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In prima etapă a C. N. de spadă

TELEGRAMA ADRESATA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 

» 9 7

SKIHIAR OLNERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,
PREȘEDINTELE REPUBLICII

MULT IUBITE Șl STIMATE
TOVARĂȘE NICOLAE CEAUSESCU

In deplină unitate cu gindurile si sentimentele 
ce animă întregul nostru popor, angajat plenar 
în transpunerea în viată a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român, a tezelor, orientărilor si ideilor, de 
o inestimabilă valoare teoretică si practică, cu
prinse în magistralul Raport prezentat de Dum
neavoastră, mult stimate si iubita tovarășe 
Nicolae Ceausescu, secretar general al partidu
lui. președintele Republicii Socialiste România, 
la Conferința Națională a partidului, participanta 
la Plenara Consiliului National pentru Educație 
Fizică și Sport vă aduc un înălțător omagiu si 
vă adresează, din adîncul inimilor, cele mai res
pectuoase si alese simțăminte de dragoste si 
nețărmurită recunoștință pentru uriașa activi
tate pc care o desfășurat! cu abnegație si eroism, 
dedicată ‘înaintării națiunii române pe drumul 
împlinirii idealurilor sale socialiste si comuniste, 
ale afirmării sale libere, independente si demne

Participanțil la plenară. în numele tuturor 
sportivilor, tehnicienilor si activiștilor mișcării 
sportive. îsi exprimă, și cu acest prilej, cele mai 
alese sentimente de nețărmurită dragoste si adîn- 
că recunoștință fată de Dumneavoastră, Erou în
tre eroii neamului, revoluționar si patriot în
flăcărat, personalitate proeminentă a lumii con
temporane, făuritorul unei monumentale opere 
constructive, mărturie a celei mai glorioase epoci 
din multimilenara istorie a patriei, pc care în
treaga națiune o numește, cu mîndrle, „EPOCA 
NICOLAE CEAUSESCU".

Adresăm un vibrant omagiu tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceausescu. eminent' 
militant al partidului si statului nostru, savant 
de largă recunoaștere internațională, pentru con
tribuția deosebită la elaborarea si realizarea mă
rețelor programe de dezvoltare economico-socială 
a patriei, la înflorirea continuă a științei, invă- 
tămîntulul și culturii românești.

Plenara vă raportează că în anul 1981 au fost 
obținute rezultate bune In sportul de masă si 
cel de performantă. De o largă participare s-au 
bucurat acțiunile din cadrul „Daciadci", amplă 
mișcare sportivă națională inițiată de Dumnea
voastră, Ia care au luat parte peste. 8,7 milioane 
de oameni ai muncii de la orașe si sate, tineri $1 
copii. în activitatea sportivă de performantă au 
fost obținute rezultate de valoare, la campiona
tele mondiale si europene de seniori si juniori,

SOCIALISTE ROMÂNIA
Jocurile Mondiale Universitare, la jocurile bal
canice si celelalte întreceri si concursuri oficiale, 

în activitatea sportivă de performanță au fost 
obținute unele rezultate de valoare, concretiza
te în obținerea a 625 de medalii, dintre care 
236 de aur. Ia campionatele mondiale si europe
ne de seniori și juniori, la jocurile balcanice și 
celelalte întreceri si concursuri oficiale, la gim
nastică. canotaj, haltere, înot, scrimă, popice si 
modelism. Ia care se adaugă si performanța echi
pei de fotbal Steaua București, cîștigătoarea 
Supercupei Europei. Rezultate deosebite au fost 
realizate și la Jocurile Mondiale Universitare, 
prin cucerirea celor 43 de medalii si a locului II 
în clasamentul general pe națiuni.

în același timp, însă, au fost scoase în evi
dentă si neîmplinirile din activitatea de educa
ție fizică, sport de masă Si de performanță, re
zultatele necorespunzătoare înregistrate la unele 
ramuri de sport.

Pentru a asigura transpunerea în viață a isto
ricelor hotărîri ale Conferinței Naționale a 
partidului, în scopul îndeplinirii tuturor obiecti
velor ce revin mișcării sportive. Plenara Consi
liului National pentru Educație Fizică si Sport 
a adoptat un program special de măsuri.

întreg activul mișcării sportive se angajează 
solemn, în fața Dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, să depună eforturi si 
mai susținute pentru a obține rezultate tot mai 
bune in întreaga activitate sportivă de masă si 
de performantă. în semn de fierbinte recunoș
tință pentru minunatele condiții da muncă si 
viață asigurate sportivilor români, mișcării spor
tive din tara noastră.

Vă asigurăm, mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, așa cum ne-am angajat în 
mesajul omagial pe care vi l-am adresat, cu 
sentimente de fierbinte dragoste si înaltă pre
țuire, la aniversarea zilei Dumneavoastră de 
naștere si a peste 55 de ani de eroică activitate 
revoluționară, sărbătoare de inimă a întregului 
nostru partid si popor, că vom acționa cu toată 
energia pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, aducindu-ne astfel 
contribuția Ia ridicarea necontenită a prestigiului 
în lume al scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

PARTICIPANȚII LA PLENARA 
CONSILIULUI NATIONAL 

PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 
Șl sport

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT* * »

Vineri, a avut loc plenara 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică șl Sport, care a 
dezbătut obiectivele mișcării 
sportive în anul 1988 și a adop. 
tat un program de măsuri or
ganizatorice . și politico-educa

tive în vederea transpunerii în 
viață a sarcinilor ce revin 
C.N.E.F.S. și organizațiilor 
sportive din documentele Con
ferinței Naționale a partidului, 

în încheiere. într-o atmosfe
ră de vibrantă angajare patrio

tică, participanții au adresat o 
telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

în cadrul acțiunii lansate

de ziarul „Sportul» și F. R. Haltere

0 ATRACTIVĂ DEMONSTRAȚIE LA BUFTEA
■Serialul de acțiuni lansate de, către ziarul nostru în co

laborare cu. F.R. Haltere. în scopul, popularizării acestei 
discipline olimpice în rindul tineretului, continuă: mîine 
dimineață, de la ora 11, Casa de cultură din Buftea va 
găzdui o demonstrație de haltere, care se va bucura de 
participarea , unor sportivi fruntași din secțiile Rapid și 
I.E.F.S., precum și a unor tehnicieni repetați..

Iată, așadar, o tentantă invitație pc adresa iubitorilor de 
sport din orașul Buftea.

119 CONCURENT! PE PLANȘE!
trecută, finalele de 8 — spada
sinii abia îsi desemnaseră cei 
24 de sportivi calificați pentru 
etapa următoare a campionatu
lui. Această situație a determi
nat directoratul de concurs să 
oprească întrecerea la această 
fază (dacă s-ar fi continuat — 
încă un tur pe grupe, apoi eli
minarea directă cu recalificări 
și finala de 8 — ne prindea 
ora 23 în sală I), fiocare cali
ficat intrînd în etapa a II-a cu 
numărul de ordine atribuit pe 
baza celor trei tururi prelimi
narii încheiate.

Iată-i, în ordine, pe cei 24: 
F. Nicolae (Steaua), N. Bodoczi 
(C.S. Satu Mare), L. Constanti- 
ncscu 4P.S.M. Craiova). N. Mi- 
hăilescu (C.S.M. Cv), M. Popa 
(Steaua). R. Mitrăchioiu (Stea
ua). A. Colcișcă (I.E.F.S.), G. 
Pantelimon (C.T.A.S.), FI. Ale- 
xandrescu (Mecanica Bistrița). 
V. Tone (I.E.F.S.). D. Hondor 
(C.S.M. Cv.). C. Veleanu (C.S.Ș. 
Olimpia Craiova). C. Isac (Pen
tatlon modern), A. Andrea 
(C.T.A.S.), S. Pop (C.S.S.M.), D. 
Tunam (Tractorul Brașov), C. 
Dumitrescu (Steaua), I. Stanciu 
(Steaua). T. Andrasfi (C.S.S.M.), 
A. Mihăcscu (Pentatlon mo
dern), E. Dan (I.E.F.S.). I. Di
ma (Farul Constanța). L. Raze 
(Unio Satu Mare), C. Manta 
(I.E.F.S,). O singură remarcă: 
încheletorul de pluton este de
canul de vîrstă (35 ani), iar C. 
Veleanu și T. Andrasfi, mezi
nii (ambii. 16 ani).

Paul SLÂVESCU

La 
ținut 
în actualul sezon competițional, 
interni și internațional. De fapt, 
cronologic, ordinea este inver
să, pentru că ei s-au prezentat 
joi în Sala Floreasca II. la pri
ma etapă a Campionatului Na
țional (proba individuală), după 
oe se consemnase, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, la Tallin 
debutul pe planșele internațior 
nale, prin cvintetul reprezenta-

debutul lor, spadasinii au 
să ne facă două surprize

I____ _
tiv. Ei bine, la acest tradițional 
concurs internațional (de cat. 
A), spadasinii noștri au nășit 
cu stîngul: cel mai bine clasat, 
N. Bodoczi (fostul vicecampion 
mondial) n-a ajuns decît în 
turul III, ceilalți (F. Nicolae, 
A. Pop, G. Pantelimon, N. A- 
dam) n-au trecut de primul tur 
și (firesc, nu ?) echipa s-a cla
sat doar pe locul 141 Si voind, 
parcă, să arate că măcar re
sursele sînt altele, spada a a- 
dus la locul de concurs din 
Capitală filed mai mult nici mai 
puțin de 119 concurent!, cifră 
dublă față de cele două florete 
care s-au întrecut săptămîna 
trecută I Deci, a doua surpriză, 

în asemenea condiții, directo
ratul de concurs s-a văzut în 
fata unei situații deosebit de 
dificile, știut fiind faptul că în 
sala de scrimă Floreasca nu 
sînt decît 8 planșe, ceea ce, 
practic, a însemnat ca turul I 
să se desfășoare în 3 manșe (24 
de grupe), adică în decursul a 
peste 4 ore. la amiază lucrîn- 
du-se din greu la alcătuirea 
grupelor pentru turul II (12 gru
pe. cu cite 6 trăgători)... Așa 
îneît la ora 18 — cînd celelal
te arme îsi încheiau. săptămîna
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(Continuare In pag 2-3)

MEDALIE DE BRONZ
DE PATINAJ VITEZĂ

29 (Agerpres). înSEUL, ...
primă zi a campionatelor mon
diale de patinaj viteză pentru 
junioare de la Seul, sportiva 
română Mihacla Dascălu a ob
ținut medalia de bronz, clasîn- 
du-se pe locul al treilea în 
proba de 1 500 m, cu timpul de

LA C. M
[junioare]
precedată de Sandra 
(Olanda) — 2:16,87 și 
Adeberg (R.D.G.) —
Simona Hordobețiu 

s-a clasat pe locui patru cu 
2:17,48. în cursa de 500 m 
a terminat învingătoare Ulrike 

Adeberg (R.D.G.) cu 43,44.

2:17,02, 
Zwolle 
Ulrike 
2:16,98,

Divizia A I la hochei pe gheață

DINAMO-S.C. MIERCUREA CIUC 0-4
Ieri s-a disputat, la București 

și Galați, penultima etapă cu 
partide duble din turneul final 
al Diviziei A, prima grupă va
lorică, la hochei pe gheată. 
Iată rezultatele și amănunte:

DINAMO — SPORT CLUB 
MIERCUREA CIUC 0—4 (0—1, 
0—1, 0—2). Partida a început 
cursiv și alert, minute în șir 
pucul alerga de la o poartă la 
alta, de nu se mai știa cine 
atacă și cine contraatacă. Am- 
bele echipe se apărau bine, 
oaspeții îndeosebi cu jucătorii 
de oîmp. bucureștenii mai ales cu 
portarul Gh. Huțan, care a 
salvat de două ori. Eficacitatea 
lăsa de dorit, cu mențiunea că 
Sport Club era mai combinati- 
vă în ofensivă, in timp ce la 
Dinamo precumpăneau acțiuni
le individuale, așa cum avea 
să fie pînă la șfîrșrt. Primul 
gol a căzut dintr-un puc para- 
bil, Huțan ieșind inoportun din 
poartă și ușurind sarcina lui 
Gereb să fructifice o pasă bu- 

de la Salamon. Era minu. 
9 și pînă la pauză am no- 
numai „ocazii" ratate, fie 

Dinamo (E. Er3s și Csata) 
de Sport Club (Gerczuj și 
Antal). Cele două eliminări 
2 minute ale aceluiași I

nă 
tul 
tat 
de 
fie 
Cs.
de „ ____ . _ ___ ..._
Popovici (Dinamo) au părut... 
firești. *

în repriza a doua, in min. 25. 
a marcat din nou Gereb (pasă 
de la Cs. Antal) și simțind că

nu mai pot pierde, oaspeții în
cep să joace și ei după bunul 
plac, gazdele continuă acțiunile 
fără orizont tactic și jocul se 
încîlcește. Neavînd argumente 
tehnico-tactice gazdele își pierd 
cumpătul șl încep iar elimină
rile: Solyom (2+10 min), Tu- 
reanu (2) — de la Dinamo, Cs. 
Antal (2) de la Sport Club. 
Repriza a treia mai 
două goluri oaspeților, 
trei Nagy, Zoltan fiind 
înscrie (min. 47) și 
(min. 54). Jocul crește 
vozitate și notăm, între multe 
alte eliminări. pe cea de 
2+2+10 minute a dinamovistu- 
lui D. Popovici.

Au arbitrat bine un meci di
ficil D. Trandafir la centru, a- 
sistat de FI. Gubernu și Gh. 
Mîcu, care au exagerat 
„degajările interzise" care 
fapt erau pase...

aduce 
prin cel 
cel care

Gereb 
în ner-

cu 
d?

Mircea COSTEA

DUNĂREA GALAȚI — 
STEAUA 4—8 (1—2. 1—5, 2—1). 
Au marcat : D. Dima, Geru, 
Marcu, Nuțu. respectiv Gliga 2, 
Alexe 2, Horvath, Ilălăucă, 
Dragomir, Antal. A. arbitrat I. 
Beczc, ajutat de A. Molnar și 
S. Dinu. (Telcmac SIRIOPOL 
— coresp.).

Azi. de la orele 11 (la Bucu
rești) și 17 (la Galați), mcciu- 
rile-rctur.

Campionatul feminin de baschet CHIMISTUL - „U“, UN MECI DE MARE INTERES
1. Voința 51 p, 2. Universita

tea 51 p, 3. Chimistul 51 p. 
Iată un clasament care scoate 
în evidență importanța mcciulu: 
Chimistul C.S.Ș. Rîmnicu Vil 
cea — Universitatea C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca, din cadrul 
etapei a XVI-a a Campionatu
lui Național de baschet feminin 
care se desfășoară azi și mîine. 
Teoretic, mai precis ținînd sea 
ma de rezultatele înregistrate 
in tururile precedente da Cluj- 
Napoca. „U“ a obținut victorii 
duble în turul I și in turul III 
ta Rm. Vîlcea. Chimistul a rea ■ 
lizat 2—0 în turul II). vîlebn-. 
cele ar trebui să cîștige ambele

partide, dar — practic — apre 
ciem că și clujence'c au șan» 
de a obține măcar o remiză. 
Oricum, întîlnirile prezintă un 
interes deosebit prin prisma 
clasamentului, precum și prin 
faptul că ambele echipe (printre 
cele mai tinere din actualul 
campionat) au loturi valoroase 
si sînt adepte ale jocului di 
namic, spectaculos.

Tot în grupa 1—6 au loc mc 
ciurile Politehnica Mtne-Ener 
gie C.S.Ș. 4 București — Voin
ța C.S.Ș. 2 București (locurile 
ocupate în clasament: 6 șl res
pectiv 1; rezultate anterioare: 
0—6) și Rapid C.S.Ș. 5 Bucu

rești — Olimpia București 
(-S—4: 0—6), în caro Voința și 
Rapid sînt favorite, dar surpri
zele nu sînt excluse. Partidele 
se dispută in. sala Floreasca 
(Voința — Politehnica ; sîmbâtă 
la ora 15, duminică la ora 10) 
și în sala Rapid (Rapid — O- 
limpia ; ora 14 și ora 11,30).

Jocurile grupei -7—12: Co
merțul C.S.Ș. Tg. Mureș — 
Voința Brașov (9—7 ; 1—7), Me
talul I.M.P.S. Saipnta — Poli
tehnica C.S.Ș. Timișoara 
(19—12; 3-3). C.S.U, Prahova 
Ploiești — Mobila C.S.Ș., Sațlț 
Mare (1.1 --S; 2—4)-----------■ ... -



ACȚIUHEA-TEST DE LA RM. VlLCEA, O REUȘITĂ 

PENTRU LOTUL FEMININ DE BASCHET
Dorința celor 14 baschetbaliste 

de a justifica Încrederea acordată 
prin selecționarea lor tn lotul 
național a făcut ca „etapa" 
Rîmnicu Vîlcea a acțiunilor-test 
organizate de F.R.B. să se cons
tituie Intr-o reușită deplină. 
După ce trecerea normelor de 
control a însemnat un succes 
100% pentru sportive, aruncă
rile la cos (probă urmărită cu 
mult interes de numerosul pu
blic) au fost un adevărat re
cital de virtuozitate, iar depar
tajările in clasament s-au fă
cut după mai multe baftje. Pe 
primele locuri s-au clasat — 
aruncări libere: 1. Magdalena 
Jerebie, 2. Aurora Dragoș, 3. 
Cornelia Stoichiță; aruncări din 
acțiune, proba pentru ccntri- 
pivoți: 1. Aurora Dragoș, 2. 
Gabriela Petre. 3. Melania Lef

ter ; extreme-fundași ; 1. Mag
dalena Jerebie, 2. Magdalena 
Manea, 3. Mălina Marina- 
nache. Toate aceste jucă
toare au primit frumoase ore- 
mil din partea C.J.E.F.S. Vîlcea.

tn meciul de verificare. Lotul 
reprezentativ — Chimistul 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea 77—51 (38—26). 
Au înscris: Marlnache 8. Vereț 
5. Caloianu 6, Cristca 13, Stoi- 
chiță 6, Dragoș 8. Lefter l. 
Jerebie 9. Gera 2, Kiss 20 (cea 
mal bună de pe teren) pentru 
învingătoare, respectiv Preduțo- 
iu 8, Telițoiu 8, Saecrdoțcanu 1. 
Petre 6, Ilie-Brădeanu 2. Sto- 
checi 5. Nițulescu 8. Manea 6, 
Rusănescu 4. (Barbu nu a jucat).

Arbitri: O. Dragoș (Timișoara) 
și D. Iliescu (Rm. Vîlcea).

Dragomir ROȘIANU-coresp.

SANCJIUNI HOTĂRÎTE

DE F. R- HOCHEI
După cum informam pe citito

rii noștri într-unul din numerele 
precedente ale ziarului, echipa 
de hochei Tîrnava Odorheiu Se
cuiesc a folosit in turul al Ul-lea 
al Campionatului Republican de 
juniori L grupa I valorică, de 
ia Sflntu Gheorghe, 5 jucători 
pr r substituire de nume. Adică 
ce seria pe legitimațiile prezen
tate juriului concursului nu co
respundea cu realitatea de pe 
gheață, unde fuseseră trimiși să 
joace juniori care ... depășiseră 
vîrsta regulamentară. Biroul Fe
derației Române de Hochei pe 
Gheață a hotărît in ultima sa 
ședință sancționarea celor 5 ju
cători. a căpitanului echipei șt 
a antrenorului (aceștia din urmă 
certifică prin semnătură valida
rea dreptului de joc a oelor pre
zentați in competiție) cu SUS
PENDAREA PE 10 ETAPE.

Această meritată sancțiune au 
primit-o hocheiștii Birta Antal, 
Jarai Karoly Olah Zoltan, Ba- 
llnt Istvan, Berki Istvan, Kuba- 
nek Otto — căpitanul echipei șl 
antrenorul Tarcs Andrei.

I"tă o măsură . conformă cu 
Statutul federației și care e me
nită să atragă atenția asupra 
seriozității problemei.

MEREU ÎN CAUTAREA TALEN
I

I

4
9
9 
d

Prehiînd ștafeta de la pro
fesorul de educație fizică A- 
drian Ciobanu (acum antrenor 
a, lotului olim.'ic de patinaj 
viteză), proaspătul maestru al 
spo-rtuiui Ion Opincarlu se o- 
cupă, din vara anului 1986, de 
vltezlștil de la Petrolul Plo
iești Practic a luat-o de la 
zero deoarece. Ileana Cleteș- 
teanu, Vaida Marlus au fost 
angrenați în activitatea loturi
lor reprezentative, iar Liliana 
Coman, din vechea gardă, s-a 
retras din activitatea competi- 
țională. După primul trial, el 
<r reținut citcva talente : Came
lia Nicolae, Aura Suclu, Mo
nica Nieolac. Cătălina Nico-

■eseu. Dana lonescu șl Despi- 
na Mehedlnțiu, care șl-au pus 
în gînd să devină patinatoare 
de performanță. împreună cu 
fosta sa cole’ă, Liliana Coman, 
acum o harnică instructoare 
de patinaj viteză, el a efectuat, 
cu cele # fete, intense pregă
tiri pe... uscat șl. drept ur
mare, la Campionatele Republi
cane de role, desfășurate anul 
trecut pe pista de asfalt de la 
Suceava, ploieștencele au do
minat — spre surprinderea ge
nerală — probele rezervate mi
cilor alergătoa

O dată cu deschiderea pati
noarului artificial din munlci- 
oiul Ploiești, cei doi tineri teh-

nicieni 
trial» li 
zec 
v:.l 
Davidoil 
sororile 
rlnescu 
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Complexul nr

FJS.-J

,— --------- --------------- -------
lor prin înainte sus și ridi-

PRACTICAȚI ZILNICELEVI,

Exercițiu* nr. 1 
ția stînd... 1. Ducerea

GIMNASTICA
pentru clasele V-VIll

pozi- 
brațe-

care pe vîrfurl; 2. Genufle
xiune ou balansarea brațe
lor înainte-jos-înapoi. Se e-

Din poziția stînd 
• : înclinarea

spre stingă, cu
depărtat..
trunchiului _ _
ducerea brațului drept îndoit 
deasupra 
lui sting 
Arcuire ; 
dreapta ;
timpi.

Ex. -i. Din poziția stind cu 
brațele pe șold... 1 : Săritura 
ca mingea pe ambele picioa
re ; 2 : Săritura pe piciorul 
drept cu ridicarea picioru
lui sting întins înainte ; 3 : 
Săritura pe ambele picioare ; 
4 : Săritura pe piciorul sting, 
cu ridicarea piciorului drept. 
8X4 timpi.

capului și a brațu- 
îndoit la spate ; 2 : 

înclinare spre 
‘ 4

Din poziția stînd... 
1. Pas cu stîngul spre stingă, 
ou ducerea orațelor in late
ral ; 2 : Ducerea brațelor
sus, cu ridicare pe vîrfurl ; 
3 : Revenire tn poziția 1 ; 4: 
Revenire in poziția inițială ; 
8—8 : Se execută spre dreap
ta. 8 X 8 timp: .

Arcuire. 8 X

Din poziția stînd 
deoărtat... Rotări de -trunchi 
eu brațele în sus. Se execută 
8 rotări în fiecare sens.

In prima etapă a c.n. de spadă
(Urmări din pap. I)______

$i venind vorba de veterani, 
să consemnăm șl faptul că foș
tii internaționali A. Pongracz (46 
ani. C.S.U. Tg. Mureș), C. 
Bărăgan (39 ani) și L Popa (35 
ani), ambii de la Mecanica Bis
trița, n-au fost înscriși In pro
ba individuală, ei concurînd 
Insă tinerește în cea pe echipe.

Iată rezultatele și clasamen
tele celor două serii ale cam
pionatului pe echipe la spadă : 
GRUPA A — 1. Steaua (9—3 cu 
I.E.F.S. și C.S.U. Tg. M„ 9—6 
cu Farul și Albatros, 9—2 cu 
Electro) 10 p, 2. Electroputere 
Craiova (9—6 I.E.F.S. și C.S.U.,

9—4 Farul, 9—7 Albatros) 8 p, 
3. I.E.F.S. (9—5 Albatros, C.S.U. 
și Farul) 6 p, 4. C.S.U. Tg. Mu
reș (9—5 Albatros, 9—4 Farul) 
4 p, 5. Farul Constanța (9—7 
Albatros) 2 p, 6. Albatros Ma
maia 0 p , GRUPA B — 1. C.S. 
Satu Marc (8—8, 64—60 t.d. cu 
C.T.A.S., 9—6 C.S.M. și Tracto
rul, 9—7 Unio, 9—3 Mecanica) 
10 p, 2. C.T.A.S. (9—5 Mecanica,
8— 7 Tractorul, 9—6 Unio) 6 p,
3. C.S.M. Craiova (8—6 Mecani
ca 9—5 Unio 8—3 C.T.A.Ș.) 6 p,
4. Tractorul Brașov (9—5 C.S.M.
9— 2 Unio) 4 p, 5. Mecanica Bis
trița (9—6 Tractorul 9—5 Unio) 
4 p, 6. Unio Satu Mare 0 p.

EXCURSIE LA GEOAGIU-BĂI

Șl VIDIN (R.P. Bulgaria)
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM HOTELURI $1 RES

TAURANTE BUCUREȘTI organizează o interesantă excursie 
la Geoagiu-Băl st Vidin. lată oroaramul acestei excursii:

Ziua I: Plecare din București ce traseul București — 
Pitești — Rîmnicu Vîlcea — Sibiu (dejun) — Orăștie — 
stațiunea Geoaeiu Băl: cazare la hotelul .Diana" din 
Geoagiu-Băi

Ziua a H-a sl • Hl-a: Program liber (hotelul ..Diana* are 
si Piscină): In fiecare seară, la restaurantul „Diana* 
?intă orchestra .Selena".

Ziua a IV-a: Deplasare la Census (vizitare) — Sarmlse- 
getuza (vizitare) — Hereulane (deiun) — Orșova — Drobeta 
Turnu Severin — Calafat (cină și cazare).

Ziua a V-a: Trecerea co bacul, ceste Dunăre, de Ia 
Calafat la Vidin: deplasare la hote] cu autocarul dejun, 
fină tl cazare la hote] si restaurant de categoria 1 tn 
Vidin.

Ziua a Vl-a : Mic dejun șl dejun: trecerea eu bacul de 
ta Vidin la Calafat: deplasare de la Calafat la Craiova: 
fină si cazare la hotel de categoria I In Craiova.

Ziua a VII-a: Mic dejun, apoi deplasare de la Craiova 
ia Tg. Jiu (dejun șl vizitarea obiectivelor de arhitectură și 
istorie): deplasare la Horezu (vizitare) : întoarcerea în 
Capitală, cu sosire In jurul orei 20.

Prețul excursiei: lei 2082.
Date de plecare : 31 martie. 7, 14 șl 21 aprilie.

Ex. 8. Din poziția stînd...
1 : pas înainte, cu ducerea 
brațelor prin înainte-sus, cu 
ușoară extensie și inspirație;
2 : Revenire în stînd șl ex
pirație. 8X8 timpi.

ANUL
TURISTIC

1988
I.T.H.R BUCUREȘTI a 

pus spre valorificare bi
letele la odihnă-trata- 
ment pentru semestrul 
I 1988. tn toate stațiu
nile din țară, cu excep
ția stațiunilor Hercula
ne, S ova ta și Felix. 
Pentru aceste trei sta
țiuni se găsesc bilete 

i numai pentru trimestrul
| I 1988

| Înscrieri și informații 
l la toate agențiile de tu-
/ rism ale întreprinderii
ț de Turism. Hoteluri șl
i Restaurante București.

VACANȚA

STUDENȚILOR
I.T.H.R. București ofe

ră în perioada vacanței 
studenților bilete la o- 
dihnă în stațiunile Voi- 
neasa, Durău, Călimă- 
nești-Căciulata. Borsec. 
Băile Felix. Băile Her
culane, Amara. Eforie 
Nord. Mangalia. Pucioa
sa. Băile Govora. Băile 
Olănești, Sovata Brea
za, Lacu Sărat. înscrieri 
și informații la toate a- 
gențiile de turism ale 
I.T.H.R. București.

„VOINJIADABULETINUL ZĂPEZII
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Conform serviciului prevede
rilor de scurtă durată ale vre
mii din cadrul Institutului Me
teorologic și Hidrologic, iată 
grosimea stratului de zăpadă 
din unele localități montane: 
Semenic 74 cm. Cuntu 53 cm 
Tarcu 86 cm. Paring 40 cm 
Păltinîș-Sibiu 36 cm, Obîrșia 
Lotrului 42 cm. Cozia 67 cm 
Bilea-Lac 164 cm. Fundata 16 
cm. Virful Omu 59 cm, Predeal 
11 Cm, Sinaia-Cota 1400 m 23 
cm. Lăcăuți 30 cm. Ceahlău- 
Toaca 60 cm. Rarău 53 cm 
Iezer 35 cm. Vlădeasa 35 cm. 
Băișoara 11 cm, Stîna de Vale 
32 cm.

Nu este un secret că schit 
frumoasă popularitate în rine 
ratlvele meșteșugărești și că, 
padă, concursurile organizate 
Voința se succed săptămînă 
rile respective constituie, de 
rii, premergătoare finalelor j 
competiții „Voințiada fetelor" 
organizarea UCECOM) pe p! 
luat parte schloare-cooperati 
calități ale țării, iar pe pri: 
— senioare 7 km : 1. Lidia 
2. Doina Costin (Cîmpulung 1 
Lazăr (Baia Mare) ; senioare 
Doina Costin, 3. Mariana Ra 
oare 7 km : 1. Laura Roma 
Doina Andronicescu (Cîmpulu 
haela Voinea ; junioare 5 kr 
Doina Andronicescu, 3 Mih 
a beneficiat de o organizare 
clasați au fost răsplătiți cu f

Concursurile od-hoc de săniuțe se bucură de mult succes, mai ales 
nilor montane la sfirșit de săptămlnă. Iată o secvență de la o as 

să de fotoreporterul nostru Eduard ENEA 

rAmas doar debut
Pcrlferic, locul ocupat de re

prezentantul nostru Cornel
Gheorghe 1.’ recentele Cam
pionate Europene de patinaj
artishe de la Praga '22. clin 24 
de concurent1, r-.r.), este ten
tat oricine s“ afirme. "" 
nici n-au întîrziat s-o 
Pentru că de ce să nu 
noaștem, n- așt> ptam la 
sare mai bună. Dar să 

la tntoar- 
Gabriela 

a realizat 
fără gre- 

comblnațic

Mulți 
facă.
recu- 

o da- 
ascul-

tăm ce ne-- sous, 
cere, antrenoarea 
Munteanu : „Cornel 
un program scurt 
șeală. reușind o 
formată dlntr-o săritură dublă 
obligatorii și ina triplă. La a- 
e astă probă s-a clasat pe lo
cul 18 — uni’ arbitri văzîndu-1 
chiar pe tocul 13—14 —, punc
tajul realizat fii-id mal bun de
cit cele "Ie campionilor de

sen,ori a! Franței și Ungariei, 
sau decit ce' al cehoslovacului 
Suchi, și el incă junior, clasat 
pe locul 10 la Ultimele Campio
nate Mondiale ale categoriei. 
La programul lung, sportivul 
s-a dovedit după opinia gene
rală a arbitrilor, cu cele S tri
ple sărite, un bun tehnician. 
Depunctarca s-a datorat după 
cuir ni s-a spu- tn finalul 
competiției, programului artis- 
ic necorespunzător piruetelor 

mediocre șl absenței combina
țiilor valcrease cu cele 5 tri
ple. Dar. In primul rind im
pusele l-au tras mult înapoi...*. 
Părțile slabe — semnalate nu 
o dată și de ziarul nostru — 
ale programelor lui Cornel 
Gheorghe erav știute și de an
trenării lotului. Acum au fost 
confirmate într-o mare com-

petiție. 
nu treb 
pripite.

totuși^
mai
să... țB 
cu care 
cesoril i 
mele lo< 
încă ju 
aflat la

NA st;
• Sîm 

valul de 
Ciuc vă 
de patin 
Cuna H 
turor ci

S AL V AMONTIȘTII
Prin munca voluntară a membrilor șl 

candidaților Salvamont, cu sprijinul ma
terial al consiliilor populare și al unor di
recții sanitare județene in prezent, peste 
600 de salvatori alpini întrețin și refac 
marcajele turistice, amenajează locurile cu 
grad ridicat de periculozitate, realizează 
refugii și puncte sanitare, patrulează pre
ventiv pe pirtiile de schi și, in caz de ac
cidente, sînt in măsură să acorde ajutor 
calificat celor cane, dintr-un motiv sau 
altul, pe munte, au nevoie de eL Toate 
acestea, șl Încă multe altele (convorbiri cu 
grupele de turiști, prezentări de diapozi
tive. expoziții cu caracter instructiv-edu- 
cativ ș.a.) sînt rodul activității, subliniem, 
voluntare, a membrilor celor 56 de forma
ții, din 34 de centre aflate în 18 județe ale 
țării. Activitatea lor sportivă, coordonată 
de Comisia centrală tehnică salvamont 
(președinte dr. loan Giurculescu) din ca
drul F.R. Turism-Alpinrsm. cuprinde, prin
tre altele : Școala națională alpină de lar-

CE SE ÎNTÎMPLĂ
Ce se tntîmplă cu comple

xul de orobe nordice din Po
iana Mică “ Poienii Brașov 1 
Ne punem întrebarea pentru 
că, din runct de vedere tra
dițional tra.-.ele de schi 
fond șl poligonul au consti
tuit ani de-a rlndul „fief“-ul 
biatlonulu’ șl alergării noas
tre. Numai că 'n ultimele 
sezoane zona a intrat mai 
mult In uitare desigur șl fi
indcă no '1 complex de pe 
Valea Rîșn--”ei a ajuns în

CU

nă și de vară, Raliul r 
pelor Salvamont, Semin 
Trofeul Salvamont. pre 
internaționale șl particii 
peste hotare, ca răspun 
țările europene. Evident 
vitățl sportive au ca s 
tehnicile alpine, imbună 
rea dotărilor tehnice, 
rlență, dar șl ele sint 
luiașl țel final : grija p 
meniior care au nevoie 
nu Înseamnă, insă, că 
alpiniști sau schiori, m 
de obligații : să ținem 
primite de la conducăto 
cabanieri și saivamontlș 
furăm Ia drum în condi 
evităm solitarlsmul. ma 
prahovean al Bucegilor, 
echipament adecvat n

POIANA MICĂ?
nrim-planul competlționH &- 
tern și international. E .pi
cat. De ce 7 Profilurile 
pîrtil există, pontonul 
funcțional Ce-1 drept, 
mai trebui reamenajate 
tru a se prezenta la nivelul 
exigențelor unor competiții 
internaționale Trebuie cu 
alte cuvinte, SA AIBA 
CINEVA GRI TA DE EL. Ca
bana existentă e d'răpănată 
deși ar uutea fl transformată 
foart- ușor — ->rin reparații
.vmaaaitiaiivawvm
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Divizionarele A pregătesc noul sezon

FLACĂRA MORENIÎȘI DOREȘTE 0 NOUĂ PRIMĂVARĂ FRUCTUOASĂ
• Tn Poiana Brașov, frumoa

sa și ospitaliera stațiune mon
tană. unde s-a aflat pentru două 
săptămîni, Flacăra Moreni a 
avut condițiile corespunzătoare 
pentru „încărcarea bateriilor*' 
în vederea unei evoluții supe
rioare în returul campionatului. 
• Antrenorii Ion Nunweiller 
(principal) și Tănase Dima (se
cund) au sub îndrumare urmă
torii jucători: Dohot. Zlotea — 
portari. Gh. Radu. Purdea. Ene, 
Nistor, Butufei. Stănescu — 
fundași. Dragnca, D. Sava, Bel-

neci pentru C.S. Tîrgoviște. 
Nica pentru Rapid București, 
iar Vlădulescu, Despa și Glăvan. 
jucători tineri, de perspectivă 
au fost împrumutați echipei 
Metalul Mija. • Medicul Viorel 
Tomescu afirmă: „Sînt un doc
tor de echipă fericit, fiindcă 
n-am avut accidentări care că 
necesite Îngrijiri îndelungate. 
Jucătorii au revenit ia pregătiri 
cu greutate normală, cu două 
— trei excepții: Zlotea — 4 kg. 
Nistor și Ene — cite 3 kg in 
plus". • Firesc o bună parte

parcurgerca de 12 și chiar 14 
km pe zi. In stabilirea acestui 
program am ținut seama de 
particularitățile somatice si mo
trice ale lotului nostru, antre
namentele avind și o notă preg
nantă de individualizare, astfel 
incit să obținem indici supe
riori de pregătire, specifici aces
tei perioade**. • După fiecare 
antrenament desfășurat In sală, 
s-a jucat cite o „miută**. tntre 
..veterani** (Dragnea. Butufei. 
Beldie, Ene. Stănescu) $1 .ti
neri" (frații Pană. Radu. D.

Dialog cu golgeterul turului Diviziei A

Victor Piîurcci: „IMAI iNTll ECHIPA,
DAR, POATE, A VENIT Șl RiNOUL MEUi»

I
I1

I

Ion Nunweiller „SPER CA TINERELE TALENTE
SĂ-ȘI ARATE ADEVARATA VALOARE

— După evoluția de excepție din primăvara 
trecută, Flacăra Moreni a continuat să se 
comporte în toamnă la același nivel. Consi
deră antrenorul Ion Nunweiller că totul a 
mers ca... pe roate ?

— Nicidecum. tn primul rînd, nu ne-a 
mulțumit dinamica jocului, care în unele parti
de n-a fost corespunzătoare pretențiilor noas
tre. De asemenea, au fost carențe in finali
zarea acțiunilor, ratindu-se prea multe ocazii 
datorită faptului că jucătorii mai folosesc încă 
procedee necorespunzătoare pentru finalizare. 
Apoi, jucătorii tineri. mai ales D. Sava, M 
Pană și Marcu. dintr-un motiv sau altul, n-au 
dat randamentul așteptat și. de aceea, aștep
tăm ca in primăvară aceștia să evolueze la 
un nivel mai înalt, deoarece au dovedit de 
multe ori că au posibilități șl sînt talentați

— în _a doua săptămînă de pregătire centra- 
s-a micșorat,

componenti la
lizată. lotul echipei Flacăra 
prin plecarea a cinci dintre

cele trei loturi naționale. Mai bat și alții la 
porțile acestor loturi ?

— Sintem bucuroși că activitatea mea și a 
colegului Tănase Dima dă roade și pe acest 
plan. Convocarea la loturi a jucătorilor 
Dohot. Gh. Radu și Văidean, la „olimpici". 
Si C. Pană, la tineret, constituie un îndemn 
pentru ceilalți de a se pregăti mal bine. Mai 
sper că D. Sava și Marian Pană vor face 
saltul necesar includerii lor în loturi națio
nale. De asemenea, imi pun speranțe și in 
noul jucător, Chirlță. care este bine dotat 
fizic si posedă calități tehnice. Am amintit 
pe Marian Pană ca fiind un tinăr cu fru
moase perspective. insă el a avut neșansa 
unui accident la țfezna piciorului sting, care 
l-a îndepărtat două luni de la pregătire, însă 
sper că va recupera cit mai curînd timpul 
de inactivitate, deoarece este capabil să facă 
eforturi mai mari, are o bună viteză de re
acție și posedă un șut necruțător.

I
I
I

die, frații Coste! și Marian 
Pană — mijlocași. Văidean, 
Lala, Marcu — înaintași, pre
cum și „noutățile": Viscreanu 
— mijlocaș, de la S.C. Bacău, 
Chiriță, înaintaș, de la C.S. 
Tîrgoviște. Capăt, înaintaș de 
la Progresul Vulcan București. 
De asemenea, din propria echi
pă de speranțe, au fost pro
movați: Ioana — portar, Po
pescu — fundaș. Ciobănică — 
mijlocaș și Piștalu — înaintaș, 
în această perioadă au primit 
dezlegări: L. S&ndoi pentru 
Jiul Petroșani. Preda si Tirchi-

a timpului a fost _ _ __ .
gătirii fizice, despre care ne-a 
vorbit Tănase Dima : „Pregă
tirea desfășurată intr-un cadru 
climateric deosebit și benefici
ind de condiții dintre cele mai 
bune vor duce Ia obținerea u- 
nor indici superiori. Trăgind și 
anumite învățăminte de la cons
fătuirea antrenorilor, ne-am o- 
rientat activitatea spre un vo
lum mai mare de muncă, alit 
prin efectuarea a cîte 2 si 3 
antrenamente pe zi, cît si prin 
creșterea numărului de repetări 
șî a incărcăturii, ajungîndu-se la

rezervată pre-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI e ȘTIRI • ȘTIRI
• I.C.I.M. BRAȘOV — DINAMO 

1—3 (0—2). Marcatori : Drăgan 
(min. 47), respectiv Mateut (min. 
2 șl 63) șt Vaișcovlei (min. 27). 
Azi, echipa bucureșteană intîl- 
nește pe divizionara B Tractorul. 
(C. Gruia — coresp.).

• C.S. TÎRGOVIȘTE — LOTUL 
DE TINERET 2—1 (1—0). In ca. 
drul pregătirilor pe care le efec. 
tuează in aceste zile. Lotul de 
tineret a tntîlnit la Tîrgoviște 
pe divizionara B din localitate. 
Gazdele au cîștigat cu 2—1, prin 
golurile înscrise de Fl. Grigore 
(min. 36) și Goran (min. 60). 
Pentru lot a marcat Scinteie 
(min. 85). (M. Avanu-coresp.)
• C.SJW. BORZEȘTI — S. C. 

BACAU 2—2 (2—2). Golurile dl. 
vizionare! C au fost marcate de 
Florian (min. 27 — din penalty) 
și Balcanu (min. 38). iar cele 
ale divizionarei A de Ivanov 
(min. 14) și Andrieș (min. 33 — 
din penalty). (Gh. Grunzu.co
resp.).

Au marcat: Catinca (min. 15) șl 
Mocanu (min. 43) pentru local
nici, respectiv Damaschln I 
(min. 20) șl Augustin (min. 77). 
(O. Bălteanu-coresp.).
• POIANA CÎMPINA — DINA

MO BUCUREȘTI 1—3 (0—3). Au. 
torii golurilor: Tabacu, de la 
gazde, Vaișcovlci șl Mihăiescu(2) 
pentru ‘ ’
avut loc miercuri 
coresp.).
• F. C. ARGEȘ

STUDENȚESC 1—2 . _____
scris: Ghcoacă (min. 43) pentru 
argeșeni,- respectiv Țirlca (min. 
70) și Coraș (min. 81 din 11 m). 
(I. Popescu.coresp.).

• MIINE, LA SIBIU, va avea 
loc o atractivă partidă amicală 
intre divizionara B Inter șl Cor- 
vlnul Hunedoara. Partida este 
programată de la ora 11.

bucureșt nl. Meciul a 
(C. Vîrjoghic-

Sava, Marcu), dar. spre deose
bire 
reni.
dată 
„Sînt

,spus căpitanul echipei. Dragnea. 
Am pornit cu mari ambiții, mai 
mari dccît anul trecut și, de 
aceea, ne pregătim eu multă 
tragere de inimă. Noi. cei eu 
mai multă experiență, ii ajutăm 
pe tineri, care sînt receptivi, 
eonstienți că numai prin muncă 
pot ajunge buni jucători". • 
Despre oe va fi în primăvară 
ne-a vorbit si inginerul Nclu 
B&rbuicscu, președintele secției 
de fotbal: „Sintem conștient! eă 
toate echipele ist regrupează 
forțele în această perioadă. De 
aceea, vom veni ou atu-uri în 
plus față dc toamnă, pentru că 
dorim să prezentăm o formație 
bine pusă la punct, care să păs
treze și chiar să depășească po
ziția actuală. Pentru realizarea 
acestui țel, avem sprijinul ne
precupețit al organelor locale 
de partid și de stat, al asocia
ției sportive pentru asigurarea 
celor mai bune condiții dc pre
gătire si viață".

P. VINTILĂ

de cele disputate la Mo- 
acum. aproape de fiecare 
au cîștigat „veteranii", 
rezultate firești, ne-a

Predeal, cabana Forban. Ju
cătorii de la Steaua se pregă
teau pentru un nou antrena
ment. Zăpada scîrtîia sub 
crampoanele ghetelor. O nouă 
alergare, apoi 80 de minute de 
joc la două porți. într-una din 
echipe, acolo, tn față, jucăto
rul cu statura impozantă se 
angaja cu rîvnă tn duelurile 
aeriene cu portarul Liliac. A- 
tacantul nu era altul decît 
Pi (urcă, mereu in fața porții, 
în căutarea golului. Golul ca
re, pentru el, a devenit o spe
cialitate.

Momente de răgaz, de odih
nă, bun prilej pentru un dia
log cu golgeterul turului de 
campionat.

— Cum 
Victore ?

— După 
antrenorii, ___ ___
tă lumea a lucrat cu sîrg, deși 
încărcătura - ----- - —1
mare.

— Pentru 
zon de mare solicitare.

— Știm foarte bine acest lu
cru. La 2 martie, prima con
fruntare cu Glasgow Rangers, 
din sferturile de finală ale 
Cupei Campionilor. Această 
nouă clasare intre primele opt 
din Europa ne obligă și no 
pregătim ca atare.

— în noul sezon. Steaua va 
fi angajată pe multiple pla
nuri, campionatul șl cupa. în
trecerea continentală a cam
pioanelor. în plus. Victor Pi- 
țurcă e angajat și în lupta pen
tru titlul de golgeter, unde la 
sfîrșitul turului e lider.

— Drept să vă spun, acest

merg pregătirile,

cum apreciază și 
destul de bine. Toa-
a fost, parcă, mai

Steaua vine un se-

obiectiv pentru mine e trecut 
in planul secundar deși inii do
resc acest titlu. Fără falsă mo
destie, voi spune că întii ne 
interesează rezultatele și per
formanțele echipei. Să trecem 
dc Glasgow Rangers și vom 
vedea. Lupta in campionat nu 
s-a încheiat, iar la golgeteri, 
poate cu, poate Hagi. apoi 
după noi vine Cămătaru.
— Nu te obsedează acest loc 

doi, ocupat trei ani consecutiv, 
cu 19 29 si respectiv. 22 de 
goluri?

— Intr-adevăr, am sosit me
reu al doilea și poate a venit 
și rindul meu. Am adunat pînă 
acum 262 de prezențe in Divi
zia A, am marcat 127 dc goluri, 
iar cu Steaua am cucerit cam 
tot ce se putea cuceri. mai 
puțin Cupa intercontinentală, 
pe caro o regret și acum.

— Deci, ar mai fi titlul de 
golgeter.

— Dacă echipa va juca la fel 
ca în toamnă, cind a marcat 
nu mai puțin dc 66 de goluri, 
și acest excelent procent de 
eficacitate va fi menținut. în
seamnă că am șansele mele.

— La Monte Carlo. Cămăta
ru a primit a treia „Gheată de 
aur" pentru fotbalul românesc. 
Acum, Pițurcă e destul de bine 
plasat In întrecerea golgete- 
rilor europeni. Clasamentul 
„la zi" îl are in frunte pe Coy
ne (Dundee), cu 27 de goluri 
din 30 de meciuri, McCoist 
(chiar de la Glasgow Ran
gers !). cu 22 din 30 de jocuri. 
Mai sînt austriacul Knailer și 
turcul Colak. cu cîte 20. dar 
toți joacă tn această perioadă, 
în timp ce Piturcâ. ocupantul 
locului 5. se află în pauză 
competitională. Deci. în pri
măvară, sînt mari sansc pen
tru o gheată europeană.

— Sigur, prezența printre 
fruntași mă stimulează, 
ales că am și șansa să mă 
tîlncsc direct cu McCoist.

„Meciul" de la Forban 
in toi. In spatele porții, 
puști frumos, de 4—5 ani. Ște^ 
fi, s-a așezat pe o minge 
privea jocul. ț" 
pentru el, fără 
din apropiere îl 
ta cu farmecul 
„Hai-de. Pi-ți...

Să fi fost acesta îndemnul 
unui copil spre o „Gheată de 
aur"? Ce spui. Piturcă ?

mai 
în-

era 
un

Și parcă doar 
să știe că cei 
auzeam, repe- 
lui de copil : 

Hai-de. Pi-ti“.„

Constantin ALEXE

— SPORTUL 
(1—0). Au tn- Priviri spre eșalonul secund

SPORTUL MUNCITORESC SLATINA SPERĂ
SĂ REVINĂ ÎN PLUTONUL FRUNTAȘ

• PETROLUL PLOIEȘTI — 
VICTORIA BUCUREȘTI 8—2 
(2—1). Joc echilibrat, de bună 
factură tehnică și spectaculară.

• UN INTERESANT CUPLAJ 
va avea loc miine, la Drobeta 
Tr. Severin. De la ora 11 este 
programată partida A.S. Drobeta 
— Universitatea Craiova, iar In 
continuare se va desfășura me. 
ciul A.S. Drobeta II — Gloria 
Reșița. Ambele întilnirl vor avea 
loc pe stadionul .1 Mai“.

ADMINISTRAȚIA Ot SIAl TOTO RRONOSPORI IWOlHtAZA
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 29 IA
NUARIE 1988

EXTRAGEREA I : 55 53 38 28 
54 56 7 57 42

EXTRAGEREA A Il-a : 74 77 
31 43 63 23 68 41 37.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 939.145 lei din care 
74.668 lei, report la categoria 1.
• CIȘTIGUR1LE TRAGERII 

LOTO 2 DIN 24 IANUARIE 1988
Categoria 2 : 2 variante 100% 

a 16.711 lei și 17 variante 25% a 
4.178 lei ; cat. 3 : 37,00 a 2.823 lei; 
cat. 4 : 110,00 a 949 lei ; cat. 5: 
319,00 a 200 lei : cat. 6 : 3.200,50 
a 100 lei.

mere.e favorite J Nu uitați că 
biletele in valoare de 2S de lei 
au acces la toate extragerile i 
Tot astăzi este șl termenul li
mită pentru depunerea buletlne- 
’or la concursul PRONOSPORT.

Sportul Muncitoresc Slatina 
echipă clasată la sfîrsitul turu
lui pe locul 10 In clasamentul 
seriei a Il-a. a reluat pregăti
rile la 10 ianuarie. După un 
riguros control medical, antre
norul Ion Cîrciumărescu, care a 
revenit la conducerea tehnică 
de la I ianuarie, a condus tn 
localitate ședințele de readapta
re a organismului Ia efort • In 
aceste zile echipa face ultimele 
antrenamente la Băile Hercula- 
ne. unde s-a aflat de la 20 
ianuarie Acolo, jucătorii din

Slatina au lucrat intens tn ite 
două ședințe pentru a atinge o 
cît mai bună pregătire fizică. 
De asemenea s-au disputat si 
cîteva meciuri de pregătire, cu 
Unirea Sînnicolaul Mare. Meta
lul Topleț. Metalul Bocșa. După 
revenirea la Slatina. Sportul 
Muncitoresc va mai susține 
partide amicale cu Rapid Bucu
rești. Rova Roșiori. Dacia Pi
tești. F.C. Olt si F.C. Argeș • 
Lotul cuprinde pe următorii 
jucători: Ficu — portar. Mi- 
haiu. Negoiescu. Vlad (căpița-

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
104.441 lei.
• Dacă nu ați procurat încă 

bilete la TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA PRONOEXPRES de 
miine astă-' (DAR NUMAI AS
TĂZI) vă mai puteți alege nu-

• Tragerea Excepțională Pro- 
noexpres de miine va avea loc 
îr București, in sala clubului 
dir itr. Doamnei nr 3, tnceptnd 
de la ora 16,30. Aspecte de la 
desfășurarea tragerii vor putea 
fi audiate la radio, pe progra- 
m. ’ I, la ora 17,30. Numerele 
extrase vor fl retransmise pe 
același program și in aceeași zi, 
la ora 22,30 (o dată cu rezultatele 
Pronosport) si Iun!, 1 februarie, 
ora 8,53.

VACANȚE, TURISM
I.T.H.R. București Informează că. începind cu 1 februarie 

1988. agențiile de turism din 
șt tratament In perioada

De reținut 
și masă sînt

înscrieri și
— Bd
— Bd.
— Str.
— Bd.
— Calea Moșilor Bloc 55 bis, tel. 19.28.50
— Str. Tonitza Nr. 13. tel. 14.95.94.
— Calea Grivițe! Nr. 138 tel 17.32.26.
— Bd. Iosif Broz Tito Nr. 41 Oficiul poștal Matei Ambrozie
— Bd. Metalurgiei Nr. 9, Oficiul poștal 82 tel. 83.44.39.
— orașul Buftea, Str. 16 Februarie Nr. 16. tel. 909/20 748.

este faptul 
reduse cu 
Informații
Nr. 4. tel.

București vă oferă bilete la odihnă 
semestrului H.

tn trimestrul IV tarifele de cazare 
<0% față de sezonul estival.

că,
cca
la agențiile de turism din :
14.98.811848

Nlcolae Bălcescu Nr. 35. tel. 15.74.11 
Luterană Nr. 4. tel. 14.21.77/2957 
Republicii Nr. 68, tel 14.08 00

nul echipei șl antrenor secund). 
Gheorghe. Baicu. Asaftei. Văr- 
zaru — fundași. Pîrvu. Păun, 
Din. Șt. Letca — mijlocași. 
Răduț, Tițu — înaintași. A ve
nit: Mladin. tnaintas. de la 
Rapid București — speranțe; 
au fost promovați din propria 
echipă de juniori: Kloibert — 
portar. Neacsu — fundaș si 
lancu — mijlocaș • „Sintem 
preocupați să îmbunătățim lo
cul echipei, din toate punctele 
de vedere, ne-a spus antreno
rul I Cîrciumărescu. Este în 
atenția noastră și îmbunătățirea 
climatului de disciplină fără de 
care nu se poate realiza o echi
pă competitivă. Vom da mai 
mult credit tinerilor Jucători 
Mihaiu. Din. Răduț. si Gheor
ghe. care 
de echipa 
F.C. Olt.
tr-un Joc _________
gem noi spectatori la meciurile 
noastre. Sper ca la sfîrsitul 
campionatului să ne clasăm ne 
un loc mai bun. ca bază dc Ple
care pentru viitorul campionat". 
• Și conducerea secției de fot
bal este decisă să-si sporească 
aportul In producerea unui revi
riment tn comportarea echipet 
„Climatul de muncă si seriozi
tate întronat după revenirea 
antrenorului Cîrciumărescu. an
gajament! tuturor jucătorilor, 
ne îndreptățesc să sperăm In
tr-o evoluție mal bună a echi
pei. ne-a declarat Gigi Staneiu, 
actualul președinte al secției, 
fost îucător al echipei. S-au 
asigurat condiții bune de re- 
gătire si. de aceea, sperăm că 
vom reuși, din nou. ca din rîn- 
duriie formației tinerii cei mal 
taienfati si pregătiți să fie pro
movați ia F.C. Olt".

să poată fi cooptați 
fanion a Județului — 
Mai dorim ca. prin- 
spectaculos, să atra-

V. POMPILIU



♦

Marginalii Ia penultima lăzii a C.C.t. ia volei (i)

S-A PIERDUT UN TREN AL... PERFORMANȚEI
La cea dinții participare a 

sa în cupele europene la volei 
— în speță, la cea mai impor
tantă dintre ele, C.C.E. — cam
pioana feminină a țării noas
tre. Universitatea C.F.R. Cra
iova, dăduse suporterilor săi și 
tuturor iubitorilor acestui sport 
mari speranțe de calificare în 
turneul final. Mai ales după 
disputarea manșei întîi din 
penultima fază, cînd a realizat, 
în deplasare, un scor strîns cu 
Dynamo Berlin. Un 1—3 și o 
diferență minimă de punctave- 
raj (56:62) justificau trecerea 
echipei craiovene de pe poziția 
inițială de „outsider" pe aceea 
de favorita. Dar, tocmai în 
„fief“-ul propriu, susținută de 
galerie, reprezentanta noastră 
a dezamăgit cum nimeni n-ar 
fi crezut, realizînd chiar mai 
puțin decît în deplasare! Ast
fel, „U“ C.F.R. a pierdut o tr
eaz e mare — poate irepetabi- 
lă — a actualei garnituri de 
a afirma clubul și voleiul nos
tru feminin pe scena euro
peană. ..

Motivațiile acestui rateu — 
extrase din desfășurarea man
șei a doua și din dezvăluiri ul
terioare asupra modului cum 
s-a efectuat pregătirea — sînt 
multiple și vin să elucideze 
prestația incredibil de ștearsă

lalte asemenea execuții nepu- 
nînd probleme de preluare ad
versarelor; 48 de atacuri fina
lizate, fată de 53 preluate și 
34 greșite; 19 blocaje eficiente, 
fată de 48 greșite și 8 care 
doar au atenuat atacul advers 
— toate aceste cifre spun mult 
despre calitatea prestației avu
te de Universitatea C.F.R.

La acestea, s-a adăugat de
finitiva absență a orientării 
tactice, mai ales în atac, pe a 
cărui eficientă trebuia să se 
conteze mult. De pildă, oaspe
tele au venit pregătite să ani
hileze îndeosebi pe principala 
trăgătoare craioveană. Mirela 
Bojescu (doar 17 acțiuni fina
lizate din 40!), și au „păzit-o" 
cu blocajul pe zona preferată 
de atac. Antidotul ar fi fost 
simplu (vizibil atît din teren, 
cît și de pe bancă), dar nu s-a 
făcut nimic! De asemenea, pe 
zona centrală, cu pase scurte 
sau în „urcare1*, nu s-a jucat 
decît de două ori în 3 seturi, 
ceea ce nu mai necesită co
mentarii. în fine. în faza ofen
sivă (dominată de... pase „te
lefonate") toate cele 5 trăgă
toare se trezeau prin linia a 
doua, parcă neîndrăznind să-și 
asume responsabilitatea finali
zării.

Astfel de deficiențe tehnico-

Mireia Bojescu (in atac) a avut mereu în fată blocaje bine gru
pate, fiind atent și. adesea, eficient anihilată de voleibalistele de 
la Dynamo Berlin Foto: Eduard ENEA
a echipei pregătită de I. Con- 
stantinescu și Ad. Cotoranu. în 
primul rind că voleibalistele 
noastre au fost lipsite de to
nus, de angajament, de formă 
sportivă și de luciditate. Un 
sextet cvasiblocat psihic, cu 
scăzut potențial fizic, predispus 
la greșeli tehnice și dezorien
tat tactic, facilitînd vizibil mi
siunea ,'jnei partenere de în
trecere care, puternic marcată 
și ea de miză, n-a făcut un joc 
la nivelul cărții de vizită 
componentelor sale.

Parcurgihd fișa tehnică 
primelor 3 seturi — cele 
care s-a decis calificarea 
fișă realizată de antrenorul 
merit Gh. Constantinescu, vom 
înțelege mai bine, prin com
pararea execuțiilor și acțiuni
lor bune cu cele greșite, cau
zele (tehnice) ale înfringerii. 
53- de preluări bune din servi
ciu și 40 defectuoase (dintre 
care 14 au dus la puncte direc
te sau imediate); doar 6 punc
te din serviciu, față de -12 gre
șeli la acest -capitol, iar cele-

a
a 

în
e-

tactice (cu efecte directe asu
pra moralului de concurs) nu 
aveau cum să ducă la victorie 
și calificare. Ele decurg însă, 
după cum am aflat apoi, din 
nesusfinuta pregătire a echipei 
pe parcursul eelor 3 tururi ale 
C.C.E., din îngăduința condu
cerii tehnice și a secției față 
de unele absențe (deloc spo
radice) dc Ia antrenamente, din 
dezbinările care au inceput să 
macine sudura sufletească a 
colectivului, ba chiar din dez
interesul manifestat de unele 
jucătoare față de echipă și de 
întărirea renumelui pe care a- 
Ceasta și l-a făurit cu trudă. 
La condițiile care li se creează 
jucătoarelor craiovene. răspun
sul lor trebuia să fie altul. Și, 
repetăm. PUTEA fi altul. Dacă 
nu se făceau greșeli de abor
dare a competiției, între care 
aceea de a se fi stabilit echi
pei — cum am aflat după meci 
— drept obiectiv doar califi
carea în turul al treilea!?!

Aurelîan BRE8EANU

SPORTUL
ECHIPA DE BASCHET A GRECIEI,

CAMPIOANA EUROPEI!

Nimic nu lâsa să se tntreva- 
dă victoria reprezentativei mas
culine de baschet a Greciei la 
ediția a XXV-a a Campionatu
lui European de seniori, des
fășurat la Atena! Este adevă
rat că jocul cu mingea la coș 
are tradiție in Grecia (primele 
meciuri au avut loc in anul 
1919), că el se bucură de o lar
gă popularitate în rîndul tine- 
retului (sînt legitimați circa 
95.000 de jucători și afiliate 465 
de cluburi) și că, de-a lungul 
anilor, selecționata elenă a ob
ținut unele performanțe bune, 
printre care cucerirea locului I 
la ediția din 1979 a Jocurilor 
Mediteraneene și la edițiile din 
1979 și 1986 ale Campionatelor 
Balcanice. Dar, de aici și pînă 
la cîștigarea titlului de campi
oană europeană. într-o între-, 
cere la care au fost prezente 
selecționatele U.R.S.S., Iugosla
viei (foste deținătoare de titluri 
mondiale). Italiei (campioană a 
Europei în 1983). Spaniei, Ce-

hoslovaeiei, Israelului 
creditate cu rezultate 
bune la marile competiții in
ternaționale oficiale) este o 
cale lungă.

Contrazicind. totuși. orice 
pronostic, reprezentativa Gre
ciei a realizat un succes răsu
nător. care a uimit lumea bas
chetului și a provocat un entu
ziasm de nedescris în rîndul 
amatorilor de sport eleni, foar
te numeroși și pasionați susți
nători ai acestui 
ral. și ai echipei 
prii în special.

Făcînd această 
firmatie am ajuns la una din 
explicațiile victoriei: publicul, 
impresionant prin maniera în 
care și-a încurajat favoriții. 
Desigur, spectatorii au consti
tuit un sprijin solid pentru se
lecționata tării gazdă, dar nu 
ei au constituit principalii fac
tori ai succesului, aceștia fiind 
după opinia noastră, următorii: 
valoarea ridicată a întregii e- 
chipe, prezenta în lot a unui 
jucător dc excepție, Nikos 
Gallis, și mobilizarea exempla
ră a tuturor jucătorilor. Așa 
se și explică suita de victorii, 
dintre care cele mai spectacu
loase, cu urmări directe in pro
movarea treptată în ierarhia 
valorică, au fost obținute în 
fața selecționatelor Iugoslaviei 
(84—78 în scria preliminară și 
81—77 în semifinale). U.R.S.S

(toate 
foarte

joc. în gene- 
naționale pro-

din urmă S'

Tur de orizont în campionatele naționale

canada: NU NUMAI J.O. Df IARNĂ, CI $1 TITLUL, LA... CALGAIH
După ce cărările balonului ro

tund au fost destul de Întorto
cheate pe continentul nord-ame. 
rlcan, liga care patrona întrece
rile, atît în S.U.A., cît și în Ca
nada, făcînd cu greu față con. 
curentei sporturilor de tradiție — 
fotbalul american și baseball.ul. 
soccerul și-a croit drum încet, 
dar sigur. Astfel, marele succes 
de public (oarecum nescontat) 
de la Jocurile Olimpice ’84 — 
Los Angeles a determinat chiar 
forul de resort din S.U.A. să.șl 
depună candidatura pentru or
ganizarea Campionatului Mondial 
din 1994 (președintele USSF. 
Werner Fricker, crede chiar că 
țara sa are prima șansă în 
cursa candidaturii pentru că 
„FIFA dorește să ajute soccerul 
nord.american").

Și dacă S.U.A. a ajuns să se 
gîndească la Cupa Lumii treclnd 
prin J.O. de vară de la Los An
geles, Canada aduce fotbalul la 
Jocurile Olimpice de... iarnă. 
Cum? prlntr-un numitor comun 
care se numește Calgary! Dorind 
să contribuie la popularizarea 
apropiatelor întreceri ale Olim
piadei albe — chiar dacă în bro. 
sura de prezentare șl populariza
re a orașului-gazdă soccerul 
este amintit în trecere, ca fiind 
prezent vara, printre alte spor, 
turi. la Olympic Oval, capacitate 
4000 locuri, unde la J.O. ’88 se 
vor desfășura întreceri de pati
naj viteză — soccerul a ieșit în 
față, dobîndlnd. prin echipa Cal. 
gary Kickers, titlul de campion.

Canadian Soccer League (CSD.

organizată pe două divizii teri
toriale, de est și de vest, șl-a 
disputat prima sa ediție. Echipa 
din Calgary, deși s-a aflat des. 
tul timp doar pe poziția a 3.a. 
a avut un final senzațional, ne- 
cunoscînd înfrîngerea de.a lun
gul a 13 jocuri. Cel mai dificil 
a fost în compania echipei Van. 
couver, decisiv pentru obținerea 
primului loc în divizia vest, 
cînd, deși condusă cu 3—1 
min. 68, a egalat cu 
nute înainte de final, 
înscrie golul victoriei 
secundă a meciului 1 
de Peter Welch, care ... 
activează in cadrul Universității 
din Calgary, Kickers are în com
ponența sa puțini jucători cu. 
noscuți, succesul său datorîn- 
du.se în primul rînd spiritului 
de echipă, cultivat eu grijă de 
antrenor. Randamentul cel mal 
constant l-au avut portarul Sven 
Habermann (titularul echipei na
ționale). fundașul central Greg 
Kern (căpitanul formației), mij. 
locașul Jim Armstrong, vîrfurile 
John Catliff și Nick Gilbert (a. 
cesta din urmă, golgeterul cam
pionatului cu 14 goluri).

în 
patru mi- 
pentru a 

în ultima 
Antrenată 
de 10 ani

PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA
HOCHEI
• Surpriză la Fraga : Ceho

slovacia — Finlanda 1—3 (0—1, 
1—1, 0—1). Au înscris Dolezal. 
respectiv Jărvi (2) șl Susl. In 
primul joc Is Litvinov a cîștigat 
Cehoslovacia ju 4—2.
• Selecționatele olimpice ale 

Canadei și S.U.A. au susținut la 
Calgary un meci de verificare, 
încheiat eu scorul de 7—4 în

favoarea sportivilor canadieni.
• Turneul disputat la Kato

wice s-a încheia* cy victoria e- 
chipei “’*■
(R. D. Germană), care a 
cut in ultimul meci cu 9—1 
G.K.S. Katowice !
PATINAJ VITEZA
• Proba masculină de 500 m 

la Davos a fost cîștigată

Dynamo 'Weisswasser 
între- 

pe

a reve- 
Christa

slalom

de 
de

ACTUALITATEA LA TENIS
• După eșecul suferit de Ivan 

Lendl în semifinalele turneului 
internațional de la Melbourne, 
dim partea lui Pat Cash, iată că 
jucătorul nr. 1 al anului trecut 
a mal pierdut două meciuri. A- 
ceste insuccese s-au înregistrat 
în partide demonstrative. în Ja. 
ponta, în fața lui Boris Bccker, 
care se pare a fi în revenire de 
formă. La Osaka, Becker a cîș. 
tigat cu 6—3, 1—6, 6—2, iar două 
zile mal ttrziu, la Kobe, tînărul 
jupător vest-german l-a învins 
7—6. 6—4. Tot aici. Steffi Graf 
a învins.o din nou pe Gabriela 
Sabatini cu 6—2. 6—1. • - •

Anne Minter (Australia) 6—3, 
6—3; Christine Wood (Anglia) — 
Nicole Jagerman (Olanda) 6—2. 
G—4: Maria Caleja (Franța) — 
Pilar Vasquez (Peru) 6—2, 6—1; 
Patty Fcndick (S.U.A.) — Julie 
Richardson (Noua Zeelandă) 6—2. 
6—1.

Jens-Uwe Mey (R.D. Germană), 
cu 37,62, în timp ce în proba si
milară feminină victoria 
nit compatrioatei sale 
Rothenburger cu 39,52.
SCHI
• Proba feminina de

superurias din cadrul Campiona
telor Mondiale de schi pentru 
juniori, cn se desfășoară la 
Madonna dl Oampigllo (Italia), 
a revenit sportivei austriece Sa
bine Gunther înregistrată cu 
timpul de 1:16,26. Pe locurile ur
mătoare sau. clasat Andrea 
Schv/arzenberger (R F. Germa
nia) — 1:16,33 și Aline Mandrills 
(Franța) — 1:17 01
• Proba de coborîre, desfășurată 

pe muntele Bjelasnica, în apro
piere de Sarajevo, a fost cîști
gată de schiorul elvețian Xavier 
Jigandct, cronometrat 
parcurs de 3 070 m, cu 
de 1:43,21 urmat de
Emmanuel Vu-Uict — 1:48,60 
italianul Manuel Coppola 
1:48,91

< Proba reminină de 9~Tcm 
pentru „Cupa Bdskid'’ a fost 
cîștigată de Manu,ela Dresser 
(R. D. Germană.' cu . timpul de 
26:17,8, în proba masculină de 
15 km, pe primul loc s-a situat

, Roger .Mohmert . (F D. Germa
nă) — 42 : 38,6.

PUȚINE NUME NOI IN LOTUL 
U.R.S.S.

in luna februarie, reprezenta
tiva U.R.S.S. va efectua un sta
giu de pregătire în italia, urmînd 
ca la 20 februar e să întîlneâscă 
într-un meci amical la Bari, se
lecționata țării-gazdă. Au fost 
selecționați urmă orii fotbaliști : 
portari : Rinat Dasacv, Viktor 
Ceanov, Aleksandr Jidkov ; ju
cători de cîmp : Vladimir Beso- 
nov, Vaghiz Hidiatulin, Oleg 
Kuznețov, Andrei Zigmantovici, 
Aleksandr Bubnov, Viaceslav 
Snkristov, Anatoli Demianenko, 
Vasili Raț. Ghennadi Litovcenko. 
Serghei Aleinikov, Pavel Iako
venko, Ivan laremciuk, Serghei 
Goimanov, Viktor Pasuliko, A- 
leksandr Zavarov, Igor Belanov, 
Oleg Protasov, Serghei Rodionov 

Serghei BaHacea.
DOUA INTILNIRI 

CANADA - MEXIC
In zilele de 12 și 14 aprilie, la 

Vancouver șl, respectiv, victoria, 
reprezentativa Canadei • a întîl- 
ni selecționata Mexicului, în 
două partide amicale. Aceste 
meciuri au caracter de pregătire 
în vederea „Cupei • Mondiale" 
din 1990. După cum se știe, în 
preliminariile Campionatului Mon-

și

• Turneul feminin 
ckland a continuat 
partide din optimile 
Emmanuelle Derly

de la. Au.
ou. primele 
de finală: 

(Franța) —

• In turul doi al turneului de 
ta Guaruja (Brazilia), argentinia
nul Roberto Arguello l-a ellml. 
nat cu 6—2, 6—4 pe americanul 
Lawson Duncan, iar peruanul 
Pablo Arraya l.a învins cu 6—3. 
6—J pe Bud Cox (S.U.A.). Alte 
rezultate: Teltscher (S.U.A.) —
Baur (R.F. Germania) 6—3, 6—3: 
Perez (Uruguay) — Barbosa 
(Brazilia) 6—3. 6—3; Westerholme. 
(Canada) — Filippfnl (Uruguay) 
2—6. 7-6, 6—4. .

pe un 
timpul 

francezul 
și

Nil. o»Panagiotos Yannakis 
Gallis

(103—101 în finală) 
(90—78 în sferturi de 
să amintim cele mai 
tante dintre rezultate.

Referitor la echipa propriu- 
zisă, desigur că prestația foar
te bună a lui Fanagiotos Yan- 
nakis — 1,92 m, Theofanis 
Christodoului — 2,03 m ori Pa
nagiotis Fasoulas — 2,13 m (cei 
maj valoroși baschetbaliști. au
tohtoni) a influențat decisiv 
obținerea performanțelor amin
tite, dar, oricît de convinși am 
fi de faptul că baschetul este 
un joc colectiv, totuși prestația 
lui Nikos Gallis (venit de cîți- 
va ani din S.U.A.) a avut un 
rol determinant. Iar faptul că. 
ulterior, Gallis a fost desem
nat col mai bun baschetbalist 
din Europa în anul 1987. a 
venit ca o reconfirmare a linei 
suporvalori.

și Italiei 
finală), ca 

impor-

Dumitru STÂNCULESCU

In partida care avea să stabi
lească campioana — disputată la 
Calgary, pentru că Kickers reali
zase un punctaj mai bun în 
Jocurile divizionare dccît adver. 
sara sa, Hamilton Steelers, locul 
I în divizia est, după victoria cu 
1—0 în fața lui Toronto Blizzard
— echipa din Alberta a deschis 
scorul prin Gilbert, din penalty. 
Au egalat cei din Hamilton 
(prin vîrfuil Billy Domazctis, re
velația Jocurilor Panamericane, 
din toamnă, de ia, Indianapolis
— S.U.A.), dar Kickers a fructi
ficat o lovitură liberă, combina, 
țla Catliff — Gilbert soldinclu.se 
cu un nou gol înscris de ultimul, 
golul campionatului. învinșii (an
trenați. de la mijlociți sezonului, 
de britanicul John Charles) nu 
l-au putut alinia in acest meci 
oe golgeterul echipei, Zelijko 
Artzici, bazindu.se însă pe inter, 
naționalii Tino T.etticri (portar). 
Paul James (mijlocaș), 
prezenți în echipa 
Canadei la turneul 
’86, și pe speranța

ambii 
națională a 

final al C.M. 
Domazetls.

Paul SLĂVESCU

dial, echipa 
în compania 
dubla manșă 
și Cuba.

Știri,
• Comisia 

derației Italiene de' Fotbal a 
sancționat pentru ■ comportare, 
nesportivă, cu suspendarea pe o 
etapă de campionat trei jucători: 
Passarella (internazionale), Diaz 
(Fiorentina), Dunga (Pisa), Ca- 
sagrande (Ascoli) a fost amendat 
cu 200 de dolari, iar Maradona 
(Napoli) a pr!m;t avertisment 
scris.
• In ancheta revistei ,.Guerin

sportlvo", — '
aleasă cea mai bună echipă 
ropcană a 
de Bayern MOncImn și F 
verpool. Curios : de ce 
F.C. Porto ?
• Turneul de ia Mar del Plata

a fost cîștigat dc echipa 
Juniors care a învins in 
:u 1—0 (0—0) formația

Canadei va ,i ea 
cîștigătoarel din 

dintre Guatemala

REZULTATE
de disciplină a Fe-

Real Madrid a fost 
eu- 

anulu’ 1967 urmata 
C. I.i- 

11 psește

Boca 
finală 
River 

Plate, prin golul Înscris d>> Mar
co Gracla-nl, (min. 37).
• In ..Cup" Nehru", la Silt- 

gar! (India) : Bulgaria — Unga
ria 3—a (1—2). clasament : 1.
U.R.S.S. 6 J 2 Bulgaria 6 p (un 
Joc mal puțin).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT 9
BASCHET • La Karlsruhe, în 

meci de calificare pentru Cam
pionatul Europoan masculin gru
pa A, reprezentativa Iugoslaviei 
a întrecut eu 114—101 (61—53)
formația R.F. Germania. • La 
Solna (Suedia), tot în meci de 
calificare pentru C.F. — masc.u. 
lin (grupa B). selecționata Bul. - 
gârlei a întrecut cu 88—86 (43—38) 
formația Suediei.

SĂRITURI IN APĂ • Con
cursul international de la Can. 
berna s-a incit aia t cu- proba . fc. 
minimă dc trambulină, în care

victoria a revenit sportivei chi
neze Gao Min, cu un total de 
519,90 p, urmată de Kelly McKor- 
mick (S.U.A.) — 508,67 p. în pro
ba masculină, pe primul loc s_a 
situat campionul mondial Greg 
Louganis (S.U.A.) .— 652,47 p. se. 
ctindat de Țoaig Hui (R.P. Chi
neză) — 626,49 p.

VOLEI • .Echipa feminină Ma. 
ribor (Iugoslavia) a evoluat la 
VȚena în compania formației io. 
cAie Post. Victoria a revenit 
gazdelor: 3—0.
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