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La C. M. de handbal masculin

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A OBȚINUT
O NOIIA

Măricel Voinea, cel mai eficace 
handbalist român in partida cu 
formația Cehoslovaciei, intr-o 
spectaculoasă săritură, din care 

va înscrie un nou gol
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Există asociații mici care, an 
de an, desfășoară o activitate ce 
nu pare, la prima vedere, spec
taculoasă, dar care își are im
portanța ei în contextul general 
al mișcării noastre sportive. Este, 
pentru a face o comparație, ca 
firișorul de apă limpede care 
curge la vale și care, împreună 
cu altele asemănătoare, formează 
pînă la urmă albia cea mare. Ei 
bine, una dintre aceste asociații 
este și aceea a întreprinderii de 
postav din Buhuși, Textila. A a- 
vut cîndvă o echipă bună de fot
bal. Mai recent a avut și o puter
nică formație feminină de handbal, 
dar cele mai bune dintre handba
liste au trecut, cu timpul, la vii
toarea campioană a țării, Știința 
Bacău. Și cei din micul oraș nu 
s-au supărat. Ei au continuat să 
facă sport, pentru că cei peste 
8000 de muncitori (predomină fe
meile) au simțit nevoia și bine
facerile mișcării. „N-am lăsat șl 
nu lăsăm nimic la voia Intîmplă- 
rii, ne spunea cu puține zile în 
urmă FL Murărescu, președintele 
asociației, și oamenii au Înțeles 
că e mult mal bine să desfășu-

DOUĂ PARTIDE DE PREGĂTIRE
ALE SELECȚIONATEI DIVIZIONARE DE FOTBAL
• Jucătorii noștri se află de marți la Cairo • Intilnirile - in 
compania reprezentativei țării-gazdă — sînt programate miine ți 

duminică
CAIRO, 26 (prin telefon). Din 

dimineața zilei de marți, com
ponența selecționatei noastre 
divizionare de fotbal sînt oas
peții frumoasei, dar si foarte 
aglomeratei capitale a Egiptu
lui. Ei au sosit aici, în prin
cipal. pentru a susține două 
meciuri amicale cu reprezen
tativa acestei țări, dar si pen
tru a ae antrena. De altfel, 
trebuie spus că vremea este 
aici foarte bună : timp senin, 
temperatura din tot timpul zi-* 
lei ridicîndu-se la valori de

STEAUA - 
LA FOTBAL

RAPID, 4-2 IN „CUPA ROMÂNIEI"
(amănunte în pag. 2—3)
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LA CHAUX DE FONDS, 26 
(prin telefon). Miercuri sea
ra, reprezentativa de hand
bal a României a susținut cea 
de a doua partidă din grupa 
preliminară a C.M., întîlnind 
echipa Coreei de Sud. de 
care a dispus cu 22—21 (15—9). 
In prima repriză, handbaliștii 
noștri (deși fără Vasile Stingă 
în formație) s-au detașat 
considerabil, pentru ca în 
partea a doua a meciului scorul 
să devină egal : 17—17 în min. 
51. Finalul de partidă a 
ținut handbaliștilor 
care, deși au cîștigat la 
ferență minimă, au fost 
riori adversarilor, 
echipa României au
M. Voinea 8, M. Dumitru 4, 
Boroș 2, Ghimeș 2, Vasilca 2, 
Covaciu 2, Berbece 1, Folker 1.

în aceeași grupă preli
minară „C“ : Islanda — Ceho
slovacia 19—18 (10—8). în gru
pa „B“ : Elveția — Polonia 
18—17 (10—11).

“Primul meci pe care repre
zentativa masculină de handbal 
a României l-a susținut marți, 
in grupa „C“ a C.M., în com
pania echipei Cehoslovaciei a 

0 ASOCIAȚIE MICA, DAR FOARTE ACTIVA,
CARE LANSEAZA MEREU TINERE TALENTE
răm acțiuni organizate, la care 
să participe fiecare după^prefe- 
ferințe..."

Și așa au prins viață aprigile 
campionate de casă, care se des
fășoară cu rigurozitate matema
tică și la care iau parte tot mai 
multe echipe, tot mai mulți ama
tori. în ultima lor fază, fotbalul 
reunește opt echipe, iar handba
lul (fete) patru. Celor care nu 
pot practica, din diferite motive, 
aceste două discipline, asociația 
le oferă toate condițiile pentru a 
juca șah sau tenis de masă, pen
tru ciclism și efectuarea unor 
drumeții, pentru atractive între
ceri în sporturile de iarnă etc. 
De toate acestea se ocupă cu tra
gere de inimă oameni care iubesc 
cu adevărat sportul : M. Arde- 
leanu, M. Crețu, I. Panait și fos
tele jucătoare de handbal I. Bă- lăceanu, V. - - ■ — - -
„Sigur că 
dispute pe 
șl talente 
rîndul lui, 
cretarul asociației. Și aceste' ta
lente sînt cooptate in cele trei 
discipline de performanță : hand
balul — 40 de sportive legitima
te (Divizia ,,B“), boxul cu 20 și 
fotbalul cu 40 de jucători (Di
vizia ,,C“). Un grup de antrenori 
harnici și pricepuți, așa-i consi- 

Scînteie și M. Rakleș. 
in aceste frumoase 

ateliere și secții apar 
adevărate, afirma, la 
Gheorghe Sbîrcea, se-

peste 20 de grade. După cum 
este știut, au făcut deplasarea 
17 jucători : Eung, Moraru 
(portari), Rednic, Nicolae,' Ior- 
gulescu, Zare, Ungureanu, Mo
vilă (fundași), Mateuț, Klein, 
Hagi, Andone, I. Peicu (mij
locași). Coras, Cămâtaru, Ga
bor, Damaschin I (atacanți). 
Din acest iot, așa cum se vede, 
nu fac parte jucătorii susceptl-

Constantin FIRANESCU

(Continuare In pag !—3)
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prilejuit o dispută foarte 
strînsă pentru victorie. După 
cum se știe, handbaliștii ro
mâni au obținut un prețios și 
meritat succes, cu 23—18, în 
fața unei echipe valoroase, care 
a opus o dîrză rezistență 
(prestînd, uneori, un joc mult 
prea dur), ceea ce a și dus, 
de altfel — la puține minute 
după începerea partidei — la 
accidentarea la maxilar a lui 
Vasile Stingă, a cărui recupe
rare se încearcă, totuși, în ve
derea disputei de vineri seara, 
cu Islanda.

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatul feminin de volei

UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA A CÎȘTIGAT DERBYUL
Ieri s-au desfășurat partidele 

etapei a 25-a a campionatului 
feminin al primei divizii de vo
lei.

Grupa .1 valorică
UNIVERSITATEA 

IOVA — DINAMO
3—1 (—13, 1, 6, 9). 
în Cetatea Băniei 
nă) pentru această 
lidera actualului 
campioana „en 

C.F.R. CRA- 
BUCUREȘTI

Mare interes 
(sală arhipli- 
partidă între 

campionat și 
titre*. Jocul a

derăm noi — Cr. Dantze și C. 
Teodorescu, N. Căruț și N. Spă- 
taru, Gh. Chivorchian și V. Ga- 
clu — se ocupă de aceste loturi, 
cărora asociația le-a creat con
dițiile necesare pentru bună des
fășurare a activității lor...“.

O activitate din centrul căreia 
nu lipsește preocuparea perma
nentă pentru depistarea de noi 
talente. Nu de mult, de la Texti
la a plecat Elena Ciubotaru și ea 
a ajuns una dintre cele mai bune 
handbaliste ale campioanei țării. 
Tot de la Textila a plecat, la 
Terom Iași, Angela Haidău. Alte 
fete talentate le-au luat locul : 
Manuela Stan (sora Lidiei Stan), 
Carmen Munteanu, Mirela Popa. 
Și handbalul... merge mal de
parte. Tot de la Textila au ple
cat la clubul de fotbal Tricolo
rul Bacău 6 juniori de perspecti-

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare in vag 2—3)
Gălățeanca Emilia Nedelcu evită blocajul bucureștencelor cu o 
„diagonală" scurtă... Foto : R. MUNTEANU

TREI SPORTURI AERONAUTICE, LA... POARTA J.O.

cu planoare ultraușoare - incluse printre „candidatele"
programului demonstrativ

De curînd, agențiile de presă 
au anunțat recunoașterea Fede
rației Aeronautice Internaționa
le de către Comitetul Interna
țional Olimpic. Demersul F.A.I. 
a avut la bază o inițiativă ro
mânească, adoptată cu unani
mitate de voturi, în 1984, la 
Praga, cu prilejul conferinței 
anuale a acestui organism. A 
fost, deci, firesc. să ne 
adresăm prim-vicepreședintelui 
F.A.R., Mihai Toma, care a 
prezentat și susținut propune
rea federației noastre în fața 
forului aeronautic.

— Argumentarea noastră a 
plecat de la premisa reprezen
tării tuturor sectoarelor de ac
tivitate umană in cadrul miș
cării olimpice. Pină acum, si a 
fost normal să fie astfel, pro
gramul Jocurilor a inclus doar 
sporturi terestre si nautice. As
tăzi, domeniul aerian are o 
pondere însemnată în viața

NOI
PENTRU

PROMISIUNI Șl SPERANȚE
„MOND1ALEIE“ Df NATATIE

• Victorii și recorduri naționale la concursurile din Spania
• înotătoare române In fruntea topurilor internaționale

promițătorul de- 
băimărean Noemi
Pura — Robert

După atît de 
but al trioului 
Lung — Stela 
Pinter în circuitul de concursuri 
internaționale, preluînd parcă 
de la aceștia o simbolică ștafetă 
a speranțelor (gîndurile fiind, 
îrîainte de toate, la Campionate
le mondiale din vară), un alt 
grup de înotătoare au menținut 
„ritmul*, nivelul ridicat, adu- 
nînd victorii șl bătînd recorduri 
la competiții în Spania. în chiar 
tara gazdă a întrecerii de vîrf 
a anului Ia natație. Bilanțul p 
elocvent. La Barcelona, în bazin 
de dimensiuni olimpice, unde au 
fost prezent! sportivi din 16 
țări, Anca Pătrășcoiu a cîștigat 
trei probe (cele două de spat? 
și 400 mixt), cu timpi de reală 
competitivitate la procedeul pre
ferat — 1:02,74 și 2:13,68, domi- 
nînd cu acesta din urmă topul 
internațional al sezonului, la 100 
m avînd al doilea rezultat! La 
fluture, Carmen Bunaciu a fost 
prima la „sută“. cu un notabil 
1:02,05, ter Maricica Culică .s-a 
impus la 200 m. Tamara Costa- 
che a sosit a doua și la 50 m, 
și la 100 m liber, de fiecare dată 
după binecunoscuta Kristin Otto 
(R.D.G.), de fiecare dată cu noi 
recorduri naționale — 25,96, res
pectiv 56,28, aceasta fiind si or
dinea în Ierarhiile momentului. 
La Madrid, în piscină de 25 m, 
unde participarea a fost mai 
puțin numeroasă dar nu au lip- 

început vijelios, cu mult nerv, 
prin atacuri în forță de ambele 
părți. Scorul a fost strîns pină 
la 10—10, dar finalul primului 
set a aparținut bucureștencelor. 
Din setul doi, La cîrma jocului, 
hotărîte și Încurajate frenetic de 
spectatori, au trecut craioven- 
cele, care au cîștigat clar urmă
toarele trei seturi. O victorie 
frumoasă,* pe deplin meritată. 
Arbitrii C. Șovăială — N. Dobre 
au condus formațiile: UNIVER
SITATEA — Lucreția Mirea (Con
stanța Drăgoi), Monica Șușman, 
Carmen Cuejdeanu, Eugenia Co- 
tescu, Iuliana Enescu, Violeta 
Dinu (Liliana Hermeneanu); DI
NAMO — Victoria BancLu, Doina 
Moroșan (Maria Chitic), 
Velicu, Georgeta Ene, 
Coșoveanu (Ani Ene), 
Szentkovics (Mirela Pavel). (Ște
fan GURGUI, conesd.)

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 

Irina
Daniela 

Otilia

(Continuare în pag. 2—3)

noastră și hotărîrea C.I.O. con
stituie un aot de echitate in 
deplină concordanță cu saltul 
valoric efectuat de aceste dis
cipline. Propunind Conferinței 
F.A.I. efectuarea unor demer
suri hotărîte pentru recunoaș
terea sporturilor aeronautice, 
noi am insistat ca. in prim- 
plan. să se situeze parașutis
mul, deoarece, cunoscind crite
riile de apreciere — popularita
tea fiind unul dintre acestea — 
Pe baza cărora își elaborează 
C.I.O. hotăririle. am apreciat 
că această disciplină are cele 
mai multe șanse de a fF'admi- 
să la Olimpiadă. Probele de 
pilotare a corpului, in cădere 
liberă, en parașuta închisă, se 
înrudesc foarte mult cu exer
cițiile gimnastelor la sol sau 
cu evoluțiile săritorilor în 
apă, mijloacele tchnico-me- 
canice neavind un rol In sta
bilirea performanței. Corectitu-

Prima noastră înotătoare meda
liată la J.O.t Anca Pătrășcoiu, 

într-o remarcabilă revenire !
sit valori (inclusiv o multiplă 
campioană europeană, precum 
Kathleen Nord), Tamara a tre-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2—3)

— cu excepția setului n, 
la 12—12, bucureșteanca Vio- 
Ni cules cu a reușit 3 bombe 
puncte ! — să domine par
care. să ne fie iertat, a 

de un nivel tehnic... mo- 
Vicecampioanele au jucat 

Gaman, 
Buzilă,

— C.S.U. GALAȚI 1—3 (—10, 12, 
—8, —4). Echipa studentelor din 
Galați s-a dovedit mâi omogenă 
și mai tehnică, ceea ce i-a per
mis 
cînd 
rica 
și 3 
tida. 
fost 
deșt.
în formația: Speranța 
Ileana Berdilă, Cristina 
Livia Gliga, Daniela Dini că (fos
ta jucătoare a Flăcării a fost 
cea mai bună de pe teren). Mă
ria Mititelu (Emilia Nedelcu, 
Violeta VucJ De la învinse s-a 
remarcat Cristina Anton. Foarte 
bun arbitrajul: I. Armoanu-- M. 
Nicolau. (M. FR.)

C.S.M LIBERTATEA SIBIU — 
FARUL CONSTANTA 3—0 (13, 7, 

ditiea raționamentului nostru 
a fost confirmată de comisia
pentru programe a C.I.O. care 
a hotărit că trei discipline ae
ronautice. parașutismul, plano
rismul și zborul cu planoare ul
traușoare întrunesc condițiile 
impuse sporturilor demonstra
tive, prima treaptă pentru in
cluderea în programul Jocuri
lor. Celelalte trei, zborul cu 
motor, zborul cu balonul, aero- 
modelismul. se subordonează în 
mare măsură tehnicii si. pentru 
moment, nu au șanse de a fi 
admise.

— Știind că alte 15 federații 
internaționale sînt si ele recu
noscute de C.I.O., fără ca spor
turile lor să fie incluse in 
programul Jocurilor ce șanse 
au disciplinele aeronautice ?

— Procesul de asimilare pre
supune răbdare și perseveren
ță. Prima etapă implică recu
noașterea sportului respectiv, a 
doua, participarea ca sport de
monstrativ fără conferirea titlu
rilor st medaliilor, a treia, fi-

Dinu COSTESCU

(Continuare în pag. a 4-a)



DxlCMD/4 La Slănic Prahova,

sub egida „Daciadei"

iNTilUL CROS DIN ȚARĂ
PE... TEREN ACOPERIT

Dimineață friguroasă dumi
nică. la Slănic Prahova, cu 
vint tăios, cu zloată, cu nu
meroși atlet! din diferite ju
dețe invitați la „Crosul Mărți
șorului". Gazdele sînt amabile, 
nu par deloc îngrijorate de 
vremea neprielnică, un puști 
din echipa locală susține că va 
alerga în maiou și chiloți.

— Adică cum ? întreabă un 
crosist înaintat în vîrstă. acum 
la startul categoriei veterani.

— Adică îmbrăcat cit mai 
sumar. Păi. dumneavoastră cre
deți că vom alerga pe-afară ?

— Bineînțeles că nu, răspun
de zîmbind bătrînul atlet. Eu 
cred că vom alerga prin case, 
dacă nu deranjăm prea mult 
gospodinele ! !

— Vom alerga în sală I într-o 
sală uriașă, cu temperatura — 
iarna, vara — mereu constantă, 
special amenajată pentru astfel 
de întreceri.

— De întreceri pe 8 000 ml 
Eventual și cu denivelările de 
rigoare, nu ? Gata, am ghicit : 
faci parte, ca și nepotul meu. 
din vreun cerc științifico-fan- 
tastic. Unde s-a pomenit cros 
In sală ?

— La noi. la Slănic Praho
va, în premieră pe tară !...

★
într-adevăr. duminică. în 

fosta salină Slănic Prahova s-a 
desfășurat întîiul cros din tară
■....... . tafiniyws'jr"'*”»1 ~~ "■

„CUPA fELIX" LA ȘAH
ORADEA, 26 (prin telefon), 

în sălile rezervate șahului de 
la modernul hotel „Mureșul" 
din stațiunea balneoclimaterică 
Băile Felix au început între
cerile din cadrul celei de a 
Vl-a ediții a tradiționalei com
petiții șahiste dotate cu „Cupa 
Felix".

După disputarea a 6 runde, 
In turneul principal, rezervat 
maeștrilor și candidaților de 
maestru, cinci concurenți sînt 
în frunte, cu cîte 4,5 puncte 
fiecare, și anume : Dorel Ol
tean, Adrian Buza (ambii de 
la C.S.M. Electrometal Cluj- 
Napoca). Cicerone Spulber 
(Vulcan București), Dumitru 
Anitoaie (Politehnica Iași) și 
R. Țigănescu (Precizia Săcele). 
în turneul masculin al catego
riei I, conduce Mihai Ionescu, 
cu 5,5 p. iar la feminin Li
liana Mitescu, cu 5 p, amîndoi 
reprezentînd asociația sportivă 
Voința Rm. Vîlcea.

La întreceri iau parte 280 de 
jucători și iucătoare, cifră re
cord. (V. STERE — corespi). 

BASCHET. PREA MULȚI spectatori tar- 
bulenti în sala Rapid, stn-ibătă și duminl- 

Ică. la meciurile din campionat, spectatori 
care — în loo să-și încurajeze echipele 
favorite — au fost preocupați mal mult 
să protesteze la deciziile arbitrilor șl la 

Ioeea ce făceau adversarii. Șl, totul. In
tr-un limbaj complet neadecvat. De altfel, 
slmbătă, din aceste motive, oficialii au șl 

Ifost nevolți să scoată din sală pe unul 
dintre spectatori. Să se fi uitat, oare, că 
sala a mal fost suspendată pentru aseme
nea comportări lipsite de fair-playt • 
EXISTA stipulat ta regulament ca, la ln- 

Itreruperile de joc, sportivii de pe banca 
de rezervă să asiste la Indicațiile pe care 
antrenorii le dau Jucătorilor din teren. A- 
eeasta pentru ea el să poată, ta orice 

I moment, să intre In dispută șl să res
pecte tactica stabilită. Numai că, din pă
cate, această prevedere regulamentară este 

1 aplicată, nu o dată, formal, sportivii res
pectivi fiind „preocupați" de eu totul alt- 
oeva, de la discuții eu spectatorii, pină 
la._ tratarea eu indiferență a eeea ce fac 
colegii lor. Așa cum a-a petrecut și ta sala 

1 Rapid .mal ales ta timpul partidelor din
tre Raold și Steaua. (Em. F.)

HANDBAL INTERES eu totul deosebit 
(pentru partida retur din sferturile de fi

nal* ale C.C.E. la handbal feminin, dintre 
Știința Bacău șl Iskra Partizanske (Ce
hoslovacia). La ora. • (șase), cind s-a 
deschis sala din Bacău, clteva sute de 

I spectatori s-au grăbit să-și ocupe locurile!
Meciul a Început la ora 1«... a LA PER
FORMANTA de acum a studentelor, ca 
la orice reușită a lor, de altfel, o contri- 

Ibuțle anonimă, dln„. umbră, dar absolut 
indispensabilă, tși aduc inimoși șl pasio
nat! susținători. Clteva nume (cu riscul 
de a nedreptăți pe foarte mulți alții): Ion 

IMlcu, Victor Enășoale, Lucian Șaradi-l. Ț.a- 
str Moraru, Nicolae Comici, a CÎTEVA 
SUTE de autentici iubitori al handbalului, 
care nu au putut fi ferlelti posesori ai

I biletelor de intrare, au puitut. totuși, să 
urmărească evoluția favoritelor, prin gri
la Clubului Știința, care a instalat patru 
monitoare TV ta fața sălii. De-a dreptul 
impresionant a fost faptul că locul „în
cins" din sală era urmărit sub... lapo-

vltă. • AU EXISTAT șl „favoruri” la par
tida de care aminteam: soții Jucătoarelor, 
cel mal mulți sportivi cunoscuțl ai Bacău
lui, au fost lăsați să intre în sală. Nota 
bene: aceasta se întîmpla la ora 7... 
(M.V.).

JUDO. PRIN ÎNFIINȚAREA secției clu
bului Steaua (în anul 1984), multiplă echi
pă campioană a tării, Dinamo, are acum 
o adversară de temut. Rivalitatea sporti
vă se manifestă nu numai la nivelul echi
pelor de seniori, ci șl la celelalte eșaloa
ne. De pildă, ta campionatul formațiilor 
de tineret (18—20 de ani). In etapa trecu
tă, disputată sîmbătă, In sala Construcția 
din Capitală, derby-ul întrecerilor l-a con
stituit, cum era și firesc, Inttlnlrea Dina- 
mo-Steaua. La capătul unei întreceri ex-

POST-SCRIPTUM
trem de echilibrate, ta care trei meciuri 
s-au Încheiat la egalitate. Steaua a obținut 
victoria cu... J—II (M.Tr.)

POLO. PRINTRE cei mai consecvenți 
spectatori ai meciurilor din Capitală — 
si nu numai — se află numeroși părinți 
al unora sau altora dintre tinerii și foar
te tinerii jucători (care reprezintă, -tot 
mal vizibil, majoritatea divizionarilor). 
Toți acești fideli spectatori trec, se În
țelege. prin destule emoții la flecare reu
șită sau ratare a copiilor lor, trăind une
ori meciul mal intens decît aceștia. I-am 
văzut astfel, la „Cupa București” pe pă
rinții lui Necula, Grancerof, Geantă. 
Nutu, V. Georgescu sau Ion. Pentru aceș
tia din urmă, emoțiile sînt mereu... duble, 
la C.S.U. Construcții Juctad șl Adrian, și 
Cristian, pe ale căror certificate de naș
tere o singură cifră diferă — ultima (5 
pentru primul. 6 pentru celălalt). Expli
cația e simplă: frații poloiști Ion sînt 
gemeni. ...Ușor nu poate fi nici pentru 
cunoscutul arbitru V. Median, al cărui fiu 
joacă la Progresul... • PE ACEEAȘI TE
MA: există doi tineri jucători cu numele 
de Ștefănescu, amîndoi (Bogdan șl Mari
an) purttad caschete cu numărul șapte 
— unul la C.S.U., altul la lotul de ju

niori —, amîndoi „stlngacl”, amîndoi pro
mițători. Atîta doar că între ei e o sim
plă coincidentă de nume... (G.R.) .

RUGBY. „MAI JOACA Enciu Stoica ?“, |
întreabă numeroși iubitori ai sportului cu 
balonul oval. După cum ne spunea deu- i 
năzl el însuși, s-a retras din activitatea 
competlțlonală. Acest „linia a treia de | 
certă clasă* a debutat în națională ta 
1973, ta Argentina, Imbrăclnd tricoul pri
mei reprezentative vreme de zece ani, in 
45 de partide inter-țări. Ultimele sale 
apariții ca Jucător s-au produs la Dina
mo. Dar abandonarea activității nu ta- . 
seamnă șl despărțirea de sportul care 
l-a adus atitea satisfacții (dintre care nu 
pot fi uitate excelentele aprecieri de care 1 
s-a bucurat ta patria rugbyulul). Se știe, . 
de altfel, că, de cîtva timp, E. Stoica ar
bitrează. Șl — susțin reputați tehnicieni | 
și cavaleri ai fluierului — are talent șl ta 
această postură 1 (G.R.)

SCHI. LA RECENTELE Întreceri balca- j 
nice de schi desfășurate la Bansko (Bul- ’ 
garia), sportivii români au avut prestații ■ 
remarcabile. După proba individuală a I 
fetelor, pe distanta de 5 km. speranțele 
antrenorilor noștri erau destul de mici in • 
privința clasării ta frunte a echipei de 
Ștafetă. în afară de Elena Reit (clștigă- 
toarea probei), celelalte sportive române 
înregistraseră rezultate cu mult sub post- | 
bltltăti. După o noante albă. antrenorii 
Gh. Berdar și D. Stănescu au decis ea I 
Ileana Hangan șl Edit Bako să concureze 
totuși, alături de Elena Reit. Mobilizate j 
exemplar, tinerele fondlste au făcut o 
mare rislnă de energie, au terminat enu- . 
izate schimburile In care au alergat, dar 
cu attt mal mare a fost, bucuria succe- | 
sulul... • NU ACELEAȘI APRECIERI se 
cuvin schiorilor de la alnlne. Dacă fetele t 
au făcut tot ce le-a stat In puteri pen- I 
tru o clasare cit mai bună, băieții (eu | 
excepția Iul Mihal Bâră) au fost blazați, 
anatlci, neinteresatl de concurs, ultlnd că I 
se află ta echina REPREZENTATIVA, ta 
asemenea condiții, pentru mulți dintre • 
el. Balcaniada poate fi ultimul concurs 
internațional. (P. Iv.)

pe teren acoperit. întrecerea, 
înscrisă sub genericul „Dacia
dei". a avut loc Intr-una din 
uriașele galerii săpate în sare, 
în „sala" special amenajată cu 
sprijinul factorilor cu atribuții 
în sport din localitate. în fru
moasa arenă subterană unde, 
nu cu mult timp în urmă, s-au 
pregătit atletele noastre frun
tașe Maricica Puică, Ella Ko
vacs, Mitica Junghiată. A fost 
o întrecere reușită, excelent or
ganizată de C.J.E.F.S. Prahova, 
Comitetul orășenesc al U.T.C. 
Slănic Prahova și asociația 
sportivă P.T.T.R. din localitate. 
La categoria copii, reuniunile 
au fost dominate de elevii gaz
dă, atleți ambițioși, bine pre
gătiți de antrenorul Constantin 
Mușal de la A. S. „P.T.T.R" 
Slănic Prahova.

Cei mai buni la acest cros 
dinaintea Mărțișorului dotat și 
cu „Cupa orașului Slănic" : 
cat. COPII II — Aron Dragă - 
nescu, Daniela Corbu (P.T.T.R. 
Slănic) ; COPII I — Valentin 
Negroiu (C.S.Ș. Slobozia), Cris
tina Alsorii (P.T.T.R. Slănic) ; 
JUNIORI III — Letitia Olaru 
(P.T.T.R. Slănic). Marian So- 
ponariu (Olimpia București) ; 
JUNIORI II — Nicolae Cîntă- 
bine (C.S.Ș. Slobozia) Adriana 
Grigorc (Olimpia Buc.) ; JU
NIORI I —• Gheorghe Bilteș 
(A.S.A. Breaza). Carmen Bu- 
ricea (Olimpia Buc.) : SB- 
NIORI — Andrei Florin (Me
talurgistul Sibiu). Teodorita 

- Chidu (C.S.Ș. Slobozia). Inedi
ta întrecere de... sub orașul 
Slănic Prahova s-a încheiat cu 
crosul veteranilor, cîștigat de 
Nicolae Năsiase (Știința Găești) 
și Maria Boicu (Locomotiva 
București).

Vasile TOFAN

0 ASOCIAȚIE MICA,
(Urmare din pag. I)

vă, plus unul, M. Rusu, un por
tar deosebit de dotat, care Joacă 
la „speranțele" Sportului studen
țesc. Șl boxul are elemente do
tate, dar — dincolo de un nume 
sau altul, dincolo de o acțiune 
sau alta, organizată în cadrul 
„Daciadel", dincolo de un rezul
tat sau altul obținut In campio
natele oficiale — cu adevărat re
marcabilă a fost și rămîne în 
continuare, la Textila Buhușl. 
PASIUNEA oamenilor pentru 
sport, pentru mișcare ; pasiune 
care a găsit și găsește mereu e- 
coul dorit (șl necesar) la condu
cerea întreprinderii (director ge
neral — Rodica Berea, secretarul 
comitetului de partid — Lauren-

D

reveni în competiții, 
însă. după atîta

mai amintiți ? în ’81

Nu ne-am grăbit să-l „a- 
șezăm" pe Constantin Nicu
lae in rubrica noastră, deși 
a trecut aproape un an de 
cind a luat al doilea start, 
cel de antrenor. Și n-am 
făcut-o de „teamă" ! Teama 
că Niculae. atras de mirajul 
arenei, se va răzgindi, așa 
cum au făcut-o mulți alții, 
și va 
Acum 
timp...

Vi-1 
toate rubricile sportive, nu 
doar cele din publicațiile 
de specialitate, subliniau 
marea performanță a ro
mânului Constantin Niculae 
care îl învinsese pe cam
pionul olimpic și mondial, 
francezul Thierry Rey, cu
cerind laurii si medalia de 
aur la competiția continen
tală. A fost succesul său cel 
mai răsunător, reluat pe 
micul ecran de nenumărate 
ori. Rey avea să și declare 
că „luase o bătaie pe 
cinste". în panoplia lui Ni
culae mai sînt, însă, trei 
medalii : una de argint și 
alta de bronz, tot la „eu
ropene", precum și un ..ar
gint" la „mondiale". în Bal
cani a fost de 6 ori pri
mul, iar în țară de 5 ori, 
Cam asta e, pe scurt, car
tea de vizită a lui Niculae 
pină la 30 de ani. cînd s-a 
aliniat la un nou start.

Numit antrenor Ia lotul 
reprezentativ de seniori — 
nu singur, ce-i drept, ci 
împreună cu un tehnician 
mai experimentat. Ilie 
Gheorghe — iată o misiune 
care i-ar putea împovăra 
chiar și pe oameni cu fire 
argintii în păr. După puțin 
timp, clubul său. Dinamo 
București, i-a încredințat și 
conducerea secției, alături

DAR FOARTE ACTIVA
țiu Tocșa) care s-a străduit și a 
reușit să asigure celor doritori să 
practice sportul baza materială 
adecvată : două terenuri de hand
bal, șase de bitum, o frumoasă 
sală de sport, un stadion de fot
bal. „sportul fără de care nu 
se... poate, că prea mult ne 
pasionează și pe care-1 vrem me
reu mai bun“. Sînt cuvintele 
președintelui secției de fotbal, 
Alex. Iordache, cel care ne mai 
spunea că Textila se va strădui 
să redevină o fruntașă a Divi
ziei „CM (seria a 2-a), pentru a 
bate iarăși la porțile eșalonului 
secund. Textila este, așadar, o a- 
sociație mică, dar activă, ca 
multe altele poate mai mult de- 
cît multe altele, pentru că oa
menii ei iubesc cu adevărat spor
tul, mișcarea. 

spune an- 
nu-i foarte 
să-l deter- 
să facă așa 
Zarurile au

de cam- 
n-a mai 
contribuit 
pregătirea

de fostul său antrenor, Ia- 
cob Codțea. ,,Nii vă spun 
o noutate — ne-a mărturi
sit atunci proaspătul antre
nor — afirmind că una e 
să execuți ce-ți 
trenorul — și 
greu — și alta 
mini pe sportiv 
cum ai vrea tu.
fost însă aruncate și nu-mi 
rămine decit să încerc. Dacă 
pină Ia toamnă nu voi reuși 
să formez un băiat bun Ia 
categoria mea,' atunci voi 
reintra și eu pe tatami".

Tocmai ideea asta ne-a 
determinat să așteptăm e- 
tapele divizionare din 
toamna trecută. Numai că 
Dinamo a prezentat o for
mație redutabilă și a cîști
gat detașat titlul 
pioană. Niculae 
concurat, dar a 
— credem — la 
echipei.

L-am reîntîlnit deunăzi 
pe tînărul antrenor întoreîn- 
du-se de la un turneu peste 
hotare, la care participase 
cu unii dintre judoka de la 
lot. „Ce zid. Niculae, îi 
dăm drumul cu «povestea» 
ta" ?“. „Acum da. Mai bine 
că n-afi scris atunci. Nu 
prea aș fi avut ce să vă 
spun. Dc atunci s-au schim
bat multe și, in primul rind, 
am și eu ceva... experiență. 
Adevărul e că m-am în
drăgostit din nou de... judo, 
îi văd pe băieți, mai ales 
la Iot, ochi și urechi Ia tot 
ce le arăt și cind le văd 
reușitele mă bucur de parcă 
ar fi ale mele. Dacă n-ar 
fi emoțiile de la «colț» in 
timpul meciurilor... E sin
gurul lucru cu care încă nu 
m-am obișnuit. In rest, sper 
să fie bine". Succes. Nicu
lae !

Costin CHIRIAC

NOI PROMISIUNI PENTRU
(Urmare am pag 1)

cut In prim-plan: a coborît, tn 
premieră națională, sub 26 se
cunde la 50 liber — 25,83 —, a 
depășit limita celor 56 secunde 
la sută," șl Încă tn două rîn- 
duri — 55,20 în ștafetă șl 55.09 
în probă. Pentru rezultatul din 
urmă — trofeul oferit perfor
mantei numărul 1 a concursului, 
cu un punctaj de excepție (984 
p). Toate rezultatele — performan
te de vîrf nu numai pentru ac
tualul sezon, dar chiar compa
rativ cu ceea ce s-a realizat în 
întreg anul 1985! Ploleșteanca • 
mal cîstieat. în plus, suta bras, 
cu 1:12,36. Anca a fost, de ase
menea. la înălțime, învlngînd la

IA BIATION, VINCfNȚIII
UN ÎNVINGĂTOR NESCONTAT ÎN „CI
Intr-un decor de iarnă au

tentică, acum cînd luna lui 
„mărțișor" bate la ușă. pe Va
lea Rișnoavei, din apropierea 
Predealului, au început între
cerile de schi fond și biatîon 
dotate cu „Cupa A.S.A. Bra- 
șov". La competiție sînt pre- 
zenți cel mai buni specialiști 
ai genului din majoritatea sec
țiilor din tară, pentru care 
cursele din aceste zile consti
tuie foarte bune criterii de ve
rificare în vederea apropiate
lor finale ale Campionatelor 
naționale.

Proba individuală de biatlon 
pe distanța de 20 km s-a în
cheiat cu o mare surpriză, 
produsă de Vincenfiu Pelin 
(A.S.A.), care a cucerit o fru
moasă victorie în fața princi
palilor favoriți. Succesul spor
tivului militar a fost asigurat, 
în mare măsură, de tragerile 
foarte bune din poligon. V. Pe
lin nu a greșit nici o țintă 
la toate cele patru trageri din 
poligon, și acest lucru i-a a- 
sigurat succesul. Ceilalți can
didați la locurile fruntașe au 
avut prestații mai mult decît 
modeste în poligon. Astfel, fa- 
voriții cursei, Mihai Rădulescu, 
Imre Lestyan și Vasile Bâje- 
naru, au avut cîte 5, 6 și res
pectiv 8 minute de penalizare, 
ceea ce într-o cursă de biatlon 
înseamnă foarte mult. Dar, 
pină săptămîna viitoare, cind 
va avea loc Campionatul na
țional. sportivii respectivi mai 
au timp pentru a face unele

remedieri în 
din poligon.

Cursa de 
de 30 km a 
sportivii de 
clasați pe p 
Elevii anti 
Dudu au me 
cu eficiență 
alergare și. 
de remarcat 
fondiștilor < 
Lungociu a 
că este cel 
nostru la a 
o cursă in te 
controlat-o 
postură de 
Colegul său 
a făcut mu 
gie pentru 
după 30 km 
să se recu 
doar 35 de 
gătorul curs,

REZULTA 
KM, BIATI 
Pelin (A.S.? 
minut pena] 
dulescu (A.! 
Antonie " M 
1 h 14:13 ( 
(A.S.A.) lh 
dor Csedd i 
6. Vasile 
1 h 17:36 ( 
1. Ion Li 
1 h 23:58. 1 
mo) 1 h 24 
fan(Dinamo 
vrilă Boițis 
5. Constant 
1 h 27:53, ( 
1 h 28:57.

la Școala 190 din București MAT
Se apropie faza pe sector a 

campionatului de gimnastică al 
școlilor generale. La sectorul 
IV am abordat-o pe tovarășa 
metodist prof. Georgeta Mân
drea. care ne-a răspuns clar : 
„Dacă este vorba dc gimnas
tică trebuie să Iuațî legătura 
cu tovarășa profesoară Maria

„MONDIALELE" DE NATAȚIE
190 șl 200 spate, cu 1:91,83 și 
2:12,01, primul rezultat illnd cel 
mal bun al ultimelor 14 luni, 
celălalt — record national I Nota 
bene: la sută, în imediata a- 
propiere a ei, in top ca și la... 
clubul Dinamo. Carmen Bunaciu, 
cu 1:01,85. diferență de numai 
două sutimi!

Un bilanț, fără doar șl poate, 
remarcabil. Și, mal cu seamă, 
promițător, in perspectiva — 
subliniem cu riscul de a ne re
peta — Campionatelor Mondiale. 
Prezentă în Spania. împreună 
cu colegul său Mihail Gothe, 
antrenoarea emerită Cristina 
Șopterlan ne-a vorbit, mai tatii, 
cu un autentic falr-play despre 
ploleșteancă, „Tamara Costache 
arătindu-se în plin progres, cu 
un ctștlg deosebit la capitolul 
forță”. Iar vizavi de elevele 
sale, prima noastră medaliată 
la un campionat european de 
seniori nu putea avea, de ase
menea, decît motive de mulțu
mire: „An-a și-a recîștigat am
biția, reușind astfel să-și pună 
tn valoare acum marele său ta
lent. Sugestiv ml s-a părut do
rința ei de a concura in aceeași 
zi Ia 200 spate șl 400 mixt, cu 
serii și finale, ctștiglnd de fie
care dată. La Madrid. suta 
spate a fost cea mai disputată 
cursă a Întrecerii. Carmen a 
condus pină ta final. Anca a 
cîștigat Ia finiș, fiind cu don*... 
sutimi mal rapidă. Amtndouă 
tu demonstrat o formă remar
cabilă (să nu uităm că Bunaciu 
a Înotat bine si la fluture), ta- 
depllnlndu-și de pe acum — ca 
si Tamara — haremurile pentru 
C.M. Ele pot realmente să ta 
chele eu brio ciclul de iarnă, la 
naționalele de la Arad. S< să 
continue apoi la aeelari halt 
nivel pină la... Madrid. tn 
august*.

Mihail Gothe ne-a povestit pe 
Îndelete cursele elevei sale, ma
rea discută a Ternarei Costaehe 
cu recordmana lumii (la 200 li
ber), Kristin Otto, dispută care 
a propulsat-o pe sportiva din 
R.D.G. Ia o sutime de recordul 
mondial ne 50 m liber, iar pe 
Tamara lingă ea, cu cele mal 
bine cotate rezultate ale compe
tiției de la Barcelona, conform 
tabelei internaționale de punctaj. 
„Confirmtnd strtllucit și ta ba
zin de 25 m. Tamara lml dă 
Preotul să afirm fără șovăire, 
fără vreo exagerare: putem
snera cu adevărat, si la 50 m, 
si la suta liber, pentru mon- 
dla’e!»

Anul a început bine oen‘ru 
elita Înotului românesc. Rămîne 
ea nrevătirea să fie dirijată cu 
iscusință In continuare. astfel 
ca la „Ora H“. din august, fru
moasele promisiuni să se împli
nească...

Becic, de 
I-am urma 
ind că șco 
renume în

Lecția în, 
codițe sori 
monstratia 
ră. Sînt nc 
ze ele inse 
multe pro< 
dezvolte cr 
necesare u 
Ni se con: 
că pregătii 
(iile școlari 
matic, dup 
propiată < 
sportive.

încerc să 
cilor gimn: 
din clasa 
deschisă. î 
întreb prt 
singură. îș 
un exercit 
oriunde, ci 
liana Simi- 
tica și n 
ei sînt ci,, 
exactitate ; 
Iuliei Pope 
nul. sînt s

Tovarășa 
mintește c 
modern a 
1973, locul 
valul nație 
niei". în ’I 
firme vale 
I. Dar sînt 
și această 
competiția 
cu echipa 
leve clase!

CAR
(Urm

6). Victorii 
sextetul C 
Beșta (G« 
Mărginean, 
(Teodora 1 
Doina Bisc 
mal 53 de 
Doina Dim 
reușit să 1 
hiene. De 
cat : Elena 
Neacșu. A- 
— D. Blab 
reap.).

t
1. Ur =v. C
2. C.S.U. C
3. Dinamo4. C.S.M. I
5. Flacăra
6. Farul

Grup
CALCUL! 

ȘTIINȚA 1 
«, 5, -7). 
gră* a eel 
n-a ctștiga 
(5 etape), 
tide a ob 
rie ! Ieri 
Calculatori 
degringolai 
(unele „pl 
rile nation 
piu încep- 
băcăuaneel 
detașat Ci 
Buhlea, Li
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La 1 martie se va da startul 

într-o nouă ediție a Campio
natului national de box pe e- 
chipe — Divizia „A", eșalonul 
secund urmînd să înceapă în
trecerile in luna aprilie. Iată 
programul turului Diviziei A : 
etapa I (1—2 martie) : Steaua — 
C. S. Muscel, Farul — Metalul 
București, B. C. Brăila — A.S.A. 
Buzău, Dinamo — B.C. Galați ; 
etapa a II-a (8—9 martie) : 
C. S. Muscel — Farul, Metalul 
București — Steaua. A.S.A. Bu
zău — Dinamo. B. C. Galați — 
B. C. Brăila ; etapa a III-a 
(5—6 aprilie) : Farul — B. C. 
Galați, Steaua — A.S.A. Bu- 
zău, B. C. Brăila — C. S. Mus
cel, Dinamo — Metalul Bucu
rești ; etapa a IV-a (19—20 a- 
prilie), B. C. Galați — Steaua,
A. S.A. Buzău — C. S. Muscel, 
Metalul București — B. C. 
Brăila, Farul — Dinamo ; etapa 
a V-a (3—4 mai) : Steaua — 
Farul, C. S. Muscel — Metalul 
București. B. C. Brăila 
namo, A.S.A. Buzău — 
Galați ; etapa a Vl-a 
mai) : Farul — A.S.A.
B. C. Galați — Metalul 
rești, B. C. Brăila —

— C. 
VII-a

I 
)

I
I
I
I
I
I
I
I— Di

ll. C.
(17—18 
Buzău, 
Bucu- 

Steaua, 
Dinamo — C. S. Muscel ; e- 
tapa a VII-a (24—25 mai) : 
Steaua — Dinamo, C. S. Mus
cel — B. C. Galați, Farul — 
B. C. Brăila, Metalul Bucu
rești — A.S.A. Buzău.

Returul va începe la 1 iunie.

I
I
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IIASTICA SI» CERCUL

l

I

i

a- 
pe muzică și la co- 
unor elemente din e- 
cu panglici".
ramurile de sport la 
desfășoară întreceri

După pauză, în sală au in
trat „cele mari". pionierele 
care vor alcătui echipa 
Iii în concursul pe sector. Ele 
vor executa un exercițiu de 
ansamblu, fără obiect, și un 
altul cu panglici. Trei dintre 
ele vor avea și exercițiu indi
vidual, alcătuit din elemente 
impuse și libere. Se pregătesc 
sîrguincios... Raluca Constan
tin, din clasa a Vl-a, dorește 
să execute lucrări complexe, de 
dificultate ridicată, cu care să 
depășească evoluțiile celorlalte 
echipe, mai ales că școala lor 
va fi gazdă. „Este adevărat — 
ne spune Cecilia Coman — că 
nu mai avem decit o lună pină 
Ia concurs, dar lucrăm deja la 
perfecționarea exercițiului 
crobatic 
redarea 
xercițiul

Printre 
care se 
inițiate de organizația pionie
rilor și care reprezintă prima 
treaptă în sistemul național al 
activităților sportive de masă, 
se numără și gimnastica. Este 
știut că un loc fruntaș la fi
nalele Festivalului național „Cîn- 
tarea României" sau la „Da- 
ciadă" aduce puncte prețioase 
în întrecerea socialistă din uni
tățile de învățămînt. Iată că 
și pregătirea unei echipe de 
gimnastică în școală iși are ros
tul ei bine definit în acest 
sens, și la rezultate notabile wr- 
ca la „190“ — se ajunge cu pa
siune și muncă.

Teodora OLARU

I
Isco-

I
I
I
I
I
I
I

I
I
IEMININ DE VOLEI

I
I

na Mangeac, puteau să ciștige 
chiar cu 3—0, dacă spre finalul 
setului doi nu se accidenta ridl- 
cătoarea acestora, Eugenia Pa- 
nalt (care a revenit ulterior in 
teren, juclnd într-un... picior !). 
știința a forțat bine serviciul și 
a avut o preluare mai sigură, In 
timp ee gazdele au greșit exaspe
rant Sn toate compartimentele. | 
Corect arbitrajul: V. Ranghel — I 
Cl. Murguleseu. (A.B.)

DACIA PITEȘTI — RAPID ■ 
BUCUREȘTI 9—1 (8. —12, 2, 11) • 
Joc disputat, eu faze frumoase, 
victorie scontată și meritată.
S-au remarcat Valentina R&du- 
lescu, . Felicia Popesen, Corina 
Ilolban. Marla Enache și Mlhae- 

,1a Marian, respectiv Dana lacob 
și. Georgeta Popescu. (I. Fețeanu, 
coresp.)

CHIMIA RM. VÎLCEA — PENI
CILINA IAȘI 3—1 (5, —5, 2, 14). 
Partidă in care echipele au avut 
mag oscilații. Mal disputat și 
palpitant setul 4 (10—5, 13—14, 
16—14). Evidențiate: Ioana Coto- 
ranu, Camelia Iliescu, Volodea 
Cebuc. Dorina Gherghev, respec
tiv Daniela Donciu, Gabriela Co
man și Tatiana Popa. Arbitri : 
V Ionescu — R. Dumitru. (D. 
Roșianu, coresp.)

CLASAMENT

I
I
I
I

Un cadou cu surprize
ZUL MĂRȚIȘORULUI 1

7. Dacia 25 19 6 62:35 44
8. Chimia 25 17 8 50:42 42 1
9. Penicilina 25 12 13 49:4’6 37

10. ("alcniatorul 25 10 15 51 :51 35 I
11. Rapid 25 9 16 39 :58 34
12. Știința 25 8 17 34:62 33 ’

Invingind Rapid cu 4-2 (1-0)

STEAUA, 0 SPECIALISTĂ A „CUPEI ROMÂNIEI",99

S-A CALIFICAI III SfERTURILf Of FINALA
BRAȘOV, 26 (prin telefon). Ul

tima partidă din cadrul optimilor 
„Qppel României14 s-a disputat 
pe Stadionul Tineretului, ale că
rui tribune — în ciuda timpului 
friguros — s-au dovedit neîncă
pătoare. Au fost prezențl la acest 
meci numeroși suporteri al celor 
două echipe — performerele Cu
pei, Intre care există o veche șl 
frumoasă rivalitate —, dar și 
foarte mulțl brașoveni dornid să 
asiste la o partidă de bun nivel 
tehnic, spectaculoasă. Dar primele 
45 de minute l-au cam dezamăgit 
pe toți I S-a jucat destul de lent, 
s-au greșit multe pase, au existat 
puține reușite in fața celor două 
porți. Steaua a ocupat din start 
poziții avansate, evolulnd minute 
în șir eu fundașii la linia de cen
tru, dar fără să reușească breșe 
în apărarea destul de aglomerată 
a giuleștenilor. In min. 15, la al 
treilea corner al său, campioana 
ediței trecute și deținătoarea Cu
pei a reușit, totuși, să înscrie : 
T, Stoica a executat lung lovitura 
de colț, peste apărarea Rapidului. 
Pițurcă a întors balonul cu capul 
pină la BELODEDICI care, din
careul mic, a reluat, tot cu capul, 
In plasă. Șl în continuare tot
steaua s-a aflat mai mult în o- 
fenslvă, dar abia în finalul re
prizei ea ar fi putut să majoreze 
scorul prin Plțurcă (mln. 37) șl, 
din nou. Belodedicl (mln. 
libero-ul formației Steaua 
tn prima parte a întîlnirll, 
mai periculos... atacant al echi
pei sale.

Alta va fl fața jocului tn re
priza secundă. Va fi alta pentru 
că în min. 48 out-sider-ul 
reuși egalarea printr-un 
superb, marcat de ȚIRA. 
din marginea careului a

43). 
fiind 

cel

va 
groi 

care 
șutat

DOUĂ PARTIDE DE PREGĂTIRE
(Urmare din vag 1) 

bill de selecționare de la 
Steaua, care se pregătesc cu 
echipa lor de club după un 
program special în vederea 
dublei confruntări cu formația 
finlandeză Kuusysi Lahti, din 
cadrul Cupei campionilor eu
ropeni.

Dintre cei 17 jucători men
ționați, Cămătaru nu este încă 
refăcut după noua accidentare 
suferită tot aici, la Cairo, în 
timpul recentului turneu efec
tuat de echipa/ sa de club, 
Universitatea Craiova. El par
ticipă, totuși, activ la antre
namente, prezența lui în a- 
ceastă selecționată, alături de 
mai vechii lui colegi de națio
nală, fiind de natură a-i sti
mula moralul. Un asemenea e- 
fect benefic îl va avea, se 
speră, participarea la acest 
turneu și în cazul altor jucă
tori. De pildă, hunedoreanul 
I. Petcu, care reapare după o 
mai lungă perioadă în rîndu- 
rile componenților selecționa
tei, recomandat de realele sale 
calități de golgeter, precum și 
Damaschin I, care este privit 
ca un vîrf de atac cu fru
moase perspective. în vederile 
antrenorului M. Lucescu se a- 
flau încă doi tineri jucători, 
Cireașă și Rotariu, dar el încă 
nu reveniseră, la plecarea 
noastră spre Cairo, din tur
neul întreprins de cealaltă se
lecționată. de perspectivă, tn 
Iran.

Reuniți, după aproape trei 
luni de la ultima lor acțiune 
comună, majoritatea eompo- 
nenților selecționatei divizio
nare deplasați aici incep, ast
fel, o nouă etapă de pregătire 
in vederea abordării, tn sezo
nul de toamnă, a prellminarii-

LOTO-PRONOSPORT DIFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PBONOEXPRES DIN 
28 FEBRUARIE 1M8. Extragerea 
I: 30 ie 42 5 33 4; extragerea a 
n-a: 45 14 40 17 20 39. Fond 
ciștlgurl: 1.055.209 lei.
• Alături de celelalte serii 

Loz in pilc aflate in vtnzare, 
gențllle Loto — Pronosport 
vînzătorii volanți din întreaga 
tară oferă in aceste zile LOZUL 
MĂRȚIȘORULUI — emisiune 
specială limitată. Ia care se a- 
tribule autoturisme „DACIA 
1300“, precum și o gamă varia
tă de câștiguri in bani, acordate 
din fond special.

imparabil, la vinciul din stingă 
porții lui Ducadam. Din acest 
moment tempo-ul partidei va 
crește continuu, Steaua va apăsa 
din nou pe accelerator, dar șl 
Rapid va realiza, pe contraatac, 
cîteva faze aplaudate.

In min. 72 BALAN îl va înlocui 
pe Radu n, schimbare inspirată 
pentru că, după numai patru 
minute, noul Intrat va reuși un 
gol foarte frumos : venind din 
iateral-dreapta a reluat direct,* tn 
colțul opus al porții, o minge 
respinsă de apărarea Rapidului : 
2—1. Feroviarii vor acuza șocul și 
după numai două minute militarii 
vor ridica scorul la 3—1, în urma 
unei pătrunderi in viteză a lui 
MAJARU. Spre final jocul va fi 
din ce în ce mal frumos, deoare
ce în mln. 81, în urma unei faze 
spectaculoase, CIOACA va pătrun
de șl va reduce din handicap 
(3—2), iar cu cinci minute 
înainte de final BOLUNI va pe
cetlui scorul partidei înscriind — 
ceea ce nu prea face el — cu 
dreptul, în poarta lui Toader :
4—2. In felul acesta, Steaua se 
califică și ea în sferturile de fi
nală ale acestei populare compe
tiții, disputată sub semnul „Da- 
ciadei".

Arbitrul 
București 
mafiile :

STEAUA 
lescu, lovan, BELODEDICI, Wels- 
senbacher — T. STOICA, Maja- 
ru, BALINT. BOLONI — Radu II 
(mln. 72 BALAN), Plțurcă.

RAPID : Toader — Marinescu, 
GRIGORE, Niță, BACOȘ — Goan- 
ță, Agiu (min. 87 Cirlan), 
Dumitru. St. Pona (mln. 46 Ma
nea) — ȚIRA. Cloacă.

Laurențiu DUMITRESCU

Gheorghe Ionescu — 
a condus corect for-

Ducadam Bărbu-

ALE SELECȚIONATEI DIVIZIONARE
lor lui „Euro '88“. Iar acest 
turneu le va fi util, fără în
doială, mai cu seamă că re
prezentativa Egiptului începe 
să urce la cota valorii inter
naționale. Apropo de gazdele 
noastre, să subliniem că ele se 
pregătesc asidua pentru apro
piatul campionat al Africii, 
competiție care, în acest an, 
va avea loc în Egipt și în 
care reprezentativa acestei țări 
este dornică să aibă o evolu
ție Ia înălțime. In întîmpina- 
rea acestui important eveni
ment . fotbalistic, campionatul 
a fost întrerupt, prioritatea fi
ind acordată pregătirilor lotu
lui national care a și susținut, 
în ultima perioadă de timp, 
mai multe jocuri de verificare 
cu parteneri străini, printre 
care și cu echipa Angliei. Cele 
două partide cu selecționata 
noastră divizionară sînt consi
derate ca ultime și exigente 
„repetiții generale" înaintea e- 
xamenelor oficiale din amintita 
competiție, care vor fi date 
foarte curînd. Profitînd de 
lunga pauză competițională, și 
echipele de club 
angajat meciuri 
parteneri de peste 
fel că, în ultima 
au evoluat multe 
ropene, 
și trei 
tră :
A.S.A.  
irita.

Cele _______ r_ _______ __
leeționata noastră divizionară 
și reprezentativa Egiptului vor 
avea loe vineri și, respectiv, 
duminică pe stadionul „Cairo**. 
Ele vor începe la aceeași oră, 
15, care coincide eu ora țării 
noastre.

egiptene au 
amicale 
hotare, 
vreme.

formații
printre ele aflîndu-se 

formații din țara noas- 
Universitatea Craiova, 
Tg, Mureș, Gloria Bis-

cu 
ast- 
aici 
eu-

două întilniri dintre se-

LO-

A CITE 
BILETELE

ISkGIBH HIIUIUIUI

mint an
a MĂRȚIȘORULUI

IvIOluHlSNlBUII SlEXCURSn
IN R.O.GERMANA

CE MAI FACE U. T. A. ?
Dialog cu Dan Ologcanu, vicepreședintele ciuDuiui
U.T.A. Iubitorul de fotbal, in

diferent din ce oraș e, tresare 
cînd aude cele trei inițiale. 
U.T.A. a fost un „nume“ mare 
și nu se poete să nu te inte
resezi de soarta ei, în preaj
ma unui nou sezon. Acum 
cîteva zile l-am întâlnit pe Dan 
Ologeanu, fost fotbalist frun
taș, la Reșița și Arad, fost 
arbitru, azi vicepreședinte la 
clubul arădean, cu probleme de 
fotbal, după re-re-reorganizarea 
clubului, convins că nu firma 
de „F.C." rezolvă problema.

— Ce mai face U.T.A. ?
— S-a pregătit o iarnă în

treagă și așteaptă returul.
— Cu ce gînduri ?
— Nu promite nimic specta

culos, pentru că optimismul de 
circumstanță nu ar ajuta la ni
mic. Năzuim un loc onorabil la 
sfirșitul acestui campionat, pen
tru că problema locului I nu 
mai este a noastră, ci a celor 
trei, adică Jiul, Gloria Bistrița 
și Maramureșul, de fapt cele 
mai bune si mai îndreptățite 
să aspire Ia promovarea în „A".

— Și U.T.A. ?
— Dacă îmi permiteți o com

parație. U.T.A. este un Leeds 
United, o Bologna, un Cagliari 
sau un Spartak Tirnava, toate 
foste campioane ale țărilor lor, 
azi, cu excepția echipei lui Do- 
bias și Adamec, pe locul 11 în 
„A", divizionare „B“, unele (Bo
logna) trecind chiar și prin Di
vizia „C“. Sigur, nu ne conso
lăm cu exemplul altora și ne 
frămîntă că anii trec și nu 
mai apar un Domide, Broșov- 
schi, frații Czako, Axente, că 
la Arad nu mai au venit un 
Gornea, Iorgulescu. Fl. Dumi
trescu. Acum alte orașe sini 
„în circuit", viața merge înain
te și valorile se schimbă.

— Și ce e de făcut ? Am vă
zut în această iarnă echipa la 
un antrenament, pe zgura —

După cum bine se știe, 
începînd cu faza optimilor 
de finală; partidele din ca
drul „Cupei României" sînt 
programate, conform regu
lamentului, pe terenuri neu
tre. Pentru formațiile an
gajate în competiție, găsi
rea unor terenuri de joc 
care să ofere meciurilor un 
cadru optim de desfășurare 
nu-i o sarcină prea ușoară. 
Mai ales că acest februa
rie, atît de capricios, a fă
cut aproape impracticabile 
multe arene.

In acest an, atenția for
mațiilor rămase în cursă 
s-a îndreptat, în general, 
spre orașe mai puțin sau 
deloc reprezentate pe prima 
scenă. Iată, spre exemplu, 
jocurile de sîmbătă șl du
minică s-au derulat, cu o 
singură excepție, Rm. Vâl
cea, pe stadioanele unor 
formații care activează, în 
acest sezon competițional, 
fie în Divizia „B“. cum sînt 
cazurile orașelor. Alba Iulia, 
Suceava, Brăila, Tîrgoviște 
sau Sibiu, fie în Divizia 
„C“, dacă luăm exemplul 
Caransebeșului. Și trebuie să 
spunem, cu satisfacție, că, 
în toate caznrile, orașele- 
gazdă, unele mai puțin fa-

MECIURI AMICALE
• OLIMPIA SATU MARE — 

POLITEHNICA TIMIȘOARA 0—9. 
Med de bună calitate, «predat 
de spectatorii sătmăreni. Divizio
nara „A“ a prezentat formația: 
Molse — Șunda, lonuț, Șutea,

IN BANI
PESTE

Șanse multiple de mari 
satisfacții I 

AUTOTURISME „DA
CIA 1300“ 
CIȘTIGURI 

EXCURSII 
HOTARE 

EXTRAGERI 
NUMERE.

25 LEI PARTICIPA 
LA TOATE EXTRAGERILE 

Un bilet - un cadou 
plăcut cu ocazia Mărți
șorului !

Sîmbătă 1 martie — 
ULTIMA ZI DE PARTICI
PARE.

sau in noroiul, mai bine zis 
— din spatele porții, pentru că 
terenul de antrenament a ră
mas tot doar un deziderat.

— Așa stau lucrurile si pre
gătirile suferă. /

— Am văzut că. după alte 
încercări, v-ați despărțit de 
Leac.

— De el, de Gali, de Vînă- 
toru. Anii trec. Leac nu mai 
e tînăr, perspectiva... s-a dus. 
Din păcate, echipele arădene 
rulează un fond de jucători de 
valoare modestă care lasă doar 
impresia că Ie întăresc, pe una 
sau pe alta, în urma unor noi 
schimburi.

— Ce face antrenorul emerit 
Nicu Dumitrescu ?

— Lucrează și dorește să 
readucă Aradul unde a fost. 
Dar cu cine ? A optat și dîn- 
sul pentru o aminare, pină Ia 
anul. Deocamdată i-a cooptat 
in lot pe Crișan, Bunaciu, Ne- 
grău, jucători tineri, produsele 
clubului, in care ne punem 
speranțe, chiar dacă o să mai 
luăm un 1—5, ca Ia... Zalău. 
Nici Pîrcălab nu a fost un nu
me cînd a îmbrăcat tricoul 
U.T.A.-ei, la 17 ani. Cu ei, 
cu Labu, cu Țîrlea, care a 
cam stagnat, parcă, dar arc 20 
de ani, cu alții, în campiona
tul următor U.T.A. iși va 
schimba desigur obiectivul. 
Pină atunci. Aradul și clubul 
se bucură că un „utist", Nelu 
Igna, va arbitra in Mexic. 
U.T.A., conducerea întreprin
derii, organele locale, care ne 
asigură sprijinul (n.n. —
dacă s-ar rezolva și problema 
terenului de antrenament), clu
bul fac tot ce se (Soațe ca 
U.T.A. să nu se mîndrească 
doar cu ce a fost.

...Da, trebuie făcut ceva ca 
U.T.A. să revină unde îi era 
locul cîndva.

Constantin ALEXE

în-

ca 
so

bine de o oră îna- 
primul fluier al ar- 

nemaiputîndu-se 
loc liber în tribu- 

stadiOn

miliarizate cu jocuri din a- 
ceastă fază inaintată a Cu
pei, s-au achitat excelent 
de dificila misiune 
credințată.

Preocuparea acestora 
suprafețele de joc să 
prezinte in cit mai bune 
condiții a avut efecte pozi
tive asupra calității parti
delor și s-a redus, astfel, 
simțitor numărul acciden
tărilor. Bunăoară, la ■ Ca
ransebeș, terenul s-a pre
zentat excelent, invitînd cele 
două formații, Jiul Petro
șani și Metalul Bocșa, la 
un fotbal de calitate. Inte
resul suscitat în jurul aces
tei întilniri a fost major, 
cu mai 
inte de 
bitrului 
găsi un 
nele cochetului 
C.F.R. Pentru a-și încuraja 
formațiile favorite, spre 
Caransebeș au pornit nu
meroși suporteri ai echipei 
din Valea Jiului, cit și ai 
Metalului Bocșa. Aceeași 
atmosferă caldă și primi
toare a 
Întilniri 
pei.

înconjurat celelalte 
ale „optimilor" Cu-

Mihai CIUCA

Lehman — Neagu, Pasan, Vlătă- 
nescu, Mureșan — Oancea, Bol- 
ba. Au mal jucat: Varga. Vuș- 
can. Andreaș, Trăistaru. (Z. 
COVACI — coresp.)
• „U* CLUJ-NAPOCA — A.S.A. 

TG. MUREȘ 2—6 (1—0). Au mar
cat: Boeru (min. 11) și Cimpea- 
nu n (min. 06). Formațiile uti
lizate — „U“ CIuj-Napoca : Caval 
— Feșnic, Neamțu. Ciocan. Ba- 
glu — Stoica, L. Moldovan, Bi
ro — Cîmpeanu n, Fîșlc. Bonru. 
Au mai jucat: Ciucur. Mcsaros. 
Dobrotă. Bucur, Sabău. M u f nai, 
FL Pop. Giurgiu, Epure. A.S.A. 
Tg. Mureș: Varo — Szabo. Bo
tezau. Someșan, Fodor — Popa;
C. Die, Dumitrescu — CiorcerL 
Fanlci, Muntean. Au mai jucat: 
Vodă, Both, Cribdilean. Marton, 
Ciolponea. Albu. (I. LESPUC — 
ooresn.)
• PENULTIMA ETAPA A 

„CUPEI SILVIU PLOEȘTEA- 
NU“. In penultima etapă a com
petiției dotată cu „Cupa Silvitt 
Ploeșteanu* s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Mobila Mă
gura Codiea — F.C.M. Brașov 
(tineret) 4—2 (3—1), 1.C.I.M, Bra
șov — Torpedo Zămești 2—0 
(1—0), Tractorul Brașov — Uti
lajul Făgăraș 5—0 (3—0). Cimen
tul Hoghiz — Nitramonia Făgă
raș 0—1 (0—6). Ultima etapă se 
va disputa vineri. Tn cele două 
serii conduc: I.C.I.M. Brașov « 
p (seria D si Nitramonia Făgă
raș 5 p (seria a n-a) (C. GRU
IA — coresp.)



TINERII NOȘTRI LUPTĂTORIfCHIPA FEMININA DE FLORETA

„TURNEUL PRIETENIA"
PE PRIMUL LOC ÎN TURNEUL

SOFIA, 26 (Agerpres). Proba 
feminină de floretă pe echipe 
din cadrul competiției interna
ționale de scrimă pentru ju
niori „Turneul Prietenia", 
ce se desfășoară la Varna, a 
fost cîștigată de selecționata 
României, urmată în clasamen
tul final de formațiile R. D. 
Germane, Ungariei și U.R.S.S.

în proba de spadă, pe primul 
lor s-a situat echipa U.R.S.S., 
urmată de Cuba, Polonia și 
R. D. Germană.

INTERNAȚIONAL DE LA VARȘOVIA
La sfîrșitul săpt&minil trecute, 

Federația poloneză de lupte a 
organizat un turneu internațio
nal rezervat juniorilor de la sti
lul greco-romane. La întrecerile 
de la Varșovia au fost prezențl 
tineri luptători din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
România, Ungaria șl aproape 156 
sportivi polonezi.

Delegația țării noastre a cu
prins zece juniori, care au con
curat la numai 8 categorii de 
greutate (la 74 și 90 kg n-am 
avut reprezentanți, dar la cate-

ȘAHISTUL MIHAI șubă învingător

PLEDOARIE PENTRU EXERCIȚIUL FIZIC

Participînd la turneul interna
țional de șah de la Beer-Sheva 

' (Israel), marele maestru român 
Mihai Șubă și-a înscris în palma
res un nou șl valoros succes. 
Campionul țării noastre a încheiat 
victorios, cu 8,5 puncte din 11 po
sibile, devansînd — în ordine — 
pe A. Greenfeld (Israel) 7 p, L 
Csom (Ungaria) și W. Schmidt 
'■“Cîonia) — 7,5 p, S. Kindermann 
(R.F.G.). G. Rechlis șl N. Blrn- 
boim (ambii Israel) — 6 p. Au 
participat 12 jucători din 7 țări.
• Turneul candidatelor la tl-

tini mondial feminin de șah, 
desfășurat în orașul suedez Malmoe, s-a încheiat cu victoria 
marel maestre sovietice Elena 
Ahmîlovskaia, ou 9,5 p, din 13 
posibile. In ultima rundă, Ah- 
mîtovskaia a cîștigat la Wo 
Mintlang (R.P. Chineză). Pe lo
cul 2, cu 9 p. s-a clasat Nana 
Aleksandria. Elena Ahmllovska- 
ia va întîlni, astfel. In meciul 
pentru titlul mondial pe actuala 
campioană Maia Ciburdanidze 
(U.R.S.S.).

goriile 48 și 68 kg au participat 
cite doi concurenți). Deși com
petiția a fost dificilă, datorită 
numărului mare de sportivi în
scriși In concurs, cîțiva dintre 
reprezentanții țării noastre au 
avut comportări remarcabile, 
daslndu-se pe locuri fruntașe. 
Nicolae Onica (52 kg). Gabriel 
Bivolaru (82 kg) și Ion trimi- 
ciuc (100 kg) au terminat neîn
vinși întrecerile și au ocupat lo
cul I. Costel Purghel (48 kg) și 
Cătălin Tudose (57 kg) s-au cla
sat pe locul 2, iar Costel Ale- 
xandrache (68 kg) șl Adrian A- 
lionte (130 kg) au ocupat locul 4.

în clasamentul general pe e- 
ahlpe, alcătuit la sfîrșitul tur
neului, delegația României s-a 
situat pe primul loc, fiind ur
mată de formațiile Bulgariei, 
Cehoslovaciei etc

REPREZENTATIVA DE BASCHET (j)

-ÎNVINGĂTOARE LA BUDAPESTA

• Proba masculină de sla
lom, contînd' pentru „Cupa 
Mondială", desfășurată în ora
șul norvegian Lillehammer, a 
fost cîștigată de iugoslavul Rok 
Pctrovici, cu timpul de 1:23,99. 
El a fost urmat de : 2. Inge- 
mar Stenmark (Suedia) 1:24,12, 
3. Marc Girardelll (Luxemburg) 
1:24,71. în clasamentul general al 
„Cupei Mondiale", pe primul 
loc se situează Marc Girardelli 
— 256 p.
• Valentin Bozicikov (Bul

garia) a terminat învingător in 
concursul internațional de să
rituri cu schiurile disputat la 
Travnik (Iugoslavia), totalizînd 
204,3 p (84 + 83 m).

&

• Concursul de patinaj vi
teză de la Kirov (U.R.S.S.) s-a 
încheiat cu. victoria sovieticu
lui Andrei, Bobrov, cu 1 <1,180 
p. în ultima zl. Bobrov a ter
minat primul cursa de 5 000 m, 
în 7:33,30.

• Concursul de schi fond de 
la Idensalml (Finlanda), mas
culin (12 km) : 1. Torgny Mo- 
gren (Suedia) 29:27, 2. Kari
Ristanen (Finlanda) 29:39. 3.
Fausto Bormetti (Italia) 2Ș:58 
etc. ; feminin (6 km) : 1. Jaana 
Savolainen (Finlanda) 16:44, 2. 
Anette Boe (Norvegia) 17:01, 3. 
Cornelia Thomas (Elveția) 17:03 
etc.

TREI SPORTURI AERONAUTICE LA, POARTA J.O
(Urmare din pag. 1)

nală. includerea in programul 
Olimpiadei. In 1937, planorismul 
obținuse statutul de sport de
monstrativ pentru J.O. din 1940. 
Cea de-a doua conflagrație 
mondială, printre alte conse
cințe nefaste, a împiedicat des
fășurarea edițiilor din 1940 și 
1944, iar o dată cu aceasta s-a 
aminat si acceptarea sporturi
lor aeronautice în familia o- 
limpică. Parașutismul, în acea 
vreme Ia începuturile sale, 
progresat 
decenii și, astăzi, are cele mai 
mari șanse de a fi admis. Pen
tru J.O. ’88, programul este sta
bilit. Deci,- eforturile vor ținti 
ediția următoare, 1992. Se știe 
că la fiecare Olimpiadă sint 
incluse ca sporturi demonstra
tive doar două „candidate" la 
alegerea gazdelor. Hotărîrea de
finitivă va fi luată în 1988. Con
junctura este favorabilă, iar de
mersurile F.A.I., credem, nu 
vor rămîne fără ecou.

— în acest context, care sint 
perspectivele performerilor noș-

a
enorm în ultimele

tri, știind că în ultima vreme 
rezultatele lor nu au fost pe 
măsura așteptărilor ?

— Dacă acest proiect va că
păta viată, atunci, in ceea ce 
ne privește, avem, pînă în 1992, 
un „răgaz" de șase ani. Atunci 
își vor putea etala posibilită
țile sportivi care astăzi se află 
în stadiul de inițiere. Colecti
vul care răspunde de pregăti
rea parașutiștilor noștri 
mandantul 
sile Marin, 
Șurariu si 
precum și 
aerocluburi 
cit și priceperea necesară pen
tru a depăși momentul de „re
flux". Să nu uităm că genera
ția Elenei Băcăuanu, campioa
nă mondială, și a lui Ion Roșu 
a fost succedată de promoția 
lui Ilie Neaga, Florica Uță, toți 
cu performante pe plan inter
național. iar dintre sportivii de 
azi Marta Hosu și-a dovedit 
valoarea. Deci, izvorul talente
lor n-a secat. Cn un efort sus
ținut, metodic, sperăm să a- 
vem satisfacția unei reușite de
pline.

co
de detașament Va- 

antrenorii Traian 
Ionel Iordănescu — 

instructorii de la 
au atit experiența,

Reprezentativa de baschet-ju- 
niorl a României a avut o com
portare foarte bună la turneul 
desfășurat la Budapesta, ea cu
cerind locul I tn clasamentul 
final, după ce a obținut victoria 
în toate meciurile susținute: 
120—84 cu R.D. Germană, 122— 
86 cu Polonia (cădeți) și 85—67 
cu selecționata orașului gazdă. 
Jucătorul M. Ivanov a fost se
lecționat în „5“-ul turneului

înțr-o recentă lucrare, 
profesorul Norbert Muller, 
de la Universitatea din 
Mainz a arătat că Pierre 
de Coubertin (1863—1937), 
părintele Olimpiadelor mo
derne, a fost un om cu o 
activitate publicistică ex
trem de laborioasă (peste 
20 de cărți și 1 200 de ar
ticole). în mai multe lu
crări, el și-a mărturisit pa
siunea pe care a resimțit-o, 
timp de cîteva 
pentru canotaj, 
scrimă, pentru călărie, pen-jy 
tru fotbal etc. Sint sporturi 
pe care le-a și practicat, cu 
oarecare succes. într-un ar
ticol din 1922, „Sport și in
teligență", el a subliniat 
faptul că, după opinia sa, 
„canotajul este un sport 
ideal". Armonia ritmului lo
viturilor de rame sau de 
vîsie, victoria care este ob
ținută, in primul rînd, a- 
supra unui mediu natural 
și al distanței, ca și desfă
șurarea antrenamentelor și 
competițiilor în plină na
tură sint cîteva dintre ar
gumentele sale. De altfel, 
încă din copilărie, el a vîs- 
lit pe apele de la MirviMe 
în Normandia, mai apoi la 
Paris, pe Sena, și a susți
nut cu fervoare ca acest 
sport, de origine britanică, 
să fie introdus și în șco
lile franceze. El a practi
cat canotajul pînă spre 
sfîrșitul vieții sale, vîslind 
aproape zilnic pe apele Le- 
manului, in apropiere de 
Lausanne, considerind a- 
ceastă îndeletnicire ca un 
factor activ de întărire a 
sănătății, de menținere a... 
tinereții.

Englezul Hew Neilson, 
care a locuit la Welwyn

decenii, 
pentru

Garden, la nord de Londra, 
deține, încă) din anul I960, 
un record mondial la marș, 
în acel an, la vîrsta de 43 
de ani, el a parcurs in 
decurs de 24 de ore dis
tanța de 133 de mile și 21 
de yarzi, adică de 214,061 
km. „Recordul" este valabil 
încă și astăzi, deoarece 
distanța nu este prea ten
tantă pentru diferiții ama
tori ai marșului. Ei bine, 
acest Neilson a practicat 
marșul zi de zi, și nu doar 
atunci cînd a devenit „re
cordman", ci pînă recent, 
în preajma morții sale.

Despre Zeno Colo, fostul 
campion olimpic și mondial 
al schiului alpin, deși tre
cut de 60 de ani, deschiză
tor de pîrtie la întrecerile 
de anul trecut ale C.M. de 
la Bormio, care zilnic, cit 
este iarna de mare, se gă
sește pe pîrtie, am mai a- 
vut prilejul să mai scriem 
în această pagină.

Și sint încă mulți alți oa
meni vîrstnici pentru care 
sportul a fost și a rămas 
o preocupare statornică, de 
fiecare zi, in ciuda vîrstei 
lor înaintate. Și la noi, spre 
exemplu, fostul atlet Dinu 
Cristea poate fi văzut și 
acum, la peste 70 de ani, 
fie alergînd, fie pe bici
cletă. De altfel, el nu a 
lăsat să treacă vreo vară, 
în ultimii ani, în care să 
nu fi făcut pe două roți 
(și destul de repede !) dru
mul pînă la Poiana Brașov. 
Iată, așadar, elocvente e- 
xemple care pledează con
vingător pentru practicarea 
exercițiilor fizice la orice 
vîrstă.

t. 1*1. DI HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. I)

In prima repriză, handbaliș- 
tii noștri, marcați oarecum de 
tracul debutului, au permis 
partenerilor Iot să se distan
țeze la unul și două goluri. 
Treptat, valoarea de ansamblu 
a echipei României a început 
să-și spună cuvîntul. Astfel a 
fost posibil ca în fața porții 
apărate de Buligan să se cre
eze un adevărat baraj care a 
împiedicat, minute în șir, in
trarea în plasă a puternicelor 
aruncări executate de Bartek 
și Brestovansky. In fazele de 
atac, pe de altă parte, efi
ciența handbaliștilor noștri 
creștea pe măsură ce se apro
pia sfîrșitul partidei, tabela e- 
lectronică indicînd 3 goluri a- 
vans în mln. 40. pentru ca nu
mărul acestora să crească la 
patru și cinci goluri. Măricel 
Voinea, în vervă deosebită (a 
fost cel mal bun jucător de pe 
teren), cu mare apetit de gol, 
a evoluat cu o eficacitate ri
dicată. la fel și colegii săi Ma
rian Dumitru și Adrian Ghi- 

Au înscris Voinea

8, M„ Dumitru 4, Ghimeș 
Berbece 3, Boroș 1, Mocanu

4.
1,

Stingă 1, Drăgăniță 1 — pen
tru echipa României Bartek 
6, Brestovansky 3, 
Cerny 
vadina 
vacia. ____
Heuchert și Wolker 
(R. F. Germania).

în meciurile din celelalte 
grupe s-au ^înregistrat unele 
rezultate considerate ca sur
prize de ziarele elvețiene și 
de agențiile internaționale de 
presă. Partenera de întrecere, 
de miercuri seara, a handba
liștilor români, reprezentativa

3, Barton
2, pentru 

Au arbitrat 
și

Kotrc 2,
2, So- 

Cehoslo- 
Gunther 

Norek

Romeo VILARA

Coreei de Sud, a furnizat unul 
din rezultatele neașteptate, in- 
vingind la 8 goluri diferență 
(29—21) pe Islanda.

Alte rezultate din celelalte grupe: 
Grupa „A": R. D. Germană — 
Cuba 28—24 (15—11); Grupa „B“s 
Elveția — Spania 15—15 (1—8).
R.F. Germania — Polonia 21—20 
(8—8); Grupa „D“: Suedia — 
Algeria 24—16 (11—8). Ungaria — 
Danemarca 25—21 (15—9).

Joi, echipa României are zi 
liberă. Programul celorlalte 
formații : la Davos (grupa 
„A") : R. D. Germană — 
U.R.S.S. —■ al doilea mare 
derby al acestei ediții a Cam
pionatului mondial ; Iugoslavia 
—■ Cuba ; Ia Zurich (grupa 
,,D“) : Danemarca — Algeria 
și Suedia — Ungaria.

PROGRAMUL SEMIFINALELOR COMPETIȚIILOR EUROPENE 
DE HANDBAL (f)

In urma tragerii la sorți, efectuată la sediul Federației Inter- 
-de ,IIan<ibal din Basel, jocurile semifinale ale com

petițiilor feminine europene de handbal se vor desfășura dună 
următorul program : „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" : 
Spartak Kiev — Vasas Budapesta șl ȘTIINTA BACĂU — Bu- 
ducnost Titograd ; „CUPA CUPELOR" : Roedovre HK (Dane
marca) — VfL Engelskirchen (R.F.G.) și Radnicki Belgrad — 
Avtomobilist Baku ; „CUPA I.H.F.» : MVSC Debrețin — Tyro- 
scoe HF (Suedia) șl Druzstevnik Topolniky (Cehoslovacia) — 
S.C. Leipzig. Primele echipe sint gazde în tur (perioada 17—23 
martie) ; returul va avea loc între 24 martie șl 6 aprilie.

MUND1ALUL" MEXICAN FĂRĂ FAVORITE!

TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • La Cosford (An

glia), meciul pe teren acoperit 
dintre echipele U.R.S.S. șl An
gliei s-a Încheiat cu un dublu 
succes al sportivilor sovietici, 
învingători ou 80—58 la masculin 
șl cu 77—40 p la feminin. Tată 
principalele rezultate: masculin: 
greutate: Boiars (U.R.3.S.1 —
20,62 m; 60 m plat: lusmanov 
(U.R.S.S.) — 6.70; 2M m: Christie 
(Anglia) — 21:29 : lungime • Fmtan 
(U.R.S.S.) — 7.8« m; feminin: 
lungime: Kokonova (U.R.S.S.ț — 
6.76 m: 400 m: Belova (U.R.S.S.) 
— S4.lt; greutate : Llsovskata — 
11.46 m. • Proba masculină de 
săritorii tn înălțime de la 
Stockholm a fost cîștlgau în 
sportivul vest-eerman Carie 
Traenhardt. cu 2.31 m. Le locu
rile următoare s-an situat bel
gianul Eddy Annys — 2.31 m șl

TELEX • TELEX • TELEX
suedezul Patrick SJoeberg — 
2,28 m.

BASCHET « La Badalona, tn 
meci retur pentru semifinalele 
„Cupei Cupelor" (masculin), e- 
chlns locală Juventud a Întrecut 
cu 114—107 (după prelungiri) 
formația Italiană Seavollnl Pe
saro. învingători cu 109—100 In 
primul Joc, baschetballștlt itali
eni s-au calificat In finala com
petiției.

CICLISM « Etapa a patra a 
Turnului Slcllle! a revenit la 
sprint rutierului Italian Fran
cesco Moser (167 km 4h28:26). în 
clasamentul general se menține 
lider Glusepne Saronnl (Italia:.

TENIS o în turneul de la La 
Quinta (California), Yannick 
Noah l-a eliminat eu 6—4, 6—4 
pe Tlm Wllkison, iar Marco Os- 
tola a disnus cu 6—4. 2—6. 6—2 
de Van Patten.

într-un recent interviu, cunos
cutul antrenor argentinian Luls 
Menotti. referindu-se la turneul 
final al C.M., a declarat : „Con
sider că nu se poate vorbi de 
mari favorite tn Întrecerea 
-Mundialului» mexican. Jocul 
prestat, tn ultimul timp, de cele 
mai bune echipe europene, ca 
Italia și R.F. Germania, sau 
cele sud-amerieane — Brazilia 
și Argentina — nu le indică fa
vorite certe. Dar, să nu uităm 
faptul eă Ia campionatul mon
dial a terminat învingătoare, 
regulă.
totnsl tn palmaresul său perfor
mante deosebite. Probabil eă 
asa se va tnttmpla sl în Mexic. 
Din «nonl val* al fotbalului 
ropean se prezintă cu sanse 
ne selecționatele U.R.S.S. sl 
nemarcel". întrebat pe cine 
socotește drente cel mal valoros 
Jucător al tuturor timpurilor. 
Menotti a răspuns: „Indiscutabil 
acesta a fost Pele. Dană apre
ciem Jocul de fotbal șl ca o 
artă a lmpresdribllnlnl. atunci 
nimeni nu a fost mal iscusit ca 
"Perla nea-rit». Dună părerea 
mea. tn fotbalul modem au e- 
xlstnt trei generații Importante, 
al Căror reprezentanți 
zatl an fost Alfr^do dl Stefano, 
Pele șl Croyff. Ulterior an mal 
anărut sl altl lucăforl . foarte 
huni, ea Rnmmenlgge. Platini rl 
Maradona, dar nici unul dintre 
aceștia nu se hnsfe nmdsua

. de 
o echipă care deținea

urmașul iul Pele". Referitor la 
actuala tendință de scădere a 
numărului de spectatori, la me
ciurile de fotbal tn unele țări, 
tehnicianul argentinian a spus

ZICO - RESTABILIT
Cunoscutul jucător Internațio

nal brazilian Zlco, reîntors 
In patrie după o perioadă tn 
care a evoluat tn Italia, a re
venit pe terenul de joc fiind 
complet restabilit, după acciden
tarea care l-a făcut Indisponibil 
timp de șase luni. Mat mult. In 
tradiționalul derby, dintre echi
pa sa, Flamengo. șl Flumlnense, 
Zlco (pe numele său 
Arthur

adevărat,
Antunes Coimbra) a în-

eu- 
bu- 
Da- 

n

awtorl-

• In 
natului 
samentuîul au obținut 
pe teren propriu: Beroe 
Zagora a întrecut cu 4—1

etapa a 20-a a camplo- 
Bulgariei. fruntașele da- 

victorii
Stare 

oe 
Vrata, Iar Trakla Plovdiv a dș- 
tîgat cu același scor 
ciul cu formația Ftăr 
Alte rezultate: Slavîa 
Snartak Varna n—0; 
Akademîk 1—0: Pirin 
motiv Plovdiv 1—0: Cemo More 
Vama — Sredet 1—0. Clasament:
1. Beroe Sfara ^agora — 20 p;
2. Trakla Plovdiv — 2? p: S.
Slavia Sofia — 24 p. * Tn C.K. 
rte juniori (gr. 1) Anglia — Ir
landa 2—0 o Meciuri restante în 
campionatul R.F.G.: SaarbrfJcken

s-a ajuns ia această situație 
datorită tacticii exagerate în jo
cul de apărare. Numai un fot
bal ofensiv și spectaculos, cu 
multe goluri, poate readuce in 
tribune pe iubitorii sportului cu 
balonul rotund”.
- ESTE OPTIMIST 
scris trei goluri 
într-un med de un excelent ni
vel tehnic și tactic. Acest lucru 
l-a încurajat și l-a determinat 
să fie optimist în ceea ce pri
vește evoluția sa la turneul fi» 
nai: „Mă aflu Intr-o formă ex
cepțională și sint gata de pa 
acum pentru turneul final*. Să 
vedem însă oe va spune selec
ționerul reprezentativei Braziliei 
Tele Santana?

REZULTATE • ȘTIR!
Stuttgart 1—1, Mannheim — 

apropie 
Cupelor 
martie), 
echipei 
Orlzoa- 

evoluția 
de ia

spectaculoasa

(4—1) me-
Tîrnovo.

Sofia — 
Vitoșa — 
— Loko-

Dortmund 0—6. • Se 
sferturile de finală ale 
europene (turul, la 5 
Antrenorul secund al 
C.F. Barcelona. Enrluue 
la a urmărit la Rari, 
viitorilor săi adversari 
Juventus, pe care-' va Întllnl *n 
C.C.E. Jur a jucat excelent? 
este o echipă mare, tn frunte 
eu Platini", a anus tehnicianul 

spaniol. * La Christchurch. o 
selecționată a duhurilor din 
U.R.S.S. a «Hsous cu ’—o de re
prezentativa țării gazdă (Noua 
Zedandă) A La Tel Avlv: Israel 
— AngHa 1—2 (1—ff)
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