asemănătoare 
celor practicate de... judoka. O EXCELEN
TA organizare de care s-a bucurat în acest 
an „Topul 12“ pentru seniori șl senioare a 
fost rezultatul unei fructuoase conlucrări 
dintre CSM Constructorul TAGCM Mureș 
(președinte Nlcolae Marian) și Comisia ju
dețeană de tenis de masă (președinte Ale
xa Szllveszter), precum șl sprijinului per
manent primit din partea conducerilor 
TAGCMW si IJGCLM — directori Mircea Bi- 
rău șl, respectiv Mihăilă Hiniea o PRO
GRAMUL editat cu prilejul acestei compe
tiții — primul de aces» gen la „Top" — a 
prezentat iubitorilor tenisului de masă nu
meroase date foarte interesante, astfel că 
apariția lui — remarcăm grafica realizară 
de E. Kall — a contribuit, și pe această 
cale, la mai buna cunoaștere a tenisului 
de masă • PREZENTE neîntrerupte la 
„Top 12“ pentru seniori au avut Carmen 
Găgeatu (Juventus M.I.L.M.C. București) și 
Sever Naidin (Constructorul I.J.G.C.L. Tg. 
Mureș), iar cele mai multe victorii — patru, 
din tot atîtea participări — Otllia Bădescu. 
(1. N.).
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ani în cadrul asociației, antre
nori Ioana și Ștefan Heder au 
reușit să ridice la un nivel 
superior activitatea caiaciștilor 
și canoiștilor de la „Construc
torul- care au repurtat cîteva 
succese notabile atît pe plan 
național, cît și internațional, 
1986 a fost un an de referință 
în această direcție, obținîn- 
du-se un loc I în campionatul 
național la canoe fond și două 
titluri în campionatele repu
blicane de seniori, rezultate cu 
care asociația a ocupat locul 
al treilea pe echipe, după 
Steaua și Dinamo. De aseme
nea, în palmaresul asociației 
sportive „Constructorul" a fost 
trecută si medalia de argint la 
Campionatele Mondiale de la 
Montreal în proba de canoe 1 000 
metri, toate aceste succese 
fiind datorate lui Vasile Le- 
haci. în prezent la clubul 
Steaua. La rîndul lui, caiacul 
a „punctat" cu trei locuri I 
obținute de Codruța Șofron în 
campionatele de juniori ale 
țării. Viitoarele rezultata va
loroase se așteaptă de la gru
pa de performanță alcătuită 
din 18 sportivi, cu care lu
crează tehnicienii amintiți, șl, 
în perspectivă, de Ia compo- 
nenții celor trei grupe de în
cepători. între care se află șl 
talente autentice ale caiacului

ți canoei. 
petition al 
ranțele c 
mai ales 
canoe și 
Marius V

• Cu rea
prezentați 
balului fi 
diție la , 
nirea ech 
mai 1987, 
i ani în 
lej de lu 
lităților i 
mației în 
ric al hi 
minin și 
suri men'

• petitivitat 
rul Gavr 
în ating 
perform ai 
propus, a 
biția uno 
lent, cît 
handballs 
pentru cu 
Pălici-Igli 
gomir. D 
bilă șefă 
generații 
Florina F 
ta Oncu- 
Ionescu i 
dejde ale 
un debut 
scenă a 
solidat p 
clasament



Divizionarcle A pregătesc noul sezon
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atracti-

După turneele finale ale „Cupei Speranțelor*
cu

DE CE NU Șl O VARIANTA ESTIVALĂ?

a etapă 
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Inică se 
ia. prin- 
I că fu- 
aslsta ia
12 for- 
valoric

I
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tatistici 
nă acum 

ordinea 
a Timi-

Bucu 
u (19R0> 
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OM Iași 
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• Cu —4 la „adevăr" vacanța 
fotbaliștilor băcăuani n-a mai 
fost... vacanță. „Dacă n-ar fi 
venit, pe nepusă masă, înfrîn- 
gerea în fața brașovenilor, după 
acel 0—0 de la Galați I Ce mai 
încoace si încolo, toți sîntem ds 
vină. Tn acel meci am jucat 
slab la mijloc st în fată șl. a- 
cum nu ne rămîne decît să "tra
gem cu dinții" în perioada pre
gătitoare a returului, pentru

tații sale, care solicită un efor 
și o mobilizare generală. Vorbi 
iui Elisei „noi am adus echipa 
aici, noi trebuie s-o scoatem la 
lumină". • Cu acest gînd 
„sprintează" spre noul sezor 
următorul lot: Cîmpeanu si Ar 
vinte — portari. Andrîm- Elisei 
Ciudin. Artenl. Aeachi. Borcea 
Burlcanu, Penoff, Ivanov. An 
dronic. Fulga, Scînttie Verigea 
nu, Haidău Reliță Nîchîta

a cărui rein 
pregătirilor se 
mai 
de

donul lui Achile 
trare în circuitul 
va produce ceva 
Antrenamentele 
din ultima perioadă 
nat si cu pregătirea 
completată eu trei locuri 
verificare. în compania divizio 
narelor C din Comănesti (4—1) 
Moinești (2—0) și Borzesti (2—2) 
soldate cu încurajatoare con
cluzii privind capacitatea de

tîrziu. • 
la Slănic 
au alter 
specifică 

de

I
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Volnța

Nicolae Vătafii: „ IMPASUL NOSTRU ESTE
— Spuneți-ne, de ce Sport Club a avut în 

toamnă un parcurs așa de sinuos, topindu-se. 
parcă, tn momentele cele mal critic 7

— Am analizat pe toate fețele, fiecare meci cu 
colegul meu Ion Mnnteanu Și am ajuns la des
tule concluzii. Prima ar II de ordin subiectiv. 
Vedeți dv., de vreo cîțlva ani S.C.-uO se înti
nerește, caută soluții promovează noi Jucători. 
Trei debutanți au devenit din toamnă titulari — 
portarul cîmpeanu fundașul Ciudin și „vîrful" 
Scîntele, tot! băieți harnici, talentațl. dornici să 
se afirme. Noi credem In el. Dar această înti
nerire din mers, la o echipă ca a noastră, are 
șl reversul ei. Neavînd un fond valoric suficient, 
care să ducă la concurența pe posturi slntem 
nevoițl să-i ..aruncăm" pe cei fără experiență în 
viitoarea meciurilor cu Steaua, cu Dinamo șl alte 
echipe puternice și. astfel, ei, tinerii, Teușesc ce... 
reușesc.

— Care ar fl a doua cauză 7
— Am ratat mult, enorm. S-au făcut șl multe

TRECĂTOR..."
în apărare. Nimeni însă nugreșeli personale . .. _. ______ ___ __

vrea să se ma gtndeascâ ia ceea ce a fost. Fle
care muncește pe rupte să arate și fața bună a 
echipei

— De ce este Tismănaru golgeter 7
— Fiindcă anticipează jocul, are o tehnică 

bună in mișcare și In regim de viteză este me
reu acolo unde ar trebui să fie, să zicem, șoi
man și ceilalți ma! cu experiență, care au mari 
debite față de echipă. Ei trebuie să fie adevă
rate „modele’ în fața tinerilor jucători, echi
pa avînd nevoie de faptele și nu de vorbele lor. 

de adăugat 7Ce altceva ar mal fl

— Că slntem unde sîntem asta este și din lipsa 
unu! veritabil coordonator de Joc. De cînd s-a 
retras Soșu din activitate, de cînd a plecat C. 
Solomon, improvizăm mereu. Sigur că vom găsi 
o soluție, deși nu-i ușor să rezolvăm acest post 
neste noapte. Important este însă un lucru : toți 
Jucătorii 
pentru a

sînt hotărlți să facă orice sacrificiu 
scoate echipo din impasul actual.

A

I
I
I
I
I
I
Isăptă- 

între- 
i Cam-

iruarie, 
progra- 

27—28 
ca de 
ezoane.

scăpa de emoțiile primăverii" 
Această lucidă declarație a 
tînărului jucător Ciudin am 
consemnat-o între două antre 
namente ale lui Sport Club des
fășurate la Slănic Moldova lo 
cui tradițional pentru obținerea 
acumulărilor cantitative ale e- 
chipei antrenate de N. Văt fn 
și I. Muntean u. • înaintea ce
lor 13 zile montane, pe par 
cursul cărora s-a desfășurat cu 
o mare inensitate programul 
adecvat al primei etape pre 
competitionale. Sport Club »-s 
privit bărbătește In „oglinda 
campionatului". cîntărindu-s* 
cu obiectivitate părțile bune 
dar mai ales slăbiciunile mani 
festate. La acea ședință de ana 
liză din 10 ianuarie toți jucă 
torii, fără excepție, au luat cu 
vîntul. Sinteza discuțiilor: „e- 
chin» are nevoie de mai multă 
unitate sufletească, 
să elimine grabnic 
litățile din faza de 
atac se impune un 
de concentrare 
poartă, jucătorii; cu 
experiență trebuie 
r»-’rr"l“ rinduri ale

de 1»

tre fl
ea re- 
smului 
>enele“ 

mar-

I
I
I
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Inc a 
••ctlvc

ea trebuie 
super fi cîa 
apărare, în 
sporit grad 
fazele de 
mai multă 
să fie în 

_ ___  .... pregătirilor 
sezonului de primăvară.." Deci, 
echipa băcăuană si-a schițat 
Încă de atunci traseele activi

in

(ultimil trei promovați 
„speranțe"), precum și noii ve 
niți — mijlocașul Vasilache (de 
la Ceahlăul P. Neamț) si Fio 
rean (Aripile Bacău) Cot la cot. 
umăr la umăr, tntr-un clima' 
de totală adeziune la efort, bă 
căuanii au parcurs greul pro 
gram de la munte Ia care au 
fost supus! de către cei doi an 
trenori. Greu și pentru faptul câ, 
în lipsa zăpezii, crosurile pe 
teren tare au dus Ia apariția 
pericstitelor și durerilor de 
glezne. • Medicul lotului. Teo 
fii Bora, și masorul, Iacob San
du, au fost permanent la dax> 
rie. conducînd cu profesionall- 
tate refacerea după solicitările 
fiecărui antrenament. „Masajul, 
ședințele balneare, vitaminiză- 
rile, nimic de reproșat ta aceste 
capitole", subliniază conducerea 
tehnică. Controalele medicale de 
rutină atestă faptul că fotba 
listii se apropie de Indicii fi
ziologici planificați. Rămîne de 
constatat același lucru si tn 
cazul lui Tismănaru si Șoiman. 
rămași acasă pentru tratarea 
unor sechele din timpul cam 
pionatului. Evident, pentru ei 
s-a prevăzut un strict program 
de individualizare. Ca si pen 
tru Ion Marin, operat la ten

dinamica 
finalizarea ac- 
Băcăuanii au 
(5 aparțin lui 
primit 3 •

efort a jucătorilor, 
locului echipei, 
țiunilor de atac, 
marcat 8 goluri
Ivanov !) si au .
„Sînt multe semne încurajatoa
re. că s-a muncit bine pînă în 
prezent, declară președintele 
clubului. Corneliu Costinescu. 
Sînt convins că tînăra noastră 
echipă va sti să strîngă rîndu- 
rile pentrn a depăși perioada 
critică din toamnă"

Stelion TRANDAFIRESCU

La Plopeni (pentru prima 
dată) și la Buhuși (pentru a 
patra oara consecutivi s-au 
desfășurat turneele finale ale 
„Cupei Speranțelor” singu
ra competiție de minifotba) 
cu caracter republican orga 
nizată in țara noastră. înainte 
de a face cîteva considerații 
privind ediția recent inche 
iată, să mai spunem că aceas
tă întrecere a, devenit, cu fie
care an, tot mai căutată de 
cluburi și asociații sportive, 
de antrenorii copiilor de co
piii înșiși. constituindu-se 
într-un excelent prilej de 
pregătire în timpul iernii, 
cînd terenurile sînt troienite 
impracticabile. Așa se face 
că. iată, la ediția recent în
cheiată au existat un număr 
record de cereri de 
pare, că preliminariile 
desfășurat pe mai 
că tn ultima fază 
au ajuns echipele 
bune, că partidele 
fost extrem de echilibrate, tot 
mai rare fiind scorurile 
proportionate, 
și „podiumul" 
nee finale.

La Plopeni, 
vîrstă.
Slatina 2. Politehnica Iași 3. 
Gloria Bistrița.

La Buhuși. grupa mare de 
vîrstă. 13—14 ani • I. C.S.Ș. 
Craiova 2. „Poli" Timișoara 
3. C.S.Ș. Bacău.

învingătoare deci — șl pe 
deplin meritat, pentru că s-au 
dovedit a 
pregătite 
sorilor l 
pectiv l.

„Cupa 
formează, 
nroprîe iar sn»ctatoriî 
au umplut pînă la refuz sălile 
în care «u disputat meciurile 
— au început s-o îmbrățișeze 
cu mare căldură, cu atît 
mult, cu cît se află și eî 
plină iarnă șî, ca atare, 
tr-o... prelungită vacanță 
balistică.

La Buhuși, în tribună, 
întîlnit 
care-și 
vreme activitatea la eșalonul 
copii-juniori și sînt foarte 
buni cunoscători ai probleme
lor acestora. Unul este Teodor

partici- 
s-au 

multe zone, 
a întrecerii 
cele mal 
finale au

Să 
celor

dis- 
reamintim 
două tur-

grupa
11—12 ani •

mică de
1. C.S.Ș.

fi cele mai bine 
— echipele profe- 

Pîrvulescu si, 
Morovan.

Speranțelor" 
treptat o albie

Mesaroș de ia Viitorul 
Mureș Celălalt, Nicolae 
du șeful centrului de 
tire al lui S.C. Bacău, 
sînt opiniile lor despre 
Speranțelor” ? Este o 
cere absolut necesară. ........ .
T. Mîisaros care vine să aco
pere un gol de competiție 
respectivele categorii de 
stă Utilitatea ei deci, 
poate fi pusă sub semnul 
trebării. E adevărat. organi
zarea necesită îmbunătățiri, 
pentru că, iată, nu-i permis 
ca o echipă să vină la turneul 
final de la sute de kilometri 
pentru a-și di«..uta sansele 
doar într-un singur meci, 
după care, eliminată la lovi
turi de la 7 m. să părăsească 
întrecerea. In plus. prea se 
merge la rezultat "omnetitia 
devenind, din mijloc de pre
gătire, un scop în sine. Ăsta 
nu-î deloc bine".

La rîndul lui. antrenorul 
băcăuan N Radu afirmă : 
„Această întrecere e cît se 
poate de bine venită si cu 
timpul prevăd că spre turne
ele eî finale vor urca clubu
rile care beneficiază de săli 
corespunzătoare. Ce as dori 
eu, si nu numai eu ? „Cupa" 
să aibă si o variantă în aer 
liber, vara, cînd nu “xistă nici 
o competiție Ia această cate
gorie de vîrstă. cînd s-ar pu
tea Juca pe terenuri eu gazon, 
în 
de 
au 
se

rg 
Ra- 

pregă- 
Care 
Cupa 
intre- 

afirmă

la 
vîr- 

no 
în-

res-
își 

a sa 
care

mal 
în 

în- 
fot-

am 
și doi antrenori 
desfășoară de multă

condiții mult mai apropiate 
fotbalul adevărat. Asa cum 
fost edițiile acelea care 

disputau la Constanța. In 
care au făcui primii pași D. 
Zamfir, Hîncu. lancu Luigi, 
Hagi etc".

tn plus, considerăm noi. în
trecerea s-ar constitui șl In
tr-un excelent prilej de se
lecție pentru centrele olim
pice Viitorul, cele care au da
toria să CAUTE talente si sS 
le PREGĂTEASCĂ la ua 
nivel superior, conform ce
rințelor fotbalului de mart) 
performanță. La Buhuși A 
fost prezent, așa cum spm- 
neam mal sus. doar un an
trenor de la aceste centre. V.’ 
Mesaroa. în schimb, nici uwxd 
dintre angajați! F.R.F. î.„

. F
Laurențtu DUMITRESCU

OLIMPIA I.M.U.N. SATU MARE: fOIIMUlA NOUA, ASPIRAU! NOI

• DINAMO JOACA AZI ȘI 
MÎINE LA BRAȘOV. Astăzi, 
de la ora 15,30, întîlnește pe 
ICIM, pe stadionul acesteia, iar

mîine, de la aceeași oră, va 
avea ca parteneră pe Tractorul 
(stadionul Tractorul).

de a aspira și la locuri mai 
bune, In zona superioară a 
ierarhiei valorice interne. De 
pregătirea grupei de junioare, 
care își rodează forțele în cam
pionatul județean, se ocupă 
fosta handbalistă fruntașă Vio
rica Cojocărița, inimoasă și 
perseverentă căutătoare de ta
lente.

Una din explicațiile frurnoa 
selor rezultate de plnă acum 
și a certitudinii că și obiec
tivele propuse pentru 1988 vor 
fi duse cu bine la bun sfîrșit 
este și aceea că tn fruntea în
treprinderii și a asociației 
sportive se află oameni de 
certă competență, entuziaști și 
pasionați pentru sport, precum 
inginerul Aurel Zavolan, di
rector al Trustului de antrepri-

ză generală construcții-montaj 
Timiș (fost handbalist la C-S.Ș. 
Banatul, echipă cu care a cîș- 
tigat „Cupa Sportul pop ilar" 
în anul 1959), inginerul Nico
lae Maghețiu (fost handbalist 
la C.S.Ș. Banatul, ca junior, 
și la Știința Timișoara, ca se
nior, campion de juniori al ță
rii în 1960), președinte al a- 
sociației sportive, sau ingine
rul Dan Ciora, vicepreședinte 
al A. S. Constructorul, și el 
handbalist de performanți tn 
trecut. la Făgăraș și Timi
șoara

Nu este nici o îndoială, con
structorii timișoreni au pus te
melii solide activității sportive, 
pe cqre o doresc mereu mai e- 
ficientă, la cote competitive 
cît mai înalte.

Satu Mare ors» zu un palma
res remarcabil In aria perfor
manței fotbalistice care a flgu- 
rat cu succes în multe sezoane 
competiționai’- ș! pe prima sce
nă. s-a prezentai la startul ac
tualei ediții a Diviziei B cu o 
nouă formulă dt. organizare prin 
reunirea celor dcuă principale 
forțe fotbalistice ale orașului, 
Olimpia și Lnio tntr-un singur 
tiub : Olimpia I.M.U.N, în felul 
acesta s-a realizat o puternică 
formație-etalon a Importantului 
centru sportiv, asigurindu-se o 
reprezentare mult mal... repre
zentativă a sa in campionatul nr. 2 
a! țării. Noua echipă, pentru că 
trebuie s-o 
realizat ur 
(locul 7 in 
dacă ținem 
cesară o veritabilă construire de 
formulă. Principala calitate a 
actualei formații rămîne tinere
țea. „Contăm mult pe spiritul 
de emulație ere t cadrul to
tului, p» ambiție tinerească a 
majorității componenților lui, ne 
spunea fostul internațional Iosif 
Vigu antrenorul principal al 
sătmărenilor, pe care l-am întil- 
nit la Sovata, unde. împreună cu 
colegii Iui, N. Marcu șl V. Kno- 
blau, conducer pregătirile în ve
derea noului sezon. Tocmai a- 
ceastă lipsă de experiență, co
roborată -u Inerentele dificultăți 
tn stabilirea celui mal bun -un
sprezece-. operație care s-a des
fășurat pr parcursul campiona
tului. au dus la unele comportări 
și rezultate contradictorii. Cred 
că w-am consolidat în măsură 
suficientă spre a emite, în retur 
șl, mai cu seamă. în ediția vii
toare pretenția de a Juca un rol 
de prim-plan in seria noastră", 
1 ircheiat fostul titular al Stelei 
ș! al echipei naționale. Reunit la

Ianuarie, la Satu Mare, lotul 
Olimpiei I.M.U.N. a continuat, 
de la 17 Ianuarie, sulta pregăti
rilor la So-zata, urmtnd ca, de 
duminică, să revină acasă șl să

Priviri spre

eșalonul secund

de

num m astfel, a 
pare mulțumitor 
clasamentul turului) 
con» că fost ne-

lo- 
& 

da

declanșeze sulta partidelor 
verificare

Să facem cunoștință și cu 
tul (am trecui in paranteză 
vîr ‘a Jucâtorilo- ’->re ’ ne
seama de gradul lor de expe
riență) : PORTARI — Szabo (33 
de ani). RIttli '20). Pteancu 
(23) ; FUNDAȘ' — Scheurll (23). 
P. Mihal (19) Cservl (19), Do- 
braș (23) Gnaudt (26). Borhidan 
(25) Puț (23) • MIJLOCAȘI — 
Stelnttin.’er (26) Patkos (20), 
Palcsa (20), Levente (18). Erdely 
(20). Szliagy (25) : ATACANTI

— Bencze (19), "irbos (24), BoF 
ba (26), Ardelear (20). Gu 13 Ju
cători tn vîrstă de pînă la 23 de 
ani putem vorbi despre un lei 
dominat de tinerețe. Dar șl gru
pul experimentărilor are misiu
nea Iul. Antrenorii ne aminteau 
că, de pildă, -evenirea lui Bolba 
a Însemnat mult la capitolul e* 
tloacitate. el reușind să înscrie 
• goluri în cele patru etape cît 
a jucat. Faptul că s-a ajuns la 
oromovărl în ser'e se datorează 
ti existenței un»i mne formații 
de juniori, ajuntâ în semifina
lele campionatului republican 
(ediția 1985 antrenor 1. Kalmar). 
Utillztnd cr mult efect talentele 
locale șl benefic’înd de o bază 
rganizatorică puter- ică cea 

mal bună echipă din Satu Mare 
prezintă Justificate argumente de 
a Juca, așa cum precizau antreno
rii e„ un rol car< — <m puțlnt 
ani în urmă - ’( era familiar. 
Olimpia I.M.U.N. oromite să rea
pară pe tabloul concurentelor 
din „A*, o dorință Justlfifntâ Șl 
a numeroșllo’ ti suporteri

Eftimie ION=SCU

• NUMAI DOUA ZILE ne mal 
despart de concursul PRONO
SPORT al săptăminll și de TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES ambele programate 
pentru duminică 31 ianuarie. 
După cum știti este recoman
dabil a vă asigur» din timp par- 
ticiparia la aceste acțiuni, toc
mai pentru a ev’ta aglomerația 
inerentă care se creează în cursul 
zilei de sîmbătă Oricum, agen- 
’111 lin - - -
spon vă 
tîndu-vă 
ce’» mal 
nfle stlt 
n rele 
ticurile sportive __
mentele care oledează pentru” o

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ loc in București. In sala 
Iul din str Doamnei nr 
cepînd de ia ore 15 50.

clubu-
2, în-

retea.ia Loto-Prono- 
»iiu la dispoziție, aju- 
să vă exprimați tn 
bune condițiunf opțlu- 

in ceea ce privește 
favorite cit și pronos- 

Dintre argu-

masiva participare la 
REA EXCEPȚIONALA
:XPRES, menționăm că 

este PRIMA TRAGERE 
CEST FEI A ANULUI, ______
și faptul că se pot obține cîștl- 
g ri CI NUMAI 3 NUMERE. In 
ceea ce privește concursul PRO
NOSPORT. este de ajuns a s- 
unca o privi.V asupra Impre

sionantului număr de cîștiguri 
din ultimul tim;: pentru a vă 
da -eama de mnrile posibilități 
de valorificare i șanselor.
• Tragere» obișnuită LOTO 

de astăzi, vineri 27 ianuarie, are

TRAGE- 
PRONO- 
aceasta 
DE A- 
precum

CÎȘTIGUR1LE TRAGERII 
DIN 22 IANUARIE: cat. 1: 
riante 25% 
1300; cat. 2 
Iei; < 
lei; < 
lei; < 
572 k 
252 If 
a 100 
74.668 
1300" 
venit _____ ._________________ „
Ion din Brăniștea. Județul Dîm
bovița, șl Diaconescu I. Ion, din 
Pucioasa. Județul Dîmbovița.

LOTO 
2 va. 
Dacla 
14.307

— autoturisme’
6.75 variante a

17,50 variante a 5.519
48.75 variante a 1.981

168,75 variante r 
6: 383,25 variante a 

. X: 1.985.75 variante 
lei. Report la ca’.egoria 1; 
lei. Autoturismele Dacia 
de la categoria i au re. 
Dartfclpantllor ronstantln

5:

— te atriuuie Cistlțjuri «n

BANI AUTOTURISME.EXbUKSII
PESTE HOTAHE

31 IANUARIE 1988
.kAGERE EXCEPȚIONALĂ

PRIMA
MARE

OCAZIE
ACEST

FEL
ANULUI!

42 de .-.umere, 
cuprinse in 6 ex
trageri, in cadrul a 
douâ

cu 3 
8 și, 
extrase.

faze.
Se ciștigo 
numere 
respectiv

din 
$

• Bilatele de 
de lei oarticinfi 
too’e extragerile.
• ULTIMA ZI

participare, 'ÎMBĂ
TA, 30 ianuarie I

I,25
Io |

de

)



»PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
• SCHI

Klaus 
tavlngă- 

__ ... ___________ Seefeld 
(Austria), conttad pentru „Cupa 
Mondială” la combinata nordică. 
Pe locurile următoare s-au situat 
elvețienii Hippolyt Kemof și An. 
dreas Schaad. în clasamentul 
general după cinci probe condu
ce Sulzen Bacher, cu 81 p, se
cundat de norvegianul Torbiorn 
Loekken — 71 o.

„CUPA mondială” a progra
mat pe pîrtia de la Badgastein 
(Austria) o probă feminină de 
slalom special. în care victoria 
a revenit sportivei elvețiene 
Vreni Schneider 
In două manse 
1:19,11. Pe locurile 
s-au clasat Christa 
(R.F.Germanîai — 1:19.73 și Co. 
rinne Schmldhauser (Elveția) — 
1:19.79.

PROBA de slalom superuriaș 
pentru „Cupa Mondială” desfă
șurată la Leukerbad (Elveția1 a 
fost clștlgată de canadianul Fe
lix Belczyik. ou 1:5l.2O urmat 
de elvețianul Firmin Zurbriggen 
— 1:51,69.

SPORTIVUL austriac 
Sulzenbacher a terminat 
tor In concursul de la 
(Austria)

.1 elvețiene 
cronometrată 

eu timpul de 
următoare 
Klnshofer

• HOCHEI

Jons Weissflog (R.D. 
Engelberg (Elveția), 

continuă însă
TOT în meci amical, _ ____

nov, reprezentativa Cehoslovaciei 
a dispus de cea a Finlandei cu 
4—2.

Germană) „plutind** către victoria de la 
realizată duminică. în 
să conducă finlandezul 
ta Litvi-

„Cupa Mondială", 
Nykaenen
(sărituri de 81 m șl 
locul secund s-a sl-

217,7 puncte
81,5 m). Pe 
tuat compatriotul său Paul Erat 
— 211,4 p.

I ELOGII LA ADRESA ÎNOTĂTOARELOR NOASTRE

DUPĂ CONCURSUL DE LA CANNES

LOCALITATEA norvegiană
Sarpsborg a găzduit cel de-al 
doilea med international amical 
dintre selecționatele Norvegiei sl 
U.R.S.S. Hocheiștll sovtaticl au 
terminat din nou Învingători, de 
data aceasta eu 9—0 (3—0. 2—0. 
4—0). In primul îoc, disputat la 
Oslo, echipa U.R.S.S. a ctștlgat 
cu 8—1.

@ BOB

H. C. MINAUR

CAMPIONATUL EUROPEAN 
pentru două persoane, desfășurat 
la Sarajevo, a revenit echipaju
lui R.D. Germane (pilot Volker 
Dietrich), cronometrat tn patru 
manșe cu timpul de 3:26,28, 
mai bună coborîre 50,85. nou 
cord al pîrtlei. Pe locurile 
mătoare s-au clasat Elveția 
3:26,59 și U.R.S.S. — 3:27,40.

• SĂRITURI

cea 
re- 
ur.

(Urmare din pag I)
„CUPA EUROPEI” a nrogramat 

pe trambulina de la Neuwald un 
concurs, cîștigat de sportivul 
austriac Christoph Miller. cu

Sub un titlu semnificativ, 
Formidables Roumains", ziarul 
francez „l’Equipe” face refe
riri. intr-un număr recent, la 
excelenta prestație a înotătoa
relor noastre tn cadrul con

cursului internațional desfășu
rat, luna aceasta, la Cannes, 
cu participarea unor sportive 
din 6 țări europene. Co- 
menttnd «uita de victorii

ENCICLOPEDIE

repurtate de Tamara Costache, 
Stela Pura. Luminița Do- 
brescu. Anca Pătrășcoiu și Livia 
Copariu. .,1’Equ‘pe” le elogiază 
pe „formidabilele campioane 
antrenate de Ghcorghe Dimeca 
șl Mihail Gothe”. „Ele, sublinia
ză ziarul parizian au cîștigat to
tul sau ... aproape totul, clasa 
lor zdrobind șansa adversarelor. 
Pur și simplu, româncele au 
monopolizat podiumul de pre
miere", oferind specialiștilor și 
unui numeros public momente 
de adevărată îneîntare .

OLIMPICĂ CARIERA
BERLIN (Agepres). — Sub 

egida Institutului bibliografic 
din Leipzig, a apărut o amplă 
enciclopedie, avînd ca temă 
Olimpiadele și mișcarea olimpi
că internațională. Lucrarea 
(387 pagini) cuprinde 3 700 de 
articole si 368 ilustrații, nre- 
zentînd disciplinele aflate în 
programul olimpic, competițiile, 
instalațiile tehnice ale diferi
telor ediții ale Jocurilor, fede
rațiile internaționale ale spor
turilor olimpice. precum si 
scurte biografii a 910 campioni. 
Este inserat, de asemenea, tex
tul Cartei Olimpice.

RATATA

TRANSFERURI

Părea să albă toate calitățile 
pentru a reuși, numai că lată, 
mai încoace, Alain Bondue a 
pierdut totul. Aura de fost 
campion și, tacă mai grav, 
credibilitatea.

Să ne tatoarcem ta timp, la 
epooa ta care ciclistul francez 
a debutat (ca profesionist) sub 
cele mai frumoase auspicii, de
venind dublu campion mon
dial pe pistă, ta proba de ur
mărire individuală. însușirile 
lui deosebite, între care o 
forță neobișnuită, au făcut să 
curgă, la vremea respectivă, 
ta anii ’80—’81, multă cerneală 
și Bondue s-a văzut, pe merit, 
ridicat ta slăvi, comparat cu 
cei mal mari campioni. Sim
țind că pe șosea poate ciștiga 
mai mult decît pe pistă, el a 
hotărlt, ta 1882, să se dedice 
alergărilor de fond, iar "’■ mele

pis cu 25—19 de băimăreni, 
dar locul 1 in competiție l-a 
ocupat H. C. IMinaur. Formația 
băimăroană s-a situat pe pri
mul loc 
turneele 
Fulda (R. 
mătoarete 
Drot! Halmstad, 24—11 cu Du- 
delingcn (Luxemburg) șl 12—13 
eu selecționata Flensburg ; res
pectiv 15—7 cu S. G. Beter- 
berg, 15—9 cu S. G. Hasznel 
și 16—4 cu Borussia Fulda. în 
alte 9 meciuri (Eintracht Bau- 
natal, Eintracht OberlUhe. S. C. 

Zogel etc.) băimărenii nu au 
pierdut nimic. „Desigur, nu 
toate partidele ne-au pus pro
bleme deosebite. Dar, indiferent 
de forța partenerilor, am urmă
rit creșterea formei jucătorilor 
noștri. 
Mircea 
siderat ___
buni portari, 
prin prestațiile 
Măricel Voi nea,
Marta, Covaciu $| Stamate-,

in clasament si in 
de la Flensburg șl 
F. Germania), cu ur- 
rezultate : 17—15 cu

Sini bucuros că 
Petran a fost con
tinui dintre cel mai 

evidențilndu-Se 
generale și 

Andronic,

„CUPA CARPAȚI“
(Urmare din pag 1)

tre 12—13 martie. Cursa indi
viduală pe 15 km a constituit 
o întrecere acerbă pentru în- 
tîietate între schiorii de la 
Dinamo șl ASA Brașov. A fost 
o cursă frumoasă, cu multe 
schimbări de situații și cu un 
învingător mai puțin scontat, 
Elemcr Tanko, favoriții princi
pali (Ioan Lungociu, Viorel So- 
tropa și ceilalți) trebuind să se 
mulțumească cu locurile ur
mătoare ale clasamentului: 1. 
Elemcr Tanko (Dinamo) 43:15,3; 
2. Caroly K3pe (Dinamo) 
44:01,8 ; 3. Viorel Sotropa
(ASA) 45:24,1 ; 4. Valentin Ca
rina (ASA) 45:53,5 ; 5. Ioan
Păvălean (ASA) 46:41,4 ; 6 Ioan 
Lungociu (Dinamo) 46:41,8.

Unul dintre foștii titulari al re
prezentativei Angliei, Ray Wil
kins, de 82 de ori international, 
a părăsit pa Paris saint-Ger- 
maln, optînd pentru Glasgow 
Rangers, viitoarea adversară a 
echipei Steaua tn sferturile de 
finală ale C.C.E.

Alți jucător! cunoscuți și-au 
schimbat tn ultima vreme echi
pele. Olandezul Frank Rijkaard 
a trecut de la Ajax Amsterdam 
la Sporting Lisabona ; portarul 
selecționată Norvegiei, Frlk 
Thorstvedt, care a activat la Bo
russia Monchen gtadbacb, evo
luează acum la I.F.K. GSteborg, 
cîșttgătoarea ultimei ediții a Cu
pei U.E.F.A. ; fostul Internațio
nal scoțian John Wark (30 de 
ani) a renunțat la F. C. Liver
pool (caren u l-a prea folosit) In 
favoarea lut Ipswich Town.

continuarea scrisorii, 
federația daneză a invitat selec
ționata Cehoslovaciei să susțină 
un med de verificare la 1 Iunie, 
la Copenhaga.

TURNEU JUBILIAR 
IN BRAZILIA

1989 se vor Împlini 75 deIn ____  . ____
ani de la înființarea Federației 
J_ ... B.razma. Cu acest

organizat un tur
la care au fost 
acum selecționate-

Contrapunct

INVITAȚIE
După cum se știe, selecționata 

Danemarcei s-a calificat pentru 
turneul final al C.E. ’88, care va 
avea loc ta iunie, ta R. F. Ger
mania. Ea a obținut acest suc
ces și datorită victoriei realiza
te de Cehoslovacia, ta ultimul 
Joc al grupei, ta fața Târli Ga
lilor (2—0). Federația daneză a 
mulțumit prlntr-o scrisoare a- 
dresată forului similar din Pra- 
ga pentru felul corect ta care 
Jucătorii cehoslovaci șl-au apă
rat șansele pe teren propriu, 
cu toate că nu mai erau Im
plicați In lupta pentru primul

I 8
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II
I O AȘEZARE... BINECUNOSCUTA

astrelor! O astfel de 
alpinistă este și te
merara americancă 
Hilda Crooks, care a 
urcat pină in vîrful 
lui Fuji Yams, mun
tele sacru al japone
zilor. înălțimea de 3776 
m a muntelui oferă 
autoarei performanței 
un

cord mondial feminin, 
mal ales dacă avem 
In vedere că venera
bila doamnă Crooks 
are vtrsta de 91 de 
ani! La tnapoierea el 
In California a avut 
desigur ce
Mat cu seamă 
strănepoților.

i

autentic re-
RECORDURI I

3

I

La granița dintre Kenya și Tanzania se află 
o mică așezare, de vreo 4 000 de locuitori, pe 
nume Kilgorie. care nici măcar nu figurează 
în vreun atlas geografic. Și totuși Kilgorie 
este a localitate prea bine cunoscutăi în lumea 
iubitorilor de vînătoare. căci ea se află pe 
drumul care duce spre tntîlnirea cu... leii și 
cu alte sălbăticiuni. Din 1987, tndeosebi, Kil- 
gorie a devenit cunoscută și iubitorilor atle
tismului. prin succesele repurtate de unii a- 
tlețl originari dir acest sat. Este vorba de doi 
alergători de 800 m. Billy Konchellah, cam
pion mondial la Roma (1:43.06) și de Stephen 
ole Marai, clasat al șaselea (1:44,84). Amîndoi 
s-au născut în anul 1962.

Un alt alergător ai- Kilgorie, Danie! Rudis- 
ka, a fost recordman național în cursa de 
400 mg. Cînd ? Atunci cînd Konchellah și 
Marai aveau doar cinci ani...

record la... polul 
adică de cobo-

Un 
opus, 
rîre, 11 reprezintă per
formanța unui elveți
an, Olivier Fabre, de 
30 de ani, care a să
rit In lacul Villers-le- 
Lac de la înălțimea 
de 53,90 m. Fabre a 
fost, cu ani în urmă, 
elev la școala de circ 
a faimoasei Annie Fra- 
tellini. El a efectuat 
un dublu salt înapoi 
mai tnalnte de a lua 
contact cu suprafața

PR’LEJ DE POVEȘTI

între 
alpin’sn 
întreaga 
șl... micuți 
părinții lor. adevărațif 
alpinist!. îi duc cu ei 
în rucsacuri pe cres-

nenumărații 
de astăzi, din 
lume, există 

pe care

tele diferiților munți, 
’ ’ ‘ I și

însă, 
pe 

pen- 
de 

strălucirea

după cum există 
bătrîni. Aceștia i 
tncet-încet, urcă 
propriile picidare ’ 
tru a vedea mai 
aproape..

povești, 
stră-

apei, in care a 
cu picioarele, cu 
teză de 120 km/h. Re
zultatul acestui în
drăzneț salt a fost, 
cum am arătat, un nou 
record al lumii, dar 
și o serioasă tasare a 
coloanei vertebrale I 
Precedentul record a 
fost deținut de 
merican. care 
de la înălțimea 
m, alegîndu-se 
cu... 18 fracturi t

PARTENER DE

intrat 
o vi-

un a- 
sărlse 
de 52

Insă

I
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ANTRENAMENT

„Vektor M“ este denumirea unui robot con
struit de tehnicienii bulgari Javer Sirakov 
și Ivan Stankov, destinat antrenamentului 
jucătorilor de tenis de masă. Robotul dirijează 
mingile, printr-un sistem de placă turnantă 
imprlmîndu-le distanțe diferite, în lungime 
și înălțime, viteze variate „Vektor M“ a fost 
bine primit de jucătorii bulgari.

I
I

Rubrică redactată de Romeo VILARA

de fotbal din 
prilej, va fi 
neu Jubiliar, 
Invitate ptaă 
le Portugaliei, Italici și Spaniei. 
In principiu, turneul va avea 
Ioc în luna iunie.

„ECHIPA EUROPEI- 
DUPĂ „SPORT- BELGRAD

In urma unei anchete organi
zate de ziarul „Sport” — Belgrad 
a fost alcătuită (pe baza votu
rilor primite de la specialiști șl 
ziariști) cea mal bună echipă a 
Europei din 1987 ; Shilton (An
glia) — Berthold (R.F.G.), But
cher (Anglia), Kuznețov (U.R.S.S.), 
Sansom (Anglia) — Matthăus 
(R.F.G.), Zavarov (U.R.S.S.), Mi
chel (Spania), Gordillo (Spania) 
— Gullit (Olanda), Futre (Portu
galia). o echipă discutabilă, ca 
oricare alta.

IN CITEVA CUVINTE
• Reprezentativa Maltei are un 

nou antrenor: pe vest-geenianul 
Horst Heese, care a activat nu 
de mult ta Bundesliga.
• Cel mal bun jucător al Bul

gariei pe 1987 a fost declarat Ni
kolai IUev (Vltoșa). urmat 
Lutezar Tanev (Sredeț) Șl 
Nasko Sirakov (Vltoșa) — 
sesorul „Ghetel de bronz”
• Două meciuri amicale, 

fășurate miercuri. La Valencia 1 
Spania — R. D. Germani 0—0 ; 
la Tel Aviv: Israel — Franța 
1—1 (#-«).
• Fotbalul cunoaște o popu

laritate tot mal mare tn Suedia, 
tn clasamentul mediei spectato
rilor, jocul cu balonul rotund se 
află pe locul secund (3 600 bi
lete vtnduta, ta medie, de meci), 
după hochei (4 809 de plătitori).

de 
de 

po- 
1987. 
des-

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD

rezultate s-au dovedit încuraja
toare : un loc 3 in Paris — 
Roubaix șl o victorie de etapă 
tn Turul Spaniei. De atunci 
însă, din 1983, a început 
„prăbușirea" ; eșecuri după e- 
șecuri, „falimentul", cum nota, 
recent, Phltippe Brunei ta 
„PBquipe", datorat — după 
aceeași sursă — superficialită
ții în pregătire, unei manie
re deloc realiste de a privi 
performanța, „mediului (.n.n. 
ciclismului profesionist) și o- 
trăvurilor secretate de acesta". 
Altul, avertizat de înfrîngeri, 
s-ar fi înhămat mai zdravăn 
la muncă, numai că Bondue, 
amăgit și de laudele unor așa- 
zișî suporteri, s-a mulțumit să 
dea vina pe alții, continuind 
să se creadă, de acum stîrnind 
ilaritate, „cel mai autorizat 
urmaș al lui Anquetil" !

Nici măcar cînd, în ceasul al 
12-lea, o echipă redutabilă ca 
„Systeme U“ (condusă de Fig- 
non) i-a întins o mină salva
toare, după ce „La Redoute** 
îl pusese pe liber, Bondue nu 
s-a arătat capabil să înțeleagă, 
preferind muzica disco și 
(după unele versiuni) drogu
rile, efortului și seriozității. 
Deunăzi, cu părere de rău, și 
„Systeme U" a renunțat la 
serviciile sale, fostul campion, 
fosta mare speranță trezindu- 
se șomer și, încă mal elocvent, 
în fața unor uși invariabil in. 
chise ! Ultimele sale declarații 
sint de-a dreptul dramatice. 
„Nu vreau un salariu șl nici 
vreo altă garanție, doresc doar 
un tricou ca să mă pot expri
ma", dar lamentările lui Bon
due nu mai sensibilizează pe 
nimeni șl e aproape sigur că, 
pentru el, cariera s-a in. 
chelat. Prematur și trist, dar 
ca o consecință logică a nesă. 
buințel unuia care a crezut, 
inconștient, că se poate face 
performanță șl fără să trans
piri ! Fiecare doarme cum Iși 
așterne.

Ovldiu IOANIȚOAIA

PE SCURT «PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM * Cu 

prileju’ unul concurs 
international desfă
șurat la Canberra, 
australlanca Kerry 
Saxby a stabilit caa 
mal buns perfor
manță mondială In 
nrobs de io km 
marș, ou t<mpul de 
42:13. In proba mas
culină de 20t> m. pri
mul a trecut linia 
de sosire sprinterul 
australian John Ot- 
man înregistrat cu 
timpul de 20,90.

BASCHET • La 
Kiev ta meci pentru 
sferturile de finală 
ale competiției inter
naționale feminine 
„Cupa Llilana Ron- 
chetti”, echipa locală 
Dinamo a întrecut 
cu 65—58 (52—32) for
mația italiană Trogy- 
los Prlolo.

CICLOCROS •
Concursul interna
țional disputat ta lo-

calitatea vest-germa- 
nă Denzlingen a re
venit belgianului Ro- 
’and Llboton. înre
gistrat ne distanța de 
2S km ou timpul de 
54,35. Pe locul doi, 
la numai o secundă 
de Învingător, a so
sit olandezul Hennle 
Stamsnljder.

LUPTE LIBERE • 
în orașul Cerkesk 
s-a desfășurat o 
nouă intllnire Intre 
selecționatele U.R.S.S. 
șt S.U A. Victoria a 
revenit sportivilor 
sovietici CU •—4.

ȘAH • Cu prilejul 
unei reuniuni a Fe
derației Internațio
nale, ținută la St. 
John. Rafael Tudela 
(Venezuela) a fost 
ale” prlm-vloepre- 
ședințe al forului șa. 
hist mondial. • Tur
neu' de la Varșovia 
a fos» ctștlgat de 
maestrul iugoslav

Rade Mllovanovld, 
cu 9 p din 13 posi
bile. Tot cite 9 p, 
dar cu un coeficient 
Sonneborn 
au realizat Medanlot 
(Iugoslavia) și Szi- 
polsk (Polonia).

TENIS 
partidă 
tiv 4 
Hong 
Lendl 
TO 8—4, 6—1 
Mayott’. • 
de simplu 
lin cadru! turneului 
,nterna"onal 
Melbourne a 
jucătorului 
Ilan Johan

Inferior,

• Intr-o 
demonstra

ta
Ivan 

Întrecut 
pe Tlm 

Proba 
juniori

disputată 
Kong, 
l-a

de ta 
revenit 
austra- 
Ander- 

son care a dispus tn 
finală cu 7—6, ~ ~
de coechipierul 
Andrew Florent, 
finala probei de ju
nioare Anne FauOl 
(Australia) a tnvln- 
s-0 cu 6—4 6—4 pe
Emma"uelle Dedy 
(Frants'

7-6 
său

In


