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IN PRIM PLAN, SPORTURILE DE IARNA
la vatra Damei, într-o ambianța sărbătoreasca, specified competițiilor de mesă

AU FOST DESEMNAȚI CÎȘTIGĂTORil „CUPEI
® De joi, în aceeași primitoare așezare suceveana, 

finalele „Cupei Pionierul"
Anul acesta, suita finalelor 

pe țară ale Daciadei albe a 
fost deschisă de schiorii din 
întreprinderi și instituții, care

și-au disputat „Cupa U.G.S.R.", 
aflată la a 19-a ediție, compe
tiția — inițiată și organizată 
de Consiliul central al U.G.S.R.

Secvență din proba feminină de ștafetă a „Cupei U.G.S.R." des
fășurată la Vatra Dornei Foto: Gabriel MIRON

0 importantă competiție internațională organizată la București

CAMPION A TUL EUROPEAN DE HOCHEI

JUNIORI, GRUPA B
Printre marile competiții in

ternaționale pe care țara noas
tră le va găzdui anuil acesta 
se numără și Campionatul Eu
ropean de hochei pentru ju
niori, grupa valorică B, pro- 

, gr-amat să aibă loc în Capitală, 
la patinoarul „23 August", In 
perioada 3—9 aprilie. După 
cum le-a comunicat organiza
torilor forul internațional al 
hocheiului, —la competiție și-au 

SERIA .

anunțat participarea reprezen
tativele de juniori (18 ani) din 
Marea Britanie, Italia, Franța, 
Austria, Danemarca, Bulgaria și 
Iugoslavia, cărora li se alătură, 
firește, reprezentativa țării 
noastre, fostă participantă în 
grupa A a campionatului. Cele 
opt echipe au fost împărțite 
in două serii. A fost alcătuit 
și programul :

A
Bulgaria — Marea Britanie ; România — Italia. 
România — Marea Britanie ; Bulgaria — Italia. 
Italia — Marea Britanie ; România — Bulgaria. 

SERIA B
Frartța — Austria ; Danemarca — Iugoslavia. 
Danemarca — Austria ; Franța — Iugoslavia. 
Iugoslavia — Austria ; Danemarca — Franța.

9 aprilie : A/4—B/4 ; A/3—B/3; 
B/2—A/3 ; A/l—B/l.

Echipa clasată pe primul loc 
va promova în prima grupă 
valorică a Campionatului Eu
ropean.

La întreceri vor oficia și pa
tru arbitri români : Erail Both, 
Florin Gubernu, Gheorghe 
Mîcu, Dumitru Trandafir.

3 aprilie :
4 aprilie : 

aprilie :6

aprilie : 
april’e : 
aprilie :

3
4
6

După cum se vede, zilnic vor 
avea loc cîte două partide. 
Pentru fiecare serie se va al
cătui cite un clasament, în 
funcție de care competiția va 
continua astfel :

8 aprilie : ocupanta locului 3 
în seria A — ocupanta locului 
4 în seria B ; B'3—A/4 ; B'l— 
A/2 ; A/l—JV2.

După anul „șters"

al seniorilor...
RETROSPECTIVE 1986—=
- PERSPECTIVE 1987

TINERI! NOȘTRI
SUCCESELOR ANTERIOARE

JUDOKA

Sport tînăr în țara noastră, fără tradiție și 
cine știe ce experiență competițională, judo-ul 
ne-a oferit, totuși, satisfacții deosebite în anii 
din urmă. Din 1981, aproape în fiecare an spoT- 
tivii români au cucerit medalii la campionatele 
europene de seniori și chiar la oele mondiale. 
Mai mult, tr’oolorul românesc a fost înălțat de 
patru ori pe cel mai înalt catarg la C.E., iar 
la C.M. unul dintre reprezentanții noștri a ajuns 
în finala' „mare", cucerind medalia de argint. 
Nu intenționăm să faoem, însă, un istoric al 
judo-ului nostru, fiindcă avem azi în vedere doar 
retrospectiva lui ’86 și, firește, perspectiva aces
tui an. Am reamintit cîteva succese însemnate 
pentru a avea un „punct de plecare". Pentru 
că una e cînd sînt sportivi capabili să se mă
soare de la egal la egal cu adversarii, așa cum 
au făcut-o de atîtea ori reprezentanții țării 
noastre, și alta e — cum s-a întîmplat în 1986 

— cînd jumătate dintre sportivii români prezenți 
la singura competiție de amploare a anului se 
aflau la ora debutului. In mod firesc, toată 
atenția s-a îndreptat spre întrecerea continen
tală, care a avut loc, la începutul lunii mai, la 
Belgrad. în echipa țarii noastre au intervenit

POT REINNODA ȘIRUL
cîteva schimbări însemnate, privindu-i tocmai 
pe sportivii care aveau înscrise in cărțile lor 
de vizită cele mai valoroase performanțe. Ne 
referim, îndeosebi, la Mircea Frățică și la Ilie 

. Șerban, ambii medaliați cu aur la „europene".
Primul s-a retras din lot, nemaiputîndu-se în
cadra în limitele categoriei de greutate în care 
cunoscuse consacrarea în arena internațională, 
iar al doilea n-a avut acordul Centrului de me- 
dic'nă sportivă, în urma unui traumatism. A- 
cestor absențe de marcă li s-a adăugat și aceea 
a „semigreului" Costel Năft'ică, ieșit din vede

rile selecționerilor după mulți ani de prezență 
ca titular al categoriei respective la lotul repre
zentativ. Iar la mijlocie nu am mai avut vreun 
concurent la C.E; și C.M. de cîțiva ani buni. 
Astfel, la „europenele" de la Belgrad au fost 
prezenți doar șase sportivi români, dintre care 
trei erau debutanți : Dorin Drîmbe (categoria 
semiușoairă), Adrian Clinei (semigrea) și Valen
tin Bazon (open). Speranțele noastre se puneau 
doar în „greul" Mihai Cioc și, intr-o oarecare 
măsură, în „ușorul" Ștefan Nagy, ambii cu me-

Costin CHIRiAC

(Continuare in pag 2-3)

Proletari din {oale țările, unlfi-vd 1

I

U.G.S.R." LA SCHI
și Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și _ Sport — a 
însemnat o reușită pe toate 
planurile: alegerea locului fi
nalelor s-a dovedit inspirată. 
Vatra Dornei. pe ale cărei 
pîrtii de pe Dealul Negru și 
Runc zăpada fiind așternută în 
strat de aproape un metru, a 
oferit condiții optime de desfă
șurare a probelor ; populariza
rea întrecerilor a fost la înăl
țime, mii de spectatori — 
locuitori ai orașului și din co
munele învecinate (Iacobeni,

Tiberiu STAMA

(Continuare in vag. 2-3)

PREOCUPĂRI SUSȚINUTE PENTRU
INTERNATIONALE VALOROASE
Clubul bucureștean Olimpia 

se numără printre cele mai 
puternice din țară, ocupînd, în 
ultimii ani, un bine meritat 
loc 3, după Steaua și Dinamo. 
Nu exagerăm cu nimic în afir
mația noastră. Pentru că. nu
mai dacă ar fi să enumerăm 
performanțele Maricicăi Puică, 
și cititorul ar fi edificat. Va
loroasa noastră atletă a ocupat, 
în 1986, primul loc Ia 1500 m 
și cel secund în clasamentul 
general al „Marelui Premiu", 
a obținut „argintul" la Cam
pionatele Europene — proba 
de 3000 m — și a stabilit 4 
noi recorduri, dintre care unul 
mondial și 3 naționale.

Să menționăm și pe Paula 
Ivan care, la ..naționalele" de 
sală, recent desfășurate la Ba
cău, a avut o excelentă com
portare in probele de 1 500 și 
3 000 m, corect nd și recordul 
țării (la 3 000 m) deținpt de 
Puică.

Și halterele — disciplină cu 
rezultate foarte bune la noi în 
țară în ultimul timp — au per
formeri de rezonanță internațio
nală care au pornit de la O- 
limpia. In prezent, secția are 
cîteva elemente tinere, de ma
re perspectivă, dintre care se 
desprind Augustin Culici, Vic
tor Roșu și Traian Cihâreanu. 
Canotajul feminin reprezintă 
o altă secție fruntașă a clubu
lui, Livia Tieanu fiind compo-

„NAȚIONALELE" DE SALA '87 
ALE ATLEȚILOR SENIORI,

SUPERIOARE CELOR DIN '86
® Paula lvanf atleta nr. 1 a 
competiției, a realizat un va
loros record național la 3 000 m

Pentru al doilea an consecu
tiv întrecerile Campionatelor 
Naționale de atletism ale se
niorilor s-au desfășurat în sala 
din Bacău, în condiții dintre 
cele mai bune. Subliniem de 
la bun început faptul că, la 
această oră. Bacăul deține o 
remarcabilă capacitate organi-

Ieri a plecat într-un turneu 
peste ocean un grup de atlețl 
români care, în final, vor lua 
parte și ia prima ediție a 
,C.M. de sală, la 7—8 martie la 
Indianapolis. Este vorba de : 
Văii ionescu — lungime, Vio
leta Beclea — 800 m, Sorin Ma
tei — Înălțime, cărora 11 se va 
adăuga 
deja în

Marlclca Puică, aflată 
S.U.A.

zatorică, 
atletism 
bine instruit, 
buincioase

un c?rp de arbitri de 
competent, exigent, 

.uit, condițiile tre- 
desfășurării unei 

competiții atletice de anver
gură.

La modul general se poate 
afirma că ediția din acest an 
â Campionatelor Naționale a 
fost superioară ediției trecute 
(prima în care au fost decer
nate titluri de campioni și în 
probele de alergare mai lungi 
de 60 m), atît ca participare, 
cît mai ales ca rezultate la 

»

nentă a echipajului de 8+1, 
medaliat cu bronz la ultime
le „mondiale". Iar tirul — cu

însemnări de la plenara
clubului Olimpia

Roxana Lămășanu, ocupanta 
locului 3 la C.M., la 60 focuri 
culcat — și caiacul-canoea în
tregesc bilanțul celor 5 disci
pline de nivel olimpic.

Echipa de baschet a dat spor
tive lotului național, printre

Finalele Daciadei și ale Campionatelor Naționale de tir redus

SCHIMBARE DE GENERAȚII
LA PROBELE FEMININE DE PUȘCA?

Citevă principale aspecte se 
desprind d'n modul de desfă
șurare și din rezultatele obți
nute la finalele Daoiadei și ale 
Campionatelor naționale de tir 
redus, desfășurate în sala Di
namo, la probele de pușcă. în 
primul rînd, se constată că 
noua generație de trăgătoare a 
început să ocupe locurile frun
tașe ale ierarhiilor, cu largul 
aport al ASA-Metalica Oradea, 
ale cărei tinere sportive au 
cîștigat ambele titluri. Se mută 
astfel centrul de greutate al 
probelor feminine de pușcă ? 
Să mai vedem. Concomitent, 
marile cluburi p erd din pozi
țiile fruntașe de pnă *acum, 
motiv pentru care publicăm, 
în totalitate, clasamentul pe 
echipe la feminin. în întrece
rea masculină individuală, e 
de semnalat urcarea lingă po
diumul ocupat de trăgători con- 
sacrați (Antonescu, Joldea, 
Stan), a foarte tiner lor O. Ma
rin și T. Bălan, încă juniori, 
în finala de opt s-a mai califi
cat și un alt tir.ăr. C. Cioc, cu 
toții întrecînd astfel o serie de 
trăgători cu vechi state de ac-

Concursul de înot de la Moscova

ALTE TREI VICTORII ROMÂNEȘTI
MOSCOVA, 16 (Agcrpres). în 

concursul internațional de na- 
tație de la Moscova înotătoarea 
româncă Luminița Dobrcscu s-a 
situat ne locul I. în proba de 
50 m liber, cu timpul de 26:38. 
Aceasta a fost a patra victo
rie repurtată de Luminița Do- 
brescu în competiția desfășu
rată la bazinul ..Olimpiski" din

lolanda Oanfă
nivel de vîrf și în ansamblu. 
Vedeta competiției a fost, in
discutabil. tînăra alergătoare 
Paula Ivan, de la clubul bucu- 
reștean Olimpia (în vîrstă de 

care a dominat si a 
, „ de o manieră de-a 

dreptul impresionantă cursele
Romeo VILARA

24 ani), 
cîștigat

(Continuare in vag 2-3)

PERFORMANȚE
care se numără Romela Cristea 
și Marilena Marinache. Alături 
de baschet, boxul, ciclismul, 
pentatlonul modern și popicele 
(băieți) sînt disciplinele de ni
vel internațional, existînd pers
pectiva ca două-trei din ele să 
devină. In cel mai scurt timp, 
olimpice.

Clubul are o puternică bază 
materială : sală de jocuri, te
ren de fotbal și rugby, bazin 
de înot. în ultimii ani, condu
cerea clubului a pus tot mai 
mult accentul pe mărirea și 
îmbunătățirea acesteia, permi- 
țînd astfel sportivilor să obți
nă, în continuare, cît mai mul
te rezultate foarte bune pe

Doina STĂNESCU

(Continuare' in pag. 2-3)

tivitate pe standurile concursu
rilor interne sau internaționale.

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
10 metri, feminin, individual : L 
IULIANA CRĂCIUN (ASA-ME
TALICA ORADEA) 434,6 (386+98,6) 
p ; 2. Minerva Popa (Universi
tatea Cluj-Napoca) 481,3 (382+
99,3) p ; 3. Aurora Ștefan (Olim
pia) 480,4 (384 +96,4)
mitra Matgi ~ ’ 
(377+101,3) p ;
(ASA-Metalica)

6. Roxana
477,5 (3781-99,5)
ASA-METALICA 
p ; 

d :

p ; 4. Du- 
(Dinamo) 4784 

5. Niculina Iosif 
477,6 (380+97,6)

Lămășanu (Ollm- 
p ; echipe 1 

ORADEA 
2. Dinamo București U 

; 3. Olimpia II 1120 p ; 4.

p ; 
pia)

1’137
1126
CSU Brașov 1116 p ; 5. Olimpia I 
1114 p ; 6. Dinamo București
1110 p ; 7. Steaua n 1110 p ; 8. 
Steaua I 1107 p ; 9. IEFS 1090 p; 
masculin, individual : 1. E. AN
TONESCU (DINAMO) 683,6 (583-j- 
100,6) p ; 2. I. Joldea (Dinamo) 
681,8 (582 + 99,8) p ; 3. C. Stan
(Steaua) 677,8 (575 + 102.8) p ; 4.
F. Cristofor (Steaua) 676,1 (573+ 
98,1) p ; 5. O. Marin (Unirea
Focșani) 674.2 (574+100,2) p ; 6.
T. Bălan ‘ ---------------
99,7) p : 
1735 p; 2.
Steaua I 1700 p.

5. O. Marin
674.2 (574+100,2)

(Olimpia) 671,7 (572+ 
echipe : 1. DINAMO
steaua n 1718 p; 3.

Radu TIMOFTE

capitala sovietică. Proba femini
nă de 800 m liber a fost cîstigată 
de Eniko Palencsar (România), 
cronometrată cu timpul de 8:42.21.

în cadrul aceluiași concurs, 
Anca Pătrășcoiu s-a impus 
net în proba de 200 m spate, 
cu timpul de 2:14,14.



Etapă intermediară in Divizia A de baschet (mj

MECIUL RAPID - FARUL, PRINCIPALA ATRACȚIE SPORTUL STUDENȚESC BUCUREȘTI. NEÎNVINSĂ lN TURNEUL A/2

Campionatul Național mascu
lin va continua prin etapa a 
18-a (intermediară), care se va 
desfășura miercuri și joi. Din 
program se desprinde meciul 
dintre echipele Rapid și Farul, 
ambele candidate la turneul 
final 1—4 al competiției.

Programul etapei — grupa 
1—6 : Rapid — Farul CSȘ 1 
Constanța (rezultate anterioare: 
3—3), Dinamo București — Di
namo Oradea (6—0) ; partida 
ICED CSȘ 4 București — Stea
ua s-a disputat săptămîna tre
cută ; grupa 7—12 : Politehnica 
CSȘ Unirea Iași — CSU Ba
lanța Sibiu (2—4), Politehnica 
Sportul Studențesc București — 
Universitatea CSȘ Viitorul 
Cluj-Napoca (3—3), Academia 
Militară Mecanica Fină Bucu
rești — RAMIRA Baia Mare 
(5-1).

In Capitală, întîlnirile se vot 
desfășura astfel — SALA FLO- 
REASCA, miercuri de la ora 
12, joi de ia ora 8,30 : Politeh
nica București — Universitatea 
Cluj-Napoca, Academia Milita
ră — RAMIRA, Dinamo Bucu
rești — Dinamo Oradea ; SALA 
RAPID, ora 16 și ora 10,30: 
Rapid — Farul.

După rezultatele înregistrate 
la sfîrșitul săptămînii trecute, 
tn întrecerea băieților interesul 
major îl prezintă disputa pen
tru locurile 3 și 4. ale căror

„CUPA U. G. S. R.“ LA SCHI
(Urmare din pag. 1) 

Dorna Candreni, Dorna-Arini, 
Șaru Dornei etc.) sau oameni 
ai muncii veniți în stațiune, 
la odihnă sau tratament bal
near — ținînd să urmărească 
evoluția concurenților, a celor 
aproape 400 de schiori din în
treaga țară (cei mai buni din 
aproape 30 000 cîți au luat par
te la etapa de masă a .Cupei 
U.G.S.R.").

Mai mult deeît edițiile pre
cedente, cea actuală a antre
nat un număr sporit de tineri, 
atrași mai ales de probele al
pine (desigur, și în condițiile 
unei ierni bogate în zăpadă, în 
toate județele situate de o par
te și de alta a arcului carpa
tic și chiar în cele submonta
ne), cu o evoluție mai mult 
deeît promițătoare. Și un alt 
amănunt demn de relevat : mai 
bine de 60 ja sută dintre fi
nalist! au concurat pe pirtiile 
din Vatra Dornei cu schiuri 
de producție românească, re
alizate la Reghin.

Cum era și de așteptat, în
trecerile au fost dominate de 
reprezentanții unor județe cu 
profil montan, recordul reali- 
zîndu-i sportivii din Prahova, 
cu două locuri I în probele 
alpine, ambele la bărbați. Cele
lalte locuri I pe podium au 
fost ocupate de reprezentanții 
județelor Brașov și Harghita 
la fond. Hunedoara și Buzău 
la alpine-femei. Dar, în clasa
mentul general, punctele cele 
mai multe le-au adiționat spor
tivii județului-gazdă. Suceava, 
lotul cel mai omogen, exce
lent pregătit de animatorii 
schiului din Vatra Dornei, pro
fesorii de educație fizică Stela 
Petru și Paul chiriluș, folosind 
o largă masă de începători în 
sporturile de iarnă din Vatra 
Dornei, Cîmpulung Moldove
nesc, Crucea și Dorna Arini. 
Surpriza actualei ediții a „Cu
pei U.G.S.R." au constituit-o 
sportivii județului Botoșani si
tuați pe locui 4 la fond fete, 
înaintea unor concurenți din 
județe cu tradiție în materie 
(Maramureș, Bistrița-Năsăud, 
Sibiu, Prahova etc.). Pare. în 
schimb, de neînțeles, absența 
de la finale a unui județ (Me
hedinți) cu unele promisiuni în 
sporturile de iarnă, cel puțin 
la etapele precedente...

Să consemnăm și rezultatele.. 
Fond-femei (ștafetă 3X1,5 km):
1. Brașov (Ionela Foriko 4-Ileana 
Olteanu + Maria Toma), 2. Al
ba, 3. Suceava, 4. Botoșani, 5. 
Maramureș, 6. Bistrița-Năsăud; 
bărbați (3X3 km) : 1. Harghi
ta (P. Dobreanu + S. Dobrea- 
nu + N. Kotfas), 2. Suceava, 3. 
Brașov, 4. Alba, 5. Maramu
reș, 6. Sălaj. Alpine, femei (19 
—25 ani): 1. Judith Kacso — 
Hunedoara, muncitoare, Combi
natul minier Petroșani, 2. Ma
riana Axinte — Prahova, 3. 
Lia Samoilă — Suceava, 4. Mi- 
haela Berindei — Alba, 5. Lu
minița Matei — Caras Severin, 
6. Letiția Pop — Mureș ; 26— 
35 ani : 1. Nela Simion — Bu
zău, profesoară de educație fi
zică, Școala nr. 11, 2. Nutzy 
Pucheanu — Brașov, 3. Juja 
Alecu — Hunedoara, 4. Iolanda 

ocupante vor lua parte — ală
turi de Steaua și Dinamo — la 
turneul final 1—4. în această 
luptă nu există favorită și.

Dispută aprigă pentru minge 
în meciul Robotul Bacău — 
Mobila Satu Mare, două din
tre cele mai tinere echipe ale

Diviziei A
Foto: Aurel D. NEAGU

Gherghei — Maramureș. ' 5. 
Maria Potîngă_ — Suceava, 6. 
Doina Necula — Prahova. Tra
seu : 400 m, 26 de porți. Băr
bați, 19—25 ani : 1. FI. Vintilă
— Prahova, muncitor, între
prinderea de cherestea Bușteni,
2. Gh. Fulea — Brașov, 3. Cr.
Mincic — Caraș-Severin, 4. Lă
țos Boite — Harghita. 5. R. 
Vaszito — Maramureș, 6. L. 
Rech — Mureș ; 26—35 ani :
1. M. Burchi — Prahova, mun
citor, întreprinderea de meca
nică fină Sinaia, 2. P. Arpad
— Harghita, 3. Șt. Petrea — 
Brașov, 4. D. Ciuntu — Sucea
va, 5. M. Radu — Sibiu, 6. I. 
Olteanu — București. Traseu : 
500 m, 40 de porți. Clasamentul 
general : 1. Suceava, 2. Brașov,
3. Hunedoara + Prahova. 4. Ma
ramureș.

★
Tot la Vatra Dornei, începînd 

de joi, pîrtiile de pe Dealul 
Negru. Runc si cea de sanie 
vor fi gazdele altui moment 
final al Daciadei albe prilejuit 
de competițiile rezervate pur
tătorilor cravatei roșii cu tri
color, care își vor disputa „Cu
pa Pionierul" la sanie, schi- 
fond, probe alpine și biatlon. 
Ei vor participa, de asemenea, 
la un carnaval și la o serie de 
acțiuni cultural-sportive sub 
genericul „Bucuriile Zăpezii". 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor și Consiliul 
Național pentru Educație Fizi
că și Sport, inițiatoarele și or
ganizatoarele acestor întreceri, 
ne-au comunicat și cifra co
piilor participanți — peste 1100. 
Cifră-record la nivelul acestor 
frumoase concursuri I

PLENARA CLUBULUI OLIMPIA
(Urmare din pag. 1)

plan internațional. Astfel, s-au 
reparat și amenajat sălile de 
haltere,' în conformitate cu ce
rințele performanței la cel 
mai înalt nivel, și a fost a- 
menajat un micro-hotel pentru 
sportivii clubului.

în prim-plan se află, desigur, 
preocuparea pentru autofinan
țare, idee care a fost pregnant 
subliniată și de președintele 
clubului. Aurel Dobincă, la re-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Sfîrșitul acestei săptămînl 

programează din nou o TRAGE
RE LOTO 2, care este șl ultima 
din acest trimestru. Deși acest 
gen de tragere a fost lansat de 
relativ puțină vreme, el s-a im
pus în cadrul sistemului Loto, 
atribuind importante cîștiguri In 
numerar șl autoturisme „Dacia 
1S00". După cum știți, spre deo
sebire de alte trageri Loto, la 
LOTO 2 se poate cîștiga și cu 
2 numere din 4 ale unei extra
geri, ceea ce constituie o im
portantă perspectivă de reușită. 
Nu uitati că șansele sporesc 
direct proporțional cu numărul 
biletelor procurate. 

după toate probabilitățile, si
tuația va fi clarificată numai 
după desfășurarea etapei a 20-a 
(28 februarie — 1 martie), cînd 
vor avea loc partidele Rapid 
— Dinamo Oradea și Farul — 
ICED, Cum tot în acele zile 
este programat și dublul meci 
Steaua — Dinamo, nu greșim 
apreciind etapa respectivă ca 
etapă a derbyurilor.

Deocamdată, iată clasamente
le la zi :

MASCULIN

1. Steaua 36 34 2 3658:2955 70
2. Dinamo 34 30 4 3421 :2716 64
3. ICED Buc. 36 11 25 3J40:3533 47
4. Dinamo Or. 34 11 23 2908:3229 45
5. Rapid Buc. 34 9 25 2818:3213 43
6. Farul C-ța 34 9 25 2826:3325 43

7. Acad. Mii. 34 26 8 3085:2843 60
8. CSU Sibiu 34 22 12 2S59:2747 56
9. RAMIRA 34 17 17 2910:2853 51

10. Polit. Iași 34 17 17 2893 :2947 51
11. Polit. Buc. 34 13 21 2820:2951 47
12. „U“ Cj.-N. 34 7 27 2801:3127 41

FEMININ
1. „U“ Cj.-N. 26 23 3 2372 :1803 49
2. Voința Buc. 26 15 11 1950:1882 41
3. Olimp’a 26 12 14 1731:1790 38
4. PoUt. Buc.. 24 11 13 1593:1678 35
5. Chimistul 24 11 13 1742:1862 35
6. Poli. Tim. 26 4 22 1739:2112 30

7. RaiS-d-Pr. 26 23 3 1954:1602 49
8. Voința Bv. 24 16 8 1814:1615 40
9. Comerțul 24 11 13 1659:1703 35

10. Robotul Bc. 26 8 18 1726 :1987 34
11. Mobila 24 10 14 1740:1752 34
12. CrișuQ Or. 24 6 18 1623:1857 30

(Urmare din pag. 1)

dalii la C.E. Ei însă n-au concu
rat la valoarea reală, ieșind 
nepermis de repede din cursă.
In final nici un sportiv român 
n-a urcat pe podiumul de o- 
noare ! A fost, frește, un e- 
șec, justificat doar într-o anu
me măsură de absențele celor 
mai valoroși judoka, dar și o 
consecință a pregătirii necores- 
punzătoare de care s-au făcut 
vinovați at t cei doi antrenori 
ai lotului. Gheorghe Ilie și 
Constantin Niculae — care n-au 
respectat întocmai planul apro
bat de Biroul federal — cît și 
conducerea federației respecti
ve, mulțumită cu relatările ce
lor doi antrenori, în locul unui 
control sistematic al modului 
cum se desfășurau antrena
mentele. Cînd mai erau doar 
două săptămîni, a intervenit și 
federația. însă era mult prea 
târziu...

Este adevărat că ediția de 
anul trecut a „europenelor" a 
fost apreciată unanim ca una 
dintre cele mai severe com
petiții dintre toate câte au fost 
pînă acum. Un singur argu
ment ni se pare edificator : 
numai un campion al edției 
precedente a reușit să-și păs
treze titlul. Dar, în nici un caz 
acest aspect nu poate fi o scu- 

centa plenară a acestei unităti 
sportive din Capitală. Pentru 
rentabilizarea acțiunilor pro
prii, funcționează — ca să 
dăm cîteva exemple — cursuri 
de culturism, iar în sezonul 
cald bazinul găzduiește cu bu
ne rezultate cursuri de inițiere 
în înot. Toate bineînțeles, cu 
dublu scop : sporirea venituri
lor proprii, dar și obținerea 
efectelor binefăcătoare asupra 
sănătății populației.

Din lucrările plenarei au re-

• Mîine, miercuri, 18 februa
rie, are loc tragerea obișnuită 
Pronoexpres, pentru care NU
MAI ASTĂZI vă mal puteți 
procura bilete eu numerele fa
vorite.

• Informăm pe iubitorii con
cursurilor Pronosport că în a- 
eeastă săptămină sînt programate 
exclusiv partide din campionatul 
primei divizii italiene (pauză și 
final), după cum urmează : 
1. Avellino — Ascoli ; 2. Brescia
— Como ; 3. Empoli — Atalanta;
4. Milan — Juventus (pauză) ;
5. Milan — Juventus (final) ; 6. 
Roma — Inter (pauză) ; 7. Roma
— Inter (final) ; 8. Sampdoria —

La Gheorgheni se dispută în 
aceste zile cel de-al șaselea 
turneu al echipelor din a doua 
grupă valorică. Din rezultatele 
înregistrate în primele trei zile 
de concurs Ies în evidență cele 
ale formației bucureștene Spor
tul Studențesc, care a terminat 
neînvinsă toate meciurile dis
putate. Dar cel mai frumos joc 
de pînă acum a foet cei dintre 
reprezentativele de juniori și 
de tineret. Spre surpriza gene
rală, juniorii au învins cu 7—6 
(3—2, 0—0, 4—4). Golurile au
fost marcate de Gali 3, Moho- 
rea 3 și Androne pentru învin
gători, respectiv Andraș 2, A. 
Nuțu, Szvitlak, Dimanche și 
Popovici.

Celelalte rezultate: Progre

METALUL RĂDĂUȚI DOMINĂ CAMPIONATUL Ă/î
Patinoarul din Suceava a 

găzduit săptămîna trecută în
trecerea formațiilor din Divi
zia A, grupa valorică III. A 
ieșit în evidență forma bună 
a echipei Metalul Rădăuți, care 
a câștigat toate partidele dis
putate. De remarcat că Pe
trolul Brașov nu s-a prezentat 
la turneu și a p'erdut toate 
meciurile cu 0—5.

Rezultatele : Metalul Rădă
uți : 8—3 cu Tîrnava Odorhei, 
3—2 cu Electromureș Tg. Mu
reș, 8—5 cu CSM Suceava, 
10—1 cu Unirea Tg. Secuiesc ; 
Tîrnava Odorhei, 8—4 cu Elec

zâ pentru comportarea neco
respunzătoare a sportivilor 
noștri. Cu titulari sau fără, 
judoul românesc putea, trebuia 
să continue șirul succeselor.

în schimb, tinerii judoka 
s-au remarcat. Stanică Olteanu 
(ușoară) a cucerit medalia de 
argint la Campionatele Euro
pene de tineret, Adrian Clinei 
(semigrea) a obținut „bronzul" 
la C.M. de tineret, iar Dragoș 
Bolbose (superușoară) și Flo
rin Lascău (sem’mijlocie) au 
fost medaliați cu bronz la C.E. 
de tineret. Pregătiți cu multă 
atenție, ei au reale perspective 
de a concura cu succes și în 
competițiile de seniori, mai a- 
les că aproape toți pășesc anul 
acesta pragul senioratului.

în ’87, sportivii noștri frun
tași din lotul „mare" au două 
mari competiții : campionatele 
europene de la Paris și cele 
mondiale de la Essen (R. F. 
Germania). Spre deosebire de 
alți ani, antrenorii loan Peirof 
și Constantin Niculae eu de 
astă dată posibilitatea de a 
„alege" la fiecare categorie. La 
prima, cea mai mică, (superu
șoară), emit pretenții apropia
te Dragoș Bolbose și Silviu 
Lazăr, la semi ușoară Ilie Șer- 
ban și Dan Mureșan, la ușoară 
Stanică Olteanu, Nicolae Jurcă 
și Ștefan Nagy, la semimijlocie 

ieșit, însă, și o seamă de ne- 
tmpliniri vizînd obiective ale 
performanței. S-a arătat, cu 
acest prilej, că rezultatele bas
chetului și boxului, de pildă, 
discipline în care s-au făcut 
importante investiții materiale 
și morale, au fost departe de 
cerințele realei competitivități. 
Iar concluzia în acest sens a 
fost firească: trebuie atinsă, 
în perioada imediat următoare, 
o nouă calitate a muncii și 
responsabilității tehnicienilor 
clubului, precum și o mai mare 
dăruire și disciplină din par
tea sportivilor.

Verona (pauză) ; 9. Sampdoria
— Verona (final) ; 10. Torino —
Napoli (pauză) ; 11. Torino —
Napoli (final) ; 12. Udinese —
Fiorentina (pauză) ; 13. Udinese
— Fiorentina (final).

• Jucînd la LOZ IN PLIC, 
puteți să vă procurați, pe lingă 
lozurile obișnuite. șl LOZUL 
AUTOTURISMELOR, emisiune 
speciali limitată, care atribuie 
cîștiguri deosebit de substanțiale. 
De altfel, A.S. Loto-Pronosport 
pregătește șl alte surprize, pen
tru sezonul care urmează. La a- 
gențiile și vînzâlorii volanți din 
rețea puteți obține toate infor
mațiile în acest sens.

sul Miercurea Ciuc — Lotul de 
tineret 5—2 (1—0, 2—0, 2—2), 
Sp. Studențesc București — 
IMASA Sf. Gheorghe 4—4 
(2—2, 1—1, 1—1), Viitorul
Gheorgheni — Lotul de juniori 
4—2 (0—1, 4—0, 0—1), Progre
sul — Sp. Studențesc 2—5 (2—2, 

0—2, 0—1), Sp. Studențesc — 
Lotul de juniori 5—4 (2—2, 
1—0, 2—2), Progresul — IMASA 
7—2 (4—1, 2—1, 1—0), Viitorul 
— Lotul de tineret 6—8 (1—3, 
4—2, 1—3).

CLASAMENTUL LA ZI
1. Progresul 23 19 1 3 132 -69 39
2. Viitorul 23 M 2 10 120-100 24
3. Lot de țin. 16 10 1 5 104- 75 21
4. Sp. Stud. 23 7 2 14 71-131 16
5. Lot de jun. 12 5 1 6 55- 58 M
6. IMASA 23 3 3 17 77-126 9

Cs. MALNAS1, coresp.

troni uireș, 3—0 cu CSM Sucea
va, 17—0 cu Unirea ; Electro- 
mureș, 12—2 cu CSM Suoeava, 
14—1 cu Unirea ; CSM Sucea
va — Unirea 9—4. Partidele au 
fost conduse de arbitrii Or. 
Covaliu, V. Butucel, C. Săndu- 
lescu, Gh. Bălășoiu, V. Stăncu- 
lescu și D. Georgescu.

In clasament, pe pr'mul loc 
a trecut Metalul Rădăuți (34 p), 
urmată de Tîrnava (33 p), Elec
troni ureș (27 p). CSM Suceava 
(18 p) Unirea (6 p) și Petrolul 
Brașov (0 p).
Ion MÎNDRESCU — coresp.

n 
r 
ii 
n 
’V 
Zi 
n 
1! 
ci 
c 
ii 
t( 
I. 
d 
li 
t 
r< 
ti 
c. 
si 
n 
u 
d 
n 
E 
Si 
n

c 
s 
■v 
s 
f 
c 
u
i1

de 1500 m și 3000 m. In prima, 
ea a realizat cu timpul de 
4:06,20 cel mai bun rezultat 
mondial al actualului sezon de 
concursuri pe teren acoperit. 
Ea a imprimat alergării un 
tempo foarte susținut, a reu. 
șit să se detașeze de principa
lele ei adversare (Junghiatu 
și Keszeg. care au și abando
nat). La 3000 m, duminică du.- 
nă-amiază. a dus cursa din 
cap în cap. reușind să înche
ie alergarea In timpul de 
8:46,45, de asemenea, unul din
tre cele mai bune din lume. 
Acest rezultat este superior, 
cu multe secunde, colegei sa
le de club, Maricica Puică 
(8:53,4 din 1935, de la New 
York). Paula Ivan este pre
gătită de antrenorul emerit Ion
Puică, dar acum la Bacău ea 
a fost îndrumată de antreno
rul Gheorghe Ghipu, încă re
cordman național la 1500 m.

A doua performeră a con
cursului a fost, după părerea 
noastră, sprintera Iolanda 
Oanță, de la Rapid București, 
cîștigătoare detașată în cursele 
de 200 m. 400 m și în cadrul
ștafetei „celor patru ture", a 
doua (la numai o sutime) pe 
distanța de 60 m, Tînăra Oan
ță, pregătită de Mihai Zaha. 
ria. se prezintă acum mult 
mai bine deeît în sezonul tre
cut cînd, practic dintr-o ne 
cunoscută, a devenit record
mană națională la 200 m (!)

Craioveanul Sorin Matei 
pregătit de Nicolae Mărășescu 
a fost. în mod cert, liderul 
întrecerilor masculine cu re
zultatul său de 2,30 m la să
ritura în înălțime. Este al 
15-lea concurs în care Mate; 
a trecut această înălțime, dar
astentăm să-l vedem încă si
mai sus ! E bine să nu uite
Sorin că, de pildă, anul tre
cut la C.E. de sală de la Ma
drid l-a întrecut pe actualul
recordman mondial indoor al 
probei, suedezul Patrik Sj6- 
berg !...

O probă foarte spectaculoa
să a fost cea de săritură în
lungime femei în care cele
două protagoniste au fost Văii 
Ionescu și Marieta Ucu. Pri
ma a cîștigat cu un rezultat 
mulțumitor — 6.89 m (a mai 
avut sărituri de 6,87 m, 6,81 
m, 6.77 m). Hunedoreanca Ilcu 
realmente a strălucit prin 
constanță: 6,80 m — 6,76 m —
6.74 m — 6,75 m — 6,72 m —
6.75 m in maniera de altăda-

Florin Lascău și Dan Rad, la n 
mijlocie Petre Anițoaie, Alber- t 
to Simion și Nicolae Iosif, la 1; 
semigrea Adrian Clinei și Va- C 
lentin Oiței, la grea Mihai I 
Cioc și Marian Grozea, la open C 
Valentin Bazon și Arcadie 1 
Mariași. E

Sperăm- că în acest an — s 
după pregătirile la nivelul ce- b 
lor mai înalte exigențe — * 1 * * * * * * * * * *
vom avea din nou prilejul să ® 
consemnăm succese de presti- j 
giu pentru judoul românesc. (

CAMPIONATELE DE
(Urmare din pag. 1)
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I UN COLOCVIU EFICIENT, CARE ȘI-A
Colegiul central ai Arbitrilor 

Ia organizat la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, la Pitești, cursul 
de instruire a „cavalerilor flu
ierului" din lotul divizionar A. 

IO acțiune specifică, între două 
stagiuni competiționale, mo
ment de analiză, dar și de 

I perspectivă, avînd un obiectiv 
binecunoscut, acela de îmbu
nătățire a arbitrajelor. Ca de 
fiecare dată s-a dorit ca acest

ATINS OBIECTIVUL
AL FORMAȚIEI NOASTRE CAMPIOANE

Colegiul central ai Arbitrilor

Ibinecum 
nătățire

I colocviu să constituie un cît 
mai eficient punct de plecare 
în perspectiva obligațiilor care

I
revin arbitrilor în sezonul 
care urmează, dar și în pers
pectivă. Și se poate afirma că 
pe ansamblu el si-a atins sco-

— asa cum afirma Fr. Colossi, 
președintele colegiului — re- 
gretul că ele nu au atins încă 
acea ștachetă conformă cu 
realele disponibilități ale com- 
ponenților lotului divizionar 
A, aspect care va sta mult mai 
pregnant în atenția Colegiului 
central. Nu au fost omise nici 
deficiențele constatate în turul 
actualului campionat. Ele s-au 
regăsit în ingenioasele portre
te făcute fiecărui arbitru în 
parte, cuprinzînd aprecieri, dar 
și recomandări, mai ales spre 
o autoanaliză, astfel Incit pro
porția reușitelor să fie ctt mai

Ipul, In primul rînd datorită 
preocupărilor membrilor Cole
giului central care au știut să

I ofere desfășurării cursu' 
cadru inedit, astfel îneît 
nu intre pe făgașul

Cursul de perfecționare

minîcă. la Empoli, Steaua a în
tâlnit formația gazdă, de ase
menea din prima ligă, de care 
a dispus cu 1—0 (1—0) prin go
lul marcat 
Campioana 
formația : 
Bumbescu, ___  _____
lescu (min. 58 Weisenbaeher) 
— Stoica. Bălan (min. 55 Ma- 
jaru), Boloni. Hagi — Lăcătuș. 
Piturcă. Trimisul redacției „La 
Gazzetta dello Sport" la meci 
notează : „Campioana română a 
impresionat prin tehnica rafi
nată a jucătorilor ei. printr-un 
joo de mare mobilitate, care 
i-a permis să efectueze nume
roase contraatacuri. Steaua pu
tea să realizeze o victorie mai 
categorică, dar a ratat foarte 
mult." Următorul ioc ca avea 
loc la 19 februarie, la Torino, 
in compania lui A. C. Torino...

Steaua pregătește cu maximă 
seriozitate, printr-un dens pro
gram de antrenamente și parti
de de verificare, importantul ioc 
de la Monte Carlo. Toți com
ponenta lotului sînt animați de 
dorința de a realiza o partidă 
demnă de o finală a Supercu- 
Dei si o performantă de mare 
prestigiu pentru palmaresul 
clubului campion si al fotbalu
lui nostru.

Am intrat in săptămina me
ciului pentru 
EUROPEANA, 
loc la 24 februarie la Monte 
Carlo si va opune pe dețină
toarea CuDci Campionilor Euro
peni. STEAUA. cîșfigătoareî 
Cupei Cupelor. DINAMO KIEV. 
In vederea Importantei partide, 
fotbaliștii noștri au susținut în 
ultima 
multe 
Astfel, 
neu în 
un bogat program de pregătiri 
au susținut si două meciuri: 
3—2 cu formația elvețiană Lo
carno (au marcat Piturcă. Lă
cătuș. Rotariu) si 2—2 cu e- 
chipa vest-germană Borussia 
Monchengladbach (autorii golu
rilor Piturcă si Balint). La a- 
cest turneu nu au participat 
iucătorii convocati la lotul o- 
limpic (Majaru, Bălan. Weisen- 
bacher si Cireașă).

Actualmente, formația noastră 
campioană efectuează un tur
neu de antrenamente si iocuri 
de verificare 
sînt nrezenti 
lotul olimpic, 
prim med al 
tîlnire cu cunoscuta echiDă 
A. S. Roma, meci pierdut la 
limită (0—1) si după mari ra
tări la poarta gazdelor. Du-

SUPERCUPA 
care va aveaexaminare în zilele premergă

toare deschiderii oficiale a se- 
xonului competițional.

Considerăm că momentul de 
vîrf al acestui curs l-au con
stituit dezbaterile din final la 
care au fost prezenți tovarășii 
Haralambie Alexa, președintele 
C.N.E.F.S.. si Mircea Angeles- 
cu. președintele F.R.F.. ale că
ror intervenții s-au materiali
zat într-un imbold pentru vi
itorul sezon, ele avînd în ve
dere importantele sarcini care 
stau în fața fotbalului nostru 
In perspectiva încărcatului se
zon competițional de primăva
ră, atît pe plan intern. cît 
mal ales internațional. S-au 
făcut recomandări pentru o 
uniformitate în decizii, pentru 
o imparțialitate absolută, pen
tru o colaborare cît mai bu
nă între membrii brigăzilor, 
toate în direcția ridicării șta
chetei calitative a arbitrajelor. 
Semnificativă este paralela ca- 

cere ca 
perma- 
în fața

perioadă de timp mai 
partide de verificare, 
ei au efectuat un tur- 
Israel unde; paralel cu

de Iovan (min. 35) 
noastră a prezentat 

Stingacin — Iovan 
Belodedici. Bărbu-

ofere desfășurării cursului un 
t el să 

. ___ . - rutinei,
să nu devină stereotip din 
punct de vedere al aspectelor 
puse în discuție. Chiar durata 
lui, de numai două zile, este 

el conferind o 
t care a 

menținut pe toți participanții 
,.în priză". S-a apelat la moda- 

care 
obiec-

I

Iun argument, el con 
tentă intensivă, fapt 
menținut pe toți pai

I
I

I
I

I
I

I

,.în priză". S-a apelat la 
lități cît mai diverse, 
s-au aliniat eficient la 
tivul propus.

O sumară trecere în ______
a celor două zile ale cursului 
ne-a arătat că el s-a derulat 
în trei, timpi: trecut — prezent 
— viitor. Referitor la trecut, 
am avut ocazia să audiem un 
referat de tinută, (Gh. Limona, - 
VI. Grosu), o analiză profundă 
a comportării arbitrilor 
fruntași în sezonul de toamnă. 
Pentru modul cum a fost el ’ 
structurat și prezentat, 
brii comisiei respective 
aprecierile de rigoare, 
cele expuse s-a desprins 
coueluzie că arbitrajele 
situat la o cotă valorică 
perioară anilor trecuți,

revistă

mem- 
merită 

Din 
ideea- 

s-au 
su- 

, , fiind 
peste nivelul mediu al între
cerii campionatului. Dar si
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(toți de la Steaua) 8:24,94 ; 60 mg: 
Livlu Giurglan (Dinamo) 7,72, 
George Boroi (Steaua) 7,95, Ion Ol
tean (Știința C-ța) 7,99 ; FEMEI : 
60 m : Marinela Lazăr 7,47, I olanda 
Oanță (ambele Rapid) 7,48, Marie- 
ta Ilcu (Metalul Hunedoara) 7,49 ; 
200 m : Oanță 24,25, Nlcoleta Că- 
ruțașu (Dinamo) 25,07, Mihaela 
Chindea (St. Roșu Brașov) 25,29 ; 
800 m : Doina Meltate 2 :06,35, Ma
ria Ptatea (ambele știința C.F.R. 
Bacău) 2:07,10, Violeta Beclea 
(C.S.M. Suceava) 2 :07,57 ; 3 000 m : 
Paula Ivan (Olimpia) 8:46,45 — re- 
■x>rd național, Iulia Beșliu 8:49,39, 
Seorgeta state (ambele știința 
C.F.R. Bacău) 9'06,60.

Paralel cu Campionatele senio
rilor au avut loc și Campionatele 
naționale de tineret Au ciștlgat
titlurile următorii : BĂRBAȚI : 
SO m : Gabriel Văidean (Minerul 
C-lung) 6,87 ; 200 m : Tiberlu
Clinei (Voința) 23,21 ; 400 m : Io
nel Tomescu (Dlnamo) 50,74 ; 80C 
m : Nicolae Gombocz (C.S.M. St 
Gheorghe) 1:54,66 ; 1500 m : Iile 
Elena (Steaua) 1:55 27 ; 3 000 m : 
U. Elena 8:23,18 ; 60 mg : Lauren
țiu Vlad 8,13 ; lungime : Marius 
Visarion (Dinamo) 7,41 ; triplu : 
Csaba Boroș (Steaua) 15,54 m ; 
înălțime : Mihai Bradacs (Voința) 
2,05 m ; prăjină : Răzvan Enescu 
(Steaua) 4,80 m ; greutate : Costel 
Grasu (Dlnamo) 16.89 m ; FEMEI: 
60 m : Marinela Lazăr (Rapid) 
7,47 ■ 200 m : Mihaela Chindea
(St. Roșu Brașov) 25.29 ; 400 m : 
daniela Pleșcan 
56,48; 800 m : Maria Ptatea (Știința 
2FR Bacău) 2:07,10 ; 1500 m : Doi
na Homneac (C.S.Ș. Fălticeni) 
1:19,18 ; 3000 m : Iulia Negură
(I.E.F.S.) 9-28,23 ; 60 mg. Ionica
Domnlțeanu IDacla Pitești) 8.49 : 
tanglme : Carmen Sîrbu (Dlnamo) 
6,68 m ; înălțime • Alina Astafei 
(Steaua) 1,87 m ; greutate : Jana 
Căpățină (Dlnamo) 16,64 m.

(C.S. Brăila)

i

a arbitrilor

mare în viitor. Să mai notăm 
și activitatea susținută a ce
lorlalți membri ai Colegiului 
— K. Ghemigean, c. Manu- 
șaride, Em. Vlaiculescu.

Prezentul a fost punctat de 
testele teoretice și fizice. In 
fapt „momentul adevărului" 
pentru viitor. Ele au arătat 
preocuparea majorității arbi
trilor de a se fi prezentat cît 
mai bine pregătiți la aceste 
examene. Examene care au 
avut și premianți, dar și cori- 
genți, aceștia cu drept de re-

re s-a făcut și care 
arbitrii să se prezinte 
nent ca „un profesor 
elevilor".

In încheiere cîteva 
șl despre gazda cursului. Cole
giul județean Argeș, care s-a 
străduit, în frunte cu pre
ședintele său, fostul arbitru di
vizionar FI. Anuțescu, să fie 
la înălțimea importanței aces
tei acțiuni. Și în mare măsu
ră a reușit.

cuvinte

Adrian VASILESCU

(in cluD școlar (ol mai activ : Olimpia Piatra Neamț

„VREM SA REALIZĂM ÎN CURÎND

Șl ADEVĂRATA PERFORMANȚĂ../*
Clubul sportiv școlar Olimpia 

din Piatra-Neamț a apărut în 
perimetrul unităților cu acest 
profil din fotbalul nostru mult 
mai tîrziu decît cele din Bacău, 
București sau Brașov. A fost 
înființat cu opt ani în urmă 
și la baza inițiativei s-au aflat 
atît dorința — izvorîtă din ne
cesitatea creșterii cadrelor 
sportive proprii — a organelor 
locale din frumosul oraș de la 
poalele Ceahlăului, cît și ma
rea pasiune și ambiție ale unor 
oameni dăruiți trup și suflet 
sportului (fotbalului în special), 
așa cum este directorul clubu
lui, profesorul Radu Toma, care 
ne spunea, cu vreo patru ani 
în urmă : „Dacă Bacăul, veci
nul nostru, are un club model, 
de ce 
Piatra așa

Am 
ceastă unitate sportivă școlară 
și prima impresie pe care ne-a 
făcut-o (cea care contează foar
te mult) a fost aceea de orga
nizare fără cusur a activității. 
Dar, să dăm mai întîi cuvîntul 
cifrelor...

400 de sportivi legitimați, 
împărțiți In 21 de grupe : 15 
de începători, 4 de avansați, 
2 de performanță j

șase profesori bine pregătiți 
(A. Onica, Gh. Bulacu, R. Mi
hai, N. Cojocaru, Șt. Coroană. 
C. Pancu) ;

șapte jucători cooptați în lo
turile republicane (S. Ghera- 
sim, D. Loghin, FI. Lenoschi, 
C. Dăscălescu, D. Daniel, C. 
Chirilă, Gh. Axima), cinci pro
movați la echipa fanion a ju
dețului, divizionara B Ceahlăul 
(T. Lidicher, I. Bărbuță, M. Si- 
mion, C. Chirilă, C. Dăscă
lescu) |

C.S.Ș. Olimpia a fost cam
pioană a cluburilor școlare In

n-am reuși și noi la 
ceva ?“

vizitat, nu de mult, a-

HI P I S M
Cu cele trei victorii obținute du

minică, formația antrenată de des
toinicul G. Solcan a trecut pe pri
mul loc șl anunță o suită de bune 
performanțe, toți pensionarii >ăl 
fiind tntr-o formă deosebită. Ast
fel, Laminor, condus în frumoasă 
cursă de dozare a efortului de 
către V. Popa care devine mereu 
mai bun, a dobtndit cea de a dou» 
victorie consecutivă, Onuca, lan
sată la atac atunci cînd trebuia, 
a reușit și ea cea de a doua vic
torie " 
după 
oare, 
acest - _
o desfășurare neconformă cu eti
ca curselor, publicul spectator 
dezaprob’nd modul cum și-au sus

din acest sezon, iar Gruia 
bunele performanțe anteri- 
a Izbutit prima victorie din 
an. dar alergarea a avui

în Italia, la care 
i si iucătorii din 
. Steaua a avut ca • 
programului o în- 

cunoscuta

1985, fiind și de două ori fi
nalistă...

Iată, deci, că această unitate 
școlară, apărută relativ tîrziu 
față de primele de acest fel 
(mai vîrstnice cu zece ani), a 
reușit să se ia la... întrecere 
cu ele și chiar să cîștige multe 
dispute. Este meritul incontes
tabil al profesorilor de la 
C.S.Ș. Olimpia, al tuturor celor 
care le-au acordat și le acordă 
sprijinul necesar, oferind po
sibilități materiale tot mai bu
ne desfășurării activității clu
bului. De altfel, în această 
privință, profesorul Radu To
ma ne spunea fără nici o re
ținere : „Avem condiții adec
vate pentru a realiza ce ne-am 
propus. Și nc-am propus să 
răzbim spre marea performan
tă. Adică să aducem la Piatra 
un titlu de campioană a țării 
la juniori, să formăm tineri ju
cători care să îmbrace culorile 
țării în echipele reprezentati
ve, scopul principal al tuturor 
pepinierelor fotbalului. Există 
în grupele de vîrstă medic 
cîteva mari talente (FI. Pă
trunjel, Cr. Cădere, D. Veles- 
cu), pe care le pregătim cu 
marc grijă în această privin
ță. In același timp, avem 
marea obligație de a alimenta 
continuu lotul divizionarei noas
tre B, care se bazează tot mai 
mult pe elemente locale, re- 
nunțînd la acele «păsări călă
toare» care fac fotbalului mai 
mult rău decît bine".

Cele afirmate în final de di
rectorul clubului au fost apoi 
detaliate de conducătorii clu
bului Ceahlăul, care într-un a- 
nume. fel generalizau, punînd 
punctul pe i : „Talente există 
destule. Totul e să avem și o 
foarte mare răbdare cu ele".

Laurențiu DUMITRESCU

UNIREA FOCȘANI CU UN
Intr-un clasament al noilor pro

movate, un clasament care cu
prinde toate cele trei serii ale 
eșalonului secund, Unirea Focșani 
ocupă una dintre pozițiile frun
tașe, formația moldoveana fiind 
devansată numai de echipa si- 
biană Inter. în cele opt partide 
disputate acasă, ea nu a cedat de
cît un singur punct, unica echipă 
care a plecat neînvinsă de la Foc
șani fiind Ceahlăul Piatra Neamț. 
Iar acest 4-4 din „clasamentul a- 
devărului“ este rezultatul celor . . 
cinci puncte aduse din meciurile 
disputate în deplasare. „Și posi
bilitățile de exprimare ale forma- , 
ției sînt departe de a se fi epuizat, 
ne spunea președintele clubului. 
Victor Băjenaru. Avem un „11“ 
foarte tînăr, animat de o mare 
dorință de afirmare. în re
tur, printre cele nouă echipe (
care ne vor vizita se află și lide
rul seriei, F.C.M. Progresul Brăi
la, iar noi sperăm ca punctul pier- 1 
dut cu Ceahlăul să rămînă slngu- ] 
rul pînă la finele campionatului". ,

Cum a fost una dintre cele mai 
grăbite formații, pregătirea a fost 
reluată la 8 ianuarie, șl jocurile 
amicale au venit ceva mai devre- •

„1Î‘ FOARTE TINAR
me. 5—0 cu Foresta Gugești, 0—2 
șl 1—4 cu Otelul Galați, 3—2 cu 
Olimpia Rm. sărat, 3—2 cu Fla
căra Moreni acestea fiind parti
dele susținute pină acum de Uni
rea. Pină la startul returului mai 
are ta program jocuri cu : F.C.M. 
Progresul Brăila, Aripile Victoria 
Bacău, Rapid București și Victo
ria București.

Lotul, de pregătirea căruia se o- 
cupă cuplul de antrenori Cristian 
Costca — Aurel Vasia, are urmă
toarea componență : paraschiv, 
Ghiță (de la A. S. Drobeta Tr. 
Severin), Munteanu — portari, 
Babalîc, Matei (I.M.G. București), 
Gălan, Alexandru, A. Lupu, Pur- 
gă, Petrea (Constructorul Foc
șani), Nichita — fundași, Brutaru, 
Ilasi (Șiretul Pașcani), Dragu, G. 
Lupu, Popescu — mijlocași. San
du, Rusu, Hegedus (Mecanică 
Fină Steaua Buc.), Chiriță, Oltea- 
nu, Saragea — înaintași. Au pri
mit dezlegare Argeșeanu (F. C. 
Olt), Vasilir (Luceafărul Adjud), 
Vișan (Foresta Gugești), Stanclu 
(F.E.PA. *74) și Popescu (Con
structorul Focșani». (M. C.).

F. C. INTER SIBIU
• „Dorim un retur bun pentru 

a ne menține in grupul fruntaș al 
seriei. Țintim chiar unul din 10- - - - ----- ------— o e-

așa 
este 
ceea 
ple- 

___ pre- 
Gelu Leicu 

_ _ ‘> două
jlimătăți de campionat, lotul a 
suferit unele molificărl. Au ple
cat Predata (își satisface servi
ciul militar). Moromete (la Pi
tești), Grădinar (la Carpați Mîrșa), 
Tr. Stoica (la C.S.U. Mecanica Si
biu). Au fost transferați : L. Clo- 
banu (mijlocaș), M. Marin (fun
daș), ambii de la Dinamo Bucu- 
rești-tineret, R. Chiriac (portar). 
de la Motoare Diesel București 
(cat. Onoare). Mardale (mijlocaș), 
de la Lotrul Brezoi șl Văsli, care 
a jucat mai de mult la Șoimii Si
biu. tn rest, lotul arată tn felul 
următor : N. Popa, Raica — por
tari, Cosma, Boar, Tenghea, Măr
ginean — fundași Șoarece, Spi
rea, GIrleșteanu, Banclu — mij
locași, Istvan, CoIdea, Btrsan —

curile 1—L ceea ce pentru 
chlpă promovată din «C», 
cum sintem noi, socotesc că 
bine. Avem +3 la «adevăr», 
ce constituie o bună bază de 
care pentru retur", ne spune 
ședințele clubului — C„:„ : 
• în perioada dintre cele 
jumătăți de

G. SOLCAN A TRECUI ÎN FRUNTE

ȚINTEȘTE „PODIUMUL"
înaintași • Modificări s-au făcut 
și în cuplul de antrenori, unde 
Mircea Negru, care s-a ocupat în 
toamnă de pregătirile echipei, a 
devenit „secund", principal fiind 
acum Marian Bondrea (cu un de
ceniu în urmă a jucat la Sibiu), 
cel care în prima jumătate a cam
pionatului a antrenat pe Electro- 
putere Craiova $ Clubul ar asigu
rat condiții de lucru dintre cele 
mal bune dispunînd dc două baze 
sportive. Stadionul Municipal (cu 
17 000 locuri) și cel al întreprin
derii Independența (care patro
nează clubul) , ambele cu un to
tal de șase terenuri, dintre care 
trei gazonate • în centrul de co
pil și juniori activează 120 de co
pii legitimați, pregătiți de șapte 
antrenori, unde anual sînt pro
movați jucători tineri (în această 
iarnă, de pildă, fundașii Turt și 
Liebhardt, extrema stîngă Miuță). 
Echipa de juniori 1 din campio
natul republican (antrenor ,1. Ga- 
vrilă) se află pe locul 1 • Dintre 
rezultatele amicalelor de pînă a- 
cum ale seniorilor, de remarcat 
cele cu Dlnamo (2—2) și cu Jiul 
fl—i). In continuare F.C. Inter va 
mai juca cu „U“ (18.ID, Progresul 
Vulcan București (22.11), Aurul 
Brad (25 IT) F.C.M. Brașoveni).
(M T.).

ținut șansele ceilalți concurenți 
in special Corneluș. Tot în aceas
tă reuniune alte două formații ac 
reușit cîte două victorii : M. Du
mitru, care ta acest an se pare 
aă este pus pe fapte mari, a În
vins eu Oazan șl Brădișor, ambii 
lovedind o condiție excelentă 
tar V. Pătrașcu a dus-o la victo
rie pe micuța dar Inimoasa Bu
cura (aflată la primul el succes 
din carieră) precum șl pe One- 
llca, cu o precizie de metronom 
Un alt Învingător a fost Dedlțel. 
condus de proaspătul antrenor V. 
Moise ta sti’ personal.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Dedițel (Moise) 1:32,8. Cota: 
cîșt. 1. Cursa a Il-a : 1. Laminor 
(V. Popa) 1:32,1. Cota : cîșt. —. 
ev. 16. Curse, a IlI-a : 1. Onucs

(V. Popa) 1:32.» ; 2. Revin ; 3.
Rug. Cota : cîșt —, ev. 12, ord. 
triplă 335. Cursa a IV-a : 1. Oa
zan (Chlș) 1:33,1 ; 2. Hendorf ; 3. 
Hemin. Cota : cîșt. —, ev. 198, ord. 
triplă 1710. triplu n—m—IV 2724. 
Cursa a V-a : 1. Brădișor (Chlș) 
1.36,5. Cota 
a VI-a : 1.
1:39,5 ; 2.
Cota : cîșt.
1049. Cursa _ __ _ __
Popa) 1:41,6 ; 2. Corneluș ; 3. Rl- 
meț. Cota : cîșt. —, ev. 107, ord. 
triplă 1014 triplu V—VI—VII 277. 
Cursa a VHI-a : 1. Onellca (Pă
trașcu) 1:39,6 : 2. Stan 3. Corint. 
Cota : cîșt. —. ev. 67. ord. 104, 
ord. triplă 25S.

ȘTIRt • ȘTIRI • ȘTIRI

1. Brădișor (Chlș) 
: cîșt. 1. ev. 28. Cursa 

Bucura (Pătrașcu) 
Voinica ; 3. Craidon.
—. ev. 16, ord. triplă 
a vn-a : 1. Gruia (V.

A. MOSCU

• F.K. FOTBAL face cunoscut 
că astăzi, la ora 14. va avea loc la 
sediul forului de specialitate șe
dința Biroului federal.
• PANDURII TG. JIU — MINE

RUL PAROȘENI 2—2 (1—0). Au 
marcat : Crolto-u (min. 4) șl 
Nanu (min. 88) pentru gazde, res
pectiv Cojocaru (min. 60 și 65). 
(P. Crlstea — coresp.).
• F. C. MARAMUREȘ BAIA 

MARE — GLORIA BISTRIȚA 4—2 
(2—1). Autorii golurilor : Mureșan 
(min. 11). D. Moldovan (min. 20), 
Laiș (min. 68 din 11 m) și Mi- 
rluță (min. 82). de la învingători, 
respectiv Florea (min. 24) șl Trîm- 
bițaș. (A. Crișan — coresp.).



Turneele zonale de șah

ÎNAINTEA ULTIMELOR DOUĂ RUNDE

AZI, START ÎN CAMPIONATUL MONDIAL DL HANDBAL (m), GRUPA B
României), selecționata tării noastre Intilnește Finlanda (seria A)• La Rovereto, de la 19,15 (ora

In natru orașe italiene — 
Rovereto, Bolzano. Merano 51 
Bressanone — înceo astăzi în
trecerile turneului preliminar 
al Campionatului Mondial mas
culin de handbal, grupa B. La 
sfîrsitul competiției se vor cu
noaște ultimele două echipe — 
finalistele — care vor avea 
drept de participare la Jocu
rile Olimpice din 1988. La star
tul acestui ultim examen îna
intea turneului olimpic sint 
prezente 16* echipe din patru 
continente. Danemarca. R. F. 
Germania, Polonia. România, 
Elveția, Cehoslovacia și U.R.S.S. 
sint formațiile care au fost re
partizate după desfășurarea 
Campionatului Mondial, grupa 
A. din Elveția de anul trecut : 
Bulgaria. Finlanda si Norvegia 
au obtinut calificarea în urma 
C.M.. grupa B. din 1985 ; Fran
ța — calificată în 1986 după 
meciul cu echipa Portugaliei 
(un loc rezervat unei formații 
europene) : Japonia, ca repre
zentantă a Asiei. Tunisia, din

Dartea Africii: S.U.A. si Bra- 
zilia, calificate în turneul con- 
tinentului american ; Italia — 
tară organizatoare.

Echipele participante la C.M.. 
grupa B. îsi vor disputa locu
rile din turneul preliminar îm
părțite în patru serii, după cum 
urmează : România. Polonia. 
Finlanda și Italia — seria A (la 
Rovereto) ; U.R.S.S.. Norvegia. 
Franța si Japonia — seria B 
(Bolzano) : Danemarca. Elveția, 
Bulgaria și Tunisia — seria C 
(Merano) ; R. F. Germania. Ce
hoslovacia. S.U.A. si Brazilia, 
seria D (Bressanone).

Primele trei echipe din fie
care serie a turneului prelimi
nar vor accede în turneul prin
cipal. gruparea făcîndu-se în 
felul următor : seriile A si B, 
împreună, ca si seriile C si D. 
Echipele îsi păstrează zestrea de 
puncte si golaveraiul din se
riile turneului preliminar.

La terminarea turneului prin
cipal. în fiecare dintre grupele 
semifinale se vor alcătui clasa-

HOCHEISTII NOȘTRI 
IN PARTIDA DE IERI
Seria celor patru partide de 

verificare ale Selecționatei divi
zionare A susținute în compa
nia formației s.K.A. Kalinin, 
aflată pe locul secund în prima 
ligă a campionatului U.R.S.S., a 
început ieri la patinoarul „23 
August** din Capitală, cu o vic
torie clară a oaspeților, care au 
terminat învingători cu 8—2 
(2-1, 2-1 4-0).

Sigur, diferența de goluri sur
prinde, mal ales că în recent 
disputata „Cupă a F.R. Hochei" 
reprezentanții noștri au avut o 
comportare mai bună (și ne re
ferim mai ales la partida cu 
Selecționata de tineret a Ceho
slovaciei). De data asta. însă, ei 
nu au rezistat decît o repriză 
și jumătate, fiind total depășiți 
în ultimele 30 de minute de joc, 
cînd au primit șase goluri fără 
să marcheze vreunul. E drept, 
nu au jucat Tureanu, Gall, D. 
Popovici, Horvath, patru fundași 
de valoare (cu ei pe gheață 
poate că alta era eficiența apă
rării noastre), cu toții acciden
tați, șl un atacant, Burada (re- 
ținht de probleme familiale), 
care se dovedise în creștere de 
valoare. Dar lipsa acestora nu

NU AU SATISFĂCUT
CU S.K.A. KALININ

poate constitui explicația jocu
lui sub așteptări al formației 
noastre.

S.K.A. Kalinin joacă un ho
chei curat (o singură penali
zare de două minute în tot 
meciul), de „regularitate**, dacă 
putem spune așa, prezintă trei 
linii la fel de bine pregătite. 
Oaspeții au condus cu 2—0 (au 
marcat Popov — min. 5 și Gal- 
cin — min. 10), dar s-au văzut 
egalați (K. Antal — min. 15 și 
L. Csata — min. 29), aceasta fi
ind perioada cea mai bună din 
evoluția Selecționatei diviziona
re, care a cedat apoi complet 
pasul. E drept, și portarul G. 
Hutan (el a arătat și lucruri 
bune), a greșit de cîteva ori. 
Au marcat în continuare : Pa- 
ravaiev (min. 31), Lobanov 
(min. 34), Muraviov (min. 41), 
Gal cin (min. 44), Cernîli (min. 
57) și Gulln (min. 58).

Au arbitrat foarte bine M. 
Presneanu — FI. Gubernu, Gh. 
Mîcu.

Cele două echipe se vor întil- 
ni din nou azi, de la ora 13.

Mircea TUDORAN

mente separate. în ultima fază 
a C.M.. a finalelor, se vor dis
puta meciuri între primele cla
sate în grupele semifinale pen
tru locurile 1—2. cele care asi
gură calificarea pentru Jocu
rile Olimpice, echipele clasate 
pe locurile 2 — pentru ordinea 
finală 3—4 s.a.m.d.

Echipa reprezentativă a Româ
niei se află de duminică după- 
amiază la Rovereto. unde va 
susține primele trei meciuri din 
turneul preliminar. Luni, hand- 
balistii noștri au si făcut pri
mele antrenamente, continuare 
firească a pregătirilor care n-au 
contenit pînă în preziua ple-' 
carii la Campionatul Mondial.

Selecționata tării noastre va 
întilni astăzi, de la ora 19,15 
(ora României) echipa Finlan
dei. apoi miercuri. 18 februarie, 
va primi replica reprezentati
vei tării gazdă. Italia (21,15) 
sf vineri. 20 februarie, la ora 
19,15. va avea ca adversară pu
ternica selecționată a Poloniei. 
Cu convingerea* că echipa de 
handbal a României se va ca
lifica în grupele semifinale 
(turneul principal), următoarele 
locuri vor avea loc în zilele de 
22. 24 si 26 februarie. Finalele 
pentru locurile 5—6. 7—8. 9—10 
vor avea loc în ziua de 27 fe
bruarie. iar finala ..mare". 1—2 
si cea pentru locurile 11—12 se 
vor disputa sîmbătă 28 februa
rie. Echipele clasate pe locul 
patru în seriile preliminare vor 
participa la turneul de conso
lare în zilele de 22. 24 si 26 
februarie.

VARȘOVIA, 16 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Runda 
a 9-a din grupa secundă a tur
neului zonal a prilejuit o 
nouă victorie, a treia consecu
tivă, marelui maestru român 
Mihai Șubă. După Ftacnik și 
Gheorghîev, următorul său în
vins a fost cehoslovacul Prand- 
stetter, dominat net de la mij
locul partidei și apoi intr-un 
final de turnuri, pe care fostul 
nostru campion l-a cîștigat 
împotriva unei dîrze rezistențe. 
Șubă promovează acum pe lo
cul doi al clasamentului, in- 
trînd direct în lupta pentru 
calificare. în schimb, din pă
cate, iese din cursă Adrian Ne- 
gulescu, care a pierdut un punct 
important în fața polonezului 
Hawelko. în alte partide din 
această grupă : Staniszewski — 
Kr. Gheorghîev 1—0, Sznapik 
— Ftacnik 0—1, Inkiov — Pin
ter și Farago — Pekarek re
mize. într-o partidă anterioa
ră, Pekarek l-a învins pe Sta-

ILEANA HANGAN, LOCUL 3 
LA „CONCURSUL PRIETENIA-

La Minsk a avut loc, zilele tre
cute, „Concursul Prietenia" la 
schi (probe nordice) la care au 
fost prezente și tinerele noastre 
schioare-fondiste Ileana Hangan, 
Daniela Fllimon, Adina Tuțulan 
și Mihaela Fîc. într-o companie 
foarte selectă, Ileana Hangan și-a 
dovedit talentul reușind ca în pro
ba de 7 km să cucerească meda
lia de bTonz cu tâmpul de 19:51,8. 
Locul întîl a revenit Undinei 
Tumpf (R. D. Germană) în 19:27,8, 
iar poziția a doua a fost ocupată 
de cehoslovaca Liudia Buharova 
cu 19:28,4. Daniela Filimon, Adina 
Tuțulan și Mihaela Fîc s-au cla
sat pe locurile 14, 15 șl 16.

niszcwski. Iată cum arată cla
samentul, înaintea ultimelor 
două runde : Pinter 7 p. Șubă. 
Inkiov 5,5 p, Farago, Ftacnik, 
Pekarek 5 p, Negulescu, Kr. 
Gheorghîev, Sznapik 4 p, Prand- 
stetter. Hawelko, Staniszew
ski 3 p.

în prima grupă, jucătorii ro
mâni au făcut remize. Florin 
Gheorghiu a terminat egal cu 
polonezul Schmidt, iar Mihail 
Marin cu liderul turneului, 
maghiarul Sax. Tînărul Marin 
mai are nevoie de un singur 
punct din următoarele două 
partide, pentru a-și îndeplini 
norma de maestru internațio
nal. Alte rezultate din a 9-a 
rundă ; Csom — Andonov 1—0, 
Jansa — K. Gheorghîev și 
Mokry — Radulov remize. Din 
rundele anterioare : Kuczinski 
— Andonov 1—0, Andonov — 
Jansa 1—0, K. Gheorghîev — 
Kuczynski 1—0, Radulov — 
Schmidt remiză, clasamentul: 
Sax 6 p, Schmidt, K. Ghcor- 
ghiev 5,5 p, Hazai 5 p. Gheor
ghiu, Marin, Csom, Mokry 4,5 
p, Andonov 4 p, Radulov, 
Kuczynski 3.5 p, Jansa 8 p.

Parik ȘTEFANOV 
k

BELGRAD, 16 (Agerpres). 
Președintele Federației Inter
nationale de Șah (F.I.D.E.), 
Florencio Campomanes, a con
firmat datele meciurilor care 
încheie actualul ciclu al cam
pionatului mondial individual. 
La 23 februarie începe la Li
nares (Spania) întîlnirea dintre 
fostul campion Anatoli Karpov 
și cîștigătorul Turneului can- 
didaților. Andrei Sokolov. Cîș
tigătorul devine șalanger la 
titlul mondial șl urmează să-1 
întîlnească pe actualul dețină
tor. Garri Kasparov, în luna 
septembrie.

LOTUL SPANIEI PENTRU MECIUL CU ANGLIA
Miercuri, pe stadionul „Santiago 

Bernabeu" din Madrid se va dis
puta meciul internațional amical 
dintre formațiile Spaniei și An
gliei. tn vederea acestei partide, 
antrenorul echipei spaniole, Mi
guel Munoz, a selecționat următo
rul lot de jucători : portari : Zu- 
bizarreta șl Buyo ; fundași : Ar- 
techc, Andrinua, Sanchis, Chendo, 
Camacho ; mijlocași : Victor, Ro
berto, Michel, Gallego, Gordillo,

Joaquin ; atacanți : Butragueno, 
Carrasco și Ramon.

Lipsesc în continuare, fiind ac
cidentați, Goicoechea, Maceda, 
Cald ere și Julio Alberto.

ALTE REZULTATE
• In etapa a 27-a a campiona

tului Spaniei, lidera clasamentu
lui, F.C. Barcelo-na, a învins pe 
teren propriu cu 2—0 pe Murcia,

ÎN CADRUL Campionatelor 
Mondiale de patinaj viteza — po- 
liatlon, competiție găzduită de 
orașul Heerenveen (Olanda), spor
tivul olandez Leo Visser a stabi
lit un nou record mondial în pro
ba de 5000 m, cu timpul de 6:47,01.

LA COMPETIȚIA de patinaj vi
teză pentru juniori de la Moscova, 
proba de 500 m a fost cîștigată de 
sportivul sovietic Viktor Șupira — 
39.38. i

LA OBERSTDORF (&.F. Germa
nia), în cadrul Campionatelor 
Mondiale de schi-fond, sportivul 
austriac Andreas Felder a termi
nat învingător în proba de să
rituri de la trambuliha de 90 m, 
cu un total de 216 p (săriturf de 
110 și 112,5 m). L-au urmat 
Vegard Opaas (Norvegia) — 208.3 
P, Ernst Vettori (Austria) — 
207 p și Mat jaz Zupan (Iugo
slavia) — 205 p.

CAMPIONATELE MONDIALE 
de biatlon au continuat la Lake 
Placid ou proba de ștafetă

4X7,5 km, în care victoria a re
venit selecționatei R.D. Germane, 
cronometrată cu timpul de 
lh25:02,30. Pe locurile următoare 
s-au situat echipele U.R.S.S. — 
lh27:12,10 și R.F. Germania — 
lh27:21,10.

ÎN MECI retur contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
Campionilor Europeni* la hochei 
pe gheață, echipa V.S.J. Kosice a 
Întrecut, pe teren propriu, cu 3—2 
(1—0, 0—1, 2—1), formația Polo
nia Bytom. Hocheiștii cehoslo
vaci s-au calificat pentru faza fi
nală a competiției.

LA JOCURILE MONDIALE U- 
NIVERSITARE DE IARNA ce vor 
avea loc în perioada 21—28 februa
rie în Cehoslovacia, R. P. Chineză 
va fi reprezentată de 48 de spor
tivi, care, vor lua parte la între
cerile de hochei pe gheață, patinaj 
artistic, schi alpin și schi fond.

După cum anunță organizatorii, 
la competiție vor fi prezențl 1 100 
sportivi din 33 de țări.

in timp ce Real Madrid a pierdut 
eu 0—1 meciul disputat cu echipa 
Mallorca. Alte rezultate : Atletico 
Madrid — F.C. Sevilla 0—2 ; Saba- 
dell — Atletico Bilbao 0—0 ; Cadiz 
— Valladolid 1—1 ; Santander — 
Espanol 1—3 ; Osasuna — Las Pal-, 
mas 2—1 ; Real Socledad — Spor
ting Gljon 2—0, Betls Sevilla — 
Zaragoza 0—1. Clasament : 1. F.C. 
Barcelona — 41 p, Real Madrid — 
37 p, 3. Espanol — 34 p etc.

• tn primul meci al turneului 
pe care-1 întreprinde în Iugosla
via, echipa poloneză Gornik 
Zabrze a jucat la Skoplje cu for
mația locală Vardar. Gazdele au 
obținut victoria cu 2—0 (1—0).

9 Turneul de la Bpenos Aires 
s-a încheiat cu victoria echipei 
argentiniene River Plata, care a 
întrecut în ultimul meci cu 3—1 
(2—1) formația Boca Juniors. l-a 
turneu a mal participat -echipa 
franceză F. C. Nantes.

e Intr-un meci amical disputat 
ta Zalaegerszeg (Ungaria), forma
ția poloneză G.K.S. Katowice a 
învins cu 2—0 (0—0) echipa locală, 
din prima ligă a campionatului 
Ungariei.

)

I

i

Ai invins, continuă !
Ai pierdut, continuă ! MODESTIE SI LUCIDITATE->

Wiit (R.D.G.) a cucerit laPatlnatoarea Katarina
Sarajevo, pentru a cincea oară, tâtlvÎL european la 
„artistic", impresia lăsată de ea fiind, după expre
sia unui confrate iugoslav, „copleșitoare". Condusă 
de sovieticele Ivanova șl Kondrașova după exer
cițiile obligatorii și executarea programului scurt, 
Witt a recuperat handicapul într-o manieră entu
ziasm antă, îndreptîndu-se spre o victorie fără du
bii, apreciată ca atare de public și specialiști.

Celebra urmașă a nu mai puțin celebrelor Sey- 
fert, Erratli și Poetzsch, patinaloarea de 21 de ani 
din Karl Marx-Stadt a ajuns, fără discuție, la o 
măiestrie vecină cu perfecțiunea, tehnica ei fără 
cusur fiind prima explicație a unor izbînzi stră
lucitoare. Dar singura ? înclinăm spre un răspuns 
negativ, făcind trimitere la o recentă declarație 
a Katarinei (găsită în „Przeglad Sportowy" din 
Varșovia), care comenta astfel infrlngerea supor
tată la C.M. din 1986, cînd pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului de premiere a urcat, la Geneva,

americanca Debbie Thomas : „Părerea mea e că 
eșecurile, cit de dureroase, sint foarte folositoare. 
Ajută mult. După Geneva, de pildă, aș fi putut să 
arunc vina pe adversare, pe arbitri, pe antrenori, 
dar la ce mi-ar fi servit ? ! Am preferat ca, îm
preună cu Jutta Muller (n.n. reputata ei antre- 
noare), să analizez comportarea de la „mondiale", 
evoluțiile adversarelor etc. Am ajuns la concluzia 
că, pe de-o parte, am comis unele greșeli, Iar pe 
de alta, mi-arni subestimat partenerele de între
cere. Consecința nu s-a lăsat așteptată și, în acest 
context, am pierdut titlul ! Totul e ca la Sarajevo 
să evit erorile făcute la Geneva".

Involuntar, modestia șl luciditatea marii cam
pioane ne duc cu gîndiil la inconfundabilul căr
turar care a fost Nicolae Iorga și care zicea că 
infrlngerea nu e decît un mod de a învăța să ciș* 
tigi. Un adevăr simplu, la cure însă nu se ajunge 
totdeauna ușor...

Ovid'u IOANIȚOAIA
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i'îndra schioard iugoslavă Matija 
Svet a avut o bună comportare la 
C.M. de schi alpin de la Crans- 
Montana (Elveția), cucerind meda
lii de argint și bronz la slalom u- 

rîaș și respectiv super-uriaș

UNIVERSIADA 
DE VARĂ ’91
LONDRA, 16 (Agerpres) — 

Orașul britanic Sheffield își va 
depune candidatura pentru or
ganizarea Jocurilor Mondiale 
universitare de vară din 1991, 
urmînd să concureze la acor
darea găzduirii acestei impor
tante competiții alături de 
Stockholm și Rotterdam.

O decizie tn acest sens va 
fi luată în luna iulie, anul a- 
cesta, in cursul Universiadei 
de vară de la Zagreb.

PE SCURT
ATLETISM 9 Pro-ba de 60 

yarzi pe teren acoperit de la 
East Rutheford (S.U.A.) a fost 
cîștigată de Lee McRae (S.U.A.) ( 
cronometrat în 6,04. Pe locurile 
următoare s-au situat cunoscuții 
atleți Ben Johnson (Canada) — 
6,05 și Carl Lewis (S.U.A.) —
6,09. Americanul Gr eg Foster s-a 
clasat pe primul lo-c la 60 yarzi 
garduri, cu 7,01, iar Jackie Joy
ner- (S.U.A.) ă cîștigat proba fe
minină de săritură în lungime, 
cu 6,65 m.

BOX ® Meciul dintre echipele 
Poloniei și Ungariei, disputat la 
Varșovia, s-a încheiat cu victo
ria pugiliștilor polonezi, care au 
cîștigat cu scorul de 14—10. 
& Cea de-a 4-a ediție a Campio
natului Mondial pentru tineret 
va avea loc anul acesta, la Ha
vana, în perioada 26 iunie — 5 
iulie. La competiție vor fi pre- 
zenți peste 200 de pugiliști. a 
anunțat Raul Villanueva, vice
președinte al A.I.B.A.

TENIS @ Turneul de la Muns
ter (R.F. Germania) s-a încheiat 
cu victoria vest-germanului Pa
trick Kuhnen, care a dispus în 
fitnală cu 2—6, 6—2, 7—6 de co
echipierul său Carl-Uwe Steeb, 
în finala probei de dublu, cu
plul vest-german Wolfgang Popp 
— Udo Riglew ski a întrecut cu 
6—4, 6—4 perechea Jaro Na vrăbii 
(Cehoslovacia) — Magnus Tide
man (Suedia).

TENIS DE MASA • în primul 
meci al turneului pe care-1 în
treprinde în Kuweit, selecționata 
masculină a orașului Beijing a 
întîlnit reprezentativa țării-gazdă. 
Sportivii din R.P. Chineză au ob
ținut victoria cu 3—0.
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