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Turneele cu nr. 4 ale campionatului feminin de volei

CRAIOVENCELE SI-AU MĂRIT AVANSUL LA 7 PUNCTE!
1 Prima reuniune a turneului 
grupei întîi valorice a Diviziei 
A feminine de volei, care a 
început ieri tn sala Dinamo 
din Capitală a evidențiat încă 
o dată detașarea campioanelor 
față de urmăritoarele sale și 
imposibilitatea practică de a 
mai fi prinse din 
urmă. Universita
tea C.F.R. Craio
va a debutat cu o 
victorie în fața gă- 
lățencelor, socotite 
principale , rivale, 
în timp ce cealal
tă urmăritoare. 
Dacia Pitești, cla
ca și ea în fața 
gazdelor 1 Deci, di
ferența de 6 punc
te cu care condu
ceau craiovencele 
s-a mărit acum la 
7, în loc să fie 
redusă ! Si nu poa
te fi redusă atîta 
vreme cit adversa
rele liderei par de 
la început handi
capate 
luptă 
fiere.

De
derby-ul 
gălățenoele au in
trat în teren lipsi
te de hotărîre și 
concentrare, com
plet dezorientate, perm:țîndu-!e 
cralovencelor (datorită mai a- 
les preluărilor sub orice critică,

turi în mal puțin de o jumă
tate de oră ! Abia după ce 
campioanele s-au relaxat și 
după ce tînăra Dana Sîngeor- 
gean a „trezit" puțin sextetul 
gălățean prin siguranța și reu
șitele ei (pînă atunci doar Da
niela Drăghici ieșea sporadic

nsihic. nu 
cu convin-

altfel, tn 
de ieri

tn derby-ul de ieri dintre craiovence și 
gălățence, duel......................... ■ —
poviciu-Bojescu 
(la blocaj).

pe rînd, gălâțencele și-au 
revenit și au dominat se
tul următor (8—1, 13—5),
egalînd situația, dar reintrînd 
în apatie în partea a doua a 
setului decisiv, în care condu
seseră cu 6—2, 7—3 și 9—5. 
Universitatea C.F.R., care se 
„jucase" cu un 3—0 fără pro
bleme, și-a Yevenit la _ timp 
pentru a împiedica 
nare spectaculoasă 
Oricum, derby- il 
fost serios umbrit 
lății (individuale 
de ambele părți...

Nici Dacia n-a 
mențină distanța față de lide
ră, deși antecedentele o situau 
în postură de favorită tn fața 
dinamovistelor. Piteștencele au 
avut mai multe jucătoare în e-

j

Deși în plină iarnă, boxerii 
fruntași se grăbesc, iată, si îsi 
dispută, în ultima decadă a 
lunii februarie, „Turneul Pri
măverii". Competiția se va 
desfășura în două orașe : la 
Iași se întrec pugiliștii de la 
categoriile semimuscă, cocoș, 
semi ușoară, semimijlocie, mijlo
cie și grea, iar la Timișoara 
cei de la muscă, pană, ușoară, 
mijlocie mică, semigrea și su- 
pergrea.

Interesul stîrnit de această 
primă întrecere oficială a anu
lui, la care vor fi prezenți 
majoritatea boxerilor din țară, 

lotul re- 
major. An- 

mai mul- 
înscris

inclusiv cei din 
prezentativ, este 
trenorii din cele 
te secții și-au __ __ 
levii pe listele de participare 
și doar simpla parcurgere a

numelor viitorilor competitori 
ne îndreptățește să afirmăm 
că întrecerile vor fi interesan
te, echilibrate și vor constitui 
un bun prilej de verificare și 
selecție.

Pe malul Bahluiului vor ur
ca în ring, printre alții : S. 
Petrescu, A. Amzăr (semimus
că), Gh. Crăciun (cocoș). F. 
Abladim, E. Preda, M. Dumi
trescu (semiușoară). Șt. Drișcu, 
M. Constantin (semimijlocie), 
V. Damian, FI. Vasile, FI. Robu 
(mijlocie), P. Bornescu, Gh. 
Preda, I. Simina (grea) ; pe 
malul Begăi — Cr. Morea, M. 
Vișan, D. Șchiopu, FI. Manea 
(muscă), I. Panaite, D. Dumi-

e- Paul IOVAN

(Continuare în pag 2-3)

De azi, la bazinul ,,23 August" din Capitală

in 
de 
si

o răstur- 
de scor... 
general a 
mari osci- 
oolective)

reușit să

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 2-3)

CUPA F.R. NATAȚIE, PRIMUL CONCURS 
DE SĂRITURI AL ANULUI

la fileu intre Mirela Po-
(în atac) și Daniela Dinică 

Foto : Iorgu BĂNICA
evidență), C.S.U.-I.M.N. atn ...

început să mai conteze în joc, 
să echilibreze disputa, ba chiar

PROGRAMUL DE AZI (de laPROGRAMUL DE AZI (de la ora 9,30) : Dacia — C.S.M. Liber
tatea, Univ, C.F.R. — Dinamo și C.S.U.-I.M.N. — Penicilina.

CLASAMENT: 1. Unlv. C.F.R. 49 p (73:24) * ~~
42 p (38:41), 3. Dacia - — — - —
ciiina 34 p (38:59), 6.

____  _____ 3. C.S.U.-I.M.N.
42 p (53:41), 4. Dinamo 36 p (45:56), 5. Peni- 
C.S.M. Libertatea 31 p (24:70).

unui blocaj formal 
scăzute de atac) să-și 
cu lejeritate primele

și forței să conducă, în setul 3, cu 14—8, 
adjudece cîștigîndu-1 după multe perl- 
două se- peții în prelungiri. Rînd

IERI, IN DIVIZIA A
Rezultatele meciurilor tur 

din cadrul etapei a 18-a a Di
viziei A de baschet masculin : 
GRUPA 1—6

Dinamo București — Dinamo 
Oradea 115—83 (54—45).

Rapid București — Farul 
Constanta 78—88 (39—41). 
GRUPA 7—13

Politehnica București — Uni
versitatea Cluj Napoca 73—66 
(26—31, 62—62).

DE BASCHET (m)
Aoademia Militară — RÂMI. 

RA Baia Mare 100—77 (41—43).
Azi au loc partidele retur, 

în capitală, ele se dispută în 
sala Floreasca (de la ora 8,30: 
Politehnica — Universitatea, 
Academia Militară — RAMIRA 
și Dinamo București — Dinamo 
Oradea) și în sala Rapid (ora 
10,30 : Rapid — Farul).

Cei mal buni săritori din țară 
susțin întrecerile primului con
curs al anului astăzi, mîine și 
sîmbătă, la bazinul „23 Au
gust" din Capitală. Este vorba 
despre tradiționala competiție 
dotată cu Cupa F.R. Natație 
care, pe ltngă disputa propriu- 
zisă pentru locurile fruntașe în 
clasamentele individuale și pe

echipe, prilejuiește și o impor
tantă verificare a pregătirilor 
efectuate de componenții lotu
lui național, tn perspectiva vi
itoarelor competiții Interna
ționale.

tn programul primei zile : 
de la ora 9,30 și de la ora 15 : 
trambulină 1 m

JUNIORII-SCHIMBUL NOSTRU DE
Junioara Tamara Costache 

stabilește un nou record mon
dial al senioarelor în cea mai 
rapidă probă a înotului; Danie
la Silivaș e declarată cea mai 
valoroasă gimnastă a lumii la 
o vîrstă aparținînd încă ado
lescenței, juniorul Andrei 
Socaci cucerește medalii la 
,,mondialele" de haltere ale 
seniorilor , rugbystul Cristian 
Răducanu sau poloistul Bogdan 
Olaru joacă în prima repre
zentativă a țării, deși n-au 
făcut încă cunoștință cu... apa
ratul de bărbierit. Sînt numai 
cîteva exemple dintr-o listă ce 
ar putea continua, dar ne o- 
prim aici, considerând că cei 
enumerați sînt suficienți pentru 
a determina întrebarea : oare 
clasica formulă cu „juniorii — 
schimbul nostru de mîine" nu 
a devenit depășită intre timp? 
Penetrația tot mai accentuată 
a (foarte) tinerei generații la 
înalta performanță internațio
nală nu trebuie oare să ne de
termine să 
Iul eșalon 
cele care 
schimb de 
măsură să 
ectivele de performanță 
consacraților ? Cel puțin pen
tru vîrfurrte valorice ale gene
rației, răspunsul este oricînd 
afirmativ...

Fapt care modifică, de la an 
la an, coordonatele pe care se

Selecfia și pregătirea 
celor mai tineri 

performeri 
poate vorbi despre copii și ju
niori, și mai ales ccic pc care 
trebuie să se înscrie activita
tea la acest nivel. Ceea ce, de 
altfel, s-a și simțit din plin 
în „registrul" adoptat de re-

AZI• ••
cent-desfășurata Consfătuire pe 
problemele selecției și pregă
tirii juniorilor organizată de 
CNEFS și la cane au fost pre- 
zenți factori responsabili din
întreaga țară. Referatul pre
zentat și discuțiile au
reliefat cu claritate cîte-

idei care se consti- 
Sorin SATMARI

ne gîndim ia actua- 
al juniorilor, și Ia 
vor urma, ca la un 
ștafetă oricînd în 
preia sarcinile, obi- 

ale

(Continuare in pag 2-3)

PE AGENDA ACTUALITĂȚII, PLENARELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
Bistrița-Năsăud; UN LOC I ÎN ÎNTRECEREA 

SOCIALISTĂ ONOREAZĂ, DAR Șl OBLIGĂ...
Pe harta sportivă a patriei, județul 

Bistrița-Năsăud iese în evidență tot mai 
pregnant Recenta analiză a activității 
mișcării sportive bistrițene a reliefat 
atît împlinirile, și nu au fost puține, cît 
și ceea ce nu a fost realizat pe deplin. 
Este, de fapt. modul responsabil de 
muncă ce s-a statornicit aici de multă 
vreme. Cu ani în urmă se promitea o 
schimbare a feței sportului de pe aceste 
meleaguri. Șl, cu legitimă mîndrie, în 
concluziile analizei întreprinse s-a afir
mat că astăzi, în mare măsură, promisi
unile făcute nu numai că au fost îm
plinite, dar unele au fost mult depășite. 
Așa se face că de pe plaiuri bistrițene 
a pornit și s-a întors cu laurii oferiți 
cîștigătorilor tn foarte multe competiții 
interne și internaționale Călin Creangă. 
Una dintre ultimele sale isprăvi se nu
mește titlul de campion european — 
cădeți la tenis de masă. Individual. Sim
plu. in cuvîntul său. tînărul zvelt, cu 
ochi ageri, spunea că nu are de făcut 
decît să confirme tn continuare ceea ce 
a realizat, totul părtndu-i-se toarte 
firesc. Dar, mai adăuga el, trebuie să-și 
dubleze eforturile. Atît șt nimic mal 
mult. '■ i ? h

Activul mișcării sportive bistrițene a 
dat o înaltă apreciere faptului că multe 
dintre succesele cu care se mîndrește 
sînt datorate în primul rînd dezvoltării 
bazei tehnico-materiale armonios repar
tizată de partid pe întreg teritoriul țării. 
Pe bună dreptate. toată lumea 
a salutat vestea prin care Bi
roul executiv al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
a acordat un premiu județului Bistrița- 
Năsăud pentru locul I obținut în între
cerea socialistă organizată între toate 
unitățile teritoriale în ceea ce privește 
realizarea indicatorilor economico-fi- 
nanciari. Fără o bază tehnico-materială 
solidă, cu posibilități de extindere, nu 
s-ar fi putut realiza așa ceva. Și s-au 
enumerat realizările concrete. Dar. mai 
important decît redarea acestora este 
consemnarea faptului că tot mai multe 
loturi olimpice și naționale își stabilesc 
cartierul general al pregătirilor înaintea 
marilor confruntări la Bistrița și în 
împrejurimi, acolo unde găsesc cele mai

Mihail VESA

'Continuare în pag. 2-3)

Călărași: 1987, AN AL CREȘTERII 
EFICIENTEI ÎNTREGII ACTIVITĂȚI■I
O discuție purtată într-un mediu spor

tiv este de cele mai multe ori revela
toare pentru punerea în evidență a -o- 
blemelor reale și stringente cu care se 
confruntă la acea dată și tn acel loc 
educația fizică, sportul de masă și de 
performanță. Impresia aceasta s-a im
pus încă din primele clipe ale dialogului 
angajat de curînd cu o parte din fac
torii cu atribuții în aceste activități în 
județul Călărași. La el au participat 
președintele C.J.E.F.S., Aurel Rădulescu, 
vicepreședintele C.S.M. Oțelul Călărași, 
loan Simion, directorul C.S.Ș. Ion Cîtu, 
antrenorii Sofia Grigore (volei) și Tra
ian Niculau (atletism). Care au fost 
principalele probleme care ne-au soli
citat unanim intwv-sul 7 Evident cele 
rezultate din dezbaterile P.enare. 
C.J.E.F.S. Călărași Să încercăm o sin
teză a acestei problematici 1936 cu des
chidere spre acest an.
• tn domeniul educației fizice șî 

sportului de masă s-a acționat mai bine 
în direcția perfecționării formelor șl mij
loacelor de cuprindere a întregului ti
neret, a unui număr cît mal mare de

oameni ai muncii in practicarea exer
cițiului fizic și a sportului. Dintre Re
zultate : 1. în învățămîntul preșcolar,
gimnazial șl liceal 80—85 la sută din 
totalul elevilor au îndeplinit cerințele 
privind dezvoltarea capacității motrice 
de bază la nivelul normelor prevăzute 
pentru acordarea notelor de 8 9 șî 10. 
iar numărul celor scutiți medical de 
practicarea exercițiilov fizice 5-a redus 
substanțial. £ toți cei 12 indicatori pre- 
văzuți tn programul județului au fost 
îndepliniți. Cîteva exemple în acest sens: 
In 21 de unități se efectuează zilnic gim
nastica la locul de muncă. In activitatea 
turistică de masă au fost angrenați a- 
proape 68 000 tineri și vlretnicL patinajul 
a fost deprins de 400 copii, au fost or
ganizate 3 centre de gimnastică de între
ținere, iar numărul instructorilor spor
tivi formați pentru activitatea de edu
cație fizică, sportivă și turistică se ri
dică la ceste 250. Toate se constituie in

loan NOVAC

(Continuare In pa» 2—3)
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BUCURIILE IERNII, CIT MAI APROAPE DE... INIMILE COPIILOR

KUDHK.A KECtHVAlA 
ȘOIMILOR PATRIEI

Șl PURTĂTORILOR CRAVATE;
ROȘII CU TRICOLOR

D DOBRE A CÎȘTIGAT „CUPA 16 FEBi
linala feminina dîfltre Teodora Tache 

și Florentina Curpene se dispută azi
• De azi. la Vatra Bornei — 

un veritabil festival nionicresc 
al sporturilor de iarnă. 11 pri
lejuiesc finalele .Cupei Pio
nierul". competiție de anvergu
ră în cadrul Daciadei ediția a 
V-a. Ultimul act al competiției 
purtătorilor cravatei roșii cu 
tricolor se va desfășura De pir 
tiile Dealului Negru si cel al 
Runcului. din cartea sudică o 
primitoarei așezări sucevene 
Tn crima zi vor intra în com
petiție sănierii (manșa I) con
curentele la fond precum «r 
specialiștii în probele alpine 
(băieți si fete). Vineri, in ziua 
a doua sînt programate man
șele a If-a si a IlI-a la sa
nie. proba de fond — băieți.

Copiil din zona Dornei. iubitori ai săniușului, trăiesc din plin 
bucuriile iernii. O imagine de pe pîrtiile comunei Dorna Cândreni, 
la o festivitate de premizre... Foto : Gabriel MIRON
cele individuale (băieți si fete) 
la biatlon si carnavalul Bucu
riile Zăpezii", iar sîmbătă, în 
ziua a 3-a ultima manșă (a 
IV-a) la sanie (după care se 
vor cunoaște cîștigătorii între
cerii) si ștafeta Ia biatlon. In 
fine, duminică. în ultima zi a 
competiției. înaintea premierii 
finaliștilor care vor urca pe 
podium, va avea loc o inedită 
acțiune cultural-sportivă inspi
rată din viata copiilor noștri. 
La Festivalul pionieresc al 
sporturilor de iarnă de la Va
tra Dornei vor lua parte mai 
bine de 1100 de copii, cifră 
fără precedent la nivelul com
petiției. Primarul orașului Va
tra Dornei. Ioan Cornetchi. ti
nea să ne spună. înaintea pri
melor starturi : „Am făcut to
tul pentru ca mieii finalist! să 
se bucure din plin de această 
sărbătoare sportivă. Ei vor fi 
primiți cu căldură fn această 
străveche așezare românească, 
vor avea condiții ontîme neutru 
a-și valorifica aptitudinile, ta
lentul..." Sînt cuvinte rostite 
din inimă, de un consecvent

1987, AN AL CREȘTERII EFICIENTEI’ » 1

(Urmare din pag. 1)

dovezi ale interesului cu cane 
a fost și este privită, de cei 
mai mulți dintre factorii res
ponsabili, această activitate în 
j-udeț ? Evident că da, și acest 
răspuns reflectă faptul că a- 
colo unde se desfășoară o mun
că susținută. corespunzătoare, 
prin unirea eforturilor tuturor, 
se obțin rezultate pozitive. Alt
fel... obiectivele și indicatorii 
nu sînt îndeplinite, cum s-a și 
întîmplat în activitatea unor 
comisii județene (șah, baschet), 
a unor consilii locale pentru 
educație fizică și sport (Lup- 
șanu, Unirea), a unor secții 
(box — Voința Oltenița, hand
bal — Progresul I.M.C.). unde 
nu s-a acționat cu hotărîre. cu 
fermita'e. cu interes.

UN LOC I ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
(Urmare din pag. 1)

bune condiții de pregătire, ca 
într-o casă cu buni gospodari.

Un loc aparte în analiza fă
cută l-a ocupat Centrul olim
pic de haltere, a cărui activi
tate se cere îmbunătățită cu 
atît mai mult cu cit, repetăm, 
există toate condițiile. Poate 
o schimbare în stilul și meto
dele de muncă ale celor di
rect implicați s-ar putea con
stitui în cheia succesului. La 
fel și în sporturile de iarnă, 
unde bistrițenii rapowtează 
multe succese, dar care se pot 
înmulți simțitor dacă vor fi 
valorificate și mal bine con- 
dițile de care dispune județul.

S-a precizat că anul acesta 
este deosebit de important 
pentru sportivii, tehnicienii și 

susținător al sportului în rîn- 
dul copiilor si tineretului...
• Pioniera Linda Burlan, dm 

clasa a Vil-a D a Scolii gene
rale nr. 56 este noua campi
oană de copii a Capitalei la 
șah : 8,5 puncte (din 9), ace
lași număr de victorii ca si ad
versara ei directă. Andreea 
Mafiei, de la Școala nr. 30 cu 
care a făcut remiză : același 
coeficient Bucholz. Atuul Lin- 
dei. care a si făcut departaja
rea în cele din urmă a fost 
diferența de vîrstă. Linda fiind 
mai tînără cu cîteva luni de- 
cît Andreea... Oricum, bucurie 
pentru amîndouă (ca si pentru 
mica sahistă situată pe locul 4. 
Cristina Nicolcea). eleve ale a- 

celuiasi antrenor, ins. Iulian 
Drăghici. Toate sînt legitimate 
la Clubul sportiv școlar nr. 1 
din Capitală, una din pepinie
rele performantei în sah. cum 
apreciază federația de specialitate.
• Micile gimnaste — preșco

lare si pioniere — care se pre
gătesc pentru performanță in 
cadrul Clubului sportiv școlar 
din Bîrlad. sub îndrumarea prof. 
Ionita Chirilă (totodată direc
tor al clubului), doresc să păs
treze tradiția care s-a creat, a- 
ceea ca cele mai talentate din
tre ele să promoveze în secția 
de gimnastică a C.S.M. Baia 
Mare, la ..clasa" apreciatei a.i- 
trenoare. prof. Elena Marines
en. Pînâ acum au făcut acest 
pas 6 dintre ele. „Alte 6 — ne 
asigură prof. Chirilă — vor fi 
transferate, in vară, la Baia 
Mare." Un argument în spriii- 
nul eficientei muncii !
• Din inițiativa Comitetului 

de partid al Sectorului 2 al Ca
pitalei si cu concursul Consi
liului organizației pionierilor si 
șoimilor patriei, al Inspectora
tului școlar al sectorului si al

• In domeniul activității
sportive de performanță s-a
realizat, deocamdată, o bună

- bază de plecare : 44 locuri pe 
podium cucerite la competițiile 
republicane ale juniorilor. Cîte
va exemplificări cu sportivi a- 
parțihînd C.S.Ș.-C.S.M. Oțe
lul : la atletism (antrenori Pe- 
trică Puran și Traian Niculau) 
— Daniel Stoica a realizat un 
nou record național la octatlon 
cu 4572 p, iar ia zonalul de la 
Ploiești (find încă nu împlinise 
16 ani) a reușit 1,90 la săritura 
fn Înălțime, Marius Tătaru este 
nominalizat pentru Concursul 
Prietenia și pentru Jocurile 
Balcanice la 400 m.g. (56 sec.). 
Daniela Sturz, după numai cî
teva luni de atletism a obținut 
Jocul VII la Campionatele na
ționale ale juniorilor I : la ca-

Întreg activul mișcării sportive 
bistrițene, ca de altfel pentru 
toți sportivii țării, 1987 fiind 
anul preolimpic, în care se de
finitivează pregătirea sporti
vilor susceptibili să reprezinte 
cu demnifate sportul românesc 
la marele examen al Jocurilor 
Olimpice din 1988.

C.J.E.F.S. Bistrița-Năsăud va 
trebui să acorde un sprijin ma: 
mare, să se implementeze mai 
temeinic în activitatea comi
siilor județene pe ramură de 
sport, ceea ce va conferi un 
plus de garanție îndeplinirii 
obiectivelor ce stau tn fața 
mișcării sportive într-un teri
toriu aflat fn plină ascensiu
ne și pe tărîm sportiv, întoc
mai ca în toate domeniile vi
eții social-economice, ca urma
re a politicii înțelepte a parti
dului.

Consiliului pentru educație fi
zică si sport a fost inaugurat 
ur, festival sportiv pionieresc, 
care se va desfășura lunar. Este 
vorba de acoperirea unui par
curs aplicativ la care participa 
echipe mixte (cite 3 fete si bă
ieți) din 10 scoli ale sectoru
lui. gazde, prin rotatie. Prima 
etapă desfășurată la Școala nr. 
58 (excelent organizată de con
ducerea scolii si de profesoa
rele de educație fizică Sonia 
Bălan și Elena Pahonțu) a si
tuat în frunte echipele școlilor 
nr. 4 (clasele a V-a). nr. 51 
(clasele a Vl-a) și nr. 66 (cla
sele a Vll-a). Viitoarea etapă, 
pe 8 martie. Gazdă, Școala nr. 
56. FelieiSri pentru inițiativă 
și participare !

• Nota 10 pentru felul cum 
au reușit să organizeze activi
tățile cu copiii la sporturile de 
iarnă, profesorii de educație fi
zică din citeva așezări rurale 
ale județului Neamț : Vasile 
Glieoighies la Hangu. Elena 
Rășchitoru la Fărcașa. loan 
Kășchitoru la F^iana Teiului, 
orecum si conducerile școlilor 
clin Ceahlău : Dămuc. Tașca. 
Tarcău. Grumăzesti Borca si Pipirig.

Rubrică realizată de 
Tiberiu STAMA

TURNEELE DE VOLES
(Urmare din pag. 1)

elipsă de formă, slăbiciunile la 
pupitru fiind cele mai vizibile. 
Dar și Dinamo pare să se afle, 
după atîtea căutări, pe drumul 
cel bun in reconstruirea echi
pei. Și a făcut un meci bun. 
in care s-au remarcat blocajul 
înalt, forța de atac și foarte 
tinerele Cristina Pîrv și Alina 
Pralea. Ele vor avea azi un e- 
xamen important, in fața cam
pioanelor...

In reuniunea de ieri, însă, ie- 
șenoele de la Penicilina au 
prestat cel mai liniar joc. do
vedind bună pregătire, mobili
tate în ambele linii și siguran
ță în execuții. Este adevărat 
că adversarele lor sibieneele. 
nu s-au regăsit în nici un mo
ment, în nici un comparti
ment...

La Rm. Vîlcea. ii prima zl a 
turneutui pentru tocurile 7—12 :

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— OLTCIT CRAIOVA 3—1 (9, —9, 
10, 9). O partidă in care s-a văzut 
permanent experiența mai mare a 
jucătoarelor bucureștane. Remar
cate : Paula Păvăloaie. Elena Ne- 
gulescu (C). Lucreția Mirea. Au-

iac-canoe (antrenor Ilie Mun
teanul — Mihai Enache, locul 
I la caiac simplu 1090 m la 
Campionatul Republican, Nicu 
Romică Șerban, locul I la caiac 
simplu 1000 m la Concursul 
cluburilor sportive școlare, 
Marian Florca, poziția a IlI-a 
la caiac simplu 1000 m la Con
cursul C.S.Ș. ; la lupte (antre
nori Dumitru Chirilă și Gabi 
Moldoveanul — frații Bogdan 
(categ. 52 kg) și Aurel (categ. 
48 kg) Ciufulescu, mai multe 
locuri I si II în campionatele 
și concursurile naționale. Sigur 
că toate acestea sînt o ilustrare 
a faptului că județul dispune 
de tineri valoroși, de cadre teh
nice și activiști competent!, iar 
ca o încununare a muncii sus
ținute. C.N.E.F.S. a promovat 
secțiile de caiac-canoe și ca
notaj printre cele de nivel in
ternațional. Care. însă, nu pot 
compensa neindeplinirea obiec
tivelor propuse tn activitatea 
seniorilor la box. fotbal, rug
by, handbal și șah.
• Ce se dorește pentru anul 

acesta ? Neîndoielnic, rezulta
te superioare. Cum 7 Iată cîte
va opțiuni. Mai întîi. prin pro
movarea activă la toate nivelu
rile a muncii și răspunderii 
colective, angrenarea pe bază 
de plan a fiecărui activist, a 
fiecărui organ de conducere la 
îndeplinirea responsabilă a obi
ectivelor și indicatorilor de 
plan. Apoi, printr-o mai bună 
conlucrare între organele eu 
atribuții în rezolvarea operati
vă a tuturor sarcinilor și pro
blemelor care apar în activita
tea sportivă din județul Că
lărași. S-a pledat pentru ope
rativitate, discernămînt și rea
lism în organizarea activității 
sportive. Este cazul, au reafir
mat interlocutorii, să conside
răm anul 1987 an al creșterii 
eficienței activității la toate 
nivelele.

In aceste zile, peste o sută 
de tenismani si tenismane (se
niori. juniori si copii) sînt an
grenați in tradiționala si fru
moasa competiție dotată cu 
„Cupa 16 Februarie".

în Sala Steaua s-a disputat 
turneul masculin. După un tur 
preliminar, ne tabloul principal 
au rămas 16 tenismani. încă din 
prima rundă cîtiva dintre fa- 
voriti au fost scosi din cursă : 
N. Hari a dispus cu 7—6, 6—4 
de E. Hnat, R. Constantinescu 
l-a întrecut cu 3—6. 7—5, 6—1 
pe M. Sovar. iar D. Dobre l-a 
învins pe B. Toma cu catego
ricul scor de 6—0. 6—0 I

în ultimul meci. cel care 
urma să-1 desemneze pe cîsti- 
gător. s-au întîlnit Daniel Do
bre (Tenis Club București) si 
Răzvan Itu (Steaua). Măi îna
inte de orice comentariu, se 
impune să consemnăm că fina
la a fost deosebit de frumoasă, 
învingător si învins (ambii ju
niori) au nracticat un tenis mo
dern, cu schimbări de ritm, cu 
mingi ..lurtgi" si excelent pla
sate. cu bune servicii si vo- 
leuri. Dobre a cîștigat cu 6—3 
6-—1 oențru că serviciile sale au 
fost mai puternice, precizia la 
venirile la fileu a fost mai 
mare. Oninăm că ambii trebuie 
să fie implicați mai mult si

UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA — C.S.U.-I.M.N. GALAȚI 3—2
(3, 4, —18. —11, 10) ; 113 minuie. Arbitri : M. Stamate — Gli. vișan 
(foarte bine). UNIVERSITATEA : Gabriela Dumitrescu (Carmen Tl- 
tiliuc). Eugenia Cotescu, Carmen Cuejdeanu, Monica Șușman (Liliana 
Ilermcnea iu). Mirela Popoviciu-Bojescu, Tanfa Drăgoi ; C.S.U. : Da
niela Dinică, Crina Răuță, Speranța Gaman, Dana sîngeorzan, ileana 
Berdilă (Violeta Vuc, Emilia Nedelcu). Cristina Buzilă (Alina Mo
canul •

DINAMO BUCUREȘTI — DACIA PITEȘTI 3—1 (5, —8, 7. 14) ; 70 de 
minute. Arbitri : A. Dinicu — I. Costiniu (fără reproș). DINAMO : 
Doina Dimofte, Alina Pralea, Maria Chitic (Aiy Ene), Cristina Pîrv, 
Irina Velicu, Dana Coșoveanu (Victoria Niculescu) : DACIA : Cristina 
Buznosu. Corina Holban, Claudia Tâtucu (Camelia Deică). Mihaela 
Marian, Felicia Popescu (Mariana Miron). Victoria Banciu.

PENICILINA IAȘI — C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 3—0 (2, 5. 9) : 48 
de minute. Arbitri : M. Nlță — CI. Murgulescu (foarte bine). PENI
CILINA : Daniela Donciu, Gabriela Copcea, Tatiana Popa, Marcela 
Olteanu, Daniela Blănaru, Aurelia Preda : C.S.M. : Anca Domnariu, 
Anca Ștefan (Teodora Mariș), Daniela Mărginean (Maria Popoviciu). 
Carmen Nicolae. Anca Beșta. Liliana Șerban.
relia Dobre (O). Arbitri : V. Ran- 
ghel — A. Ignat.

G.I.G.C.L. BRASOV — FLACARA 
ROȘIE BUCUREȘTI 3—1 (8, —10. 
3. 10) ! Brașovencele au luptat cu 
hotărîre pentru victorie, tn timp 
?e jucătoarele bucurcștene au e- 
voluat lamentabil, neinteresate 
parcă de soarta partidei. Motiv 
pentru care evidențiem doar vo
leibaliste di i echipa învingătoare: 
Dana Nicolaescu, Mariana Morarii, 
Monica Moise. Arbitri : V. Ctiio- 
reanu — E. Mendel.

JUNIORII - SCHIMBI»
(Urmare din pez I)

tuie in tot atîtea linii direc
toare a activității ce va urma.

Un salt valoric cert al mun
cii cu juniorii desfășurată în 
anul 1986 este evidențiat și de 
numărul mai mare ca oricînd 
de medalii obținute la marile 
confruntări internaționale : 366 
dintre care 141 de aur (cu 11 
mai multe ca în 1985). Am a- 
precia că acest vector mereu 
ascendent nu este rodul unei 
întîmplări, ci tocmai al preo
cupării constant crescute și ea 
față de activitatea la acest ni
vel de virstă, am spune chiar 
că este vorba de două traiec
torii ce merg in paralel.

O contribuție încă neunifor- 
mă. Reușita globală nu poate 
însă — și nici nu trebute — să 
camufleze faptul că nu toate 
județele pun în suficientă mă
sură umărul la saltul valoric 
al noii generații. Dacă munici
piul București, județele Dîm
bovița, Cluj, Constanța, Argeș, 
Hunedoara, Bacău, Brașov, Ti
miș, Prahova. Tulcea și Buzău 
sînt cele care, cum se spune, 
au dus greul, se impune însă 
ca și alte județe (de pildă 
Brăila, Iași. Arad să... ducă și 
ele trena din cînd în c'nd, iar 
altele ca Giurgiu. Alba. Harghi-

„TURNEUL PRIMĂVERII» LA BOX
(Urmare din pag. I)

*
trescu. D. Măcran, C. Slancu, 
A. Iustin, D. Crestyen, C. Paș- 
cariu (pană), V. Mihăilă, P. 
Buliga, D. Nicolae, Fi. Țîrcom- 
nicu, L. Sandu,d (ușoară), M. 
Gavrilă, D. Lugigan, M. Valen
tin, C. Mihai (mijlocie mică), 
D. Senciuc, M. Marcu, P. Fe- 
dea, V. Cazacu (semigrea), D. 
Răcaru, T. Pîrjol (supergrea).

Iată, credem, suficiente... nu

cît de curînd, în sfera de in
teres a antrenorului echipei na
ționale. Rezultatele semifinale
lor : Itu — D. Pop (ambii 
Steaua) 7—6 (7—4). 6—0 ; Do- 
bre^— S. Gorgan (Steaua) 6—1

în Sala „23 August", la tur
neul feminin, s-au disputat se
mifinalele. cele patru jucătoa
re fiind si principalele favori
te. Foarte disputată (ca ioc si 
ca durată : peste două ore si 
jumătate) a fost partida din
tre dinamovistele bucurestene 
Fiorentina Cumene si Diane 
Samunsi (nr. 1). încheiată cu 
victoria primei : 7—6, 3—6, 6—4. 
învingătoarea s-a impus în 
urma unei evoluții constante pc 
tot parcursul întilnirii. La ca
pătul unui ioc în forță si va
riat din spatele terenului, cam
pioana națională Teodora Ta
che (Dinamo) a cîștigat me
ciul eh stelista Daniela Moise 
mult mai ușor decît arată sco
rul : 6—42. 6—2. Azi. de la ora 
12. în finală : T. Tache — FI. 
Curnene.

Nici concursul feminin nu a 
fost liosit de surprize ele fi
ind oferite — fant îmbucură
tor — de tinăra generație : R..1- 
xandra Dragomir ' (Viitorul Pi
tești) — Gabriela Precun 
(Steaua) 7—5. 6—7. 7—5 ; An-

CHIMIA RM. VILCEA - FARUL 
CONSTANȚA 3—1 (—12, 9, 9, 3) • 
Frumoasă, prețioasă, victoria ju- 
cătoarelo- vîlcene. Mobilizîndu-se 
exemplar — după ce au pierdut 
primul set — ele au reușit să în
treacă o echipă tenace, bine pre
gătită. Un succes dătător de spe
ranțe. Cele mai bune : Camelia 
Iliescu Marilena Dubînciue, ioana 
Cotoranu (C). Maria Enache, Mi
rela Cazangiu, Elena Cucoș (F). 
Arbitri : I. Rusu — V. Chioreanu.

D. ROȘIANTJ. ceresc

NOSTRIJ DE... AII
ta, Călărași, Teleorman să in
tre „fn pluton"). Afirmație va
labilă și pentru unele federații, 
fiindcă, iată, privind lucrurile 
și din acest unghi, tot gimnas
tica, halterele, luptele, scrima, 
iudoul, tenisul de masă, boxul, 
cam tot aceleași sporturi deci, 
revin mereu în prim-plan.

Perfecționarea sistemului na
țional unic de selecție, iată ce 
se cuvine amintit cînd se ajun
ge la punctul, inevitabil. în 
care ne întrebăm oe trebuie 
făcut pentru îmbunătățirea ac
tivității viitoare. După cum și 
modernizarea conținutului me
todologic al pregătirii, adapta
rea acestuia la tot ceea ce este 
nou in materie de antrenament 
și refacere, organizarea unor 
centre județene la diferite ra
muri de sport, în care să' fie 
incluse cele mai talentate ele
mente și cei mai valoroși teh
nicieni și, nu fn ultimul rînd. 
desfășurarea unei susținute ac
tivități educative cu cei mai 
tineri performeri, corelarea per
manentă a rezultatelor sporti
ve cu cele școlare, sînt Jot 
atîtea jaloane. Intre care nici 
unul nu poate fi evitat fără 
riscul unor repcrcursiuni direc
te asupra celor pe care — azi 
sau... mîine — îi dorim a fi 
cei ce continuă marea tradiție 
sportivă a României.

me pentru a-i determina pe iu
bitorii „nobilei arte“ să nu lip
sească de la galele in care vor 
evolua mulți dintre campionii 
țării, precum și alți boxeri 
bine ootați.

Pentru buna desfășurare a 
întrecerilor, Colegiul central al 
arbitrilor a hotărît ca în cele 
două orașe să oficieze cei mai 
buni arbitri-judecători din țară. 
Astfel, la Iași vor conduce 
„ostilitățile" P. Epureanu (de-
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SĂ NU UITĂM IMPERATIVELE JOCULUI MODERN
Campionatul bate la usă I E- 

chioele noastre divizionare 
(A—B—C) sint în stadiul de... 
finisare a pregătirilor lor. De 
mai multă vreme, se bate mo
nedă oe respectarea celor cinci 
trăsături ale fotbalului modern 
care urmăresc progresul, ridi
carea calitativă a campionatu
lui nostru. Marea majoritate a 
antrenorilor se arată receptivi 
la noutățile din lumea... balo
nului rotund. Alții însă 
nepăsători, amînînd si
ignorînd NOUL, motiv pentru 
care multe dintre echipele noas
tre divizionare bat pasul pe loc. 
practițînd 
demodat, 
un fotbal 
cum este 
balului

dovedit preocupări în acest 
sens, n-au reușit să găsească 
încă soluția optimă Dentru a- 
cest Dost „cheie".

Referindu-ne la aplicarea 
marcajului și efectuarea demar- 
cajului, deși oină acum s-au 
făcut unele Droerese. totuși a- 
cestui aspect nu j se acordă

rămîn
chiar
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la care 
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pollution 
mari (E- 
S) si Or-
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imf Bucu- 
ori I — 
rzso Hor-

Club M. 
>ri ll — 
„ Ciuc) și

Mureșul 
e. compe
te Sport 

urmată 
îlectromu-

un joc fără ambiții, 
lent, cu alte cuvinte 
fără orizont. Or, după 
știut, chintesența fot- 

modern o reprezintă
cele cinci trăsături de bază : 
jocul cu libero", marcajul si 
demarcajul. schimbarea ritmu
lui de joc si mărirea tenipo.-u- 

Ilui la finalizare, jocul fără 
minge si aplicarea unor sche
me tactice snecifice fiecărei'e- chipe.

Pe parcursul celor 17 etape 
ale campionatului aceste trăsă
turi au fost prea puțin vizibi
le. cu excepția cîtorva echipe 
De aceea, este momentul să 
reamintim antrenorilor (si ju
cătorilor) despre ele. tocmai in 
Ideea ca deficientele să poată 
li. în timpul care a mai rămas, 
eliminate. în privința jocului 
eu „libero" nu trebuie să exis
te o generalizare în aplicarea 

Ilui. Important este să se vadă 
o permanentă sincronizare cu 
ceilalți fundași, ca si partici
parea la crearea superiorității 
numerice si a finalizării. Din
tre echipele care au trecut „e- 
xamenul" jocului cu „libero" 

i pe Steaua (Be- 
lodedici). F. C. Argeș (Stancu) 

I Victoria (Zare). Sportul Studen
țesc (Cazan). Celelalte compe
titoare din Divizia A deși au

I

I
I

I
I

I
I putem aminti

InrtadirH F C

cuvenita atenție. începînd chiar 
cu echipele noastre fruntașe si 
încheind cu cele clasate De ul
timele locuri.

Schimbarea ritmului de joc. 
jocul fără minge si folosirea u- 
nor scheme tactice specifice 
fiecărei echipe nu a înregistrat 
progresele așteptate. Mai mult 
chiar. în unele cazuri s-a si
tuat sub nivelul anilor trecuii.

Vina o poartă jucătorii dar. 
mai ales, antrenorii, care nu 
manifestă perseverentă in nro- 
cesul de instruire, nu folosesc, 
în cadrul ședințelor de antre
nament. exerciții complexe si 
variate (identice condițiilor de 
ioc), care să urmărească atin
gerea acestui deziderat. Adevă
rul este că lecțiile sînt destul 
de sărace în conținut si jucă
torii sînt prea puțin solicitați. 
De ce ? Pentru că multi dintre 
antrenorii noștri nu se docu
mentează suficient, nu sînt la 
curent cu noutățile pe plan in
ternational în general ei nre- 
gătind echipa numai în pers
pectiva jocului următor.

Un reviriment în fotbalul 
nostru este posibil numai dacă 
tehnicienii și jucătorii vor 
munci la antrenamente cu pa
siune si dăruire, pentru însu
șirea temeinică si aplicarea a- 
cestor trăsături care să se re
flecte în jocurile din returul 
campionatului.

Gheorghe NERTEA

MECIURI AMICALE
VICTORIA BUCUREȘTI - FLACĂRA MORENI 0-1 (0-1)

laltă parte, „pistoanele" Augustin 
și Iordache au acționat pe un 
front larg. încercind să creeze 
breșe într-o defensivă în general 
bine organizată, cu regrupări ce 
au ...întîrziat fi lalizările celor de 
la Victoria. Ambele formații au 
lăsat o frumoasă impresie, în- 
tr-un test reușit, rezultatul con- 
tînd mai puțin, în perspectiva 
apropiatei reluări a campiona-

VICTORIA : Paraschiv — Vlad, 
Zare, Mlrea, P. Petre — Comă- 
nescu, Balaur I, Dican — Ca- 
ciureac, Augustin, Iordache (au 
mai jucat Topolinschl, 
Ursu și Nica) ; 
Zlotea — Mânu 
tor — C.
— Stoiciu, 
mai fost 
Pană. D. 
Andrei).

Terenul desfundat, cu o „rețea” 
de ochiuri de apă (meciul s-a 
desfășurat pe un teren al stadio- 
îului Automatica din Capitală), a 
supus cele două echipe la un a- 
devărat test a! „acumulărilor fi
zice" din perioada pregătirilor în 
vederea reluării sezonului compe- 
tițional oficial. Un test trecut cu 
„bine" de majoritatea jucătorilor, 
cîțiva meritînd chiar un „plus" la 
acest calificativ. Ritmul a fost a- 
lert, bucureștenii dominînd în am
bele reprize (s-ar putea spune, 
autoritar în cea de-a doua), dar 
adversarii lor — cu pase lungi și. 
uneori, cu atacuri pe extreme — 
s-au dovedit mai periculoși la 
poartă, Îndeosebi In prima parte 
a partidei. De altfel, fotbaliștii de 
la Flacăra au înscris, prin PREDA 
(min. 9), unicul gol al întîlnirii, 
avînd și alte ocazii de a marca, 
ratate de Lala și Beldie. De cea-

Adolf, 
FLACARA : 

Ene. Preda, Nis- 
Pană, Beldie, Dragnea 

Lala, Trichlneci (au 
folosiți : Toma, M. 
Sava. Paraschiv și

NUMEROASE CONCURSURI

de iarnă o armatelor prietene
DE SCHI FOND
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prob: dintre Viorel Șotropa, 
Gavrilă Boitiș, Florentin Burcă, 
Constantin Dobre. Vlăduț 
VIonda etc

Această iarnă capricioasă nu 
1 fost prea darnică eu schiorii 
ilpini. Zăpada căzută destul 
le tirziu a tăcut ca apariția 
pe pirtii a .alpinilor" să fie 
întîrziată. Cu toate acestea, 
prin eforturi demne de subli
niat. el au recuperat rămîne- 
rile în urmă. Dar, lată. în ul
timele zile un val de căldură 
a făcu, ca pîrtiile de pe Clăbu- 
cet și din Postăvar să devi lă 
impracticabile din cauza... lip
sei de zăpadă. Sint speranțe 
ea tn aceste zile zăpada să le 
îmbrace din nou in mantia ei 
groasă, astfel ca întrecerile 
prestigioasei competiții să nu 
tie perturbate.

tn schimb hocheiștil sint lip
siți de griji : meciurile prevă
zute să se desfășoare la Pa
tinoarul -rtificial ..23 August* 
vor avea cele mai bune con
diții de Întrecere.

Paul IOVAN
BULETINUL ZĂPEZII

Sub egida „Daciadei", pir- 
tiile de schi din apropierea 
Bistriței, de ia Piatra Fintl- 
oele. Livezile sau Prundul Bîr- 
găului. cunosc o animație deo
sebită în ultima perioadă. De 
pildă, în organizarea Inspec
toratului școlar județean, pînă 
în prezent s-au organizat pa
tru concursuri județene de 
schi fond (zăpadă — abunden
tă), concursuri la reușita că
rora au contribuit Clubul Spor
tiv Școlar din Bistrița și cei
lalți factori cu atribuții din 
județ. Dintre cei mai tineri 
schiori fondiști, care se dove
desc a fi deosebit de talen- 
tațl. cu reale aptitudini pen
tru sportul de performanță 
s-au evidențiat : Monica Lă- 
zurcă, Dumitru caraza, Nasta
sia Sas. din Prundul Bîrgău- 
lui (prof. Nicoiae Pitican), 
Vasile Munteanu, Adella Ză- 
grean, Leontina Bădean, cris
tei Scundea, Octavian Piticar, 
Cristinel Maier, din Rodna 
(prof. Lucian Creuștean), Va
sile Petrovan, Nicoiae RăeUâ, 
Nlcușor Givan, din Tiha Bîr- 
găului (antrenor Viorel Popan- 
dron). Claudia Rcbrișorean, A- 
nuța Sidor, din Maieru (prof. 
Liviu Ursa), Dorel Timiș, dl > 
Șanț (pref. Aurel Deatcu), Ioa
na Lizurcă, din Rusu Bîrgău- 
lui Adriana Tudor, Constantin 
Singeorzan, din Livezile (prof. 
Andrei Pascn), Dinu Hendrea,

Gecrge ROTARU
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 

ca — pristina kosovo (iugo
slavia) 2—1 (1—0).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
— RAPID BUCUREȘTI 1—1 (1—0). 
Man a înscris ambele goluri (I), 
In min. 15 și 75 — autogol. (I.
Lespuc — coresp.).

CARPAȚI MIRȘA — CHIMIA 
RM. VILCEA 1—3 (0—1). Au mar
cat : Mangalagiu (min. 12), Voi- 
cllă (min. 48 — din 11 m), M. Nl- 
eolae (min. 67). pentru Chimia, 
respectiv Fățan (min. 47 — din 
ti m). (M. Verzescu — coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — C.I.L. 
SIGHET 0—3 (0—1). Autorii golu
rilor pentru divizionara B: Cioban 
II (min. 15). Bonte (min. 60) șl 
Șulea (m'n. 80). (A. Crișan —
coresp.).

Șl DISCIPlIHA POATE CONTRIBUI 
H ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVEEUEUI TEHNIC

Deși ne aflăm încă în pauza competițională, organele F.R.F. 
duc o activitate febrilă legată de noul sezon care urmează să 
înceapă nu peste mult timp,

Sint căutate soluții, se analizează cauze, efecte și măsuri, se 
fac comparații cu activitatea de pină acum, toate acestea pentru 
a se găsi formule de ridicare a nivelului tehnic și implicit a 
spectacolului fotbalistic.

în paralel, bine.nțeles, sportivii cluburilor și asociațiilor fac 
eforturi In scopul unor acumulări cit mai bogate. 1

în pas cu aceste activități, Comisia de disciplină a F.R.F. stu
diază, analizează și are în vedere o serie de măsuri care să ajute 
cluburile și asociațiile de fotbal in direcția îmbunătățirii acțiu
nilor de prevenire a unor nenegularități în organizarea și desfă
șurarea jocurilor de fotbal.

Sub acest aspect, comparind neregularitățile din turul campio
natului 1986'1987 cu cele din turul campionatului 1985/1986, se 
constată unele îmbunătățiri in mai mare sau mai mică măsură 
la toate eșaloanele fotbalului nostru.

Astfel, în Divizia A, numărul jucătorilor eliminați de pe teren 
a scăzut aproape la jumătate. La speranțe — unde munca de e- 
ducație a fost, se pare, mai slabă — numărul Jucătorilor elimi
nați a scăzut într-o măsură mai mică.

La fel, in Divizia B, numărul jucătorilor eliminați a scăzut doar 
de Ia 65 la 57.

în ce privește Divizia C, să spunem că s-au înregistrat 200 de 
eliminări (față de 250 in perioada corespunzătoare a campionatu
lui trecut), dar că numărul este încă marc.

Din analiza abaterilor săvîrșite de jucători s-a constatat că, 
aproape in exclusivitate, acestea se datorează unor carențe de 
ordin educativ, fapt care de altfel a determinat și creșterea nu
mărului de cartonașe galbene acordate de arbitri.

Din acest punct de Vedere considerăm că trebuie menționată 
în continuare lipsa de preocupare pentru munca educativă a unor 
antrenori care, în loc de a fi exemple de urmat, au comis ei 
înșiși acte de indisciplină. Astfel, în turul acestui camiponat, au 
fost trimise spre judecata Colegiului Central al Antrenorilor un 
număr de 40 de cazuri, față de numai 18 în perioada similară 
anterioară.

Nu putem exclude de la acest capitol nici pe unii conducători 
de cluburi și asociații care s-au dedat la acte incompatibile cu 
funcțiile pe care le dețineau.

îmbunătățirile menționate la capitolul jucători nu satisfac însă 
Comisia de disciplină, deoarece ele au fost urmarea unor măsuri 
punitive și nicidecum a unor măsuri preventive.

Din comparația datelor enunțate mai sus se oonstată că numărul 
jucătorilor sancționați a scăzut. în schimb cel al etapelor de 
suspendare a crescut în mod simțitor, ceea ce a însemnat nepar- 
ticiparea unor jucători — dintre care unii de valoare — la multe 
etape din meciurile echipelor lor.

Așa stînd lucrurile, este de datoria conducătorilor și a antre
norilor să întărească munca de educație și disciplină în cadrul 
echipelor lor, factor determinant pentru realizarea obiectivelor 
ce și le propun.

De altfel, în analizele făcute de cluburi și asociații, după ter
minarea turului, s-a constatat că nerealizarea obiectivelor pro
puse a fost determinată, aproape In toate cazurile, în special, 
de indisciplină în pregătire și comportare a unor jucători și de 
multe ori și de atitudinea unor antrenori sau chiar responsabili 
de cluburi și asociații.

Un lucru nu trebuie uitat : dacă de pregătirea sportivilor răs
pund antrenorii, de forma sportivă sînt răspunzători jucătorii 
înșiși, prin modul cum își concep și își subordonează viața în 
perioada dintre jocuri. Este știut că această formă sportivă este 
legată în mod deosebit de o disciplină fermă în toate etapele 
pregătirii, ale activității competiționale, ale vieții cotidiene.

în lumina acestor însemnări, care nu se vor exhaustive, consi
derăm că relațiile conducători — jucători, conducători — antre
nori și antrenori — jucători trebuie să fie,. în multe cazuri, recon
siderate și, în paralel, conducătorii cluburilor și asociațiilor, dacă 
vor într-adevăr să aibă rezultate, să acorde o atenție deosebită 
muncii de educație și de prevenire a indisciplinei.

|n acest fel, munca Comisiei de disciplină ar fi mai ușoară, 
sancțiunile ar fi mai rare, iar jucătorii și-ar îndeplini rolul de 
a realiza un bun spectacol fotbalistic și nu de a rămîne în tri
bune ca simpli spectatori, în urma unor suspendări nedorite de 
nimeni.

DUMITRU PEPELEA
Secretar al Comisiei de disciplină a F.R.F.

jack BERARIU

Divizionarele B și startul noului sezon

MINERUL GURA HUMORULUI Șl SPERANȚELE SALE

iflă la ...nu- 
ă a antrena- 
•ecute, ei au 
a concursuri 
le au avui 
ibile. Antre- 
ie dificilă te 
i diferitelor

Sinaia (1 500) 32 cm din Seblș (prof. Mircea Fiscu-
Predeal 33 ci» lean), Radu Tonca, loan Laba,
Babele 32 cm Călin Ciurea, Năstăncuța Spin-
Vf. Om o 25 cm din Bistrița Birgăului (prof.
Fundata 31 cm loan Vlad).
Poiana Brașov 10 cin Beneficiind de zăpada abun
Paring 66 cm dentă pe întreg teritoriul ju
Semenic 135 cm dețului. pe iîngă pregătirea
Tarcu 51 cm specifică pentru schiul fond.
Stîna de Vale 152 cm și majoritatea lecțiilor de edu
Păltiniș (Sibiu? 3 cm cație fizică s» desfășoară ,,a-
■Silea Lac 83 cm fară", In aer liber (M. V.).

• Cu „statutul" ei de nou pro
movată și echipă fără „firmă". 
Minerul Gura Humorului a supor
tat greu aclimatizarea cu rigorile 
Diviziei B. Cel mai mult au apă- 
sat-o întîlnlrile de acasă cu pre
tendentele la promovarea în pri
mul eșalon F. C. constanța, 
Progresul Brăila și C.S.M. sucea
va. A ma> iest egalul cu C.S. Bo
toșani șl. lată, șapte puncte pier
dute acasă. Totuși, spre lauda el 
nu s-a întors „cu mîna goală" din 
deplasare, a cîștigat la Dunărea 
C.S.U. Galați și a rămas în iarnă 
pe penultimul Ioc, cu un —5 la 
„adevăr" • Pregătirile pentru 
primăvară s-au reluat tn frumoa
sa localitate, dou? săptămîni au 
fost completate la Vatra Dornei 
și in rîndurlle echipei domnește 
o atmosferă bună, optimistă. între
ținută de președintele asociației, ing 
Adrian Lefter și cel a1 secție! de 
fotbal Gavril Ruscior, oameni en
tuziaști. care cred tn realizări 
mal bune • Au Început și meclu

rile de verificare (cu speranțele 
Stelei, 0—2 ; cu Metalul, la Ră
dăuți, 1—1) șl vor urma cu C.SJW. 
Suceava (dublă întUnlre). C.S. 
Botoșani, Chimia Fălticeni, poate 
cu Politehnica lași șl altele. • 
„Mutațiile" din lot : au venit Dîr- 
man (cu experiența iul de la Pe
trolul și Suceava, de divizionar A 
sau B) și Marcș I — de la 
C.S.M. Suceava, Bozi — de la Chi
mia Fălticeni, și au plecat Bosln-

ceanu (militar). State, la C.S.M. 
Suceava, Șutei; șl Trandafir, care 
au primit dez'egărl. • Antrenorii 
Ilie Rontea și Ion Monu mai con
tează pe următorii jucători : Bi- 
lancă, Gotsz, Trică (portari). Ar
meanca, Breniuc, Bercea, Găinar, 
Faitaș, lavorschi, Molocea, Marcș 
II, Ostafi, Pascar, Petrescu și 
Tapu O Om de sport de peste trei 
decenii președintele C.O.E.F.S. 
din localitate, C. Filipovici, ne 
spunea : „Mai avem un meci greu 
acasă, cu Politehnica Iași. Dacă 
va fi trecut cu bine și vor 
veni ș două puncte din depla
sare, Minerul își va putea realiza 
obiectivul. In care crede, rămîne- 
rea in Divizia B" (AL C-).

TARIFE REDUSE IN STAflUNIlE BALNEOCLIMATERICI
(cuprind servicii de cazare, masă, tratament șl comision)

Stațiunea
Sejur zUe

Lei pe
zl/pers.-------------------------

7 12 14 18

Perioada în 
care se acor

dă tarifele 
reduse mențio

nate

Cazare tu case de 
odihni

Zamfircscu, 
,n, C. Iu ga, 
lait, I. Du- 
mișoara V. 
general) V.

Gh. Dăn- 
Mihelfi, Gh. 
i, L. Măciu-

zele să aș- 
'oluțiile pu- 
eoarece ele 
a teste im- 
Oenturii de 
nabelor Eu-

ADMINISTRAȚIA DE STAT L0T0-PR0N0SP0R1 INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 18 FEBRUARIE 1987
Extragerea I : 33 32 19 1 42 

2 : Extragereea a Il-a : 23 44 
45 11 22 34 ; Fond de cîștiguri: 
1.053.569 lei
• ASTAzi este ultima zi pen

tru a vă juca numerele favorite 
la Tragerea obișnuită LOTO de 
milne, vineri, 20 februarie. Desi
gur că. procurîndu-vă mai multe 
bilete, vă sporiți și șansele d« 
cîștlg.

6 începînd de miine, vor fi 
Duse în vînzare șl biletele pentru 
TRAGEREA FXTRAORDINARA 
LOTO A MĂRȚIȘORULUI. Deve
nită tradițională, această tragere 
se constituie, în fiecare an, intr-o 
ocazie deosebit de avantajoasă 
pentru participant. Desigur că 
nici anul acesta ea nu se va dez
minți, dacă avem în vedere dia 
pazonu! larg al cîștigurilor : mari 
sume de bani, autoturisme „Da
cia 1300“ și excursii în U.R.S.S. 
O garanție de prim ordin o repre
zintă și formula tragerii, din care

redăm citeva elemente : 12 ex
trageri. tn 3 faze cu un total d< 
120 numere Tragerile fiind „le
gate" cite două, există posibilita
tea de a se elștiga șl cu 3 numere 
din 20 extrase. Biletele în valoare 
de 25 lei participă la toate extra
gerile. Alte amănunte puteți ob- 
țiie prin consultarea prospectelor 
tragerii aliate la agențiile dir. 
rețea. Pentru a evita aglomerația 
din ultimele zile care preced data 
tragerii (1 martie 1987), este re
comandabil a vă procura bilete 
cu numerele favorite cit mai de
vreme.

Slănic-Moldova,□ in iii Li ivi v îLiv v a,
Moneasa. Sîngeorz-Băl 65 455 »30 *10 1.170 i—3i.m
Sovata 63 441 756 882 1.134 i.m—3o.i v
Geoaglu-Băi Amara 60 420 720 840 Î.030 i.in—3o.iv
Băile Tușnad Borsec
oer.tru odihnă 53 371 616 742 954 i—3i.m
Băile Tușnad. Borsec
pentru tratament «5 455 780 910 1.170 î—3i.în
Bălie Herculane 63 441 756 882 1.134 1—31 .III
Buziaț 62 434 744 868 1.116 1—31.III

• Plecarea în stațiuni se poate face în orice zi. Iar cazarea
se asigură șl pe perioade mai mari sau mal mici decît seriile de i
12. 18 sau 21 zile ; „ „ _• Se acordă reduceri șl la transportul pe C.F.R. I

REȚINEȚI locuri la toate agențiile și filialele oficiilor județene
i de turism șl ale I.T.H.R. București.



Campionatul Mondial dr handbal oriipa B (m)

REZULTATELE ÎNOTĂTOARELOR NOASTRE LA MOSCOVA-
ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT CO DOUĂ VICTORII
• 29-23 cu Finlanda și 23-14 cu Itaiia

PREMISE PENTRU ALTE AFIRMĂRI
1 După remarcabila participare 
românească tn recentul circuit 
de competiții internaționale, 
săptămîna trecută a fost rîn- 
dul altor trei înotătoare ale 
noastre să evolueze ca prota
goniste la un concurs peste ho
tare. A fost, de astă-dată, vor
ba despre Luminița Dobrescu. 
Eniko Palencsar și Anca Pă
trășcoiu, care au luat startul la 
campionatele în bazin acoperit 
ale U.R.S.S. — unde au mai 
fost prezenți sportivi din Ca
nada, Ungaria, R.F.G.. Ceho
slovacia, Bulgaria. Cuba, Fin
landa și, bineînțeles. Uniunea 
Sovietică —, reușind un bilanț 
general remarcabil : șapte
locuri I, trei locuri II și un 
loc III.

Un element inedit l-a oferit 
concursului de la Moscova și
rul succeselor românești în toa
te probele feminine de liber 1 
Iar înregistrările cronometrelor 
&înt, în ce ne privește, efectiv 
îmbucurătoare. Mai cu seamă 
în cazul Luminiței Dobrescu, 
reșițeanca depășindu-și reali
zările anterioare atît la 50 m 
— 26,38 și 100 m — 56.49. dar 
și la 200 m — 2:02.91 sau (aici 
e marea, plăcuta surpriză !) la 
400 m — 4:17,48. Toate slnt re
zultate pentru topurile interna
ționale, timpul de la „sută”, 
spre pildă, neavînd In întreg 
anul trecut decît șase realizări 
superioare tn Europa. Progre
sul Luminiței este cu adevărat 
impresionant, ea arătîndu-se la 
Moscova — cum subliniază an
trenorul federal Dan lonescu, 
conducătorul delegației noastre, 
„o excelentă concurentă, bună 
vitezistă, dar și o înotătoare cu 
calități deosebite centru 200

SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMANI 
IN „CUPA POLARĂ" LA POPICE

„Cupa Polară”, tradiționala 
competiție internațională de 
popice din Suedia, care din 
1975 se dispută la fiecare în
ceput de an în orașul Finspang. 
s-a încheiat recent cu o dublă 
victorie românească, pe echipe 
și individual femei. Formația 
țării noastre — alcătuită din 
Doina Țegean (432). Iosif Tis- 
mănar (960) și Stelian Boariu 
(935) — a evoluat foarte bine, 
cîștigînd detașat — 2327 p -• 
punctaj ce constituie un nou 
record al competiției (v.r. 2139 
a aparținut tot echipei Româ
niei. din 1984). Pe locurile ur
mătoare s-au situat Suedia H 
2237 si Austria 2200. Proba fe

„TURNEUL CELOR 7 NAȚIUNI" LA FLORETĂ FEMININ
Recent, la Sindelfingen 

(R.F.G.) s-a disputat tradițio
nalul „Turneu al celor 7 na
țiuni" la floretă feminin, la 
care a participat și echipa Ro
mâniei. Aceasta s-a clasat pe 
locul 5, obținlnd următoarele 
rezultate : 9—6 cu R. P. Chine
ză (victoriile fiind realizate de 
Lazăr 3. Tufan, Beca și Dumi
trescu — cite 2) 9—2 cu Cuba 
(Tufan 3, Lazăr, Beca și Du
mitrescu — 2), 7—9 cu R.F.G. 
(Lazăr 3, Beca 2. Tufan și 
Georgescu — 1), 7—9 cu Unga
ria (Tufan. Lazăr și Georgescu 
— 2. Grigorescu I), 5—9 cu
U.R.S.S. (Tufan și Lazăr — 2, 
Georgescu 1), 6—9 cu Italia

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ALPINISM • După cum se a- 

nunță din Katmandu, o expediție 
de alpiniștl polonezi a reușit să 
escaladeze, pe versantul nordic, 
virfu: Annapurna (8 091 m) din 
munții Himalaya. An lapurna a 
fost, in 1950 premiera mondială 
a unul vîrf de peste 8 000 m, rea
lizată de o expediție franceză cu 
Lachenal. Terray Herzog.

ȘAH » Cu prilejul reu îiunli de 
Ia Bruxelles, Consiliul Federației 
Internaționale de șah a acceptat 
propunerea să se revină la ciclul 
de 3 ani (în loc de doi, ca în ul
timul tlmo) pentru disputarea 

și 400 m. Și are resurse în 
continuare, constituindu-sc în- 
tr-o altă promisiune pentru eu
ropenele din vară, in probele 
de ștafetă, dar nu numai". De 
două orj a terminat învingă
toare Eniko Palencsar, cu 
8:47,93 la 800 m și 16:50.73 la
1 500 m, repetindu-și astfel 
succesele de la concursul din 
’86, clast ndu-se a treia la 400 m 
— 4:21,60, după Dobrescu și cu
noscuta sportivă sovietică Elena 
Dendeberova — 4:19.12. Tenacea 
băimăreancă s-a dovedit, o dată 
mai mult, aceeași fondistă de 
valoare, candidată îndreptățită 
la medaliile Universiadei.

Anca Pătrășcoiu a înotat 200 
spate în 2:14,14, mai repede cu
2 secunde și jumătate decît a 
făcut-o în finala mondialelor de 
la Madrid, impunîndu-se cu trei 
secunde în fața Nataliei Șibae- 
va. „Cum și la 100 m s-a pre
zentat bine, doar 18 sutimi 
despărțind-o de victorie — pre
cizează antpenorul federal —, 
se poate vorbi de o revenire 
a dinamovistei, remarcabilă în 
vederea competițiilor de vîrf". 
Dar despre participarea lui 
Ionuț Mușat la Moscova ? ..El 
a ocupat locul șase în finala de 
50 liber, cu 23,80. în condițiile 
unei concurențe, ce-i drept, 
puternice (să menționez, pentru 
a dovedi valoarea competiției 
recordul european ta 50 bras 
al Iui Dmitri Volkov — 28.44. 
sau timpii lui Vad’m Iaroșciuk 
la 200 fluture - 1:58.75 și 200 
mixt — 2:02,62). Ținînd cont da 
aspirațiile lui Mușat pentru a- 
cest an, ne așteptam insă — și 
așteptăm în continuare — la 
mai mult de a cl“

Geo RAEȚCHI

minină a revenit detașat jucă
toarei noastre Doina Țegean —• 
460 p d, cu nici o bilă în gol. 
Ea a fost urmată de Eva Bir- 
sack (Austria) 434 și Eva Ji- 
risova (Cehoslovacia) 431. La 
individual bărbați, Stelian Boa
riu a ocupat poziția secundă 
cu 934 p d, locul întîi revenind 
suedezului Raimo Kuosmanen 
cu 936 p d. Al treilea s-a cla
sat Gerhard Pracser (Austria) 
932 pd, iar Tismânar a ocu
pat locul 8, cu 883 pd.

Ln întreceri au participat 
popicari fruntași din Komănia, 
Cehoslovacia, Austria, Dane
marca, Ungaria, Polonia și 
Suedia.

(Tufan 4, Lazăr și Beca — 1). 
Din echipa noastră o bună 
oomportare au avut Elisabeta 
Tufan și Reka Lazăr, celelalte 
tinere trăgătoare neconvingînd. 
ce-i drept, într-o confruntare 
cu cele mai bune trăgătoare 
din lume, dintre care n-au lip
sit Vaccaroni și Zalaffi (Italia). 
Veliciko si Soboleva (U.R.S.S.). 
Fichtel și Weber (R.F.G.). 
Janosi și Stefanek (Ungaria), 
și Luan (R.P. Chineză).

Clasamentul a fost următo
rul : 1. U.R.S.S. 6 v, 2. Italia 
5 v, 3. R.F.G. 5 v. 4. Ungaria 
4 v, 5. România 2 v. 6. R. P. 
Chineză 2 v 7. Cuba 0 v.

campionatului mondial masculin. 
Aceasta și pentru a facilita orga
nizarea in 1988 a Cupei Mondiale 
de șah cu 6 turnee șl un Gra td 
Prlx, asemănător tormulel din a- 
tletism șl tenis. Cupa Mondială de 
șah a fost inițiată de Asociația 
marilor maeștri din conducerea 
căreia fac parte actualul campion 
al lumii, Garl Kasparov. Anatoli 
Karpov John Nunn. Yasser Sei- 
rawan, Lajos Portlsch, Llubomlr 
Llubojevlci șl Jan Timman. La 
turneele Cupel Mondiale de șah 
vor lua parte 24 dl ître cel mal 
buni jucători din lume.

INTERNAȚIONALE
• Comentatorul sportiv al a- 

gențiel T.A.S.S. « apreciat in 
termeni elogioși comportarea 
tinerelor înotătoare române la 
Mosoova și a reprodus decla
rata uti-r. campton olimpic, 
Serghel Fesenko care a spus 
printre > altele :. „O impresie 
foarte bună mi-au lăsat înotă
toarele din România. Ele au e- 
voluat excelent, îndeosebi la 
stilul liber cîștigînd toate pro
bele... Bine s-a prezentat și 
înotătoarea în probele dc spa
te, Anca Pătrășcoiu".

„CUPACUPELOR“ LA BASCHET
PARIS, 18 (Agcrpres). — La 

Villeurbannc. în meci contînd 
pentru semifinalele .Cunei Cu
pelor" la baschet masculin, e- 
china Cibona Zagreb a învins 
cu scorul de 98—82 (50—35) for
mația franceză Asvel.

Cel mai valoros alergător pe schiuri al momentului, cil care a 
descoperit pasul de patina}, suedezul Gundc Svan, în plin efort, 
în timpul cursei de ștafetă, cîștigată de echipa sa, la C.M. 

de schi fond

Lobanovski despre Steaua:

NE AȘTEAPTA LIN MECI DIFICIL44î»
Intr-un interviu, acordat co

respondentului sportiv al a- 
genției TASS, referindu-se la 
finala „Supcrcupei Europei" 
la fotbal, ce se va disputa la 
24 februarie, la Monte Carlo, 
antrenorul principal al forma
ției sovietice. Valori Lobanov
ski, a declarat : „Ne așteaptă 
Un meci dificil. Echipa Steaua 
București este o formație va
loroasă, cu rezultate foarte 
bune în ultimul sezon. M-am 
convins de aceasta urmărind 
Ia video, împreună cu jucăto
rii mei, partidele susținute de 
Steaua în ediția trecută a „Cu
pei Campionilor Europeni". Jo
cul practicat de fotbaliștii ro
mâni se caracterizează prin- 
tr-o bună pregătire tehnică și 
fizică și, mai ales, prin ritmul 
rapid pe carc-1 păstrează de-a 
lungul celor 90 de minute. 
Deosebit de puternică mi se 
pare apărarea, din rîndtil că-

tenis • In primul tur al tur
neului de la Indiana Wells, con- 
ttnd pentru „Marele Premiu-, ju
cătorul suedez Ulf Stenlund l-a 
eliminat cu 6—2. 6—3 pe america
nul Mike Leach. Eric Jelen (R.F. 
Germa tla) l-a întrecut 
6—3, 6—3 pe Andrei 
(U.R.S.S.) Iar Kent 
(Suedia) a eîștlgat cu 
partida cu Gery Donnelly (S.U.A.). 
• tn clasamentul computerizat al 
A.T.P. continuă să conducă Ivan 
Lendl, urmat de Stefan Edberg. 
Boris Becker. Yannick Noah. 
Mats Wllander s! Jimmy Connors.

cu 3—6. 
Cesnokov 
Karlsson 

7—6, G—3

Marți, în patru orașe ita
liene, au început jocurile tur
neului preliminar al Campiona
tului Mondial dc handbal mas
culin, grupa B. în primul 
meci, susținut la Rovereto, e- 
chipa României a întrecut Fin
landa cu 29—23 (17—9), în ca
drul seriei A. Deși victoria 
handbaliștilor români s-a con
turat clar, replica finlandezi
lor a fost foarte puternică. Se
lecționata țării noastre a în
ceput partida cu trac, dar a 
trecut repede la cîrma jocului, 
preluînd inițiativa, pe care nu 
a mai cedat-o pînă la finalul 
meciului. Pentru echipa noas
tră au înscris : Stingă 9. Mo- 
canu 6, Berbece 4, Dumitru 3. 
Voinea 3, Bcdivan 2. Ghimeș 1 
și Porumb 1. Au condus bine 
arbitrii spanioli Alfonso Mar
tinez și Jose Luis Arguello. In 
celălalt meci din serie. Polonia 
a întrecut Italia cu 20—16 
(12-4).

Rezultate tehnice din prima 
zi: SERIA B (la Bolzano): 
Norvegia — Japonia 24—22 
(11—9), U.R.S.S. — Franța 29— 
19 (14—8); SERIA c (la Mera- 

reia se remarcă în special tînă- 
rul și talentatul fundaș central 
Belodedici. Dintre mijlocași se 
evidențiază Boloni. un inspirat 
conducător de joc, iar din linia 
de atac cel mai periculos esto 
Pițurcă, un jucător dotat cu 
un deosebit simț al golului. In 
general, toți componența echi
pei Steaua manifestă o marc 
voință de a cîștiga fiecare joc 
și nu este deloc întîmplător că 
această formație a cucerit anul 
trecut cel mai prețios trofeu 
continental, ca o meritată răs
plată pentru fotbalul modern 
practicat".

I
ÎN LOC DE INIMĂ...

Medul urma si se dispute tn 
aceste zile,.. Din inițiativa dn- 
tărețulul Jean-Luc Lahaye și a 
internaționalului Luis Fernan
dez, component al reprezenta
tivei „cocoșului galic" (vi—I 
mal amintiți din Mexic ?) șl, 
după „l'Equlpe", „simbol al fot
balului parizian", o selecțio
nate a capitalei Franței, forma
tă dtn jucători de la Salnt-Ger- 
main (campioana en-tltre) și 
Racing Club, avea să tntllneas- 
că una a strălntlor care evo
luează tn campionatul hexago
nului (Burruchaga, Lerby, 
Brown etc.), încasările fiind 
destinate copiilor sărmani (or
fani), de care Franța nu duce 
lipsi.

Ctnd totul fusese perfectat 
plnă la ultimul amănunt, clu
burile tn discuție dindu-șl a- 
cordul, surprinzător Liga na
țională și-a retras autorizația. . f

no) : Elveția — Tunisia 24—19 
(12—9), Danemarca — Bulgaria 
25—16 (13—5); SERIA D (la 
Bressanone) : Cehoslovacia — 
Brazilia 39—10 (23—4) R. F. 
Germania — S.U.A. 24—13 
(8-7).

în cel de-al doilea meci din 
cadrul seriei A. disputat 
miercuri seara, echipa Româ
niei a dispus de Italia cu 23—14 
(12—6). Din nou handbaliștii 
noștri au întîlnit parteneri de 
întrecere foarte buni, care i-au 
solicitat din plin, cu mult pes
te așteptări. La capătul unui 
meci în care s-au impus cate
goric. iucătorii noștri au obți
nut a doua victorie în cadrul 
turneului preliminar care le a- 
sigură calificarea în turneul 
principal (seriile semifinale). 
Golurile au fost înscrise de 
Berbece 7, Mocanu 5, Stingă 3. 
Dumitru 3, Bcdivan 3. Voinea 
1 șl Dogărescu 1. Partida a 
fost arbitrată de suedezii J, 
Blademo sl K. Broman.

Joi. echipa noastră are zi de 
odihnă, iar vineri seara, de la 
ora 21 (ora României) întîl- 
neste selecționata Poloniei.

C.M. DE SCHI FOND
Proba masculină de ștafetă 

4X10 km din cadrul Campio
natelor Mondiale de schi fond 
de Ia Obers4.do.rf (R.F.G.) a 
fost cîștigată de echipa Sue
diei, în lh38:04,6, urmată de 
U.R.S.S. lh38:30,0, Norvegia 
lh38:48,2. Cehoslovacia 11139:55,3. 
Italia lh40:01. Finlanda lh40: 
36,5. cursa masculină de 15 km 
a revenit sportivului italian 
Marco Albarello, în 43:01,8. 
Principalul favorit, suedezul 
Thomas Wassberg. s-a situat 
pe locul secund 43:08,6, urmat 
de Mihail Deviatirov (U.R.S.S.!
— 43:09.6.

MVNCBEN, 18 (Agerpres). — 
Proba feminină de slalom uriaș 
desfășurată pe plrtla de Ia Pfron
ten (R. F. Germa ila) a revenit 
schioarel vest-germane Michael» 
Gerg, cronometrată In două 
manșe cu timpul de 2:14,31. Pe lo
cul secund s-a situat coechipiera 
sa Marina Klehl — 2:14,43.

ȘTIRI, REZULTATE
LA TERESPOLIS. 40 km de RiO 

de Janeiro, a fost deschis noul 
centru de antrenament al echipei 
reprezentative a Braziliei. In a- 
fara terenurilor de joc, centrul de 
la Terespolis cuprinde săli de 
gimnastică, bazine de înot, cabi
nete medicale etc.

MECIURI RETUR tn sferturile 
de finală ale „Cupei Albaniei- la 
fotbal : Dinamo Tirana — Lufte- 
tarl 1—0 ; Lokomotiva — Partizan 
0—0 ; „17 Nendorl- — Vllaznia
1—0 : Flamurtarl — Apolonia 1—1. 
Pentru semifinalele competiției 
s-au calificat echipele Luftetarl, 
Vllaznia, Partizan și Flamurtarl.

IN CADRUL TURNEULUI in- 
ternațloial de la Dhaka, selecțio
nata provinciei Guangdong (R. P. 
Chineză) a Întrecut cu 4—3 (după 
executarea loviturilor de la 11 m) 
echipa Bangladeshului. La sfirșl- 
tul timpului regulamentar de joc 
scorul a fost egal : 1—1.

IN PRIMA PARTIDA a turneu
lui internațional de fotbal de la 
Mo ttevideo (Uruguay), echipa lo
cală Penarol a întrecut cu scorul 
de 1—0 (0—0) formația Zenit Le
ningrad.

i
pretexttnd că partida respecti
vă, de binefacere, ar constitui 
o „concurență neloială" pentru 
turneul indoor de la Bercy, or
ganizat tn aceeași perioadă de 
Parls-Saint-Germaln Orice În
cercare de a-l determina pe 
vicepreședintele lui P—S—G., 
Charles Talar, sd renunțe la 
„exclusivitate" a dat greș. 
Drept urmare, meciul n-a mai 
îvut loc, amtnindu-se sine 
lie...

Decepționat, Luis Fernandez 
t-a abandonat totuși ideea. Dar 
aid nu s-a abținut sd comen
teze că „mal există, din păcate, 
tn fotbalul francez oameni care 
au tn loc de inimi o casă dc 
bani" ?! O metaforă care, prin 
plasticitatea șl adevărul el, de
nunți o mentalitate șl conse
cințele el, uneori întristătoare.

Ovidiu IOAN1TOAIA
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