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UN REZULTAT SURPRIZĂ:RELONUL, ÎNFRÎNGERE NETĂ
Ieri, la Craiova și Brașov au 

continuat turneele Diviziei A 
masculine de volei. Iată rezul
tatele și amănunte:

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI Grupa I valorică
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IN PRIM PLAN, SPORTURILE DE IARNA
„Cupa Carpafi" la biatlon

PREDEAL, 9 (prin telefon). 
Pîrtie — Valea Rișnoavci ; lun
gime 4X7,5 km; urcuș maxim 
45 m; urcuș total 162 m; tem
peratura aerului —8 i 
temperatura zăpezii —9 
de; participante —

Simpla enumerare _ .........
gătorilor din probele individu
ale la biatlon, ale „Cupei Car- 
pați‘ (la 10 km ordinea a fost 
Vasiie Gheorghe, S. Popa, M. 
Rădulescu) și aie 
A.S.A." (la 20 de 
S. Popa, S. Csed6 și

grade;
• gra-

10 echipe, 
a învin-

„Cupei 
km — 
M. Râ-

Finalele

JulescU) indica prima echipă 
a României drept favorită cla
ră și a probei de ștafetă din 
acest concurs internațional 
Calcul, ce e drept, confirmat in 
cele din urmă, dar nu 
fără emoții 
mul schimb 
România I 
Popa — în 
cea A.S.A.

chiar 
inițiale: după pri- 
— în care pentru 
a concurat Sorin 
clasament condu- 

Brașov, prin Vin- 
cențiu Pelin, autor al unui 
timp bun și cu nici o tură de 
penalizare (în timp ce Popa 
ratase un foc la „picioare"). în

schimbul doi prima noastră e- 
chipă se instalează la condu
cere. în ciuda celor două focuri 
ratate de V. Gheorghe, dar 
este talonată îndeaproape de 
Polonia, România II și Ceho
slovacia. Detașarea se lăsa aș
teptată... Au urmat însă schim
burile trei și patru în care 
Imre Lestyan și Mihai Rădu
lescu au evoluat foarte bine, 
realizînd nu numai cei mai va
loroși timpi ai concursului 
(24:42, respectiv 24:47), ci și 
nici o penalizare în poligon, 
astfel îneît România I și-a con
turat victoria. Timp total 
th41:21,30; pe locul secund, re
zultat meritoriu, România II

Sorin SATMARI X
(Continuare în noa 2—3j

Daciadei și C.N de ranis (juniori)

NOI RECORDURI ALE PÎRTIEI
TOPLIȚA. 9 (prin telefon). 

Intr-un splendid decor de 
iarnă și pe o vreme - foarte 
bună (cer ușor înnorat, tem
peratură minus 10 grade, ghea
ță excelentă), în comuna har- 
ghiteană Sărmaș au început 
întrecerile finale ale Daciadci 
și Campionatelor Naționale de 

(juniori). " 
de concurs 

ireproșabilă 
realizarea
ale pîrtiei.

sanie 
bune 
nizarea 
terminat 
recorduri

Condițiile 
și orga- 

au de- 
unor noi 

Auto-

rii lor: Liliana Boronea — 
38,280 și Laurențiu Boroșoiu — 
34,100.

Primele două manșe au ofe
rit dispute foarte echilibrate, 
departajarea între fruntași fă- 
cîndu-se la zecimi de secundă 
La băieți, după prima coborîre 
conducea. L Pop, urmat de I. 
Hogea și Cr. Suda. în manșa 
a doua, așa cum am arătat, 
Boroșoiu a realizat cel mai 
bun timp, el fiind urmat de 
Hogea și Pop și alți trei con-

DIN SARMAS u
curenți la diferențe toarte 
mici. Marți, In manșa a treia 
— decisivă — se anunță o 
luptă foarte strînsă pentru de
semnarea campionului. La 
fete, s-a repetat „scenariul" 
din competiția băieților. Și aici, 
două sportive s-au angajat cu 
toate forțele in lupta pentru 
cucerirea tricoului de campioa
nă : Liliana Boronea și Brîn-

Hcrațiu SIMA

CRAIOVA, 9 (prin telefon). 
Meciul din deschidere, dintre 
DINAMO BUCUREȘTI șl EX
PLORĂRI MOTORUL BAIA 
MARE, încheiat cu 3—2 (7, —11, 
—15, - - - -
lor", 
mai 
•Joc 
nice 
încercare răbdarea spectatorilor 
timp de peste două ore. Au fost 
multe greșeli de ambele părți 
(un exemplu: Dinamo a ratat 
18 servicii), iar în destule faze 
s-a văzut un volei jucat lent, 
simplist. învingătorii, siguri pe 
locul 2 în grupă, n-au insistat 
decît spre a-și trece în cont vic
toria. Au evoluat ceva mai con
vingător Drăgușin, Pop și Gir- 
leanu (D). G. Dumitru și Arbu
zov (E) Bun arbitrajul prestat 
de V. Valentin și Ov. Pop.

Al doilea meci, în schimb, a 
fost animat și pe placul spec
tatorilor. Ambele formații și-au 
disputat cu ardoare șansele,, 
toria revenind în cele din 
mă echipei mai tehnice: 
COND DINAMO ZALĂU 
A.S.A. ELECTROMUREȘ 
MUREȘ 3—0 (12, 6, 13). Sălăje- 
nii, avîndu-1 pe Tutovan în for
mă excelentă, cu Ciontoș și Tă- 
mășan eficienți, au fost in ma
joritatea timpului la cîrma jo
cului (doar în setul III au tre
buit să remonteze de la 8—12). 
De la învinși s-au evidențiat 
Sînpetrean. in special pentru 
forța atacurilor sale, și Mășcă- 
șan. Foarte bun arbitrajul: V. 
Arhire — V. Pavel.

In oarti da-vedetă,
locală UNIVERSITATEA C

7, 7) în favoarea „alb-roși- 
a fost unul care... nu se 
termina Am asistat la un 
de plajă", fără virtuți teh- 
și spectaculare, ce a pus la

CRAIOVA a întîlnit formația 
campioană. STEAUA BUCU
REȘTI. Craiovenii au sperat o 
surpriză din partea favoriților 
ior. Ceea ce însă nu s-a întim- 
plat, întrucît studenții nu au 
mai jucat la fel de bine ca 
in ziua precedentă (prea im
presionați de adversari 1). iar 
Steaua a evoluat la adevărata 
sa valoare. Scor : 3—0 
pentru bucureșteni. 
(din nou excelent), 
Spinu, Constantin, 
Soica și Pentelescu 
să demonstreze 
fi... campioni, 
probleme al 
Scortaru — V.
•Marți, de la ora 14: Steaua — 

Elcond, A.S.A. Electromureș — 
Explorări și Dinamo — Univer
sitatea CT.F.R.

(8, 5, 1)
Dascălu, 
Ion eseu, 

Pralea.
au tinut 

că sint si vor 
Arbitrai fără 
brigăzii FI. 

Valentin.

Modeslo FERRARiNI

Grupa a ll-a va’oncâ

La Turneul internațional de hochei „Cupa Federației

Turneul 
chei datat 
a fost deosebit de oportun și 
util. Oportun, pentru că a fost 
bine plasat înaintea Campio
natelor Mondiale de seniori, 
lăsînd timp pentru a se opera 
corectările ce se impun în 
jocul primei noastre reprezen
tative. Util, pentru că între 
oaspeți s-au aflat două forma
ții din țări prezente de mulți 
ani în lupta pentru titlul mon
dial. Selecționata de tineret 
(20 de ani) a Cehoslovaciei și 
Traktor Celiabinsk, din Super- 
liga Uniunii Sovietice, și care 
și-au onorat prezența prin 
prestații de un deosebit niveL 
Patinaj în viteză, tehnică su
perioară în minuirea crosei, 
mobilitate tactică în fazele de 
apărare și mai ales în atac — 
iată elementele de mare „ difi
cultate oferite de aceste for
mații, care au supus la un 
examen exigent pe hocheistii 
români.

Lotul nostru, alcătuit In ma
joritate din tineri a avut o

internațional <le ho- 
cu „Cupa Federației"

evoluție ascendentă in cele trei 
partide susținute : cu echipa 
Bulgariei a practicat un joc 
bun pe ansamblu, presărat Insă 
un timp cu acțiuni individua
le și accelerat în partidele cele 
mai grele, cu hocheiștii sovie
tici și cu tinerii din Cehoslova
cia care la anul vor bate la 
porțile primei reprezentative, 
în prezent campioană mondială.

La calități am reținut mai 
fntîi buna pregătire fizică, 
probată mai ales in meciurile 
grele din ultimele două zile, 
cînd ritmul de joc ridicat s-a 
păstrat tot timpul. E un cîș- 
tig prețios, care trebuie men
ținut. Un alt atu al echipei 
noastre a fost curajul în abor
darea unor parteneri puternici, 
mobilizarea colectivă. Pînă nu 
de mult lucrurile stăteau exact 
invers. Deci, băieții noștri au 
dovedit că pot juca un meci 
întreg în viteză, că „firma" ad
versarilor nu le mai moaie pi
cioarele și aceasta nu e deloc 
puțin. In partida cu „tinere- 

cehoslovac au folosit —

Burada înscrie in poarta Selecționatei . de tineret a Cehoslova
ciei, după o combinație rapidă cu Gereb 

voto : Aurel D. HEAGU

vic- 
ur- 

EL-

TG

BRAȘOV, 9 (prin tel: fon). 
Ziua a doua a turneului grupei 
secunde a programat mai întîi 
partida dintre C.S.M.U. SUCEA
VA și RAPID BUCUREȘTI. Du
pă un meci fără istoric, care a 
durat doar 48 de minute, suce
venii au cîștigat „la pas", în- 
tîmpinînd c slabă rezistență din 
partea giuleștenilor. Scor: 3—0 
(5, 0 !, 10). întreaga echipă în
vingătoare a jucat bine, cu un 
plus meritind a fi notată presta
ția ,„trio“-ului Mărginean, Min- 
dru și Costeniuc. Arbitri: V. 
Tilcă — C. Manițiu.

în meciul următor s-au întîl
nit C.S.M. DELTA TULCEA și 
RELONUL SAVINEȘTI, joc în
cheiat cu un rezultat-surpriză, 
mai ales prin diferența lui: 3—0

(Continuare in nao

(Cuntinuare în pag a 4-a)

ceea ce nu făceau cu echipele 
puternice, și nu au făcut-o 
nici cu Traktor Celiabinsk —

Carol GRUIA, coresp.

Mircea COSTEA

(Continuare in oag 1-3)

Cu rucsacul in spate și cu schiurile sub braț — așa se fac pri
mii pași spre indrăairea sporturilor de iarnă.

Foto : N. DRAGOȘ

Rugbyui in pauza CAMPIONATUL Șl INFLUENȚA LUI ASUPRA
de iarnă COMPORTĂRII ECHIPEI NAȚIONALE

0 competiție fără virtuți deosebite ©
unei viitoare ‘întreceri mai puternice > mai

In favoarea
echilibrate

Dacă comportarea echipei 
naționale a constituit și con
stituie preocuparea majoră a 
opiniei publice sportive, desi
gur că și activitatea internă 
a stat în atenția iubitorilor 
sportului cu balonul oval. Cel 
de-al 70-lea campionat, care a 
început în toamna trecută — 
în formula : două serii a cîte 
zece echipe — prilejuiește cî
teva considerații interesante. 
Astfel, am putea spune că am 
asistat la o întrecere de va
loare doar medie, destul de 
puține fiind partidele care să 
rămînă în memorie, dintre a- 
celea cu virtuți tehnice și spec
taculare deosebite. Meciurile 
dintre „mai marii" rugbyului 
nostru a(i oferit, ce e drept, 
dispute dîrze, nu însă și de 
o calitate superioară. A slăbit 
vizibil jocul înaintărilor. iar 
liniile de treisferturi au etalat 
un repertoriu adesea prea să
rac. O altă constatare^ (de da
ta asta de ordin pozitiv) : „tri
oului", oarecum clasic al cam
pionatului — Steaua, Dinamo. 
-Farul — i s-au alăturat în 
ultimul timp Știința Cemin 
Baia Mare, în evidentă crește
re In vremea din urmă, CSM 
Sibiu, de asemenea o surpriză 
plăcută, RC Grivița Roșie, care, 
iată, revine, după mulți ani, 
încet dar sigur, spre vîrful pi-

Petroșani ș.a. 
despre ele...

ramidei. Știința 
. Cîteva cuvinte

Steaua (sub bagheta lui Th. 
Rădulescu, ajutat acum de Ad. 
Mateescu), cu șase titluri în 
ultimele opt campionate, a 
avut anul trecut un „scurt
circuit" care a plasat XV-le 
militar pe locul doi (laurii re
venind Constanței), după o 
comportare mat puțin conclu
dentă, deși în rlndurile sale 
joacă cel mai numeros grup 
de internaționali. Ca și echipa 
națională, și Steaua a cunos
cut o anumită „batere a pasu
lui pe loc", de care pare că a 
scăpat între timp, fiind, la ora 
Întreruperii campionatului, li
deră neînvinsă (după 13 eta
pe), în seria I. Elementele de 
bază: L. Constantin (și el însă 
sub cota așteptată), C. Florea, 
D. Alexandru, L. Codoi, V. Da
vid, J?L Murariu, M. Munteanu 
și M. Moț dintre cei consaerați. 
și juniorul I. Boldor, remarcat 
pentru frumoasele-i perspective 
și la Turneul Prietenia.

Dinamo (antrenori I. Țuțu- 
iann și Gh. Dărăban) are me
ritul de a fi etalat în cîmpul 
de joc cea mai frumoasă par
titură, constatare care, 
nu-i ține de cald. Cea 
bună dovadă : doar locul 
ultimul campionat, în 1986. iar 
acum două Infrîngeri în ln-

Insă, 
mai

3 în

din seria a Il-a (atrecerile 
cărei lideră este, totuși). Con- 
siderînd că formația „a'.b-roși- 
lor" are lotul cel mai valoros 
(M. Paraschiv, Gh. Carageă, I. 
Bucan, Șt. Podărescu, A. Lun
gii, M. Aldea, din vechea gar
dă, Șt. Tofan, M. Toader, I. 
Doja, Cr. Răducanu, C. Popes
cu, dintre cei mai tineri), pu
tem considera că ea nu joacă 
— deocamdată — la o turație 
superioară care să-i permită 
să depășească o anume alune
care (uneori) pe panta medio
crității. Ultima oară campioa
nă, în 1982.

Farul (pregătită de M. Nara 
și Gh. Dumitru) și-a depășit, 
în schimb, condiția. Fără un 
lot deosebit de valoros și o- 
mogen, 
greșiți 
sau în 
ralului 
re (în 
lui) nu cedează, ba. mai mult, 
învinge cînd nimeni nu se aș
teaptă (Vezi cucerirea ultimu
lui titlu, în 1986, ai patrulea 
în ultimii 11 ani). Tactica de 
joc, imprimată de antrenori, a 
constituit unul din factorii 
(primordiali) care a favorizat 
succesele rugbyștilor constăn-

Dimitrie CALLIMACHI

în ciuda unor... pași 
(la Baia Mate, la Iași 
Capitală), XV-le Lito- 
afișînd o... încăpățîna- 

sensul bun al cuvîntu-

(Continuare In pag. 2-3)



SPORTIVII BUCURtȘTIIILWI ȘI-AU DESEMNAT
ÎNVINGĂTORII ÎN „CUPA U.C.S.R." IA SCHI

„CUPEI 16 FEBRUARIE" LA POLO

Sîmbătă șl duminică, pe pir- 
tia Clăbucet-sosire din Predeal, 
S-a desfășurat finala pe Ca
pitală la schi, probe alpine 
și fond, din cadrul „Cupei 
U.G.S.R.".

Cele două zile de concurs au 
constituit pentru participant 
(aproape 150), spectatori (în 
număr foarte mare) și organi
zatori o adevărată serbare 
sportivă de iarnă, o îmbinare 
reușită Intre dărnicia naturii, 
explozia tinereții și organiza
rea fără cusur, asigurată de 
comisia de resort a Consiliu
lui municipal București al sin
dicatelor (președinte V. Co- 
drea). A fost o competiție care 
demonstrează receptivitatea 
oamenilor muncii din întreprin
derile și instituțiile Capitalei 
(inclusiv reprezentanții asocia
țiilor I.T.B., Spartac, Construc
ții, Comex, Sănătatea și din 
Sectorul Agricol Ilfov), față de 
sporturile de iarnă, în speță 
de schi. Și chiar dacă în faza 
superioară, la finala pe țară 
de la Vatra Dornei (14—15 fe
bruarie) nu vor lua parte 
decît ocupanții locurilor 1, se

O nouă curtă, un nou învingător

ECHIPA ROMÂNIEI A ClȘTIGAT CURSA DE ȘTAFETA
(Urmare din pag, 1) mulțumitoare. Unele inexacti-

--------------------------------------------Lăți din probele de tragere 
(V. Todașcă, N. Șerban, S. (trei focuri ratate de compo-
Csedd și I. Diaconescu) 
lh42 24,50; 3. Cehoslovacia
lh43:42,70 ; 4. Polonia lh47 29,70; 
5. A.S.A. I lh49:02,10 (cu menți
unea că, de fapt, primele două 
echipe ale țării noastre au 
fost alcătuite în majoritate tot 
din sportivii acestei asociații).

Atît ca test în sine, cît și în 
perspectiva apropiatei Sparta- 
chiade de iarnă a armatelor 
prietene, evoluția sportivilor 
noștri poate fi apreciată ca

FINALELE
(Urmare din pag. I)

dușa Dabija (Rodica Constan
tin, una din pretendentele la 
medalii, s-a răsturnat în vi
rajul 7 și a abandonat).

Clasamente după ziua I — 
BĂIEȚI: 1. I. Hogea (CSO Si
naia) 68,418; 2. I. Pop (SC
Miercurea Ciuc-CSȘ Toplița) 
68,496; 3. L. Boroșoiu CSO Si
naia) 68,513; 4. Cr. Sudu (CSȘ 
Vatra Dornei-ASA Brașov) 

„CUPA FEDERAȚIEI
(Urmare din pag. I)

lupta cu corpul, reușind astfel 
să-și constrîngă adversarul la 
evitarea angajamentului direct 
și chiar la antijoc. Acțiunile 
colective — specifice jocului 
modern, în mare viteză — au 
fost dominante cu partenerii 
puternici, ca și apărarea fer
mă, grupată și presingul, în 
atac și apărare.

La lipsuri persistă unele 
tendințe de a ține pucul in 
propria treime, de a se reveni 
cu el chiar de la linia roșie 
(mai evidente în meciul cu 
Bulgaria), preferința pentru a- 
tacurile pe margini și nu pe
netrant, perpendicular pe poar
tă, ca și — defecțiunea cea 
mai costisitoare — ineficiența 
în finalizare, datorită fie gre
șitei plasări în fața porții, fie 
întârzierii paselor sau șuturi
lor decisive.

S-ar putea spune că sînt de
fecțiuni cu mare pondere în 
definirea rezultatului. De aici 
și întrebarea : sînt greu de 
rezolvat toate acestea 7 Greu, 
dar nu imposibil, în timpul 
ramas pînă la „mondiale". Cînl 
facem această afirmație ne 
bazăm pe faptul că la acest 

poate afirma că la întrecerea 
de la Predeal cîștigători au 
fost toți participanții, într-un 
sens mai larg, fiecare concu
rent bucurîndu-se de frumu
sețea a două zile însorite, de 
neuitat!

Rezultate tehnice : SCHI AL
PIN — FEMEI (19—25 ani) —
1. Cristina Smilghelschi (Sec
tor 6) ; 2. Doina Frunză (Sec
tor 1); 3. Mariana Meilă
(LT.B.). peste 25 ani — 1. Ruth 
Dragomir (Sector 3) ; 2. Doina 
Pribag (Sector 3) ; 3. Gabriela 
Murany (S.A.I.). BĂRBAȚI 19— 
25 ani : 1. Sebastian Neagu
(Sector 3) ; 2, Mihai Alexandru 
(Sector 4) ; 3. Bogdan Popescu 
(Sănătatea); peste 25 ani: 1. 
L Oltean (Sector 5) ; 2. R. 
Cristea (Sector 6); 3. A. Nădej
de (Sector 2). FOND : FEMEI, 
3 km : 1. Mariana . Bazavan
(Sector 2) : 2. Gloria Bădărău 
(Sector 3); 3. Paula Chiurlea 
(Sector 1). BĂRBAȚI, 5 km: 
L L Ghiordănescu (Sectorul I);
2. L. Rogojinaru (Sectorul 6) ;
3. C. Chiurlea (Sectorul 1).

I. PANA — coresp.

nenții primei echipe, în timp 
ce, de pildă. România n a avut 
unul singur, iar Polonia nici 
unul) ca și unele căderi -fizice 
sesizabile încă în parcursul de 
fond, rămîn problemele de re
mediat în scurtul răstimp ră
mas pînă la amintita competi
ție. Aceasta pe plan sportiv, 
fiindcă, din punct de vedere 
organizatoric, calificativele se 
înscriu de pe acum la un ni
vel constant superior.

LA SANIE
68,747 ; 5. S. Cîntea (CSȘ Vatra 
Dornei) 69,308 ; 6. D. Cepoi
(CSȘ Vatra Dornei) 69,714; 
FETE: 1. Liliana Boronea (SC 
Miercurea Ciuc-CSȘ Toplița) 
76,740; 2. Brtndușa Dabija (CSȘ 
Vatra Dornei-IACED Bucu
rești) 77,877 ; 3. Carmen Sandor 
(Bucegi Sinaia) 79,044 ; 4. Mi- 
haela Hanc (CSO Sinaia) 80,056; 
5. Corina Terecoasă (CSo Si
naia) 80,152; 6. Carmen Chifu 
(IACED) 82.025.

" LA HOCHEI
turneu puternic hocheiștii noș
tri ne-au arătat posibilități 
mult mai mari decît în cam
pionatul intern, în care am 
relevat „momente de joc bun" 
pe durata unor partide și nu
mai între anumite echipe din 
Divizie, ceea cft ne și făcea să 
ne întrebăm, în mod repetat, 
cum este posibil ca aceiași 
sportivi să joace în anumite 
situații foarte bine și în rest 
sînt de nerecunoscut?

Așadar, considerăm că „fața" 
lotului nostru este cu totul alta 
decît cea care ni se prezintă 
în partidele de campionat, că 
predominante pot fi calitățile. 
De unde concluzia că printr-o 
mobilizare exemplară, printr-o 
unanimă voință de progres, 
printr-o muncă și o dăruire de 
excepție, jucătorii și antrenorii 
lor pot să rezolve în bună mă
sură o parte din neajunsurile 
existente încă în jocul repre
zentativei noastre.

Și dacă nu dăm nume este 
pentru că sîntem de părere că 
și progresele, și lipsurile a- 
parțin ECHIPEI, de întregul 
colectiv depinzînd prezenta
rea la parametri superiori a 
reprezentativei României la 
Campionatele Mondiale de la 
sfîrșitul lunii martie.

Bazinul Floreasca din Capi
tală a găzduit timp de patru 
zile „Cupa 16 Februarie" la 
polo, la care au participat di
vizionarele A Steaua, Rapid, 
Progresul. CSU-TMUCB, echi
pa de juniori a clubului Rapid 
și Lotul de juniori 1969.

Desfășurat în buna organiza
re a comisiei de resort a 
C.M.E.F.S., turneul a constituit 
un bun prilej de verificare a 
echipelor înaintea reluării 
campionatului. Au fost, în ge
neral, meciuri echilibrate, deo
sebit de disputate, cîștigătoarea 
trofeului fiind cunoscută abia 
în ultima zi de concurs.

O notă remarcabilă a fost 
dată turneului • de evoluțiile 
celor două formații de juniori, 
Rapid II (cum a fost înscrisă 
în concurs echipa de „speran
țe" a feroviarilor) și Lotul na
țional 1969, reprezentanții nou
lui val avînd prestații bune și 
foarte bune în compania unor 
adversari mai experimentați, 
practicînd un joc în viteză, cu 
elan și ambiție specifice vîrs- 
tei lor, cu o bună circulație a 
mingii în fazele de atac. Pre
gătirea fizică superioară a 
permis unora dintre juniori să 
evolueze cu un bun randament 
atît în cadrul Lotului, cît și la 
Rapid II — cite două meciuri 
consecutive (Dan Radu, Zamfir*  
Abrii și Voicu).

CLASAMENTELE LA BASCHET
Miercuri și joi, meciurile I.C.E.D. - Steaua

După meciurile etapei a U6-a, 
disputa pentru ocuparea Locului 3 
în clasamentul Diviziei*  masculi
ne A de baschet a devenit și mal 
aprigă. Dinamo Oradea continuă 
să se afle pe treapta a treia a

• Miercuri (ora 15) șl joi (ora 
10) se va disputa, în sala Construc
ția ICED, dubla întîlnire ICED 
CSȘ 4 București — Steaua, din ca
drul etapei a 18-a a Diviziei A.

MASCULIN
L Steaua 32 30 2 3210:2582 62
2. Dinamo Buc. 32 28 4 3201:2563 60
3. Dinamo Or. 32 11 21 2745:3040 43
4. ICED BUC. 32 9 23 2040 Z-3137 41
5. Rapid Buc. 32 9 23 3665:2993 41
6. Farul C-ța 32 9 23 2664:3110 41

7. Acad. Mii. 32 25 7 2903:2660 57
8. CSU Sibiu 32 20 12 2759:2578 52
9. RAMIRA 32 17 15 2770:2683 49

10. Polit. Iș. 32 15 17 2723 :2807 47
11. Polit. Buc. 32 12 20 2637:2769 44
12. ,U“ Cj.-N. 32 7 25 2632:2927 39

• Clasamentele Trofeului 
„SPORTUL" pentfru eficacitate — 
MASCULIN (după etapa a XV-a):
1. D. Niculescu (Dinamo Buc.) 797 
p, 2, V. Băice-anu (Farul) 699 p, 3. 
A. Constantin eseu (Politehnica 
Buc.) 670 p, 4. D. Mara (RAMIRA) 
620 p, 5. D. Dălan (Politehnica 
Buc.) 594 p, 6. G. Șarlă (Acad. 
Mii.) 573 p, 7. C. Scariat (Acad.

RUGBYUl ÎN PAUZĂ DE IARNĂ
(Urmare din pag. 1) --------------------------- -------------------  

țeni. Sigur, Farul a contat și 
pe o înaintare viguroasă, per
cutantă sub impulsul puterni
cului Gh. Dumitru și a talenta
tului Șt. Constantin, a lui FI. 
Opriș și D. Prisăcaru, și pe o 
linie de treisferturi nu lipsită 
de calități (serios diminuată 
prin plecarea mijlocașului V. 
Ion la Baia Mare), cu vetera
nul Gh. Varga operînd la cen
tru și aripa Ad. Pllotschi, a- 
cfelași eficace realizator. Com
portarea excelentă a rugbyști- 
lor constănțeni la primul 
Masters al campioanelor — ei 
ajungînd, după două succese 
de prestigiu (au învins pe aus
tralienii de la Ponson By și 
pe francezii de la Agen), în 
finala competiției — confirmă 
peremptoriu că titlu] se află 
în mîini bune.

CSM Sibiu (antrenori I.

Vicecamplonul anului 1986, N. 
Nicolae, și-a făcut reintrarea, cu 
brio, obținînd două victorii, pri
ma dintre ele cu Gracian, care 
și-a dominat net adversarii In fi
nalul cursei, arătînd că mai po
sedă resurse și intrînd astfel în 
rîndul derbyștilor din 1987, iar 
cea de-a doua cu Diligența, be
neficiara ’ greșelilor adversarilor 
săi. Ruibist a reușit cea de a tre
ia victorie consecutivă, arătînd a- 
ceeași formă care l-a consacrat și 
dovedind că a intrat printre ve
detele turfulul (felicitări lui V. 
Pătrașcu, antrenorul lui). Tînărul 
V. Popa, din zi în zi mad bun. a 
învins cu Laminor, care și-a în
șirat adversarii pe drum, arătînd 
— la rîndu-i — o valoare foarte

După un început nefavorabil, 
lnfrîngere în întîlnirea cu 
CSU-TMUCB C), Steaua a reu
șit să-și pună în valoare atu- 
urile în fața celorlalte adver
sare și să-și aproprie trofeul 
pus în joc, nu fără a trece 
prin emoțiile pricinuite în ulti
ma zi de replica foarte bună 
a juniorilor de la Rapid, pe 
care numai lipsa de experiență 
i-a privat de un rezultat fa
vorabil. Bună evoluția poloiș- 
tilor de la CSU-TMUCB, 
care au ocupat un merituos loc 
doi în Competiție.

REZULTATE — Steaua: 11— 
13 cu CSU-TMUCB, 10—7 cu 
Lotul de juniori, 15—9 cu Ra
pid I, 11—5 cu Progresul și 
10—8 cu Rapid II ; CSU- 
TMUCB: 7—12 cu Rapid I, 10— 
7 cu Progresul, 10—10 cu Ra
pid îl și 12—11 cu Lotul de 
juniori; Lotul de juniori: 10—
7 cu Progresul, 12—5 cu Rapid 
II, 11—11 cu Rapid I; Rapid I: 
10—9 cu Rapid II, 10—9 cu 
Progresul; Progresul — Rapid 
II 7—7. Clasament: 1. Steaua
8 p, 2. CSU-TMUCB 7 p, 3. 
Lot jun. 5 p, 4. Rapid I 5 p, 5. 
Progresul 3 p, 6. Rapid II 2 
p. Titlul de golgeter al com
petiției a fost obținut de ste- 
listul Balanov, cu 15 goluri.

Marian NEGOITĂ

podiumului, dar ICED, Rapid și 
Farul o talonează, ceea ce face ca 
meciurile directe (din etapele vi
itoare și din turneul final) să 
devină decisive pentru definitiva
rea clasamentului.

FEMININ
L »U« Ci.-N. 24 21 3 2175:1699 45
2. Voința Buc. 24 14 10 1786 :L718 33
3. Olimpia 24 10 14 1588:1662 34
4. Polit. Buc. 212 11 11 1489:1431 33
5. Chimistul 22 10 12 1578:1698 32
6. Poli. Tim. 24 4 20 1611:1960 28

7. Rapid-Prog. 24 21 3 1800:1462 45
8. Voința Bv. 22 15 7 1697:1491 37
9. Comerțul 22 10 12 1535:1586 32

10. Robotul Bc. 24 7 17 1583:1840 31
11. Mobila S.M. 22 9 13 1593:1609 31
112. Crlșul Or. 22 6 16 1483:1703 28

MU.) 542 p, 8. Gh. Dăian (CSU 
Sibiu) 522 p, 9. V. Zdrenghea 
(Acad. Mii.) 518 p, 10. FI. Ermu- 
rache (Steaua) 517 p; FEMININ 
(după etapa a XI) : 1. Magdalena 
Jerebie („U“ Cluj-Napoca) 611 p,
2. Lucia Rusu (Robotul) 585 p, 3. 
Camelia Hînda (Voința Brașov) 
496 p, 4. Melinda SzScs (Mobila) 
476 p, 5. Edith Mathe (Comerțul) 
409 p, 6. Lucia Cutuș (Crișul) 389 
p, 7. Mala Zldaru (Politehnica 
Buc.) 375 p, 8. Marla Roșianu (Po
litehnica Buc.) 371 p, 9. Ștefania 
Borș (Voința Buc.) 366 p, 10. An- 
toaneta Barbu (Chimistul) 361 p.

arras

Stanciu și D. Rășcanu) s-a cla
sat în campionatul încheiat 
în ’86 pe locul patru, ceea 
ce reprezintă cea mai bună 
performanță din istoria echi
pei. G. Ignat (astăzi la Stea
ua), Ol. Becheș, I. Negru, I. 
Amarie, 1. Leordean, V. Un- 
gureanu, G. Banciu au cele 
mai mari merite în obținerea 
acestui succes de prestigiu, 
care se cere însă confirmat. 
Știința Cemin Baia Mare (an
trenori FI. Popovici și R. Tîr- 
nyancsev) a devenit o echipă 
solidă, acumulările cantitative 
ale ultimilor ani ducînd la fi
rescul salt de calitate, expri
mat prin cîteva succese nota
bile, cum ar fi cel recent de ~ 
la Constanța, unde nu cîștigă, 
în genere, nici Steaua, nici Di
namo. Aportul fostului jucător 
al Farului V. Ion, acum cu 
tricou maramureșan, fiind de
cisiv. RC Grivița Roșie (antre

N. NICOLAE REINTRĂ CU BRIO
bună față de starea vremii. Proas
pătul antrenor V. Moise, care l-a 
înlocuit pe G. Popescu, a reușit 
prima sa victorie cu Odoreu, adus 
șl el la o valoare bună. Kavala, 
lansată în urmărirea lui Osman, 
a trecut la conducerea cursei pe 
linia dreaptă spre finiș și a reu
șit să treacă prima linia de so
sire cu prețul ultimului efort. Au 
mai cîștigat: Rizoriu, care a con
firmat ultimele lui performanțe, 
O. Dumitru aducîndu-1 la sosire 
cu precizie, și Turluc, care, gre
șind numai o dată, și-a adjudecat 
cea de a treia cursă din acest se
zon, dovedind o formă bună

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Turtuc (Dumitrescu) 1:45,7. 
Cota: cîșt. —. Cursa a II-a: 1. 
Ruibist (Costeanu) 1:31,7. Cota:

DE LUPTE GREC
Duminică, în București și tor 

alte localități s-au disputat în- ret: 
trecerile primei etape a Di- 1—i 
viziei A *de  lupte greco-roma- OL 
ne. Prezentăm cîteva amănunte S 
și rezultatele care n-au apărut cal; 
în numărul nostru de ieri. pe

ARAD. Luptătorii localnici tre<
au obținut victorii categorice, deb
deși au aliniat o formație din rez1
care au făcut parte trei juni- Pro
ori : 7—3 cu ASA Cluj-Napoca Dui
și 9—1 cu Electroputere Cra- vec
iova. îh ultima întîlnire, ASA viz.
Cluj-Napoca a întrecut pe me
Electroputere cu Scorul de 7—J
6—4. (O. BERBECARU — 0
coresp.). zile

Rai
LUGOJ. Formația piteșteană, pen 

una dintre cele mai bune din nai 
țară, a obținut cele mal bune ron 
rezultate. A terminat la ega- pen 
litate cu echipa locală (5—5 șl ' 
cu Metalul IURT) și a cîștigat an. 
categoric partida cu Construe- în

Juniorul Gabriel Bivolaru (Steaua) ince< 
Laurențiu Iacob (Rapid București) dștlgi 
tehnică.

HANDBAL
Dinpă etapa a Xin-ai Diviziei A Gri

la handbal feminin, clasamentul sa
se prezintă astfel: Rod

Vas
1. ȘTIINȚA 13 lă 0 2 340:248 35 Mot
2. Mureșul 13 10 0 3 320-272 33 Crh3. Hidrotehnica 13 9 1 3 276-234 32 Eva
4. Rulmentul 13 9 1 3 272-233 32 niel
5. Chimistul 13 9 1 3 313-298 32
6. Rapid L3 6 1 6 274-268 26 •
7. TEROM 13 5 1 7 306-301 24 fem
8. CSM Sibiu 13 5 0 8 236-295 23
9. Confecția 13 3 2 8 273-279 21 •

10. Dorobanțul 13 3 1 9 234-257 20 desj
ÎL Construct. 13 3 0 10 281-366 19 n-a
12. CSM Sf. Gh. 13 1 0 12 211-285 15 nlel

fon
TROFEUL „SPORTUL- Bac

PENTRU EFICACITATE loc
1. Esztera Laszlo (Mureșul)

la S 
Gal134 de goluri; 2. Mariana Tir-

Că (Știința) 115; 3—4. Mariana na
Stan (Constructorul) șl Marla Ve- dro
rigeanu (Chimistul) 97 ; 5. Rodica n-a

nori V. Moraru și R. Demian), 
cu cîțiva tineri de talent în 
formație (O. Moraru, A. Pon- 
gracz, D. Neaga, D. Dinescu 
Șja.) a făcut-cîteva partide bu
ne care au adus-o mai aproape 
de fruntașe, renăscînd speran
țele suporterilor. Știința Pe
troșani (antrenori Gh. Pop si 
M. Ortelecan, acesta din urmă 
o prezență mereu remarcată și 
în teren), cu Ciorăscu, Sava, 
Mureșan et comp., ca întot
deauna periculoasă acasă (unde 
cîștigă) și modestă în deplasare 
(unde pierde), ceea ce-i insu
ficient pentru a obține și un 
loc onorabil sub soarele cla
samentului. Politehnica Iași 
are înaintași puternici (care 
joacă însă sub posibilități); se 
așteaptă ca noul antrenor (V. 
Irimescu) să-i pună mai bine 
în valoare. Rulmentul Bîrlad, 
țondusă de P. Florescu, a reu
șit în 1986 frumoasa perfor
manță de a cuceri „Cupa 
F.R.R.". Universitatea Timișoa
ra (antrenor D. Ioncscu) joacă
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cîșt. 1, ev. 23. Cursa a III-a: 1. 
Laminor (V. Popa) 1:31; 2. Suli- 
țiaș; 3. Oazan. Cota: cîșt. 1, ev. 18, 
ord. triplă 1345. Cursa a IV-a: 1. 
Odoreu (Enache) 1:35,2; 2. Iscu
sit; 3. Coran. Cota: cîșt. —, ev. 
33, ord. triplă închisă, triplu 
H—HI—IV 652. Cursa a V-a: 1. 
Gracian (N. Nicolae) 1:33,3. Cotă: 
cîșt. 2, ev. ’7. Cursa a Vl-a: 1. 
Kavala (R. I. Nicolae) 1:38,2; 2. 
Stana; 3., Noty. Cota: cîșt. 1, ev. 
8, ord. triplă 95 Cursa a Vil-a: 
1. Rizoriu (O. Dumitru) 1:36,3; 2. 
Isac; 3. Voinica. Cota: cîșt. 1, ev. 
18, ord. triplă 168, triplu V—VI— 
VH 87. Cursa a VIII-a: 1. Dill- 
gența (N. Nicolae) 1:48,1; 2. Han
gița, 3. Lanterna. Cpta: cîșt. —, 
ev. 4, ord. 7, ord. triplă 49.
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In ultima vreme, .marele 
dub“ al jucătorilor de clasă, 
care ratează lovitura de la 11 
m. creste văzînd cu ochii. Ul
timul mare nume este cel al 
danezului Soren Lerby. (Asta 
nu înseamnă, desigur, că ta
lentatul Liliac nu are un me
rit deosebit in influențarea re
zultatului final).

Soren Lerby are precursori 
de mare faimă. La Mundialul 
mexican au fost, se știe, a’î- 
tea si atîtea întimplări. Se cu
noștea. de pildă, că cei mai 
buni „transformeri" de la 11 
m în Brazilia sînt Socrates si 
Zico. Rezultatul? Zico a ratat 
penalty-ul care ar fi putut’ a- 
duce victoria echipei lui Tele 
Santana în minutul 71 al par
tidei cu Franța, iar Socrates 
a compromis șansele Braziliei 
la penalty-urile de departaja
re. In aceeași categorie s-a a- 
flat si Platini, care a trimis 
mult peste bara transversală a 
porții brazilianului Carlos.

Aceste penalty-uri ratate au 
stîrnit o mare vîlvă, dar tie 
nu sint nici pe departe singu
rele. Hugo Sanchez, specialis
tul nr. 1 la Real Madrid, a 
fost „apărat" de paraguayanul 
Fernandez in ultimul minut al 
partidei Mexic — Paraguay. Por
tarul nostru Lung a „tăiat" la 
Sevilla seria lui Butragueno, 
care strălucise în meciul Spa
nia — Belgia, de la Mundial, 
în ceea ce îl privește pe Du- 
cadam, el <a intrat deja in le
gendă.

Care să fie explicația ratării 
acestor ..pedepse capitale" de 
către j ■.-ători care marchează 
cu mare ușurință din poziții 
mult mai grele ? Și care ar 
trebui să fie metoda menită să

BOGAT PROGRAM COMPETITIONAL AL LOTURILOR DE JUNIORI
5 /

Două dintre echipe (88 $1 ’89) angajate in preliminariile Campionatului European
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Anul 1987 este pentru fot
balul juvenil extrem de bogat 
în evenimente. Tocmai din a- 
ceste • motive forul de specia
litate a asigurat loturilor 
U.E.F.A. ple țării noastre un 
program complex de pregă
tire care cuprinde Jocuri a- 
micale cu caracter de verifi
care și omogenizare, avîndu-se 
în vedere faptul că două din
tre reprezentative, și anume 
loturile U.E.F.A. ’88 și ’89, sînt 
angajate în jocurile preli
minare ale Campionatului Eu
ropean de juniori I și II.

LOTUL U.E.F.A. * *86, care 
cuprinde jucători ce-și încheie 
perioada junioratului, de pre
gătirea căruia se ocupă antre
norii Constantin Ardeleana și 
Teodor Anghclini, are angajate 
două meciuri și anume parti
dele amicale cu selecționata si
milară a Cehoslovaciei, care se 
vor disputa la 18 și 20 mai în 
deplasare.

malitate. Șl rezultatul a fost ra
tarea loviturii.

Fără îndoială că ratarea lo
viturii de la 11 m se datorea
ză în bună măsură și faptului 
că pregătirea tehnică specială 
este foarte relativă. Dar, pe pri
mul plan rămîne, totuși, condi
ția psihică a jucătorului pus să 
execute penalty-ul.

Fără să absolutizăm, să ne a- 
ducem aminte de o întîmplare 
din cadrul aceluiași Mundial 
mexican.

în momentul în care în meciul 
Spania — Belgia s-a fluierat 
sfîrșitul celor 120 de minute de 
joc, tribuna înclina să creadă 
că penalty-urile vor fi în a- 
vantajul Spaniei, în rîndul că
reia se numărau jucători că Bu
tragueno, Michel, Senor etc., 
etc., adică fotbaliști de mare ra
finament tehnic. Se mai conta 
și pe faptul că Spania are un 
ascendent psihic, spaniolii ega- 
lînd în min. 85, prin Senor, în- 
tr-un moment în care Belgia se 
și considera calificată.

re, verificare și testare a unor 
jucători ; la 12 februarie la 
București și intre 23—27 fe
bruarie la Lugoj. Din acest 
lot fac fferte printre alții: 
Kăducioîu și Bucur (Dinamo 
București), C. Stan (Petrolul 
Ploiești), Tatu (F.C.M. Brașov), 
Mineâ și Oprea (Steaua), Ma- 
tache și Hanganu (Corvinul 
Hunedoara), Stănici (Sportul 
Studențesc). Iată programul 
complet al acestei selecționate: 
13 MAI : cu Turcia, la Plopeni 
(preliminariile C.E.) ; 26 IUNIE: 
cu Uniunea Sovietică,''la Plo
peni (preliminariile C.E.), 29
SEPTEMBRIE și 1 OCTOM
BRIE : două jocuri amicale cu 
Bulgaria în deplasare; 20 OC
TOMBRIE ; cu Uniunea Sovie
tică în deplasare (preliminari
ile C.E.) ; 11 NOIEMBRIE : cu 
Austria, la Plopeni (prelimi
nariile C.E.): 17 ȘI 19 NOIEM
BRIE : două jocuri amicale cu 
Bulgaria, la Brașov și Făgă
raș; 26 DECEMBRIE 1987 — 
2 IANUARIE 1988, participarea 
la turneul international din 
Israel.

LOTUL U.E.F.A. ’89, pregătit 
de antrenorii Gheorghe . Ola, 
Cornel Jurcă și Cornel Vlad, 
este și el angajat in lupta de 
calificare la turneul final al 
Campionatului European de ju
niori II care se va disputa în
tre 28 mai și 4 iunie in Franța. 
Pentru atingerea acestui obiec
tiv, în dubla intîlnire cu Por
tugalia (25 martie la Plopeni 
și 8 aprilie, la Lisabona), ju
niorii noștri trebuie să aibă 
o comportare foarte btlhă pen
tru a obține mult dorita ca
lificare. De altfel, în perioada 
19—31 ianuarie, ei au și efec
tuat un prim stagiu de pregă
tire, la Snagov, care va fi con
tinuat cu alte două, unul la 
Timișoara, între 23 februarie și

• AUTOMATICA ALEXANDRIA 
— RAPID 0—0. Echipa feroviară 
a început meciul cu următorul 
„M": Toader — Marinescu, L Ma
rin Cîrstea. Bacoș — TAnase 
Drăghlcl Pistol — Țlrban, St. 
Popa, Man^a. După pauză, au mad 
jucat: Mânu, Tîră, Rădueu, Cio
clu, Dochia. (M. BIZON — co- 
resp.)
• PANDURII TG. JIU — CHI

MIA RM. VÎLCEA 2—1 (2—0). Au 
înscris: Croitoru (min. 10 — din 
penalty), Gavrilă (min. 40), res
pectiv Mangalagiu (mim. 72). CHI
MIA: Pavel — Verigeanu, I. Pre
da, Savu. Lupu — Ancuța, Ver- 
gu, Gaiță — Glngu, M. Nlcolae, 
Petcu. Au mai fost folosiți: V. 
Preda, Popa, Teleșpan, Lazăr, C, 
Gheorghe, Toma, Popescu, Man
galagiu. (M. BALOI — coresp.)

e FLACARA MORENI — F.CJW. 
DELTA DINAMO TULCEA 6—2 
(1—1). Au marcat: Nlstor (min. 
42 și 89), Preda (min. 52 și 69), 
Tfrchinecl (min. 65), Lala (min. 

LOTUL U.E.F.A. ’88 se află 
în fața unor dificile examene, 
avînd de susținut patru Intîl- 
niri în cadrul preliminariilor 
C.E. de juniori 1 (celelalte 
două întâlniri fiind programa
te anul viitor), Intr-o grupă 
extrem de puternică, din care 
mai fac parte selecționatele si
milare ale Uniunii Sovietice, 
Austriei și Turciei. Antrenorii 
Constantin Ardeleanu, Iosif 
Varga și Alexandru Lazăr au 
și efectuat un prim stagiu de 
pregătire centralizată la Odor- 
hei, în perioada 12—24 ianua
rie, cu un lot lărgit de jucă
tori, din rîndurile căror vor 
fi selecționați 18 juniori 
pentru jocul de debut din 
acest an, partida oficială 
cu Turcia programată la 13 
mai, la Plopeni. Pînă la a- 
ceastă dată vor mai avea loc 
încă două acțiuni de pregăti
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| JOCURILE DE

I
e F.C. BIHOR — JIUL 2—1 
(0—1). Au înscris: Boca (min. 48), 
Kiss (min. 65), respectiv Băluța 
(min. 24). Divizionara A a folosit 
următoaree formație: Boitor — 

IDianu, Neagu, Popa, Stana — 
MulțescU; Szekely, Dosan, Bâluță 
— Vancea, Lasconi. Au mal ju
cat: Gîrjoabă, Balasz, Sedecaru, IB. Popescu, Culda, Timofte • F.C.
BIHOR — DINAMO BUCUREȘTI 
1—0 (1—0). Meciul s-a jucat vi
neri. A marcat Kiss (min. 43 — 

Idin penalty). F.C. BIHOR: Balasz
— Brumam. Biszok, Brukenthal, 
Kiss — Tămas, Cigan, Mureșan — 
Drăghlcl, Georgescu, Ov.t Lazăr.

Iîn repriza secundă au mai jucat: 
Kulcsar, Bucico Baba, Boca, Ră- 
dulescu, Lăzăreanu, S. Balaș ; 
DINAMO: Do hot — Rednic, Nico- 

Ilae, Andone, Sabou — Lupu, Ml- 
hăescu’ Mateuț, Bălăci — Cămă- 
taru, Damaschin I. (Au mal fost 
folosiți: Răducioiu, Agachl, Văi- 

Idean, Stănescu, Lunescu, Movilă, 
Cr. Sava). (I. GHIȘA — coresp.) 

scadă procentajul de ratări?
Discuția e veche. Unii sînt 

de părere că marile vedete se 
prezintă în fata mingii eu un 
complex de superioritate care 
cîntărește mult în balanță. Este 
posibil. Mai zilele trecute, Ti
tus Ozon, comentind ratarea 
penalty-urilor, făcea observația 
că Socrates, la Guadalajara, in 
meciul cu Franța, s-a îndreptat 
spre minge cu capul sus, pentru 
a convinge și tribuna că merge 
să îndeplinească a simplă for-

PE TEME ACTUALE

PREGĂTIRE -ÎN LINIE... DREAPTĂ

Ce a urmat a întors calcu
lele. Belgienii nu au ratat nici un 
11 m, calificîndu-se !

Care a fost metoda lui Thys, 
antrenorul Belgiei ? întrebat fi
ind în legătură cu ordinea sta
bilită a jucătorilor fixați pen
tru executarea loviturii de la 11 
m, Thys a spus că în momentul 
fluierului final a cerut un creion 
șl hîrtie, că doctorul lotului 
belgian a făcut rost și de cre
ion și de hîrtie, ■ dar că lucru
rile s-au precipitat, că el, Thys, 
a intrat în criză de timp și 
atunci a strigat spre jucători, 
spunînd să tragă cine vrea.

întîmplarea e de două ori 
plină de învățăminte.

In primul rînd, ea a făcut ,.se
lecția naturală" a jucătorilor cu 
un potențial psihic ridicat, care 
s-a și materializat, de altfel, 
prin reușita de sută la sută.

în al doilea rînd, ea atrage 
încă o dată atenția asupra fap
tului că prea multele sofisticări 
în fotbal sint mai mult un han
dicap decît un ajutor. Belgienii 
— cu destule nume de plan se
cund — au tras cu toată forța, 
direct, „ciobănește", am spune, 
fără să se încurce în calcule. Ei 
au vizat centrul porții, pornind 
de la premisa simplă că nu 
există portar care să rămînă 
locului, astfel că orice minge iz
bită pe centrul porții întilnește 
un culoar liber.

Penalty-ul are nevoie de oa
meni puternici și care nu țin 
neapărat să facă „operă de ar
tă" dintr-o lovitură în care pînă 
și un pitic îi poate marca lui 
Pfaff sau Schumacher, dar 
care, iată, împleticește pînă și 
picioarele unui Platini sau Zico.

loan CHIRILĂ

4 martie, celălalt la Snagov 
și Plopeni, între 12 și 25 mar
tie. Alte partide amicale: 5 
și 7 mai, cu Cehoslovacia, în 
deplasare, 21 și 23 august, cu 
Polonia, tot în deplasare, 14 și 
16 octombrie, cu Cehoslovacia 
pe teren propriu. Iată și cîțiva 
dintre componenții acestui lot: 
F. Constantin și Moise (Viito
rul Pitești), Riviș (Viitorul 
Arad), Sima (Viitorul Timișoa
ra), S. Mihai (Electroaparataj 
București), Sumudică (Sportul 
Studențesc), . Calofir (C.S.M. 
Reșița), Fulgă (C.S.S. 1 Pajura).

LOTUL U.E.F.A. ’90, sub în
drumarea antrenorilor Marin 
Țițeica și Sorin Avram, deși 
nu susține meciuri oficiale în 
acest an, se află în aceste zile 
la Snagov pentru un stagiu de 
pregătire care se va încheia la 
14 februarie. Dintre jucători, 
Ii amintim pe Artimon și Să- 
voiu (Viitorul Timișoara), Dicu 
(Steaua), Persu (Chimia Rm. 
Vîlcea), Gabor și Zang (Vi
itorul Tg. Mureș), Ticu (Me
talul București), Dogaru (Vi
itorul Buzău). Rădos și Heidi- 
ner (Viitorul Hunedoara), Ghi- 
ță (C.S. Tîrgoviște). Iată pro
gramul jocurilor amicale: 7 
și 9 aprilie cu Polonia, la 
Piatra Neamț și Pașcani, 22 și 
24 septembrie, tot cu polonia, 
dar în deplasare, 26 decembrie 
— 3 ianuarie participare la 
turneul internațional de la Tel 
Aviv.

în sfîrșit, în luna aprilie va 
lua ființă și lotul U.E.F.A. ’91 
(care va cuprinde juniori năs- 
cuți după 1 august 1972) cu 
prilejul „Cupei. Viitorul", care 
se va disputa în 10 centre din 
țară, în zilele de 8 și 9 apri
lie. Acest lot va fi încredințat 
antrenorilor Grigore Sichitiu 
și Petre Petculescu.

Gheorghe NERTEA

74), respectiv Cucerencu (min. 24) 
șl Nedelcearu (mim. 85). FLACA
RA: Vlădulescu — Cojocarii, Pre
da, Ene, Nistor — Beldie, Drag- 
nea, D. Sava, C. Pană — Tlrchl- 
ned, Lala. Au mal jucat: Des pa, 
Stolciu. (G. ILINCA — coresp.) 

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 4 FEBRUA
RIE. Cat. 1: 3 variante 25% a 36.785 
lei; cat. 2 î 7 variante 25% a 12.598 
lei; cat. 3: 64,75 variante a 1.362 
lei; cat. 4: 98,25 variante a 898 lei; 
cat. ,5: 1i97,oo variante a 448 lei; 
cat. 6 : 8.783,50 variante a 40 lei; 
cat. 7: 254,50 variante a 200 lei; 
cat. 8: 4.602,50 variante a 40 led. 
Câștigurile de la categoria 1 au 
fost obținute de particlpanții : A- 
lexandru Sotir din localitatea Con
stanța; Berbescu Eugeniu din lo
calitatea Craiova; Sărsan L Ion

DIVIZIONARELE B $1 STARTUL NOULUI SEZON
STEAUA-C. F. R. CLUJ-MAPOCA AȘTEAPTĂ 

cu încredere returul
întreaga lună ianuarie a fost 

afectată unei pregătiri de iar
nă adecvate obiectivului pro
pus de către formația clujea
nă: menținerea în Divizia B. 
După o perioadă de „acumu
lări" efectuată la Vatra Dor- 
nei între 20—31 ianuarie, a în
ceput și „seria" partidelor de 
verificare, printre partenere 
numărîndu-se A.S.A. Tg. Mu
reș, F.C. Maramureș Baia Ma
re, Gaz Metan Mediaș, Chimi
ca Tîrnăveni și Ind. Sîrmei 
Cîmpia Turzii. ^Iată și lotul 
care, sub conducerea antreno
rului Marius Bretan, a început 
„preparativele" pențru retur: 
Nagy, olteanu — portari ; Ju- 
can, H. Popa, Florin Pop, Man, 
A. Mureșan, Liviu Mihai (care 
la 35 de ani rămîne un exem
plu de pregătire). Tot — fun
dași; Orosz, Berindei, Corpo- 
dean, Micu, olariu — mijlo
cași ; Ologu, Iepure, Oancea, 
O. Albu — înaintași. Acestora 
li s-au alăturat și doi noi ti
neri jucători : O. Gabor (de Ia 
„tineretul" lui „U“) și Tuță (un 
fundaș stingă de la Metalur
gistul Cugir).

Ce va rezerva returul? Ne 
răspunde secretarul asociației.

METALUL BOCȘA - OBIECTIV ÎNDRĂZNEȚ
Bilanțul echipei la sfîrșitul 

turului: 7 meciuri cîșțigate, 2 
„remize", 8 înfrîngeri ; 2 punc
te pierdute „acasă" (1—1 cu 
F.C. Maramureș Baia Mare și 
0—0 cu F.C. Bihor), nici un 
punct adus din deplasare (deci 
—2 la „adevăr"), un pasiv 
de 2 goluri (21—23 la golave
raj), un total de 16 puncte (la 
o „lungime" de procentajul de 
50%) și locul 11 în clasament. 
„A fost o evoluție sub posibi
lități — ne mărturisea antre
norul echipei, Octavian Roșea. 
Am țierdut nepermis de ușor 
două puncte acasă, chiar dacă 
adversarele s-au numit F. C. 
Maramureș și Bihorul. Așa cum 
în deplasare am pierdut la li
mită cîteva partide, din grave 
greșeli de apărare. Tocmai de 
aceea se impune o strîngere a 
rândurilor, astfel ca, la sfîrși
tul campionatului, să ne cla
săm pe unul din locurile 6—8".

Acest obiectiv Îndrăzneț a 
determinat un demaraj rapid al 
pregătirilor (la 12 ianuarie). 
Timp de o săptămină (12—19 
ianuarie) acestea au avut loc 
tn localitate, urmînd, apoi, un 
stagiu de 12 zile (19—31 ianua

ELECTROPUTERE: SCHIMBĂRI PE „BANCA TEHNICĂ
Nu cu multă vreme în urmă 

Electroputere Craiova naviga 
undeva în apele tulburi din 
subsolul clasamentului. Dar a- 
cum, iat-o. Ia finele unui tur 
de campionat foarte fructuos, 
pe cea de-a treia treaptă a 
podiumului !

Pentru jucătorii formației 
craiovene vacanța a luat sfîr
șit la 12 ianuarie, dată la care 
Întregul lot s-a reunit, mai 
Intîi pentru o amănunțită vizi
tă medicală. In perioada 15— 
27 ianuarie echipa s-a aflat Ia 
Băile Felix pentru un stagiu 
centralizat de pregătire. în a- 
ceastă perioadă a susținut și 
primele partide cu caracter de 
verificare, participînd la „Cupa 
Unirii", turneu pe care l-a și 
cîștigat de altfel, dună ce a 
întrecut pe Gloria Reșița și 
F.C. Bihor. Revenită Ia Craio
va, Electroputere a Intîlnit pe 
Universitatea, din localitate, 
victoria revenind divizionarei 
B, cu scorul de 1—0. Deci, cum 
s-ar spune, preparativele în 
vederea noului sezon au de
marat cu dreptul.

Marea noutate o constituie 
prezența lui Sorin Cîrțu în 
calitate de jucător-antrenor, 
fostul atacant al Universității 
și al „naționalei" îmbrățișînd.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
din localitatea Cernișoara jud. 
Vîlcea.
• ASTĂZI — ULTIMA ZI PEN

TRU PROCURAREA BILETELOR 
LA PRIMA TRAGERE SPECIALA 
PRONOEXPRES DIN ACEST AN ! 
Așadar, s-a ajuns în ultima zi de 
procurare a biletelor la TRAGE
REA SPECIALĂ PRONOEXPRES, 
care va avea loc mîine, miercuri 
11 februarie. Pentru acel dintre 
dv. care tocă nu au consultat 
prospectul acestei trageri, reve
nim cu cîteva dintre cele mal re

Alexandru Matei, fostul jucător 
al lui „U“, Olimpia Safu Mare 
și C.F.R. Cluj-Napoca : „Ca 
nou ^promovată, obiectivul nos
tru este menținerea în eșalo
nul secund. Și cred în reali
zarea aceștui lucru, ținînd cont 
de munca depusă în „stagiul" 
de la Vatra Dornei, de serio
zitatea și disciplina ce dom
nesc în întregul lot. Avem —3 
la „adevăr", dar cred că în 
final vom scăpa de retrogra
dare și cu —2. Asta înseamnă 
că va trebui să mai aducem 
puncte „de afară", lucru posibil, 
căci tinerii echipei au crescut 
mult în joc în ultima perioa
dă. Și așa am ajuns la al doi
lea obiectiv al nostru : accen
tul deosebit pe care asociația 
noastră îl pune pe creșterea 
tinerelor talente, exemplul unui 
Orosz sau Olariu, pînă mai 
ieri juniori, astăzi titulari în 
prima echipă, fiind — cred eu 
— edificator. Și încă o idee 
de final : avînd în vedere o- 
biectivele propuse, conducerea 
noastră nu va face nici un 
rabat de la disciplină, indife
rent de numele jucătorului în 
culpă. Numai asa vom reuși..." 
(D.M.).

rie) la Băile Herculane. De la 
1 februarie a început a treia 
etapă, cea a meciurilor amica
le (0—2 cu „Poli" Timișoara și 
2—0 cu A.S. Drobeta Tr. Se
verin). acestor două partide 
urmînd să li se adauge cele 
cu Corvinul, C.S.M. Reșița, 
Strungul Arad, I.P.A. Sibiu, 
Gloria Reșița și, probabil, cu 
Universitatea Craiova. Este 
programată, de asemenea, par
ticiparea la „Cupa 16 Februa
rie", care se va desfășura la 
Caransebeș.

In ceea ce privește lotul, el 
are următoarea alcătuiri : So- 
moghi, Szebestyen, Focșeneanu, 
Tigriș (portari); Lucian, Scu- 
lîci, Crăciun, Vizitiu, Ormeni- 
șan, Laioș, Costescu (fundași), 
Mihalache, Miinteanu, Jacotă 
(de la C.S.M. Reșița), Roșea, 
Dumitraș (mijlocași) ; Ciza, Sal- 
biș, E. Marian (de la C.S.M. 
Reșița) — atacanți. La antre
namente mai participă juniorii 
Nap, Kurunczi și Siroș. Din 
lotul care a început actuala 
ediție a campionatului lipsesc 
Trifan (plecat la C.S.M. Reși
ța), Plăvițiu si Otiman (la F.C. 
Olt). (P.Z.).

din această iarnă, și meseria 
de antrenor. Secundul acestuia 
va fi Dumitru Stanciu.' Dacă 
din lotul cu care Electroputere 
a încheiat prima parte a cam
pionatului nu a plecat nimeni, 
In schimb au revenit la echipă, 
de unde fuseseră împrumutați, 
Gheorghe, de Ia F.C. Olt, și 
Veleanu, de la Carpați Mîrșa. 
Alături de aceștia a fdst pro
movat un junior cu frumoase 
perspective, Nanu, de la C.S.Ș. 
Craiova.

Pentru abordarea returului 
Electroputere contează pe ur
mătorul lot: Boldici,_ Vărăga, 
Preduț — portari, Bărbuceanu, 
Zamfir, Drînceanu. Smaranda- 
che, Orbuleț, Matei — fundași, 
Olaru, Firănescu, Ciurea, Luță, 
Sanda, Crețu — mijlocași, Pe- 
trișor, Biță, Calafeteanu, Ti- 
breanu, Cîrțu — înaintași. „Lot 
cu care sperăm să terminăm 
printre fruntașele seriei, ne 
spunea Romeo Dumitrescu, pre- 
ăedintele clubului. Avem la 

ispoziție un nucleu de jucă
tori foarte dotați pe care ne 
preocupăm să-i pregătim pen
tru a fi gata oricînd să poarte 
culorile clubului-fanion al 
Craiovei, Universitatea, ou care 
întreținem foarte bune relații 
de colaborare". (M.C.).

levante elemente ce dau o notă 
aparte acestui gen de trageri: se 
atribuie autoturisme „DACIA 
1300”, excursii în U.R.S.S. și cîști- 
guri în bani (sume fixe, în frunte 
cu cele de 50.001 lei, șl variabile); 
se efectuează 6 extrageri în 3 fa
ze cu 38 numere extrase; ctștlguri 
suplimentare șt pentru 5 șl 4 nu
mere din 10 și cîștlguri speciale 
și pentru 3 din 8, 4 și 5 din 16; 
se pot obține ctștlguri cumulate; 
cîștirurile suplimentare se sil-, 
portă dtn fondul special. Nu ui
tați ! NUMAI astăzi, marți. vă 
mâl puteți procura biletele cu nu
merele dv. preferate I



„NU MĂ ÎNDOIESC CĂ ECHIPA FEMININĂ 
A ROMÂNIEI SE VA NUMĂRA 

PRINTRE PROTAGONISTELE ÎNTRECERII"
Interviu cu președintele Comitetului de organizare a C.M. de cros

Turneele zonale de șah

PRIMA VICTORIE A LUI MIHAI SUBĂ
Luna viitoare se va desfășura la 

Varșovia a 15-a ediție a C.M. de 
cros, la care va lua parte, fireș
te, șl o delegație sportivă din 
România. Profittnd de o scurtă 
ședere In orașul de pe Vistula, 
l-am Invitat la o discuție pe a- 
ceastă temă pe Krzysztof Piat
kowski, secretar responsabil al 
Federației Poloneze de Atletism, 
șl In calitatea amintită, președin
te execut!" al Comitetului de or
ganizare a C.M. de cros.
, — Stimate Krzysztof Piat
kowski, care e stadiul de pregă
tire a „mondialelor" ?

— Cred că nu exagerez afir- 
mtnd că ele ar 'putea începe 
miine ! Polonia fiind prima țară 
socialistă căreia i s-a încredin
țat organizarea acestei tradițio
nale competiții (n.n. care a de
butat în 1903 sub numele de 
Crosul Națiunilor, transformîn- 
du-se în C.M. în 1972), am cău
tat să fim cit mai la înălțime, 
acordind maximă atenție pînă și 
ultimului detaliu Tehnic vor
bind, întrecerea va fi găzduită*  
duminică, 22 martie, de hipo
dromul „Sluzetciec", pe care s-a 
amenajat traseul, cu cele 13 ob
stacole artificiale. Cea mai di
ficilă porțiune va fi, după opi
nia mea, ceg dintre 1 770 m și 
1 830 m, prevăzută cu 3 obsta
cole avind o diferență de nivel 
de 4 m !

(8, 3, 9) în favoarea primei e- 
chipa. Tulcenii s au mobilizat 
exemplar? s-au organizat bine 
atît în atac, cit și în apărare, 
reușind o victorie netă, facilita
tă și de evoluția sub așteptări a 
liderului grupei, care nu și-a 
găsit cadența în cele... 42 de mi
nute ale partidei. Remarcați :

— Ce ne puteți spune in pri
vința participării ?

— S-au înscris, pînă la aceas
tă oră, atlete și atleți din 67 de 
țări, majoritatea cu tradiție și 
rezultate in cros, dar și unele, 
Mauritius, Insulele Virgine etc., 
care se află la primii pași. Per
sonal, am nădăiduit să putem 
beneficia. între a'tii si de pre

Schema traseului re urmează să fie parcurs de participanta la
Cea de a 15-a ediție a C.M. de cros. Se disting cele 13 obstacole, 

unul mai dificil ca celălalt 1

Se vorbește, toi mal mult in ultimul timp, de importanța se
lecției pentru marea performanță sportivă. S-au pus la punct 
diferite metode, una mai complexă decît alta, pentru depis
tarea la o vlrstă fragedă a celor care, peste ani, pot deveni mari 
performeri: pe lingă cercetarea medicală care vine în sprijinul 
„selecționerilor", la testele de aptitudini s-a ajuns să se adauge 
studierea ,.precursorilor" tinerilor candidați la gloria sportivă I 
Uneori, însă, se merge mult prea departe cu rigurozitatea și 
severitatea „examinatorilor":

Desigur, puțini dintre dumneavoastră, stimați cititori, nu au 
auzit de unul dintre cel mal buni fotbaliști ai Europei șl chiar 
al lumii, francezul Michel Platini, campion al continentului în 
1984 cu echipa reprezentativă, cîștigător al C.C.E. (1985) ' și al 
Cupei Cupelor (1934) cu Juventus Torino, de trei ori laureat 
al „Balonului de aur", desemnat cel mal bun sportiv european 
în 1984. Acest impresionant palmares putea fi însă Inexistent 
pentru că, aflat la vîrsta primilor pași pe gazon, puștiul — pe 
atunci — Michel a fost pur șl simplu respins la un trial al 
clubului F.C. Metz, datorită insuficienței manifestate la... sufla
tul în spirometru.

Tot așa. „sprinterul" acvatic Stephan Caron, vicecampion al 
lumii la Madrid In august '86 la 100 m liber, cînd numai ..Intan
gibilul" Biondi l-a depășit, campion european în 1985 la Sofia 
liderul înotătorilor din țara „cocoșului galic", a trăit cu cinci 
ani în urmă un moment asemănător: la un test al federației 
franceze de specialitate. Caron a fost „etichetat" ca fără apti
tudini pentru înalta performanță în natațle si I se făcea chiar 
recomandarea pentru reconvertirea la o altă disciplină sportivă t

Grele șl complicate mai-sînt uneori, după cum se vede, „căile" 
selecției.

Andi VILARA

UN REZULTAT SURPRIZA IN DIVIZIA
(Urmare dtn pag l) 

zența dublei campioane mon
diale Maricica Puică (n.n. Roma 
1982, East Rutherford 1984), care 
ar fi dat, firește, un plus de 
suspens cursei feminine. Am 
înțeles, inși, că ea nu va veni, 
fixindu-și ca obiectiv pentru 
1987 „mondialele" de la Roma. 
Nu mă indoiesc, insă, că echipa 
feminină a României (n.n. și ea 
campioană a lumii la cros, 
Glasgow 1978) se va număra, in 
martie, printre protagonistele 
întrecerii

— în absența certă a Marici- 
căi, care ar fi „capetele de afiș" 
ale acestei ediții ?

— Am primit confirmări din 
partea Zolei Budd, câștigătoarea 
titlului suprem in 1985 și 1986, 
și a lui Ingrîd»Kristiansen, re
cordmana lumii la 5 000 m, 
10 000 m și maraton. Se anunță 
deci o luptă de zile mari !

— Pricepem cit sînteți de ocu
pat, telefoanele acestea sună 
neîntrerupt așa că nu vă vom 
mai reține. O ultimă întrebare: 
nu cumva a fost pripit aleasă 
ziua de 22 martie, socotind că 
acum, cu nici două luni înain
tea startului C.M., Varșovia e 
copleșită de zăpadă ?

— Data e una de calendar in
ternațional, fixată de l.A.A.F. și 
acceptată de noi. Și pe motivul 
că, în a doua jumătate a lunii 
martie, temperatura obișnuită 
oscilează, la Varșovia, în jurul 
a 10 grade

— Vă mulțumim pentru in
formațiile furnizate și, firește, 
pentru frumoasele cuvinte ros
tite la adresa sportivilor ro
mâni. Dowidzenia.

Ovidiu 1OANITOAIA

Stanclu, Sîrbu și Coiocaru (D). 
Arbitri: CI. Murgulescu — A. 
Ion.

Ultima partidă a zilei, care a 
adus față în față formațiile 
TRACTORUL BRAȘOV și PO
LITEHNICA TIMISOARA. a 
fost cea mai disputată. Gazdele 
au primit o dîrză reDlică din 
partea studenților. Fără a fi

VARȘOVIA, 9 (prin telefon 
de la trimisul nostru). în run
da a 4-a a „zonalelor" de șah, 
marele maestru român Mihai 
Șubă a obținut o frumoasă vic
torie în fața campionului po
lonez Marek Ilawelko. A fost 
o partidă de luptă, cu multe 
momente interesante, pe care 
jucătorul nostru le-a rezolvat 
cu succes, în stilul său carac
teristic. Cu o mutare înaintea 
controlului de timp, Șubă a 
făcut un spectaculos sacrificiu 
de damă prin care și-a în
cheiat combinația cîștigătoare. 
în aceeași grupă, a doua, A- 
drian Negulescu a remizat cu 
cehoslovacul Ales Pekarek. A- 
celași rezultat a fost înregis
trat în partida Negulescu — 
Șubă, întreruptă în runda an
terioară.

Iată și celelalte rezultate din 
această grupă: Pinter — Kr. 
Gheorghiev 1—0, Ftacnik — 
Prandstetter 1—0, Inkiov — 
Farago remiză, Sznapik — 
Staniszcwski întreruptă. De re
marcat performanța marelui

ȘAHIȘTII IEȘENI ÎNVINGĂTORI
Da Iași s-a desfășurat dubla în- 

tilnire internațională amicală de 
șah dintre Politehnica Iași șl o 
selecționată a clubului sportiv 
Rezervele de Muncă din U.R.S.S. 
Șahiștii ieșeni au obținut o pres
tigioasă victorie termlnînd învin
gători la scorul de 9,5—6.5.

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
• NEW YORK. Desfășurat la 

West Allis (Wisconsin), Cam
pionatul Mondial feminin de 
patinaj viteză a fost cîștigat 
de Karin Kania (R.D. Germa
nă), care a totalizat la multi- 
atlon 176,721 p. Pe locurile ur
mătoare s-au situat coechipiera 
sa Andrea Ehrig — 177,358 p 
și olandeza Yvonne Van Gen- 
nip — 180,364 p în ultima zi 
a concursului, Karin . Kania 
și-a adjudecat victoria în pro-

NOI PERFORMANȚE VALOROASE
IN ÎNTRECERILE ATLETICE

BUDAPESTA • In cadrul con
cursului desfășurat tn sală la 
Budapesta, sportiva română Doi
na Melinte a terminat învingătoa
re In cursa de 800 m, fiind înre
gistrată cu timpul de 1 :59,00.

SOFIA • Proba feminină de a- 
runcarea greutății din cadrul con
cursului de sală de la Sofia a 
fost ciștlgată de tînăra sportivă 
română Livia Meheș, cu perfor
manța de 19,25 m. Alte rezultate: 
săritura în înălțime: Stefka Kos- 
tadlnova (Bulgaria) — 2,00 m; 800 
m plat: Anuska Dimitrova (Bul
garia) — 2:06,09.

MACOLIN e Cu prilejul con
cursului de la Macoltn, elveția
nul Werner Gilnthdr a stabilit un 
nou record mondial pe teren a- 
coperlt la aruncarea greutății, cu 
rezultatul de 22,26 m.

PENZA ® Cu prilejul campio
natelor U.R.S.S. ce se desfășoară 
la Penza, Natalia Lisovskaia a 
stabilit un nou record al U.R.S.S. 
în proba de aruncarea greutății 
cu performanța de 22,14 m. Pe lo
cul secund s-a clasat Natalia Ar- 
hlmenko — 21,07 m. Alte rezulta
te: femei: 60 mg: Natalia Grlgo- 
reva — 7.90: 400 m: Marla plnl- 
ghina — 52,03; proba de 1 500 m 
a fost ciștlgată de Tatiana Samo- 
lenko — 4:08.63. tn timp ce la să
ritura tn lungime primul loc a 
fost ocupat' de Irlna Ojenko — 6.88 
m; bărbați: prăjină.: Gataulln — 
5.73 m; 400 m: Prosln — 47.37; 
60 mg- Kazanov — 7.61.

SENFTENBERG a In cadrul

A DE VOLEI (m)
deosebit de spectaculos, jocul a 
plăcut prin dăruirea cu care 
cele două echipe au abordat me
ciul. Remarcați: Zamfir, Căș- 
vean, Crișan (T). Orelt și Urzică 
(P). Arbitri: C Antonovici — Z. 
Moldoveanu

Marți, de la ora 12,30: „Poli" 
- Rapid, C.S.M.U. — Delta și 
Relonul — Tractorul.

, maestru maghiar Jozsef Pinter,
* care se află la a patra victo

rie consecutivă și conduce de
tașat tn clasament, cu 4 p. II 
urmează Farago și Ftacnik. cu
2,5 p, Sznapik 2 p (1), Șubă, 
Kr. Gheorghiev, Inkiov 2 p. Ne
gulescu, Hawelko 1,5 p, Sta- 
niszewski 1 p (1), Pekarek, 
Prandstetter 1 p.

In prima grupă, două remize 
au fost trecute în dreptul ju
cătorilor români, Florin Gheor
ghiu a terminat egal cu Kiril 
Gheorghiev, iar Mihail Marin 
cu Lazlo Hazai. în alte parti
de : Mokry — Jansa 1—0, Ra
dulov — Kuczinski 1—0, Sax — 
Andonov și Schmidt — Csom 
remize. Clasamentul, după pa
tru runde: Andonov, K. Gheor
ghiev, Schmidt, Mokry, Hazai
2.5 p, Gheorghiu, Sax, Csom. 
Radulov 2 p. Marin, Kuczinsky
1.5 p, Jansa 0,5 p.

După o zi de odihnă, turne
ele zonale continuă cu dispu
tarea celei de-a 5-a runde.

Pdrilt ȘTEFANOV

Da prima masă a întîlnirii Foi
șor l-a învins pe Epișin, iar alte 
victorii au fost obținute de ieșe
nii Bozan, Pancu și Mihăilescu. 
tn confruntarea feminină. Marga
reta Perevoznic a consemnat două 
remize cu sovietica Natalia Polna- 
reva. (Al. NOUB, coresp.)

ba de 1 500 m, cu timpul de 
2:08,90, iar Andrea Ehrig a*  
ocupat primul loc la 5 000 a 
- 7:46,96.
• ROMA. Proba de comb: 

nată nordică din cadrul Cam 
pionatelor Mondiale de schi 
fond pentru juniori, competiție 
ce se desfășoară la Asiago (Ita 
lia), a fost cî.știgată de Thomas 
Prenzel (R.D. Germană), cu un 
total de 425,98 p. Pe locurile 
următoare s-au clasat Trond-

eamplonatelor R.D. Germane, des
fășurate la Senftenberg, record
mana mondială Heike Drechsler a 
ctștlgat săritura în lungime cu 
7,02 m, urmată de Helga Radtke
— 6,96 m. Cu un rezultat bun s-a 
Încheiat șl proba masculină de 
săritură tn înălțime, tn care 
Gerd Wesslg a obținut 2,30 m. 
Alte rezultate: bărbați: lungime: 
Beer — 7.88 m; 400 m: Scheming
- 46,70; femei: 60 m: GOhr — 7,11; 
«30 m: Busch — 01,10; greutate: 
Hartwig — 20,75 m; 60 mg: Osch- 
kenat — 7,86 .

TOKIO • Japonezul Hlroml Ta- 
nlgucltl a terminat tnvlngător tn 
concursul de maraton de la To
kio, fiind înregistrat cu timpul 
de 2.10:06. Pe locurile următoare 
s-au situat coechipierul său Te- 
keyuk! Nakayama — 2.10:33 și e- 
tloplanul Abebe Mekonnen — 
2.11:54-

TUNISIA - AUSTRIA 1-3 (1-1)
Pregătlndu-se pentru prelimina

riile C.E., echipa Austriei a sus
ținut un med amical la Tunis, 
eu reprezentativa țării gazdă, de 
care a dispus cu 3—1 (1—1). Go
lurile au fost marcate de Polster 
(mln. 44 șl 67) șl Ogrls (mln. 65) 
respectiv Henchlri (mln. 29). în 
fața celor 10 000 de spectatori, e- 
chlpa Învingătoare a aliniat for
mația: Llndenberger — Pezzey, 
Pieslnger, Zsak, Brauneder, we
ber, Klenast (Weinhofer), werner, 
Baumclstcr, Ogrls, Polster.

ALTE REZULTATE
• Intr-un meci eonttnd pentru 

grupa a 5-a a preliminariilor cam
pionatului European, la Nicosia 
Ungaria a dispus cu scorul de 
1—0 (0—0) de formația ciprului, 
unicul gol al partidei fiind Înscris 
de Boda, tn mln. 49.
• tn campionatul Scoției, frun

tașele clasamentului au obținui 
noi victorii: Celtic Glasgow a în
trecut, pe teren propriu, cu 3—o 
pe St. Mlrren, tn timp ce Glas
gow Rangers a cîștigat cu 5—2. Ir

t PE SCURT ©
HANDBAL 6 Competiția femi

nină' de la Cheu (Cehoslovacia) 
s-a incheiat cu victoria selecțio
natei Cehoslovaciei — 9 p, urma
tă de echipele U.R.S.S. șl Unga
riei — eu ctte 7 p. Austriei — 5 p. 
Bulgariei șl R.F. Germania — cu 
cite 1 p. Formația U.R.S.S. a În
trecut cu scorul de 28—22 (14—13) 
selecționata Bulgariei, Iar repre
zentativa Ungariei a dispus la li
mită cu 23—22 (11—10) de echipa 
Austriei. In ultima zl a turneului 
s-au înregistrat următoarele re
zultate: Cehoslovacia — U.R.S.S. 
21—20 (9—9); Ungaria — R.F. Ger
mania 22—20 (12—S) ; Austria — 
Bulgaria 28—24 (13—12).

LUPTE • în ultimul meci al 
turneului pe care l-a întreprins tn 
U.R.S.S., echipa de lupte libere a 
S.U.A. a tntîlnlt la Leningrad se
lecționata țării-gazdă. Sportivii 
sovietici au clștlgat cu scorul de 
9—1.

RUGBY • In „Cupa r.I.R.A." 
Franța a tnvlns ’Portugalia 38—6 
(22—3) .

SCRIMA • In primul tur al 
Cupei Campionilor Europeni la 
sabie pe echipe, competiție ce se 
desfășoară la Budapesta, scrime- 
rii de la Steaua București au în
trecut cu scorul de 9—5 formația 
O.F.S. Bonn, Iar Legia Varșovia 
a dispus cu 9—1 de Panelllnlor 
(Grecia).

TENIS A Intr-o partidă demon
strativă disputată la Dortmund, 
campionul vest-german Boris 
Becker l-a Întrecut cu 6—4, 6—3 
pe jucătorul suedez Stetan Edberg 
• Jucătoarea sovietică Natalia 
Bikova a ellminat-o cu 3—2. 6—1 
pe Grace' Kim (S.U.A.). tn opti
mile de finală ale turneului femi
nin' de la Wichita (S.U.A.). In 
finală : Barbara Potter (S.U.A.) 
— Larisa Savcenko (U.R.S.S.) 
7—6. 7—6

TENIS DE MASA • tn locali
tatea olandeză Hulzen s-a desfă
șurat meciul dintre echipele Olan
dei șl Bulgariei, eonttnd pentru 
„Cupa ligii europene". Gazdele au 
obținut victoria eu scorul de 6—1.

Katarina Witt (R. D. Germa
nă) a ciștigat pentru a cincea 
oară titlul de campioană con
tinentală la patinaj artistic

Arne Bredesen (Norvegia) — 
416,82 p și Marko Frank (R.D. 
Germană) — 410,30 p Proba 
de sărituri de la trambulină 
a revenit sportivului finlandez 
Ari-Pekka Nikkola. cu un to
tal de 228,8 p (sărituri de 95 
m și 94,5 m). Pe locul doi s-a 
situat Mike Arnold (R.D. -Ger
mană) — 214,4 p, iar locul trei 
a fost ocupat de Dieter Thoma 
(R.F. Germania) — 211.3 p.

deplasare, cu Midlothian. Alte re
zultate: Aberdeen — Motherwell 
l—0. Clydebank — F.C. Dundee 
1—1, Dundee United — Falkirk 
5—1, Hamilton — Hibernian 0—1. 

_ Pe primele locuri tn clasament: 
' Celtic Glasgow 49 p, Glasgow Ran
gers 47 p (un joc mai puțin), 
Dundee United 44 p.

® Continutndu-șl turneul In 
Brazilia, echipa R.P. Chineze a 
jucat la Itabuna, cu formația lo
cală. Gazdele au obținut victoria 
cu 1—0.
• Formația poloneză Legia Var

șovia a evoluat in R.F. Germania, 
juclnd cu echipa V.f.B. Stuttgart, 
cu care a terminat la egalitate: 
l—l (0—1).

9 Turneul de sală de la Lenin
grad a continuat cu ultimele 
partide din grupe: Lechla Gdansk 
— Dinamo Leningrad 1—0, Trakla 
Plovdiv — Dynamo Dresda 2—1. 
tn finală, se vor lntilnl Zenit Le
ningrad și Lechia Gdansk.
• tn meci amical la Budapes

ta: Honved — Sturm Graz 2—0 
(2—0). Au înscris: Fodor (mln. 3) 
jl LIppai (mln. 26).
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