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 PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR TRICOLORI

A fost perfectat programul din următoarea perioadă al repre- ' 
tentativelor naționale (seniori și tineret) de fotbal ale țării noa*-  | 
tix precum șl al echipei olimpice. Iată amănunte : ■

TURCIA — ROMANIA la Istanbul, la 4 martie. In vederea pre- ' 
gătiril startului 1987 in preliminariile Campionatului European, , 
a fost perfectat meciul amical Turcia — România. i

Cu o zi înainte, la 3 martie, se va juca partida dintre selec- ' 
ționatele de tineret ale Turciei șl României.

„OLIMPICII4* la Ruse (Bulgaria). In ziua de 4 martie, in timp i 
!• ce echipa „A*  și cea de tineret vor juca in Turda, selecționata ‘ 
i[ olimpică a țării noastre va evolua la Ruse, ta compania selec- j 
]i țlonatel similare a Bulgariei.
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Proletari din toate țările, unlfl-vă I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

In curînd, la București

HOCHEISTI DE VALOARE MONDIALĂ 
LA TURNEUL ARMATELOR PRIETENE
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întrecerile de sală ale atlefilor seniori

Una dintre cele mai puter
nice competiții internaționale 
de hochei organizate In tara 
noastră — dată fiind valoarea 
formațiilor ce și-au anunțat 
participarea — va fi Turneul 
Armatelor Prietene. La start 
vor fi prezente selecționate 
ale cluburilor militare din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, U.R.S.S. și România, 
în care activează tiocheiști de 
valoare mondială. Să arătăm, 
de exemplu, că echipa Ț.S.K.A. 
Moscova, campioana Uniunii 
Sovietice, a cîștigat toate cele 
18 ediții disputate ale Cupei 
Campionilor Europeni, iar for
mația care va reprezenta ho
cheiul cehoslovac va fi alcă
tuită din jucători de la clu
burile Dukla, ponderea avlnd-o

Debut în turneul fruntașelor voleiului feminin

0 „RUNDĂ" CU POSIBILE SURPRIZE
In această dimineață (de la 

ora 9,30), în sala Dinamo din 
Capitală începe cel de-al pa
trulea turneu al plutonului 
fruntaș al Diviziei A feminine 
de volei. Cele 6 echipe parti
cipante s-au pregătit pentru 
această nouă rundă de con
fruntări cu glndul la poziția 
lor în clasament și la pers
pectivă. Lidera, Universitatea 
C.F.R. Craiova. îl abordează 
cu liniștea unui plus de 6 
puncte și, firește, cu intenția 
de a-1 mări după acest penul
tim turneu, ceea ce le-ar asi
gura, practic, elevelor lui I. 
Constantinescu păstrarea titlu
lui de campioane. Urmăritoa
rele sale, C.S.U.-I.M.N. Galați 
Și Daoia Pitești, vor fi, însă, 
hotărîte să mai reducă distan
ța spre a-și crea șanse în pers
pectivă. De asemenea, celelalte 

puternica formație Dulda Jih- 
lava.

După cum ne-au anunțat or
ganizatorii, programul turneu
lui este următorul:

27 n : Români*  — Bulgari*  
și Cehoslovacia — R.D. Ger
mană ;

28 II: U.R.S.S. — Bulgaria 
și România — Cehoslovacia ;

2 III : R.D. Germană — Bul
garia și România — U.R.S.S.;

3. III: Bulgaria — Cehoslo
vacia și U.R.S.S. — R.D. Ger
mană ;

4 III : R.D. Germană — Ro
mânia și Cehoslovacia — 
U.R.S.S. •

Meciurile vor avea loc la 
patinoarul „23 August" din Ca
pitală.

3 echipe, fără pretenții la po
dium, se vor strădui să acu
muleze puncte, urmărind toa
te locui al patrulea în clasa
mentul final, loc ce dă drep
tul menținerii în prima grupă 
valorică. De aici, și posibilita
tea unor surprize... Iată cum 
se prezintă situația înaintea 
turneului: Univ. C.F.R. 47 p, 
C.S.U.-I.M.N. 41 p. Da
cia 41 p, Dinamo 34 p, Peni
cilina Iași 32 p, CSM Liberta
tea Sibiu 30 p. In programul 
de azi : Univ. C.F.R. — C.S.U.- 
I.M.N., Dinamo — Dacia și 
Penicilina — C.S.M. Libertatea.

La Rm. Vîlcea, în turneul 
plutonului secund, lupta pentru 
evitarea retrogradării va fi ex
trem de încinsă. Calculatorul 
București, GIGCL Brașov, Olt- 
cit Craiova și Chimia Rm. Vîl
cea trăind intense emoții...

PREZENTE
Dintre zecile de fapte și în- 

tîmplări de la recentele Cam
pionate de atletism ale senio
rilor, la Bacău, consemnăm 
cîteva : • La întreceri au luat 
parte 115 atleți și 100 atlete 
din 47 cluburi șl asociații

Făcînd tactic o cursă foarte bună, băcă- 
uanca Doina Melinte a cîștigat fără difi
cultate cursa de 800 m

Foto: Aurel D. NEAGU

O reușită finală pe țară a Daciadei

„CUPA VOINȚA" LA SCHI

INEDITE PE PODIUM
sportive reprezentînd 26 de 
județe și municipiul București. 
• „Partea leului» și-au tăiat-o 
reprezentanții clubului bucu- 
reștean Rapid, ale cărui atlete 
au cîștigat la 60 m, 200 m, 
400 m, 60 mg, lungime, 4 X un 

tur. • Fără o a- 
nume ordine ie
rarhică, eviden
țiem și evoluția 
atleților de la 
C.S.M. Suceava 
(cu patru atleți în 
concurs, din care 
trei pe podium), 
C.S.M. - Univer
sitatea Craiova 
(titluri la înălțime 
bărbați și greuta
te femei), Con
structorul Arad (a 
dominat net sprin
tul masculin). 
Voința București 
(cu un mănunchi 
de elemente talen
tate, la... bărbați) 
și am zice clubul 
Sportiv Sătesc Il
fov (Iorgu Lem- 
naru, antrenat de 
Ion Dima, a fost 
al doilea la 1500 
m) și altele, între 
care Steaua, Di
namo și Știința 
CFR Bacău și-au 
onorat din nou 
prestațiile ante
rioare. • Să nu 
zici hop... Răzvan 
Stănescu, dezinvolt 
în încercările sa

le pînă la 5 m la prăjină, s-a 
străduit să treacă la 5,20 m. In 
a treia tentativă, care ar 
fi însemnat un nou record de 
sală, cînd trecuse cu tot cor
pul peste ștachetă, sigur de 
izbîndă a strigat „Asta e !“, 
s-a relaxat brusc și, aproape 
de necrezut, a doborît! Păcat... 
• Aproape de un nou record 
(numai 9 cm) s-a aflat și su
ceveanul Marius Andrușcă la 
aruncarea greutății. Recorduri 
personale au realizat Livia 
Meheș la greutate (19,28 m), 
Liliana Năstase la lungime (6.61 
m), dar și alții, ceea ce este, 
desigur, de bun augur în pers
pectiva sezonului mare, cel în 
aer liber. In ceea ce privește 
aceste performanțe, nu putem 
omite pe cea a dublei campioa
ne Paula Ivan (3000 m — 8:45, 
46). • o „coincidență": cam
pion de tineret la 1500 m și la 
3000 m a fost stelistul Ilia 
Elena, a doua clasată la tine
ret la 1500 m se numește... 
Elena Ilie (Voința Tg. Jiu) 1 • 
După mai mulți ani de tentati
ve, timp în care a suferit nu
meroase accidentări, constăn- 
țeanul Mihai Ene și-a văzut, 
în sfîrșit, visul cu ochii, cîș- 
tigtnd proba de triplusalt. cu 
16,71 m • curba foarte strînsă 
a primului culoar al pistei cir
culare a condus la situația că 
absolut nici unul dintre alergă
torii de la 200 m și 400 m 
care au tras la sorți culoarul

Romeo V1LARA

(Continuare in pag. 2-3)

'Unul dintre meciurile de atracție va fi și cel dintre echipele 
studențești, Universitatea C.F.R. Craiova și C.S.U.-I.M.N, Galați. 
In imagine, o fazi din intîlnirea lor, in turneul precedent, la 
Sibiu. In atac gălățeanca Cristina Buzilă, la blocaj Iuliana 
Enescu și Monica Șușman Foto : Iorgu BĂNICĂ

PE AGENDA ACTUALITĂȚII, PLENARELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE

Maramureș: ÎMPLINIRILE DE 
CHEZĂȘIA SUCCESELOR DE

Spartac București: ACOLO UNDE 58000 DE OAMENI 
Al MUNCII CUNOSC UTILITATEA SPORTULUI

Sportul are — se știe — casă 
trainică în acest fermecător 
colț de țară românească. Mara
mureșul ocupînd un loc dis
tinct în preocupările oameni
lor de aici, făcînd parte, cu 
adevărat, din viața oamenilor.

Ne-am putea referi pentru 
început, spre pildă, la reali
tatea subliniată, cu firească 
mîndrie, de darea de Seamă 
prezentată, la recenta plenară 
a C.J.E.F.S. Maramureș, de 
președintele acestui for, loan 
Pop: îndeplinirea obiectivelor 
și indicatorilor, contribuția (re
marcabilă) la reprezentarea cu 
demnitate a sportului româ
nesc, concretizată în 1986 prin 
totalul celor 56 de medaliați 
în competiții internaționale. Ar 
trebui apoi dată ca exemplu 
permanenta căutare a noului. 

AZI, 
MÎINE

exprimată prin inițiative va
loroase. Astfel Clubul Sportiv 
Municipal Școlar Baia Mare 
înseamnă colaborarea ideală a 
două unități — C.S.M. și C.S.Ș. 
— „atît de prolifică in ce pri
vește înotul", cum afirma loan 
Dirjan, inspector general ad
junct la Inspectoratul școlar 
județean. Din luările de cu- 
vînt s-a degajat și nota auto
critică, antrenorul emerit Las- 
căr Pană dînd glas nemulțu
mirii față de unele rezultate 
ale jocurilor sportive, arătînd 
că tehnicienii au menirea de 
a-i face realmente mai com
petitivi pe practicanții acestor 
discipline, inclusiv handbalul.

__  Geo RAETCHI

(Continuare in pag. 2-3)

Vineri și slmbătă, în zona 
Malnaș Sat — Malnaș Băi, a 
avut loc una dintre finalele pe 
țară ale Daciadei, „Cupa 
Voința" — competiție de nivel 
republican — la schi alpin și 
schi fond. Au luat parte, în
tre alții, meșteșugari-sportivi 
din județele Cluj, Hunedoara, 
Prahova, Sibiu, Harghita, Co- 
vasna etc. — pe scurt, majo
ritatea cîștigătorilor concursu
rilor desfășurate în fazele an
terioare ale competiției.

Vremea a fost frumoasă, 
temperaturi pozitive și soare 
primăvăratic, care n-au reu
șit însă să topească zăpada. 
La reușita acestei finale a 
„Cupei Voința" la sporturile de 
iarnă (care va deveni, din 1988, 
un Campionat Republican al 
cluburilor și asociațiilor spor
tive Voința la schi) și-au adus

Lucrătorii din rețeaua co
mercială a MuniciDiului Bucu
rești care doresc să Dractice în 
mod organizat exercițiul fizic 
îsi desfășoară activitatea în ca
drul asociației srxjrtive Spar
tac, subordonată Uniunii ne ra
mură (comert-cooperatle) Con
siliului Sindicatelor din comer
țul Municipiului București si 
Consiliului Municipal al Sindi
catelor. Numărul celor care do
vedesc receptivitate fată de 
sport este impresionant, peste 
58 000. Practic. Spartac Bucu
rești reprezintă una dintre cele 
mai mari asociații sportive din 
Capitală si din tară.

Este ușor de imaginat că a- 
pare dificilă organizarea acti
vității sportive a unul aseme
nea număr de oameni ai mun
cii tn condițiile ta care între

contribuția U.J.C.M. Covasna 
(director de concurs Bela Ior- 
dache), UCECOM și factorii de 
resort din C.N.E.F.S. S-a dis
pus de toată aparatura nece
sară (ceas electronic pentru 
calculul timpilor, dispozitiv de 
start etc.).

încă de la început a fost e- 
vident faptul că la schi fond 
(junioare I și junioare II) cea 
mai bună concurentă era pra- 
hoveanca Tais Maura (A.S. 
Voința Sinaia, antrenor Ion 
Iubu), iar la băieți tot un re
prezentant al Prahovei — Ni- 
colac Rotilă. în ziua a doua, 
Ia junioare I, Claudia Frumu- 
șanu (Covasna) a cîștigat și Ia 
5, și la 7 km, în timp ce Ni- 
colae Rotilă a fost întrecut (la 
10 km) de Ștefan Olar (Har
ghita). în urma lui s-a clasat 
Tiberiu Palcău (Hunedoara).

prinderile la care lucrează 
(peste 50) sînt dispersate pe o 
suprafață de zeci de kilome
tri pătrați. Consiliul de condu
cere al Spartacului (președin
te — Al. Chdș, secretar — 
prof. I. Iara) beneficiind de un 
activ obstesc competent si pa
sionat, a găsit Insă mijloacele 
pentru a asigura participarea 
masivă a lucrătorilor din co
merțul bucurestean la o diver
sitate de acțiuni sportive de 
masă, sub genericul mobiliza
tor al Daciadei și după un pro
gram competitional care re
flectă. tntr-o bună măsură, 
chiar inițiativele beneficiarilor.

Tiberiu STAMA

(Continuare ta pag. 2-3)

Probele alpine au fost net 
dominate de reprezentanții ju
dețului Covasna (antrenor Ist
van Orban). La slalom juni
oare II a cîștigat Anamaria 
Cekme, iar la junioare I Kiri- 
ga Dani, urmată de Camelia 
Sighiarto (Hunedoara).

In proba de slalom băieți cel 
mai bun s-a dovedit Csongor 
Veres (Sf. Gheorghe), iar la 
slalom uriaș tot un reprezen
tant al județului covasna, ZoI- 
tan Molnar. „Desigur, bucuria 
noastră a fost mare. pentru 
faptul că Ia alpine Covasna a 
cîștigat primele locuri, ne-a 
declarat directorul de concurs 
Bela Iordache. Merită laude în
deosebi antrenorul Istvan Or
ban, deoarece toți cîștigătorii 
sînt elevii Iui, inclusiv deschi
zătorii de pîrtie (printre care 
și fiul său, de 7 ani), care au 
realizat cei mai buni timpi, 
dar, nefiind legitimați la Vo
ința. n-au concurat. Sîntem. de 
asemenea, bucuroși că am pu
tut găzdui acest concurs de ni
vel republican. Sperăm ca, 
peste doi ani, la următoare*  
finală a „Cupei Voința" la 
schi din cadrul Daciadei, să 
avem gata teleschiu] de la 
Matnaș-Sat, cabana și alte in
stalații, deoarece dorim să pu
tem găzdui și alte competiții 
de nivel republican".

Sever NORAN

AZI, BASCHET 
ÎN CAPITALĂ

Azi se dispută în Capitală 
următoarele meciuri de bas
chet conttnd pentru etapa a 
18-a a Diviziei masculine A
— SALA FLOREASCA, de la 
ora 12: Politehnica București
— Universitatea Cluj-Napoca, 
Academia Militară — RAMIRA 
Baia Mare, Dinamo București
— Dinamo Oradea; SALA RA
PID, ora 16: Rapid — Farul 
Constanța.



iii Viața cetitUanA
A TINERETULUI

Rubrică rezervată elevilor
• N-ar strica o „nota criti

că" la adresa elevilor din Bis
trița. Pe unde îi trimite du- 
bul lor sportiv școlar „iau" 
tot : cupe, diplome, titluri dc 
campioni naționali, de cam
pioni baloanioi, de campioni 
europeni — nu aleg I Adică, 
cum ? Unii să ia 3—4 locuri 
întîi, iar alții, de pe la alte 
C.S.Ș.-uri, sâ se mulțumească 
cu te miri ce ? Unde e „cole
gialitatea" ? Unde e „spiritul 
de echipă" ?

Bunăoară, Adrian Gal. Elev 
bun la Învățătură, acum în 
clasa a X-a la Liceul industrial 
Bistrița. Ei, bine, ce face A- 
drian ? Ia întîi titlul de cam
pion republican absolut la gim
nastică. Un sportiv,,, modest 
n-ar fi luat locul I în ruptul 
capului ! După care lese pri
mul și la câteva aparate : la 
inele, La sol, Ia paralele. Si
gur, departe de toate aceste 
lucruri nu este nici antrenorul 
care 11 pregătește, prof. Au
gustin Pop. Căci, iată, Jb. Cam
pionatele Balcanice de gimnas- 
tiică de la Atena istoria se re
petă : tot campion absolut. A- 
poi, locul I cu echipa, medalie 
de aur la sol, melalid de ar
gint la bară și paralele, meda
lie de bronz la inele... Noroc 
că la gimnastică numărufl apa
ratelor este limitat 1

„Corect" nu e nici cum pro
cedează Ileana Hangan (clasa 
a XII-a, L-lceul Agroindustrial). 
Și la schi fond nu stal In ma
ieu, ca la gimnastică : lupți cu 
zăpada, cu gerul, eu vin tul și 
— mai rău — cu... Ileana Han
gan. N-ar lăsa fata anta să-i 
la înainte o colegă, o prietenă, 
pentru nimic în lume ! Că n-ar 
lăsa un an, doi, n-ar fi nimic. 
Dar, iată, este al 3-lea an con- 
•ecutiv de ctnd această sch ioa
nă de la Piatra FIntînele ocu
pă toate locurile I, în toate 
concursurile rezervate fondiste- 
lor Junioare.

în sfințit, ceva mai „modest" 
pare a fi Călin Creangă, elev

și studenților
în clasa a IX-a la Liceul in
dustrial .Andrei Mureșanu" 
din Bistrița- Doar un singur 
titlu de campion. De campion 
european la tenis de masă, cu
cerit în Belgia, la cădeți. In
tr-adevăr, n-ar strica o „notă 
critică" la adresa liceenilor din 
Bistrița !...

• Rezultate frumoase și la 
C.S.Ș. Caransebeș. La volei, de 
pildă, unde „ridicător" este 
prof. Titus Stanimirescu : cu 
echipe de junioare I și II me
reu pe locuri fruntașe în Cam
pionatul Republican al juniori
lor și școlarilor, cu talentate 
ți ambițioase jucătoare în lo
tul reprezentativ de junioare. 
Trei (intre ele : Florida Tănă- 
sîe, Adela Stepănescu și Da
niela Bumbăailă — toate la 
Liceul industrial forestier Ca
ransebeș. Florica și Daniela 
stat eleve în clasa a XlI-a. 
Luminița Bănăduc, din prima 
formație a liceului, e tot în 
clasa a XII-a, la același liceu, 
cum tot în clasa a XÎI-a e și... 
Anișoara Dragotă — trece 
timpul ! — în urmă cu ani În 
echipa de volei a școlii, acum 
însă profesoară de matematică, 
diriginta acestei clase, adică.

La Clubul sportiv școlar Ca
ransebeș, deci, secția de volei 
este fruntașă. Normal : profe
soara de educație fizică Doina 
Gheeiov — și ea cîndva volei
balistă fruntașă. — pregătește 
cu dragoste și competență gru
pa de viitoare Jucătoare (vreo 
30). Un „serv ici" eficient, „pre
luat” ea la carte de prof. Ti
tus Sianlmcrescn, care „trimi
te" scurt în terenul federației 
alte noi jucătoare la lot. 
„Schimbarea" o oer fetele : 
Florica Tănăsie, spre exemplu, 
cînd — în vară — va încerca 
să se „transfere" din clasa a 
XlI-a, la Institutul Politehnic 
Timișoara...

Vasile TOFAN

Pregătiri pentru noul sezon de popice

ELECTROMUREȘ Șl GLORIA VOR 
SĂ-ȘI CONSOLIDEZE POZIȚIILE FRUNTAȘE

Ne aflăm în preajma reluă
rii activității competiționale la 
popice, la 21 februarie urmtnd 
să înceapă returul campiona
tului Diviziei A, întrecere pen
tru care cele 40 de formații 
participante s-au pregătit cu 
multă seriozitate. Consemnăm 
în rîndurile de față pregătirile 
efectuate de două dintre echi
pele fruntașe în actualul cam
pionat : Electromureș Tg. Mu
reș (f) și Gloria București (m).

ELECTROMUREȘ. Este cea 
mai bună formație feminină a 
sezonului trecut, a cîștigat Cu
pa Campionilor Europeni, iar 
cu un an în urmă a terminat 
pe locul secund în turneul fi
nal al C.C.E. (la un singur 
punct diferență, titlul revenind 
atunci în Iugoslavia, echipei 
campioane a țării gazdă, C.P. 
Rijeka — 5088—5087 p !), a fost 
campioană a țării în 1985 și 
1986. Nu e deci de mirare ca, 
la recenta plenară a clubului 
Electromureș, echipa de po
pice a fost considerată forma- 
ția-fanion și asta nu numai la 
nivelul clubului, ci chiar al 
județului Mureș.

Antrenorul coordonator al e- 
chipelor de popice, Iuliu Ra
dovici (Electromureș are In 
campionat și o formație mas
culină, aproape la fel de bine 
cotată) ne-a relatat că pentru 
atingerea obiectivelor noului 
sezon — menținerea formației 
pe primul loc în cele două ie
rarhii — pe pian intern și 
continental — la orele de an
trenament se muncește cu mul
tă intensitate. La. ora actuală, 
fetele sînt în formă, echipa 
este omogenă, deoarece și ju
nioarele s-au încadrat în jocul 
valoros al sextetului mureșean, 
inclusiv Maria Șopterean și 
Melinda Demeter, componente 
ale lotului națoinal care va 
participa în primăvară la C.M. 
de juniori. Trebuie să maj a- 
mintim și grija deosebită care 
se acordă creșterii „schimbului 
de mîine", a depistării și an
trenării tinerelor jucătoare. 

Din grupa de junioare, pregă
tită de Elena Chibelcan, au 
șanse la titularizare Lenuța 
Dogăncl și Ana-Maria Komecz.

Pentru noul sezon echipa E- 
lectromureș va fi compusă din 
următoarele jucătoare: Aure
lia Serdean, Doina Tegean. Ro- 
dica Baciu, Melinda Demeter, 
Maria Martina, Ilona Bartha, 
Maria Șopterean și Maria 
Tarcza.

GLORIA BUCUREȘTI —este 
singura din cele 20 de divi
zionare masculine care ă ter
minat neînvinsă turul Cam
pionatului, o performanță, re
marcabilă. în plus, Gloria — 
echipa asociației sportive de pe 
lîngă cunoscuta întreprindere 
de țevi Republica — a avut o 
comportare de excepție si în 
Campionatul individual și pe
rechi, unde a cîștigat trei ti
tluri din patru : la individual 
— Alexandru Cătineanu, la 
perechi — Al. Cătineanu și 
Leontin Pop și la juniori, in
dividual — Marian Andrei. 
Antrenorul Crislea Costachc 
(care îl are ca ajutor pe ju
cătorul Al. Cătineanu) a pro
cedat, în timpul pauzei com
petiționale la o pregătire deo
sebită, astfel că la ultimele 
antrenamente controlate aproa
pe toți erau în... grafic, atît 
la manșele „izolate" (In toam
nă unii dintre jucători erau 
deficitari Ia acest capitol), cît 
și la „pline". Arena Gloria 
este foarte bine întreținută. 
Pentru retur. Gloria are -pla
nuri mari : vrea să realizeze 
un adevărat record, rămînînd, 
ca și în tur, neînvinsă și să 
cîștige titlul de campioană a 
țării, pe care l-a mai deținut 
în anii 1980 și 1985. Iată și 
lotul care va aborda campiona
tul : AI. cătineanu (940 p, me
dia rezultatelor la antrena
mentele controlate), L. Pop 
(935), M. Andrei (917). P. Bo- 
țogan, T. Vasile, A. Maieu, L. 
Ghiță și C. Andrei, ultimii doi, 
ca și M. Andrei, sînt juniori.

Toma RÂBȘAN

„CHEIA SUCCESULUI?
La tîmple îi apăruseră fire 

argintii, dar chipul păstra ace
eași notă juvenilă dintotdeau- 
na. N-o mai int lnisesn de cîți- 
va ani pe cea pe care lumea 
veleibalistiică o alinta — pe 
cînd era jucătoare, campioană 
națională, dar și mai apoi — 
cu diminutivul „Maricica"... Un 
număr rotund — 30 — mă fă
cuse să tresar și-mi sugerase 
un interviu. Profesoara Maria 
Săvinescu completase in cartea 
sa de muncă 30 de ani, toți 
la aceeași unitate : C.S.Ș. Pia
tra Neamț. Ani care n-au tre
cut oricum, ci i-au adus „Ma- 
ricicăi" un renume la catedră 
și în performanță. • Anii îmi 
par incredibil de mulți și, bă
nuiesc, bogați în amintiri fru
moase, Ii mărturisesc la înce
perea dialogului. • Sînt, In
tr-adevăr, multe amintiri. Cele 
mai frumoase sînt despre fe
tele pe care le-am descoperit 
și format ca jucătoare, cele le
gate de împlinirile lor în sport 
și în viață, după ce-și iau zbo
rul de aici. Ne despărțim prie
tene și eu le urmăresc drumul 
mai departe, ca și cum ar fi 
încă ale mele, mă bucur și mă 
mîndresc In taină cînd aflu că 
sînt chemate In Ioturile națio
nale, că joacă în echipe de 
,A“ sau „B“, că sînt remar
cate în zare. Aștept fiecare 
vacantă cu nerăbdare, pentru 
că știu că se vot întoarce să 
mă vadă, să se deistăinuie... 
• Prin dv., Piatra Neamț se 
menține de mult «a o pepinie
ră valoroasă a voleiului femi
nin, cu o prezență la toate fi- 
nialele diviziei naționale de ju
nioare. Cam câte jucătoare ați 
lansat în acești ani 1 • Peste 
20 de fete pregătite aici au 
ajuns In loturile naționale, 
peste 40 în echipe de „A" sau 
„B“. Formațiile din primul e- 
șalon care au luat elemente 
din „grădina noastră" au cu
noscut afirmări deosebite... (De 
alături, soțul. C. Săvinescu. in
tervine în discuție : „Cînd Ma- 
ricica a dat jucătoare Ceahlău
lui, aceasta a ajuns, cu ea la 
cârmă, pină în «A», când a dat 
"Penicilinei», echipa ieșeană a 
devenit campioana țării, cînd 
a dat Științei Bacău, «vecina*

îpartac București: ACOLO UNDE 58000 DE OAMENI
(Urmare din paf. 1)

Preferințele cuprind un evantai 
larg de ramuri de sport — 
atletism, judo. box. tenis de 
masă, fotbal, volei, handbal, 
popice, sah. turism — concre
tizate într-o sultă de con
cursuri si competiții care de
marează de la nivelul asocia
ției (campionatul de fotbal, de 
pildă, cuprinde 18 echipe, cel 
de volei 12. cifrele rămîn spec
taculoase si la celelalte disci
pline). înglobează întreceri de
dicate unor evenimente ani
versare (Cupa Unirii. Cupa 
16 Februarie. Cupa 8 Martie. 
Cupa 1 Mai. Cupa Eliberării. 
Cupa 30 Decembrie etc). în 
care adesea reprezentanții aso
ciației Spartac alung pînă la 
finale pe municipiu si chiar pe 
tară, ca în cazul C.U.S. Co- 
merț-Cooperatie. cu trei locuri I 
la ediția din 1986. după ce din 
1980 încoace sportivii asociației 
s-au situat de 5 ori consecutiv 
în fruntea clasamentului gene
ral. Să consemnăm în același 
timp participarea entuziastă a 
lucrătorilor comerciali la tre
cerea normelor Complexului 
..Sport si sănătate" (5.300 în 
1986). treptata generalizare a 
gimnasticii la locul de muncă 
(aproape 35 000 de practicante 
din 34 de întreprinderi), pre
cum si o rodnică activitate tu
ristică de masă (700 de acțiuni 
cu circa 17.000 amatori).

Toate aceste aspecte au fost 
relevate cu prilejul analizării 
muncii desfășurate în anul care 
s-a încheiat. Cu același Prilej 
au fost evidențiate si întreprin
derile situate cel mai aproape 
de înțelegerea si sprijinirea fe
nomenului sportiv de masă. 
(I.T.H.R. — director C. Di- 
nescu). I.C.L. Alimentara 3 (Al, 
Stanciu). I.C.S. Bucur-Obor 
(Spiridon Fuior). I.C.L. Mobila. 
C.H.R. Ambasador. I.C.S. Vic
toria, I.C.S. Unirea. Combusti
bilul. I.C.S. Cocor. I.A.P.L. Am- 
zei. I.C.R. 1, I.A.P.L. Bistrița, 
precum si o serie de activiști 
obștești (Georgeta Ungureanu 
pentru gimnastica la locul de 
muncă. D. Dumitrescu — sah. 
M. Stăncioiu si Dumitra Grigo- 
ras — turism. N. Șerbănescu si 
Gh. Troncotă — fotbal. Maria
na Cartojan si Gr. Voicu — 
popice, ing. M. Savastre — o- 
rientare sportivă), cu o contri
buție remarcabilă la reușita 
multor acțiuni de masă.

Chiar dacă s-ar rezuma la 
atît, activitatea sportivă a ce
lor de la Spartac București ar 
merita toată prețuirea. Iată, 
insă, că intr-o serie de ramuri 
de sport Spartac a depășit cu 
mult -hotarele" asociației, din 
rfndul membrilor ei s-au deta
șat echipe divizionare A (la te
nis de masă), de nivel repu
blican (1udo-senlorl. tineret si 
juniori, box si aitletism). care 
activează In Divizia B (volei, 
sah — echipe mixte) sau în 
competițiile municipale (hand
bal si fotbal feminin). Mai 
mult, exponentii unor ramuri 
de sport au aluns — prin ta
lent si perseverentă — pe trep
tele consacrării, cucerind toi 
numai titluri de' campioni ai 
tării (9). d si medalii la cam
pionate europene (Otilia Bădes- 
cu — 2 „bronzuri" la senioare. 
Emilia Ciosu — 2 „arginturi“.și 
un „bronz" la junioare, ambele la 
tenis de masă), și Nicolae Aliu- 
tă — locul 2 la „europenele" de 
box — juniori, sau Judoka Ion 
Simion (acum la Steaua) — 

. „argint" la „Turneul Prietenia".
Un număr de 11 dintre cei pes
te 300 de sportivi legitimați la 
Spartac București Sînt compo- 
nenti ai unor loturi republica-

ÎNTRECERILE DE SALĂ
(Urmare din pag. I)

1 să nu poată cîștiga în vreo 
serie sau în finale. Poate că 
la viitoarele concursuri ar tre
bui chiar să se renunțe la 
utilizarea acestui culoar, în 
cursele despre care am amin
tit ! Ar fi, desigur, o măsură 
echitabilă ! • In afara perfor
manțelor bune au existat, din 
nefericire, și destule așa-zise 
contraperformanțe pentru o 
finală de campionat național 
de seniori, cum ar fi, de pil
dă, ...3,60 m la săritura cu 
prăjina, cifre sub 7 metri la 
săritura în lungime bărbați și 
încă altele. Se impune, In orice 
caz, mai mult discernămînt în 
pregătirea de concurs a tutu
ror atleților, mai ales că în 
prealabil ei trebuie să înde
plinească anumite cerințe pri
vind participarea la faza fi
nală a competiției etc. 

ne. trei dintre ei candidați o- 
limpici (Bădescu. Ciosu. Aliu- 
tă). Iată argumente convingă
toare în sprijinul eficienței 
muncii unor antrenori (Viori
ca Dragu — tenis de masă. Gh. 
Tomescu — box. Radu Abăla- 
ru — judo), totodată un în
demn pentru ceilalți tehnicieni 
(A. Teacă — sah. I. Teghe — 
volei. V. Pavelescu si ing. T. 
Vîlcu — fotbal. Dana Ionescu 
— handbal), de a face eforturi 
Si mai susținute pentru conti
nua ridicare a ștachetei în per
formanță.

Prin rezultatele sale. Spartac 
București are toate atuurile să 
aspire la statutul de club (păs- 
trind. firește, atributul de lă
caș al sportului pentru toți), 
lucru ce s-ar putea realiza, 
dacă» sportivii de aici vor bene
ficia de o bază sportivă pro
prie. De fapt o si au. în str. 
Liviu Rebreanu. în vecinătatea 
lacului „Balta .Albă" (3 ha). Se 
caută soluții cu sprijinul Direc 
ției Generale Comerciale a Ca
pitalei (director. Octavian An- 
ghel) de a asigura aici proce
sul de pregătire a echipelor si- 
a tuturor iubitorilor de exerci
țiu fizic, paralel cu perspecti
va ca o parte din încăperile 
unei foste întreprinderi de mo
rarii să fie preluate si folosite 
de sportivii clubului Spartac.

în Parcul Copilului,

UN INTERESANT TURNEU DE RUGBY ÎN 1
Astăzi, începînd de la ora 10, 

în Parcul Copilului, fieful 
rugbyului feroviar din Capi
tală, se desfășoară un turneu 
de rugby în 7, un gen de în
trecere care capătă un tot mai 
mare ecou internațional. Ast
fel, așa cum am mai anunțat, 
o selecționată divizionară din 
țara noastră va participa la 
un important turneu, organizat 
la Sidney.

Antrenorii Radu Demian și 
Radu Durbac au convocat, pen
tru o primă luare de contact, 
un grup de 20 de sportivi, din 
care se va alege echipa ce 
va fațe ulterior (4—5 aprilie) 
deplasarea în Australia : C. 
Porojan, I. Perneș, V. Năstase. 
D. Cojocaru (Sportul Studen
țesc), A. Pongracz, Gh. Dinu, 
I. Nicolae, C. Calafeteanu (Gri- 
vița Roșie), S. Duma, CI.

Macmireî: ÎMPLINIRILE DE AZI
(Urmare din pag. 1)

cu atita priză în masa supor
terilor. După cum In raportul 
despre munca de educație, 
prezentat de Ovidiu Todor, 
secretar al C.J.E.F.S., s-au a- 
mintit aspectele pozitive, fără 
a se ocoli defel o seamă de 
neîmpliniri, insistîndu-se, con
cret, asupra lor.

Subiectul la care ne-am oprit 
a fost însă altul. L-am numi, 
generic, privire spre viitor. 
Iar dacă zăbovim asupra Iui 
motivul determinant nu l-au 
reprezentat atît aplauzele, cal
de, primite de harnica înotă
toare Noemi Lung, sau de an
trenorul emerit Gheorghe Di- 
meca — abia întorși, la ora 
plenarei, din fructuosul circuit 
de concursuri internaționale —, 
cît seriozitatea ce a caracteri
zat, în cuvintele celor doi, dar 
și ale celorlalți vorbitori, 
orice gînd în perspectivă. îno
tul e, prin rezultate cel puțin, 
sportul „numărul 1“ în actualul 
moment al performanței ma
ramureșene. Și nimeni nu și-a 
ascuns dorința de a urma pilda

Gheorglte, V. Bezărău (Știința 
Petroșani), C. Arhip (Rulmen
tul Bîrlad), O. Sugar, N. Fuli- 
na, D. Istrate (Știința Cemin 
Baia Mare), Șt. Roșu (CSM 
Sibiu), V. Tufă, G. Tutunea 
(Dinamo), N. Lupu (Farul Con
stanța) și M. Moțoc (Steaua). 
După cum lesne se‘ poate ob
serva e vorba de elemente ne
consacrate, un nucleu al viito
rului lot de tineret. In afară 
de acest grup de sportivi, vor 
mai fi prezente la întrecere 
echipe reprezentînd Grivița 
Rașie, Sportul Studențesc și 
Lotul de juniori al Capitalei 
Reamintim că „rugbyul în 7“ 
urmează regulamentul clasic, 
cu două reprize a cîte 7 minu
te de joc efectiv, pe teren nor
mal, fiecare echipă fiind alcă
tuită din 3 înaintași. 1 mijlo
caș și 3 trelsferturi. 

atît de importantei discipline 
olimpice. A făcut-o, astfel, e- 
moționant, gimnasta Mirela 
Pașca. Emoționant, pentru că 
eleva Școlii generale 1 din 
Baia Mare abia se zărea de la 
tribună. dar cuvintele sale 
s-au auzit răspicat... Vorbea 
Mirela despre orele petrecute, 
dimineața, la prlnz sau seara, 
în sala de antrenament — su
tele și sutele de ore. Și a- 
dăuga : „Munca e totul, am fost 
învățate așa de mici, prin ea 
și numai prin ea putîndu-ne 
împlini speranțele, cea dinții 
fiind ca gimnastica băimă- 
reană să dea sportului ro
mânesc o altă Rodica Dunca. 
Mi-ar place, mărturisesc, să 
fiu eu aceea, după cum m-aș 
bucura pentru oricare din co
legele mele. Vă promit oricum 
să ajung, cît mai curind, ti
tulară în echipa națională". E 
posibil ? Anrtenoarea emerită 
Elena Marinescu susține că 
da, e posibil, și ne vorbește 
despre grupele de performan
ță, dar și despre cele de ini
țiere, „din toate grădinițele 
orașului, trei antrenoare lu- 
crînd direct în aceste unități, 
aducînd în sala CSM, ce e 
mai promițător, rezultate deo
sebite avînd Rita Lazăr, cu 
conrtibuție directă, între alte
le, la îndeplinirea planului de 
venituri al clubului". Se lucrea
ză mult, totul, ni se spune, 
cu zîmbetul pe buze, pentru 
că, pur și simplu, aspirantelor 
la gloria sportivă le place 
munca aceasta, altfel atît de 
solicitantă.

Sînt, iată, semne că gimnas
tica maramureșeană nu numai 
că-și propune, dar și poate ur
ma exemplul înotului (ce-și 
continuă. Ia rindu-i. „împrospă
tarea rîndurilor", zilnic la ba
zin venind, după socoteala lui 
Gh. Cordea, directorul C.S.Ș. 1, 
Intre 300 și 500 de copii). Așa 
cum, neîndoielnic, alte spor
turi se pot circumscrie aspira
țiilor mai cutezătoare, din 
concluziile plenarei, reieșind 
că sînt încă multe talente în 
Maramureș șî importantă este 
DESCOPERIREA și dirijarea 
lor iscusită

Ceea ce reprezintă un ade
văr fără putință de tăgadă.
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renunța o clipă la junioare, 
am dus-o in „A“ pe „Țesătu- 
ra“, care a devenit ulterior 
..Ceahlăul". • Sinteți printre 
puținii profesori-an tren ori care 
n-au tins spre eșaloanele su
perioare... • Am fost adesea 
tentată să „urc" așa cum au 
procedat S. Chiriță, M. Dumi
trescu, T. Stanimirescu, care 
au trecut cu echipele de Juni
oare la alte cluburi și au ajuns 
In „A“, dar mii-am dat seama 
că în orașele mici menținerea 
e dificilă. Fetele pleacă spre 
facultăți și nu prea mai revin 
la Piatra s Deci, nu mai a- 
oordați șanse unei echipe din 
Piatra Neamț de a ajunge în 
„A“... • N-am spus asta. Cu 
fetele care au plecat de-aiici, 
aricind poate fi formată o e- 
chipă de „A“ bună. Condiția 
este ca cineva să se îngrijească 
de reîntoarcerea lor, după stu
dii, prin preajmă, iar echpa 
de „B“ să treacă sub patrona
jul unei mari întreprinderi
• Ce ginduri de viitor aveți ?
• Amintirile sînt frumoase, 
dar mai frumoase mi-au fost 
întotdeauna planurile de vii
tor... Am preluat o grupă de 
începătoare din oare sper să 
iasă cîteva talente. Se va auzi 
poate de nume oa Diana Isa- 
chievici, Mihaela Căpățînă și 
altele. în perspectivă, vreau să 
o ajut pe fosta mea elevă. a- 
cum colegă, prof. Maria Ionici, 
să mențină tradiția acestei pe
piniere Q Cum judecați voleiul 
nostru feminin de azi ? • A- 
vem un fond de jucătoare ex
traordinar. fete cu talent, cu 
calități. Sînt juniioaire minuna
te, dar n-ajung senioare la fel 
de minunate ! Pentru că. In 
contmuare, nu sînt pregătite 
la nivel superior, și pentru că 
reprezentativa, mereu vînitura- 
tă, nu aire condiții să devină 
o adevărată echipă • în final 
să ne întoarcem la amintiri. Ce 
întâmplare v-a bucurat mai 
mult ? • O glumă a colegului 
meu de la CSȘ Timișoara, di
rectorul Dezideriu Blejer, care, 
'irlnd să facă un test de... 
popularitate, mi-a trimis o te
legramă pe care a scris doar 
-Maricica Săvinescu — Piatra 
Neamț» • Și a primit-o retur, 
nu ? • Nu ! Am primit-o eu 1
• Elocvent test...

Aurelian BREBEANU

niLE DE SCHI
HOR SPORTIVE ȘCOLARE IA BIAILON

de la Rîșnov) 46:31 (5 minute pena-
iov. cei Uzare). 2. Constantin Piticari
ai tării (CSS V. Vomei) 48:29 (7). 3.
: tre- Valentin Velea (CSS-Dinamo
1 Na- Rîșnov) 49:23 (7) ; 6 km. co-
sportive pîj i ; i. Constantin Diacones- 
au fost cu (CSS-Dinamo Rîșnov) 23:55,
! tineri 2. Florin Andrei (CSS-Dinamo
disputat. Rîșnov) 26:27. 3. Zoltan Balint 
că vir- (CSȘ M. Ciuc) 28:46 ; 4,5 km,
c la di- copii II : 1. Lucian Andrei
tă. Dacă (CSȘ-Dinamo Rișnov) 24:26 (1).
•i spor- 2. loan Blebea (CSS-Dinamo
perfor- Rișnov) 24:55 (3). 3. Marian La- 
-au în- zăr (CSS-Dinamo Rsnov) 25:02

ază. la (1) ; ștafeta 3x3 km : 1. CSȘ-
iu inre- Dinamo Rîșnov I (Blebea. La-
ceea ce 

estul de 
TEHNI- 

mici : 
-Dinamo

zăr, L. Andrei) 57:25 (4). 2.
CSȘ-Dinamo Rîșnov II lh07:07 
(8) 3. CSȘ Brasovia lh09:37
(12).
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cursa doar 21. După prima 
manșă conducea tînărul Ion 
Frățilă (ASA) care. iată, con
firmă forma bună din acest se
zon. Manșa a doua a fost do
minată clar de Mihai Bîră. 
care a înregistrat cel mai bun 
timp al zilei, cîstigînd. in ex
tremis. si cursa. REZULTATE 
TEHNICE : 1. Mihai Bîră (Di
namo) 1:19.72. 2. Ion Frățilă 
(ASA) 1:19,84. 3. Csaba Portik 
(ASA) 1:20.88 4. Aurel Foiciuc 
(Dinamo) 1:21.86, 5. Ticu Măr- 
toiu (ASA) 1:24,77. 6. Nicolae 
Parate (Dinamo) 1:25,48.

Caro! GRUIA — coresp.
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IUDLIEAN LA COBORÎRE PENTRU COPII

oara s-a 
na dată, 
de cobo- 
tost nre- 
najorita- 

a ceasta 
aste una 
ale fo- 
pentru 

□in. RE- 
copile I : 
SȘ-Rapid 
Codru ța 

Clui-Na- 
la Păcu- 
-Napoca)

1:08,42 copii I : 1. Ricard Bov- I 
noschi (CSS-RAMFRA B. Sprie) * * 
1:02,20, 2. Ioan Trandafir (Bra- 
șovia) 1:03,89. 3. Adrian Pica I 
(CSS Petroșani) 1:04,63 ; eoni- • 
le II ! 1. Nicoleta Zanan (CSȘ 
Petroșani) 1:00,95. 2. Mădălina 1 
Mehedinții (CSU Brașov) | 
1:01,89, 3. Ecaterina Dinicu

tat : Ciucă și Alexandru au pri
mit dezlegări pentru I.C.S.I.M. 
București. Răduță — Sportul Stu
dențesc, Ilie — Electroaparataj 
București, Bălan s-a retras din 
activitatea competițională. Nou 
venițl : Nochit (înaintaș) de la 
I.C.S.I.M. București, Cr. Nița 
(mijlocaș) de la Progresul Vul
can București. Pologea (fundaș) 
de la Sportul studențesc, stredie 
(fundaș) de la Strungul Arad. Va- 
sile (înaintaș) de la ISCIP. ul- 
menl, Popa (portar) de la Meca
nică Fină Steaua București și 
Stan (fundaș) de ia Electroapara
taj. Lotul mal cuprinde jucătorii : 
Mocanu, Chirilă — portari, Foga- 
rașl, Gherase, Pirvan, zalupca, 
Boțonea, ionescu — fundași. Ghl- 
ță, Culea — mijlocași, Baciu, 
Grosu, Pestrița, Terteleac — înain
tași. (P. V.).

gerea fiind publică, toți cel inte
resați sînt invitați să participe.
• Nu uitați că în această săp- 

tămlnă, pe lîngă tragerea obiș
nuită Loto de vineri, 20 februarie, 
duminică, 22 februarie va avea loc 
șl TRAGEREA LOTO 2, ultima din 
acest trimestru. Vă reamintim că 
puteți obține eiștiguri șl cu nu
mai două numere din 4 extrase.
• INCA vă mai puteți încerca 

șansele la LOZUL autoturis
melor, aflat în prezent în vîn
zare. Nu uitați însă că și această 
emisiune specială este limitată 1

(Pionierul Lupeni) 1:02,04 ; co- | 
pii II : 1. Valentin Marcu (CSȘ- | 
Șoimii Sibiu) 59,23. 2. Adrian 
Cîmpeanu (CSS Petroșani) I 
59,43. 3. Radu Mititeanu (Pio- I 
nierul Cluj-Napoca) 59,50. •

la Zeist, în Olanda, o importantă acțiune U.E.F.A.

SCHIMBUL DE MIINE ÎN PRIM-PLANUL 

PREOCUPĂRILOR FORULUI EUROPEAN
De curind s-au încheiat. în 

localitatea Zeist din Olanda, lu
crările celei de a doua Confe
rințe europene a fotbalului ju
venil organizată de U.E.F.A. 
(Prima a avut loc în anul 1979 
la Frankfurt pe Main). Alături 
de reprezentanții celor 33 de 
federații afiliate la U.E.F-A.. 
din partea forului nostru de 
specialitate au fost prezent! 
Mihai Ionescu, secretar al 
F.R.F.. care se ocupă de pro
blemele copiilor și juniorilor, și 
Gheorghe Ene. metodist în ca
drul aceluiași resort.
• A fost una dintre cele mai 

interesante și instructive con
ferințe Ia care am asistat — 
spunea Mihai Ionescu — tema
tica si nrobiemele abordate de- 
monsțrînd că U.E.F.A. acordă 
o atent!e din ce în ce mai mare 
activității Juniorilor. în spriji
nul acestei afirmații stă si fap
tul că lucrările conferinței au 
fost conduse de trei personali
tăți ale forului european, cum 
sînt Jacques Georges, pre
ședintele U.E.F.A., Gunter 
Schneider, președintele comi
siei de juniori U.E.F-A. și Jo 
van Marie, președintele fede
rației olandeze".

La centrul național de pre
gătire al federației de fotbal 
olandez de la Zeist în cuvîn- 
tul de deschidere Jacques 
Georges a arătat că în perioa
da dintre cele două conferințe 
s-au făcut pași importanți In 
activitatea luniorilor. înființa
rea campionatelor europene de 
juniori I si II si-a demonstrat 
din plin utilitatea. Preocupările 
federațiilor pentru pregătirea 
acestui eșalon au făcut să 
crească valoarea generală a ca
lității jocurilor. în același timn 
s-au îmbunătățit vizibil contac
tele dintre federațiile na
ționale.

în altă ordine de idei, s-a 
stabilit ca sistemul de desfă
șurare să fie menținut. Astfel, 
juniorii sub 18 ani îsi vor mă
sura forțele in cadrul campio
natului european, care se va 
disputa din doi în doi ani. tur
neul final urmlnd să se des
fășoare In>tr-o singură tară. 
Așa cum s-a procedat în vara 
anului trecut în Iugoslavia 
unde competiția s-a bucurat de 
un real succes. Pentru juniorii 
sub 16 ani. campionatul euro
pean II si-a dovedit sl eL din 
plin, utilitatea. Cele două edi
ții desfășurate pînă acum, cu 
cîte 16 echipe calificate la tur

MECIURI AMICALE
• O ATRACTIVA PARTIDA SE 

VA DISPUTA ASTAZI PE STA
DIONUL AUTOMATICA, lntllnl- 
rea amicală dintre divizionarele 
A Victoria București și Flacăra 
Moreni, care va Începe la ora 
14,30.
• DUMINICA, LA TlBGOVIȘTE, 

meci amical atractiv : C. S. — 
F.C.M. Brașov, cu Începere de la 
ora 11. Divizionara B, din locali
tate. a susținut, zilele trecute, alte 
două Jocuri de verificare : eu Ci
mentul Fieni și Poiana cîmpina 
(ambele în deplasare), cîștigate 
cu acelaș scor : 1—0. Golurile au 
fost marcate de Ghloacă.
• STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPO

CA — A.S.A. TG. MUREȘ »—1 
(0—0). Oaspeții au obținut la li
mită victoria, unicul gol fiind 
marcat de Santo, în mln. 58. (I. 
Lespuc — coresp.).
• C.S.M. REȘIȚA — JIUL PE

TROȘANI 3—2 (2—2). Au înscris : 
Telescu (mln. 30). Uțlu (mln. 38) șl 
M&rglneanțu (min. 87) de la lo
calnici, respectiv Lasconi pnln. 6) 
șl Vancea (min. 2S).
• „CUPA 18 FEBRUARIE", ta 

organizarea divizionarei B Unirea 
Slobozia, a programat ta zilele de 
14 șl 15 februarie mai multe 
jocuri. Iată rezultatele : Olimpia 
Slobozia — Victoria Țăndărei 2—0 
(2—0), Unirea slobozia — Unirea 
Urziceni 6—5 (după executarea 
loviturilor de la 11 m), Unirea Ur
ziceni — Victoria Tănd&rei 4—2 
(1—1), Unirea Slobozia — Olimpia 
Slobozia 4—0 (2—0). în urma aces
tor rezultate, trofeul a revenit e- 
chlpei Unirea Slobozia, (I. Matei 
— coresp.).

CLUBUL SPORTIV 
RAPID anunță că s-au 
pus In vînzare abona
mentele pentru intrarea 
la meciurile din returul 
campionatului Diviziei A 
care se vor disputa pe 
stadionul Giulești. Aces
te abonamente se pot 
procura zilnic, Intre fi
rele 9—18, de la agenția 
Rapid (din Gara de 
Nord) și de la sediul 
clubului. 

neele finale (1985 în Ungaria 
și 1936 în Grecia) Iși va păs
tra în continuare modul de 
desfășurare. Totodată s-a hotă
rî t ca edițiile următoare să 
aibă loc astfel: anul acesta in 
Franța. în 1988 în Spania. în 
1989 In Danemarca. în 1990 in 
R. D. Germană și în 1991 în 
Portugalia. Tinîndu-se seama 
de vîrsta fragedă a acestui e- 
salon. calificarea se va decide 
în urma a două jocuri, tur-re- 
tur. intrind în calcul punctele 
si golurile marcate

în discuțiile purtate, pe trei 
grupe lingvistice, care au în
semnat si un util schimb de 
experiență între federații, s-au 
făcut numeroase propuneri 
menite să aducă eventuale îm
bunătățiri sistemelor actuale de 
desfășurare. S-a propus, prin
tre altele, mărirea numărului 
de jucători de la 16 la 18. pe
rioada si durata optimă a des
fășurării turneelor finale, ca si 
modalitatea tragerii la sorti pe 
zone geografice sau liber. Toa
te aceste propuneri si sugestii 
urmează a fi analizate de co
misia de juniori U.E.F.A.. Iar 
hotăririle comunicate federații
lor de speciali ta te.

In continuare. Rene Hdssy. 
membru al comisiei tehnice 
U.E.F.A., a vorbit despre „Fa. 
tele dezvoltării tinerilor fotba
liști, metode de antrenament 
pentru fotbalul de mare per
formanță. posibilități de reali
zat si limite de atins", Alfred 
Fingbeiner, vicepreședinte al 
comisiei de juniori U.E.F.A. a 
tlnut un referat intitulat : 
„Importanța jocului în dilerl- 
tele faze ale copilăriei si ado
lescentei. Aspecte umane si so
ciale ale activității cu tinerii 
jucători". Doctorul Hans Eiss- 
man, președintele comisiei me
dicale U.E.F.A. a subliniat im
portanța majoră care trebuie să 
existe astăzi în relația medic— 
antrenor si implicațiile care a- 
par la vîrsta adolescentei. Mau
rice Burlaz. vicepreședinte al 
federației franceze, a vorbit 
despre „Fotbalul școlar, impor
tanta îmbinării perfecte • 
factorilor educație-învătămînt- sport".

în concluzie, o consfătuire 
plină de învățăminte care de
monstrează. o dată în plus, că 
forul european acordă. Intr-o 
egală măsură, atentia cuvenită 
viitorului fotbalului de perfor
manță.

Gheorghe NERTEA

DIVIZIONARELE B Șl STARTUL
ÎNTIIIEBIREA - AIIIIIl ICHIPEI AUIOBIIZIIl BliCURIȘEI
Autobuzul București a ’ încheiat 

turul campionatului cu un bilanț 
nesatisfăcător, acumulînd doar 11 
puncte, cu care deține ultimul loc 
In clasamentul seriei a n-a a Di
viziei B. Firesc, șl la „adevăr" 
echipa se află pe ultima poziție, 
cu —5. iar la golaveraj —8. Cum 
s-a ajuns aici ?

„Analiza făcută la sfîrșitul tu
rului a scos în evidență compor
tarea foarte slabă atît a jucăto
rilor, cit și a conducerii tehnice, 
ne-a răspuns Gh. Diaconu, secre
tarul asociației. S-a început cam
pionatul sub conducerea antreno
rului Ion’ Gabriel, iar din etapa 
a 4-a direcția tehnică a preluat-o 
Vaslle Copil. Această fluctuație

LA AUTOMATICA BUCUREȘTI -
Doar cu trei ani în urmă, Auto

matica București s-a aflat într-o 
situație asemănătoare cu cea ac
tuală ; se situa la periferia cla
samentului seriei a II-a. „Sîntem 
foarte supărați de acest —4 în 
clasamentul „adevărului", ne-a 
spus Mirel Marinescu, membru 
în biroul secției de fotbal. înainte 
de reînceperea pregătirilor lotul 
a fost restructurat și media de 
vîrstă a scăzut de la 29 de ani ia 
24,5. Sigur că întinerirea echipei 
va duce la îmbunătățirea jocului. 
Ne bucurăm de sprijinul consi
liului asociației (președinte : Ser
giu Voicilă), iar biroul secției de 
fotbal (președinte : Iaromir Rus- 
nac) este preocupat tot timpul de

• CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 15 FE
BRUARIE 1987. Cat. 1 (13 rezul
tate) : 1 variantă 100% — auto
turism Dacia 1300 și 6 variante 
25% a 17.500 lei ; cat. 2 (12 re
zultate) : 12 variante 100% a
6.072 lei și 223 variante 25% a 
1.518 lei ; cat. 3 (11 rezultate) :
84 variante 100% a 1.512 lei și 
1.478 variante 25% a 378 lei. 
Report la cat. 1 : 99.263 lei. Auto
turismul „Dacia 1300“ de la ca
tegoria 1 a revenit participan
tului Gheorghe Sand din Sibiu.

Pe teme actuale

CÎND PASEZI DOAR
DE DRAGUL
PASA. Un lucru atît de sim

plu. Pr meștd mingea și o dai 
mai departe. Fără ea n-ar fi 
fost fotbalul, un joc prin ex
celență de echipă.

In aceste rînduri nu vom în
cerca să facem teoria pases. 
Cine n-o știe ? Numai că acest 
element de bază al jocului tre
buie făcut ci nd... trebuie ! Pasa 
lungă, pasa .scurtă, pasele re
petate, în raport ou dinamica 
jocului, cu evoluția celui mai 
agreat dintre sporturi. Numai 
că jucătorul trebuie să știe 
CIND și UNDE să paseze. Aici 
intervine valoarea j-uicătorului.

De ce scriem aceste rînduri? 
Pentru că am observat — nu 
de ieri, de azi — că în fot
balul nostru, chiar ia oel mai 
înalt nivel, la echipele de Di
vizia A sau pe la loturile re
prezentative, pas» se face de 
multe ori cam de dragul pasei. 
An lansat undi ideea die „păs- 
strare a mingii", de „conser
vare", adică s-o ții cit mai 
mult, ca adversarul să nu aibă 
eu ce juca. Dar In ce scop ? 
Doar așa. să treacă timpul ? 
Aceasta e un fel de anti-joc, 
o frlnă în progresul fotbalului, 
în realizarea spectacolului, u - 
tîndu-se că pasta nu are alt 
scop derft acela de a-ți depăși 
adversarul, de a-ți pune co
echipierul cel mai bine plasat 
în situația de a marca gol, 
pentru că golul rămîne „proba 
adevărului” în fotbal, suprema 
satisfacție a unui fotbalist.

Am auzit de multe oni an
trenorul snunînd „merge jo
cul", „se joiacă bine, balonul 
circulă, toți jucătorii se miș
că". Dar pentru ce ? Tabeila de 
marcaj răminea neschimbată.

înaintea plecării lotului olim
pic in turneul de la Palermo 
și Cannes, am asistat la un 
joc de verificare. Intre „olim
pici” și lotul A (fără jucătorii 
de la Steaua), dar cu Iorgules- 
ou, Movilă, Mateuț, Klein, 
Geolgău, Gabor și Cămătaru în 
teren. Toată lumea avea poftă 
de joc și se alerga susținut, 
SE PASA, SE REPASA. SE 
FĂCEAU ÎNVĂLUIRILE PE 
MARGINI. Numai că se uitase 
elementul principal : ȘUTUL ! 
în primele 14 minute ale jocu
lui nu se șutase niciodată la 
poartă ; în 25 de minute rapor-

de antrenori a fost în detrimentul 
echipei. In vacanța de iarnă s-au 
luat unele măsuri care, credem, 
vor îmbunătăți activitatea. S-a 
reorganizat biroul secției de fot
bal, ca președinte fiind ales Jose 
Iacobescu. înainte de reluarea 
pregătirilor funcția de antrenor a 
fost încredințată din nou lui Ion 
Gabriel. In ceea ce privește lotul, 
ne-am propus să continuăm înti
nerirea lui cu elemente crescute 
în propria echipă de juniori**.

Antrenamentele s-au reluat în 
ziua de 11 ianuarie șl au fost efec
tuate în aer liber. Pregătirea cen
tralizată s-a desfășurat la Timiș, 
în aer liber și în sală. Pe agenda 
meciurilor amicale figurează tn-

UN NOU CUPLU DE ANTRENORI
îmbunătățirea activității. In plus, 
suporterii nu ne-au părăsit, 11 
simțim alături, mai ales acum, 
dnd echipa traversează o peri
oadă mai grea. Sperăm să evităm 
retrogradarea, deoarece pregăti
rile sc desfășoară la un bun ni
vel*.

Pregătirile au început la 12 ia
nuarie sub conducerea unul nou 
cuplu de antrenori — AI. Caricaș 
(principal) șl M. Bucurescu (se
cund), deoarece Al. Tănăsescu, 
care a activat în toamnă, nu s-a 
mai prezentat. Echipa a efectuat 
un stagiu de pregătire centralizată 
la Predeal, în perioada 1—11 fe
bruarie.

Iată modificările survenite în

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• AST. .ZI, miercuri, 18 februa

rie 1937, incepînd de la ora 15,50, 
va avea loc TRAGEREA OBIȘ
NUITA PRONOEXPRES, tn sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
din București. Transmisia desfă
șurării tragerii se va face la ra
dio, pe programul I, la ora 16,15. 
Numerele extrase vor fi transmise 
în reluare, la ora 2S, pe progra
mul L precum și mllne, joi, la 
ora 8,55, tot pe programul I, Tra

DE A... PASA
tul șuturilor era de. . . 4—4. 
Și asta Intr-un meai de >-eri- 
fioare, fără miza rezultatului, 
fără „ochii spectatorului". In 
schimb, pasele excesive, pasele 
doar de dragul paselor abun
dau I ?

Care ar fi cauza ? Frica de 
șut — mai bine zs de ratare 
— care îi domină pe mulți ju
cători și fisurile din procesul 
de instruire de la cluburi. E 
mai ușor să pasezi. „De ce să 
greșesc eu ? Mai bine să gre
șească el !“ — or fi spunînd 
un i. Șl manele Pele, un as al 
driblingului și PASEI, mai 
greșea șutul, dar nu se speria. 
Și a marcat peste o mie de 
goluri !

In seara dinaintea meciului 
dintre echipele olimp'ce ale 
Italiei și României, de la Pa
lermo, intr-o discuție între an
trenorii Em. Jenei, Gh. Staicu 
și C. Drăgușin, se căutau ex
plicațiile slabei eficacități, maii 
bine-ais ale carențelor la fina
lizarea acțiunilor ofensive. Em. 
Jenei, fostul antrenor al Stelei, 
spunea despre Majaru : „Lo
vește excelent balonul, are o 
biomecanica perfectă, dar, aflat 
în poziție bună de șut, pasea
ză". A doua zi, parcă auz ndu-1 
pe fostul lui antrenor, Majaru 
a renunțat să mai preia balo
nul, să mai paseze și, de Ia 
25 de metri, cu stângul, a lovit 
mingea cu ristul, din mișcare, 
și a înscris un gol de zile 
mari. Deci, se poate. . .

S'gur, nu întotdeauna șe în
scriu asemenea goluri, dar tre
buie să încerci, să renunți la 
pasa care scoate jocul din fața 
porții adverse. Cum mai ve
dem, din păcate, aiîtea cazuri 
în Divizia A. Numai așa 6« 
explică faptul că, din cele 18 
divizionare A, doar două 
echipe (Steaua și Dinamo) au 
meda de peste două goluri de 
meci, că 8 echipe nu au reușit, 
în turul campionatului să de
pășească media de un gol 
(UNUL) pe meci ! Poți fi, 
oare, oompetitiv pe plan inter
național cu un asemenea pro
cent de eficacitate ? NU. chiar 
dacă pasele au mers ca pe 
sfoară dar numai pînă la 16 
metri de poarta adversă !

Constantin ALEXE

NOULUI SEZON
tîlnlri cu F.C. Constanța, F.C.M. 
Progresul Brăila, Cimentul Med
gidia și, probabil, cu Unirea Foc
șani și Olimpia Rm. Sărat.

Lotul a fost restructurat. Au 
primit dezlegare Margelatu (pen
tru Sportul ,,30 Decembrie") șl 
Tănase (pentru Rapid București); 
Bădilaș și Șișcă s-au retras din 
activitatea competițională, iar T. 
Zamfir a primit funcția de antre
nor secund. Iată lotul : Ene, Io
nescu — portari, Spier, N. Dumi
tru, Roșu, Nlță (de la Muscelul 
Cîmpulung), S. Dumitru (de la 
Rapid — speranțe), Dițu — fun
dași, Niculae, Tone, Ursu, Dea- 
conii, C. Cristescu, S. Cristescu 
(ultimii trei juniori), Rada n — 
mijlocași, iancu, Butoi, Țugulan, 
Pîrvu (de la Rapid — speranțe). 
Avram — înaintași (P. V.).



Patinaj viteză SPORTUL TO SABRER1I NOȘTRI JUNIORI

VICTORII ROMÂNEȘTI IA KARL MARX STÂDT
AU DOMINAT CONCURSUL

Trei tineri patinatori de vi
teză Nicolae Sandu, Edmond 
Cseh si Csaba Madarasz (con
duși de antrenorul secund al 
Centrului de pregătire oljmpi- 
că Mecanică Fină 
rești, prof. Horia 
participat, alături 
din Austria, R.D.
R.F. Germania,
U.R.S.S. la concursul interna
tional desfășurat pe pista arti
ficială din Karl Marx Stadt. 
Viteziștii noștri s-au numă
rat printre principalii anima
tori, ureînd pe podium în am
bele reuniuni. în mod deose
bit, s-a remarcat mureșeanul 
Edmond Cseh, învingător în 
confruntările sprinterilor. RE
ZULTATE : sprint, 500 m —

din Bucu- 
Timiș) au 

de sportivi 
Germană, 

Olanda și

1. Cseh 40,62... 5. Madarasz 
42, 59; 1000 m — 1. Cseh 1:21.50,
2. Madarasz 1:23,07 ; 500 m —
1. Cseh 40.85, ... 6. Madarasz 
42,02 ; 1000 m — 1. Cseh 1:24. 
24, 2. Madarasz 1:25,22; el. gen. 
— 1. Cseh 164.340 p. 2. H. 
Fuchs (Austria) 167,615, 3.
Madarasz 167.755 ; poliatlonul 
mic, 500 m — 1. J. Wetzel 
(R.D.G.) 40,25. 2. Sandu 40,79; 
3000 m — 1. M. Spielmann
(R.D.G.) 4:14,30... 7. Sandu 4: 
26,30 (record personal) ; 1500
m — 1. Spielmann 2:05,26... 4. 
Sandu 2:08,81 ; 5000 m — 1. 
Spielmann 7:34.61... 4. Sandu 
7:54,64 ; cl. gen. — 1. Spielmann 
170,587. 2. T. Kumm (R.D.G.) 
172,789. 3. Sandu 175,573, ain
18 concurenți.

Turneele zonale de șah

ULTIMA RUNDĂ VA FI DECISIVĂ

La turneul de baschet-junioare I din Polonia

CADETELE NOASTRE PE LOCUL 3
Turneul internațional de baschet 

desfășurat recent în polonia, la 
Olsztyn cu participarea selecțio
natelor de junioare I ale Bulga
riei, Cehoslovaciei, R. D. Germa
ne, Poloniei (A șl B) și de juni
oare II (cadete) a României, a 
prilejuit sportivelor noastre o 
comportare bună. Evoluînd în 
compania unor partenere de în
trecere cu mai multă experiență 
competițională, ele au realizat 
trei victorii (85—59 cu R. D. Ger
mană, 70—51 cu Polonia B, 71—69 
cu Polonia A) și au înregistrat 
două înfrîngeri (69—88 cu Ceho
slovacia și 86—87 cu Bulgaria, 
după prelungiri), clasîndu-se pe 
locul 3. Clasamentul final : 1. Ce
hoslovacia 10 p, 2. Polonia A 8 p, 
3. România 8 p. 4. Bulgaria 8 p, 5. 
Polonia B < p. 6. R. D. Germană 
5 p. în legătură cu prestația re
prezentativei române, antrenoa- 
rea Georgeta Onisie, care împreu
nă cu Horia Pop au pregătit șl 
condus echipa la turneul respec
tiv. ne-a relatat următoarele :

„Punctele forte ale lotului nostru 
au fost apărarea agresivă și pre
cizia aruncărilor de 3 puncte, tn 
care a excelat Magdalena Manea. 
De altfel, ea a primit și un pre
miu special pentru cele 15 arun
cări de la 6,25 m fructificate. A- 
lăturl de Manea s-au mai eviden
țiat Margareta Veres, Simona Mo
rar (care, Insă nu a mal putut 
fi utilizată in ultimele două me
ciuri, deoarece s-a accidentat), 
Gabriela Balogh, Angela Szenes, 
Ioana Cocirlan (deși a jucat doar 
in primul meci, după care s-a ac
cidentat și ea) și Laura Nițulescu, 
ultimele două încercînd să supli
nească handicapul de talie, cauzat 
de lipsa Ceclliei Laszlo (n.r. : ab
sentă din cauza disputei nerezol
vate dintre Rapld-Progresul și 
Politernica București). Au dat 
satisfacție șl cele mal tinere com
ponente ale lotului — Florentina 
Nlchitov (autoare a coșului vic
toriei în meciul eu Polonia A) și 
Adina cristescu. (O. STANCU- 
LESCU).

VARȘOVIA, 17 (prin telefon 
de la trimisul nostru), cu o 
rundă înainte de sfîrșit, mai 
sînt încă destule incertitudini 
în clasamentele celor două 
grupe ale turneului zonal de 
șah. Cu excepția lui Jozsef 
Pinter, lider distanțat, toate 
celelalte trei locuri care asi
gură calificarea pentru „inter
zonal" sînt încă în. joc. Prin
tre cei care aspiră cu justifi
cate speranțe se menține și 
marele maestru Mihai Șubă. 
în penultima rundă, cea de-a 
10-a, el a remizat cu cehos
lovacul Ftacnik, culegînd o 
importantă jumătate de punct. 
Dar tot atît de important este 
faptul că tînărul său coechi
pier, Adrian Negulescu, l-a 
„ținut" și el cu remiză pe bul
garul Inkiov, cel care împar
te cu Șubă locurile 2—3 ale 
clasamentului. Așadar, ultima 
rundă trebuie să decidă !

De fapt, a fost o zi deosebit 
de liniștită în întrecerea „zo
nalelor", o singură partidă 
fiind decisă, cea în care polo
nezul Schmidt, cu negrele, a 
încercat să forțeze în fața li
derului grupei întîi, maghiarul 
Sax, dar a trebuit pînă la ur
mă să accepte înfrîngerea: Re
zultatul complică si mai mult 
situația din această grupă, 
unde un pluton compact de ju
cători mai speră la calificare, 
eventual lntr-un turneu supli
mentar de baraj pentru locul 
doi, așa cum prevede regula-

mentul. Acesta ar începe ime
diat după încheierea progra
mului celor 11 runde, la sfîr- 
șitui săptămînii.

Așadar, a mai fost consem
nată remiza în partidele Gheor
ghiu — Mokry, Andonov — 
Marin, Hazai — Radulov, K. 
Gheorghiev — Csom (grupa 1); 
Pinter — Sznapik, Pekarek — 
Hawelko, Prandstetter — Sta- 
niszewski (grupa a 2-a). în
trerupte în cele două grupe, 
sînt partidele Kuczynski — 
Jansa ți respectiv. Kr. Gheor
ghiev — Farago. Ultima, tn 
cazul victoriei lui Farago, poa
te avea consecințe în disputa 
pentru locul doi.

Clasamentul primei grupe: 
Sax 7 p, K. Gheorghiev 6 p, 
Schmdit, Hazai 5,5 p, Gheor
ghiu, Marin, Csom, Mokry 5 
p, Andonov 4,5 p, Radulov 4 
p, Hazai 3,5 p (1), Jansa 3 p (1) 
Grupa a doua : Pinter 7,5 p, 
Șubă, Inkiov 6 p, Ftacnik, Pe
karek 5,5 p, Farago 5 p (1), 
Negulescu, Sznapik 4,5 p, Kr. 
Gheorghiev 4 p (1), Prandstet
ter, Hawelko, Staniszewski

P-
După o zi de pauză, ultima 

rundă programează, printre 
altele, întîlnirile Staniszewski
— Șubă, Inkiov — Pekarek, 
Farago — Prandstetter, Sznapik
— Negulescu, Radulov — 
Gheorghiu, Marin — K. Gheor
ghiev.

INTERNATIONAL DIN R.D. GERMANA
La Oschatz (R.D. Germană) 

s-a disputat. Ia sfîrsitul sântă- 
mînii trecute, un puternic con
curs internațional de scrimă 
dedicat juniorilor. Ia care au 
participat sabneri și spadasini 
din 7 țări : Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, România. Un
garia, Uniunea Sovietică și 
R.D.G. Tinerii sabreri români 
s-au comportat la înălțime, 
dominînd net. proba. Astfel, 
în finala de opt s-au calificat 
patru reprezentanți ai scrimei 
noastre : Dan Costachc flocul 
1), Atila Papp Cocul 2). Ga
briel Atudorei (6) și Dan Gău- 
reanu (8). în asaltul pentru 
desemnarea învingătorului. Cos- 
tache — Papn 10—8. în între
cerea spadasinilor, cel mai bine 
clasat dintre SDortivii români 
a fost Constantin Dumitrescu 
— locul 5 în finală.

PE SCURT

Parik ȘTEFANOV

...ȘI S-A STRICAT CĂRUȚA!

Contrapunct

Ieri, la hochei

S-a instaurat o anume practică 
in bozul profesionist, de a orga
niza adevărate „regii" prealabile 
luptei reale, din ring. Obiceiul l-au 
arătat lumii întregi, prin interme- 
două personaje ale „meciului seco-

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A 
S K A KALININ 2-4

șl ieri, in cel de-al doilea meci 
disputat in compania Selecționa
tei noastre divizionare A, S.K.A.- 
M.B.O. Kalinin și-a dovedit forța 
de joc, cu toate că hocheiștil ro
mâni au dat o replică mult mal 
bună, mult mai curajoasă decît 
în prima întâlnire. Oaspeții au 
cîștigat și de data asta, dar la o 
diferență mal mică : 4—2
(1—0. 2—0. 1—2), formația noastră 
reușind în unele ' ‘
ales în nrima și 
să se dovedească 
cu adversara sa. 
joc superioară in

momente (mal 
ultima repriză) 
egală tn ctmp 

Dar viteza de 
„_ ___ ________ faza de finali
zare, subtilitățile tehnice, pe scurt 
clasa hocheiului sovietic, dar șl 
greșelile defensivei noastre (tn 
special cele ale lui Miklos) au fă
cut ca portarul Netedu să scoată 
de patru ori pucul din poartă, 
golurile fiind marcate de Mura
viov (mln. 13). Cernih (min. 26), 
Taranov (min. 38) și Harlamov 
(min. 43). In ultima repriză, Se
lecționata diviziorară A (In care 
a jucat și Tureanu) a redus dife
rența prin Gliga (min. 50) și Ge" 
reb (min, 601. ratînd alte cîteva 
situații dintre cele mal favorabile. 

Despre jocul mult mai bun (față 
de eel etalat luni) al reprezen
tanților noștri a ținut să ne vor
bească după meci conducătorul 
delegației oasnete. Slmlon Teitel
baum. Tot el ne-a mal relatat că 
S.K.A.-M.B.O. Kalinin este consi
derată drept . anticamera" cunos- 
cutelor formații T.S.K.A. Moscova, 
S.K.A. Leningrad sau Aripile So-

vietelor. Aici, la S.K.A.-M.B.O. ti
nerii hochelști se perfecționează 
sub conducerea unor binecunos
cut! antrenori cum sînt Oleg Zal- 
țev, de două ori campion olimpic, 
Aleksandr Gusev, campion olim
pie, Aleksandr Volcekov, fost 
campion al lumii, sau Aleksandr 
Lobanc” șl el fost campion al lu
mii, actualmente și jucător cu 
toții prezenți la București. Forma
ția oaspete este o demnă repre
zentantă a hocheiului sovietic.

Revenind la meciul de ieri să a- 
rătăm că a fost condus impeca
bil de arbitrii Fi. Gubemu — I. 
Becze și Gh. Micu.

Joi, de la ora 13, cele două e- 
chlpe se vor tntîlnl din nou.

Mircea TUDORAN

PE GHEAJA
SI PE ZĂPADĂ5

laVIENA -- „Cupa Mondială' 
schi alpin a programat pe pârtia 
de la Todtnau o probă masculină 
de slalom uriaș, câștigată de el
vețianul pirmln Zurbriggen cu 
timpul de 2:38.95. L-au urmat 
Marc Girardelli (Luxemburg) — 
2:39,16 șl Markus VVassmaler (R.F. 
Germans) — 2:39.27

tn urma acestei victorii, Zur
briggen și-a consolidat poziția de 
lider al ..Cupei Mondiale" totali
zând. in prezent 274 puncte.

MtJNCHEN — Proba feminină 
de 5 km, din cadrul Campionate
lor Mondiale de schi fond de la 
Oberstdorf (R.F.G.), a fost cîștl- 
gată de sportiva finlandeză Marjo 
Matikalnen. tn 14:45, urmată de 
Anfisa Rezțova (U.R.S.S.) — 
14:49,3. Evi Kratzer (Elveția) — 
14:52,5.

atletism • in ultima zi a 
concursului internațional de la 
Moscova sportiva sovietică Liu
bov Kiriuhina a stabilit un nou 
record mondial pe teren acoperit 
în proba de 600 m, cu timpul de 
1:25,46. Proba feminină de săritură 
In înălțime a revenit Tamarei Bî- 
kova (U.R.S.S.), cu 1,94 m, iar in 
cursa masculină de 200 m sprinte
rul sovietic Nikolai Razgonov a 
fost înregistrat cu timpul de 21,ÎL

CICLISM • Campionatul unio
nal a continuat pe velodromul o- 
limpic de la Moscova cu proba 
feminină de urmărire individuală, 
în care victoria a revenit Ludmilel 
Kotova, înregistrată pe 3 000 m cu 
timpul de 3:58,02. Pe locurile ur
mătoare s-au situat Iulia Demina 
— 4:02,65 șl Alga Zagorska — 
4:03,08. • Etapa a doua a „Turu
lui Mediteranei" a revenit belgia
nului Eddy Planckaert, care l-a 
întrecut la sprint pe coechipierul 
său Etienne de Wilde și olande
zul Jos Lammertinck — toți trei 
fiind înregistrați pe distanța de 
115 km cu timpul de 3 h 22:00.

HANDBAL • La Dunaujvaros, 
în cadrul competiției internațio
nale feminine „Cupa Dunării", e- 
chipa Epitok (Ungaria) a întrecut 
cu scorul de 27—12 (14—3) formația 
Union Admira Viena. • Turneul 
feminin de la Ziirich a fost cîști
gat de selecționata Bulgariei — 6 
p, urmată de echipele Franței — 
4 p, Elveției și Austriei — cu cîte 
1 p. în ultima zi a competiției 
s-au Înregistrat următoarele re
zultate : Bulgaria — Austria 28—16 
(11—10) ; Franța — Elveția 18—• 
(7-4).

SCRIMĂ • în finala concursu
lui masculin de floretă de la Ha
vana, scrimerul italian Andrea 
Borella l-a învins cu 10—6 pe 
francezul Pascal Jolyot. Pe locul 
trei s-a clasat Frszek Zsolt (Un
garia). în urma acestor rezultate, 
în clasamentul general al „Cupei 
Mondiale*  pe primul loc a trecut 
Borella — 32 p, urmat de Philippe 
Omnes (Franța) — 30 p.

TENIS o într-o partidă demon
strativă disputată la Washington, 
jucătorul cehoslovac Ivan Lendl
1- a învins cu 3—6, 7—5, 6—3 pe 
campionul eeuadorian Andres Go
mez. < In finala turneului de la 
Memphis (S.U.A.), suedezul ște
fan Edberg l-a întrecut pe ameri
canul Jimmy Connors cu 6—3,
2— 1, la acest scor jucătorul ame
rican, accidentat, abandonînd par-

Radu TIMOFTE

diul micilor ecrane, cele __  _______
lului" (unul dintre... nenumăratele gratulate, propagandis
tic, cu această titulatură), Mohammad Aii și Joe Frazier, 
privindu-se ochi in ochi, stane de piatră, timp de cîteva 
minute înaintea primelor schimburi la mănuși. Alții s-au 
luat la ceartă și... la pumni chiar în conferințele de presă 
prealabile întilnirilor. Ce se ascunde în spatele acestor 
recitate verbale dure, presărate cu gesturi adesea necivili
zate, cu atitea provocări ce frizează, toati, bunul simț, nu 
mai e nevoie s-o spunem: ridicarea cu orice preț, prin 
orice mijloace, a cotei de interes din jurul meciurilor, 
ceea ce înseamnă, automat, ridicarea rețetelor ce intră 
(mai ales) în buzunarele celor de pe marginea ringurilor 
profesioniste. Și iată o ultimă mostră, recentă, ai cărei 
„eroi" au fost Hagler și Leonard, purtați din oraș in oraș, 
de către organizatorul meciului lor pentru titlul mondial 
al mijlociilor. Bob Arum, în cite un avion separat, pentru 
ca nu cumva cei doi si se irosească in vreo... bătaie fără 
martori și deci fără consecințe pe scara bursei meciului. 
După vreo 6 asemenea transporturi, urmate de tot atitea 
conferințe de presă penibile și înjositoare, „căruța" orga
nizatorului s-a stricat, căci „Marvelous" Hagler s-a plic
tisit de sforării și a declarat scurt : „Proxima ocazie în 
care-1 voi vedea la față pe Leonard va fi în ring. M-am 
săturat de circ !“.

Bine că măcar in ceasul al 12-lea simțul penibilului s-a 
trezit, punînd capăt unor înscenări care n-au nimic comun 
cu sportul.

Tur de orizont in campionatele naționale din Europa

Elveția: 0 NOUĂ FORMULĂ DE DESFĂȘURARE
Fotbalul elvețian cunoaște, de 

cîțiva ani, o stagnare atit la ni
velul formațiilor de club, cît și la 
cel al echipei naționale. Pentru 
redresarea acestei situații, fedeta- 
ția elvețiană a preconizat unele 
măsuri menite să ducă la creș
terea valorii de ansamblu a cam
pionatului și implicit a rezultate
lor pe plan internațional. Astfel, 
ediția /86—’87 a Ligii Naționale A 
va avea, la încheierea celor 30 de 
etape normale, o „continuare*.  
Primele 4 clasate vor disputa un 
„play-off", o grupă pentru titlu, 
echipele de pe locurile 5—10 își 
vor menține pozițiile, în timp ce 
cele de pe locurile 11—14 vor al
cătui două grupe, împreună cu 
primele patru din B, pentru sta
bilirea promovatelor și a retrogra
datelor. Ultimele clasate în A, 
respectiv locurile 15 și 16, vor că
dea automat. Forul elvețian a șl 
anunțat că în viitorii ani numă
rul echipelor, atît în A, cît și în 
B, va fi redus de la 16 la 12.

Ca .1 anul trecut, jumătatea 
campionatului o găsește în frunte 
pe Neuchâtel Xamax, aflată la a 
doua tentativă, consecutivă, de cu
cerire a titlului. Echipa antrenată 
de francezul Gilbert Gress avînd, 
în continuare punctele de forță în 
Engel — Stlelike — Heinz Hermann 
— LOthl s-a întărit la începutul

sezonului prin achiziționarea lui 
Beat Sutter (Basel), Ley-Ravello 
(Servette) șl Urban (St. Gali). 
Golgeterii echipei sint Sutter (8 
goluri) șl Ltithi (6). Stadionul „La 
Maladlăre" din Geneva a cunos
cut cea mal mare afluență de 
spectatori a campionatului tn a- 
cest tur (72.900), dar, paradoxal, 
cu 9.000 mai puțini decît în sezo
nul trecut.

F.C. Sion, deținătoarea Cupei 
Elveției și calificată în sferturile 
de finală ale Cupei Cupelor, ocu
pă un merituos loc secund. Cu un 
atac incisiv, Breggy (tn total 100 
goluri în prima ligă 1) — Bonvta- 
Cina șl cu un „mijloc" în care se 
remarcă Brlegger și marocanul 
Bouderbala, echina din Siom as
piră la titlul de campioană a a- 
cestei e dlțil. Recordmena titluri
lor de campioană. Grasshoppers 
Zurich, (20) se află la 3 puncte de 
Xamax. Suporterii, pînă mal ieri 
obișnuiți cu succese, au cam a- 
bandonat echipa, media de spec
tatori fiind sub 5000. Avtnd tn 
Egli (9 goluri) un adevărat „Jolly- 
joker", „lăcustele" vor căuta să 
strîngă rîndurile tn vederea sprin
tului final.

Adevărata revelație a turului 
este nou-promovata A.C, Bellin
zona, aflată pe un neașteptat loc 
4. Avînd tn componența el pe bra-

Echipa Neuchâtel Xamax, prima după terminarea turului. Va 
reuși să ciștige

zilianul Cesar, francezul Fargeon, 
danezul Chrois, echipa a fost ex
ponenta unul joc spectaculos. O 
adevărată contra-performanță a 
înregistrat La Chaux-de-Fonds, a- 
flată pe ultimul loc cu 1 punct 
șl care a pierdut la zero toate

campionatul 1
jocurile de „acasă". In clasamen
tul golgeterilor conduce danezul 
Eriksen (Servette 16 goluri) ur
inat de Cesar (Sion) cu 12 șl gol- 
geterul de anul trecut Tychosen, 
cu 11 goluri.

Traian MURZEA

CAMPIONATE A TURNEE
• In prima etapă a 

returului campiona
tului Bulgariei : Sla
via Sofia — Beroe 
5—C ; SUven — Sre- 
deț 1—2 ; Botev Vra- 
ța — Trakia Plovdiv 
i—0 ; Spartak Pleven 
— Vltoșa 2—2 ; Loko
motiv Sofia — Plrln 
Blagoevgrad 2—0 ; 
Ettr Tirnovo — Spar
tak Varna 1—0 ; Lo
komotiv Plovdiv — 
Cernomoreț Varna

1—2 : Dlmitrovgrad — 
Akademlk Sofia 0—0. 
In clasament conduc 
Sredeț șl Slavia, cu 
cite 23 p, urmate de 
Vitoșa — 22 p • După 
18 etape, ta campio
natul Greciei continuă 
să conducă Olympla- 
kos Pireu, cu 29 p. 
urmată de O.F.I. — 26 
n șl PAOK Salonic — 
25 p. Rezultate: Olym- 
plakos — Panathtaal-

kos 2—1 ; Apollon — 
PAOK 2—0 ; O.F.I. — 
Yannina 3—0 ; Aris — 
Larissa 2—0 ; Hera- 
klia — Panionios 1—1: 
Doxa — A.E.K. 1—1 ; 
Dthnikos — Kalama- 
ria 1—0. • Turneul de 
la Kuala Lumpur 
(Malayezla) a fost 
cîștigat de F. C. Gro
ningen, care a surcla
sat, în finală, cu 7—1 
(3—0) o selecționată a 
orașului Seul.
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