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La turneele internaționale de -AWaPduniori și junioare) din Polonia

ECHIPELE ROMÂNIEI PE PRIMUL LOC

Reprezentativele de iuniori și 
Junioare ale tării noastre au 
luat parte, cu puține zile în 
urmă, la importante turnee de 
handbal în Polonia. La compe
tiția masculină au fost pre
zente echipele tării gazdă 
(două) si Bulgariei, iar la cea 
a fetelor au evoluat formațiile 
Poloniei. R. D. Germane si 
Franței. „La capătul unor jocuri 
de bun nivel tehnic, unanim 
aureolate — ne spunea Varac 
Pelenghian. membru în biroul 
F. R. Handbal, prezent cu

PERFORMANTE
zfcc- ----- =------

Mihaela uascălu

Campionatul feminin de volei

O ETAPĂ, IN GENERAL, LINIȘTITĂ
Jocurile din ziua a doua a 

turneului fruntașelor voleiului 
feminin, desfășurate în sala 
Dinamo din Capitală, au mar
cat un ușor crescendo de an
gajament din partea tuturor 
competitoarelor. în centrul a- 
tentiei s-a situat, firește. întil- 
nirea dintre actualele și foste
le deținătoare ale titlului, stu
dentele craiovene si. respectiv 
dinamovistele bucureștene. Pri
mele au dovedit din nou că 
alcătuiesc o echipă omogenă, 
tehnică si versată, in timp ce 
gazdele turneului, deși s-au 
străduit, evident, să producă o 
nouă surpriză, au fost handi
capate de lipsa de experiență 
a cîtorva dintre titulare. Și 
acest lucru s-a văzut mai ales 
în duelurile la fileu unde cra- 
tovencele s-au dovedit superi
oare și în atac și la blocaj. 
Partida a avut multe momente 
de joc valoros, cu faze inte
resante. / __

a stat sub semnul
Și nu de puține ori 

echilibrului

PROGRAMUL DE AZI (de la 
namo — C.S.U.. Univ. C.F.R. — 
1. Unlv C.F.R. 51 p (76:24). 2.
cia 44 p (56:42). 4. Dlnamo 37 p (45:59) 5. Penicilina 35 p (38:62) 
S. O.S.M. Libertatea 32 p (25:73).

ora 9.30) : Penicilina — Dacia, Dl- 
C.S.M. Libertatea. CLASAMENT : 
C.S.U.-I.M.N. 44 p (61—41), 3. Da-

CEI MAI BUNI HLETI IN PROBELE COMBINATE

pe locul intii s-a 
Năstase (CSU Ga- 
puncte — nou re- 
(60 m garduri —

în sala de atletism din Ba
cău s-au desfășurat întrecerile 
Campionatului Republican la 
probe combinate. în concursul 
de pentatlon, 
situat Liliana 
lăți), cu 4 400 
cord national _____
8,34 m. 800 m — 2:23.50. lun
gime — 6.38 m. înălțime —

șase) acordate de organizatori
handbalistii în Polonia — atît 
băieții, cît și fetele au ocupat 
primul loc in clasamentele fi
nale".

Competiția feminină a fost 
găzduită de orașul Puawe. E- 
chipa tării noastre a înregis
trat rezultatele: 27—22 cu R.D. 
Germană. 20—17 cu Polonia și 

cu Franța. Antrenorul 
de 
că

34—16 „ ______
Bogdan Macovei
Gheorghe Sbora) 
„printr-un joc variat în atac 
si în apărare, cu o mobilizare 
exemplară si o bună disciplină

(ajutat 
opina

(Continuare în pag. 2-3)

FRUMOASA POVESTE A UNEI PREMIERE
Cititorii rubricii de patinaj 

a ziarului nostru au fost, de
sigur, plăcut surprinși aflînd 
că în stațiunea montană Sam- 
djien din R.P.D. coreeană, ti
nerele noastre viteziste s-au 
numărat printre protagonistele 
„Cupei Prietenia". Dintre cele 
patru junioare române alinia
te la start, brașoveanca Mi- 
haela Dascălu, dînd dovadă de 
o mare putere de luptă, s-a 
mobilizat exemplar și a reu
șit să urce pe podium la toa
te probele din program, făcînd 
ca tricolorul românesc să se 
ridice pe cel mai înalt catarg, 
cel al învingătoarelor, după 
proba de 1000 m. Ea a mai 
obținut o medalie de argint la 
3 000 m și două de bronz la 
500 m (probă încheiată cu un 
nou record republican de ju
nioare și senioare : 43/40) și 
1500 m, rezultate care, în an
samblu, reprezintă o remarca
bilă performanță — tn pre
mieră — la această z prestigioa
să competiție rezervată spe
ranțelor olimpice din țările so
cialiste. Și nu printr-o con
junctură favorabilă, ci prin- 
tr-o întrecere grea. în care a

in primele două seturi, 
înaintea acestui meci-vedetă, 

Dacia Pitești a confirmat pro
nosticurile în partida cu si- 

biencele, cîștigînd însă doar în 
patru seturi și nu fără emo
ții. deoarece adversarele au 
jucat mult mai bine decît in 
prima zi. punînd probleme oi- 
testencelor nu numai cu ser
viciul. ci și în atac, mai ales 
prin Anca Ștefan.

Disputat curat din punct de 
vedere tehnic si presărat cu 
faze spectaculoase a fost si 
meciul care a încheiat reuniu
nea a doua, cel dintre gălățen- 
ce si ieșence. Echipa din Ga
lati a revenit la prestația 
obișnuită, blocajul funcțion'nd 
mult mai orompt. iar nrelua- 
rea mal exactă, ceea ce a 

permis Crinei Răuță să desfă-

Aurelian BREBEANU 
Gheorghe DEDIU

'Continuare în pag 2-3)

1.72 m. greutate — 13 m). "Pe 
locul al doilea s-a clasat Co
rina Țifrea (Steagul Roșu Bra
șov) — 4 378 puncte. La octatlon 
(8 probe) a cistigat Constantin 
Halichias (Prahova Ploiești) — 
5 742 puncte, urmat de Clau- 
diu Popa (Dinamo) — 5 498
puncte.

Vineri 20 februarie 1987 I

au revenit sportivilor noștri
tactică, handbalistele noastre 
s-au remarcat mai ales în dis
puta cu formația R. D.. Ger
mane, pe care au condus-o la 
pauză cu 14—7. O cvolu. 
(ie foarte bună a avut 
Gabriela Turca, de la C.S.Ș. 
Universitatea Craiova, ccl mai 
bun 
Ion.
cca 
mai 

portar, precum si Adina 
de Ia Rulmentul Brașov, 

mai bună jucătoare. S-au 
remarcat : Daniela Paștiu.

Ion GAVRILESCU

depășit adversare puternice din 
U.R.S.S., R.D. Germană, R.P.D. 
Coreeană, Polonia și alte țâri 
cu tradiție tn acest sport

Povestea afirmării talentatei 
alergătoare din Brașov este 
simplă, dar pe cît de simplă 
pe atît de des marcată de o 
muncă fără menajamente, pa
siune, dăruire și sacrificii. 
După ce a încercat la vîrsta 
de 5 ani, împreună cu sora ei 
mai mare, Ioana, să... caligra- 
fieze pe luciul gheții la cursu
rile conduse de cunoscutul teh-

Traian IOANITESCU

(Continuare în pag. 2-3)

„Cupa 16 Februarie" la tenis

FINALA APLAUDATA IN ÎNTRECEREA SENIOARELOR
Finala feminină a concursu

lui de tenis „Cupa 16 Februa
rie". disputată în sala „23 Au
gust" din Capitală. între Flo
rentina Curpene si Teodora Ta
che (ambele componente ale 
clubului bucureștean Dinamo) a 
fost cîștigată de prima, cu sco
rul de 4—6. 6—2. 7—5. după 
două ore si iumătate de ioc. 
Evoluțiile bune ale finalistelor 
bucură, desigur, pe antrenori. 
Cînd afirmăm aceasta avem în 
vedere faptul 
zonul 
meci 
toare aruncînd în
..armele" si făcînd 
multă energie. Campioana tării 
Teodora Tache. a riscat mai

că se apropie se- 
A fost un 

două iucă- 
luntă toate 

risipă de

tn aer liber, 
frumos. cele

Pe agenda actualității, plenarele organizațiilor sportive

Mediaș: TURISMUL, 0 DOMINANTĂ A ACIIVITĂIII SPORIIVE Of MASĂ
Sportivii din municipiul Me

diaș nu își dezmint afinitățile 
pentru exercițiul fizic. Pe cei 
mai mici șoimi ai patriei i-am 
urmărit la cursurile de iniție
re In patinaj și înot ; pe elevi 
la concursurile de săniuțe și 
schi ; pe oamenii muncii la e- 
xercițiile din cadrul progra
melor de gimnastică la locul 
de muncă, activitate tot mai 
îndrăgită, în curs de genera
lizare în toate întreprinderile 
medieșene. în plină iarnă, 
multe lecții de educație fizi
că se desfășoară în aer liber, 
pe patinoare sau pîrtii, iar a- 
matorii de mișcare găsesc so
luții pentru ca tn sezonul alb 
să treacă normele comple
xului „Sport și sănătate".

Sînt lucruri văzute și con
statate de reporter, astfel că 
unele detalii cuprinse în darea 
de seamă a plenarei Consiliu
lui Municipal pentru Educație 
Fizică și Sport, la care am 
luat parte, n-au făcut decît să 
confirme realitatea. Medieșenii 
sînt legați trup și suflet de 
sport Peste vocația unora in-

M ȘI-A ATINS SCOPUL:

REMIZA CU RAPID, LA BUCUREȘTI
Desfășurat tn sala Rapid, tn 

cadrul etapei a 18-a a Campio
natului Național de baschet 
masculin, meciul dintre echipa 
gazdă și Farul Constanța s-a 
soldat cu o remiză, datorită 
căreia oaspeții au făcut un 
pas important, poate chiar de
cisiv, pentru calificarea în tur
neul final 1—4 al competiției. 
Baschetbaliștii de la Farul au 
venit cu scopul clar de a ob
ține o victorie, pe care au și 
realizat-o miercuri, la capătul 
unei partide pe care au do
minat-o în repriza secundă șî

Arunci la cot (ti va inscrie) 
C. Scarlat. Fazi din meciul 
Academia Militară — RAMIRA.

Fotos Aurei D. NEAGU

mult. în timp ce Florentina 
Curpene a readus iocul la nor
mal orî de cîte ori a fost ne
voie. S-a iucat tn forță din 
spatele terenului, cu schimburi 
prelungite (uneori peste 20). cu 
mingi liftate 
sau ne linia 
na Curpene 
centru că a _____
puțin, în special la
importante.

Chiar de la începutul parti
dei. Tache realizează un break 
(la 1—1). apoi îsi cîstigă servi
ciul si menține acest avantal 
de două ghemuri, cîștigînd se
tul cu 6—4. Setul al doilea este 
mai mult o formalitate pentru 
Curpene. care joacă fără gre
șeală. îsi adjudecă 3 ghemuri

trimise în colturi 
de fund. Florenti- 
a obtinut victoria 
greșit extrem de 

mingile

tervine, decisiv, o anumită e- 
lucație a gustului pentru miș
care, pornită din familie, con
tinuată în școală, apoi la lo
cul de muncă. Această carac
teristică explică prezența în 
activitatea sportivă de masă a 
peste 30 la sută din populația 
acestei așezări sibiene, aproa
pe integral tineretul studios. 
Este un lucru bun. cu efecte 
multiple pe planul sănătății și 
al sporirii capacității de În
vățătură și de muncă. Media
șul fiind — cum ne-au con
vins statisticile Direcției sani
tare — printre orașele din a- 
cest județ fără scutiți medical 
la lecțiile de educație fizică, 
totodată 
oameni 
concedii 
nătății. 
trebuie 
satisfacție tuturor aceiora ce 
propagă mișcarea tn aer liber, 
exercițiul fizic practicat siste
matic. Mediașul ar putea con
stitui pentru multe orașe ale 
țării o experiență pozitivă, 
demnă de cercetat

cu un număr infim de 
ai muncii care solicită 
pentru Îngrijirea să- 
Este o realitate care 
să bucure, să producă

că. ca evoluție

care s-a încheiat cu scorul de 
88—78 (41—39). A doua zi a 
cîștigat Rapid cu 104—88 (50— 
39), după o Întrecere în care 
învingătorii au evoluat la un 
nivel mai apropiat de valoarea 
lor, ceea ce nu se petrecuse 
miercuri, cînd au ratat exas
perant, deși au avut în față 
o apărare (în zonă) care era 
departe de a le pune probleme 
deosebite. în schimb, baschet
baliștii de la Farul au demon
strat (după 4—14 în min. 6!) 
că fn întîlnirile hotărîtoare au 
capacitatea de a-și valorifica 
potențialul tehnico-tactic și 
experiența, în special prin Mă- 
năilă, Băiceanu, Spînu, Tecău 
și Moldo veann, cărora li s-a 
adăugat în ultima vreme, cu 
tot mai multă eficacitate, Ilu- 

' .1 a scorului, 
menționăm că de la 14—4 (Ra
pid — Farul) s-a ajuns la 18— 
22 (min. 10). 36—36 (min. 18). 
56—56 (min. 30), 68—64 (min. 
35), după care Farul a egalat 
și s-a desprins irezistibil da
torită numeroaselor mingi in
terceptate (urmate de contra
atacuri), acțiunilor poziționale 
precise șl eficace, precum și- 
greșelilor de tehnică și rată
rilor comise de adversari. Re
feritor la meciul de ieri, el 
a abundat în faze încîlcite si 
proteste (acestea din urmă în 
special din partea constănțe- 
nilor).

Au înscris : Popovici 16 + 3. 
Gh. Dumitru 3+28, Mihai 9+6, 
Marinachc 8+22, M. Dumitru 
10+6, Ghiță 17+6, Sipoș 2+8. 
Suciu 8+25, Bănică 5+6 pen
tru Rapid, respectiv Băiceanu 
31+26, Moldoveanu 18+13, Mă- 
năilă 13+20, Logofătu 3+6. Te
cău 7+8, Ilucă 16+15. Au ar
bitrat : G. loan — N. Constanti- 
nescu (bine), respectiv G. loan — 
M. Oprea (cu greșeli și. mai 
ales, cu prea multă indulgență 
față de vociferările, obstrucți
ile și simulările majorității ju
cătorilor).

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pao. a 2-3) 

gresea- 
cedează 
distan- 
noastră 

insă.

consecutive, apoi si setul, la 
doi. Actul decisiv care a du
rat. numai eL 70 de minute, a 
fost cel mai disputat. Cele două 
jucătoare au mers „cap la cap" 
pînă la 3—3. cînd. Ia o 
lă de arbitrai. Tache 
nervos, iar Curpene se 
tează : 5—3. Ambițioasa 
campioană nu cedează 
reușește să egaleze la 5. dar fi
nalul 11 aparține Florentinei 
Curpene. care s-a dovedi» mai 
tare din punct de vedere dsî- 
hic. Ea si-a adjudecat ultimele 
două ghemuri la mare luptă si 
o dată cu ele și meciul. Un 
meci pentru care merită felici
tări atît învingătoarea cît «i 
învinsa.

Doino STANESCU

Din ceea ce am văzut sau 
ne-au relevat lucrările plena
rei am dori să subliniem doar 
una din inițiativele destinate 
să asigure sănătatea și robus
tețea oamenilor, dragostea lor 
de muncă și de viață, și anume 
modul cum este concretizată 
dorința medieșenilor de a 
practica drumețiile, excursiile, 
activitatea turistică de masă, 
în această privință, prot. Va- 
sîle Popovici, președintele 
C.M.E.F.S. Mediaș, a fost în 
măsură să ne prezinte o si
tuație foarte exactă (ca si tn 
alte domenii, de altfel). oa
meni și colective tn care „tu
rismul pentru toți" se consti
tuie într-un element de refe
rință exprimat prin sute de 
tineri și oameni ai muncii care, 
la sfîrșit de săptămînă. în 
vacanțe sau concedii, pornesc 
spre dealurile Ighișului. Baz- 
nei sau Buzdului. pentru a-ș> 
petrece o zi (sau mai multe)

Tiberiu STAMA

(Continuare In two. 2—3)



^otmâi efleient lețiâtd de producție
JUNIORII AU ClȘTIGAT

TURNEUL DE RUGBY IN 7 !
Rubrică rezervată acțiunilor desfășurate In întreprinderi și instituții O selecționată cu frumoase perspective

•••CULESE DE PE MELEAGURILE DOLJULUI
locomotivă 

sosirea din

gen au 
„terito-
Craio-

• Mecanicul de 
fii ajutorul său. la 
cursă, fac formalitățile necesa
re de predare, după care gră
besc împreună... La fel. elec
tricienii din depou, lăcătușii de 
la „întreținere cale1* își string 
cu grijă sculele, se spală și, 
în mici grupuri, pleacă bine 
dispuși.-, spre sport !

Instantanee de acest 
devenit obișnuite pe 
riul“ Regionalei C.F.R.
va, mulți dintre oamenii care 
lucrează aici petreeîndu-și o 
mare parte din timpul lor li
ber pe stadioane. Este meritul 
principal, evident, al asocia
ției sportive proprii numită — 
ca să nu existe nici 
— „C.F.R. Craiova", 
tie cu o istorie de... 
spune secretarul 
Gh. Miliganu — noi 
aprilie, printr-o serie 
festări, vom sărbători 40 de ani 
de la înființarea asociației. La 
început ea purta numele de 
Locomotiva..."

De fapt, este destul de greu 
să vorbești de activitatea aces
tui „gigant sportiv" reprezen- 
tînd oamenii muncii care lu
crează oe teritoriul a 7 județe 
(Dolj, Argeș, Gorj, Dîmbovița. 
Vîlcea, Oit, Ialomița). Asocia
ția sportivă C.F.R, Craiova 
(președinte, Șt, Costache) este 
prezentă în campionatele repu
blicane la atletism, box. hand
bal lotbal, rugby, lupte și volei, 
succese deosebite obținînd și în 
competiții de masă desfășura
te sub egida Daciadei. Sînt de 
amintit, între multe altele : 
participarea la întrecerile „Ce- 
feriadei" cu circa 3000 de spor
tivi, (locul I pe țară); organi
zarea de cupe aniversare, cu 
prilejul diferitelor evenimente 
politice ; peste 3 500 de iubi
tori ai mișcării în aer liber 
au plecat în excursii (în tot 
cursul anului) pe Valea Oltu
lui. Valea Prahovei, la Bucu
rești. Pădurea Negroaia-Filiași;

un dubiu 
O asocia-

Știți, ne 
acesteia, 

în luna 
de mani-

1500 de practicanți ai gimnas
ticii la locul de munca ; în 
1986 au fost cuprinși în dife
rite întreceri ale Daciadei 6 700 
de sportivi — tineri și adulți; 
24 echipe ale secțiilor (De
poul. Revizia de vagoane. An
trepriză, L 5 ș.a.), participă la 
un campionat de 
bal...

Fără îndoială, 
competițiilor, - a 
cere muncă multă si pasiune 
din partea celor ce le inițiază 
sau ajută La buna lor desfă
șurare. Remarcați printre al
ții D. Stoica, M. Oprea și 
Andronache. Aria — pe care se 
întinde activitatea — este mare, 
multe întreceri au loc pe ba
zele deoourilor Pitești, Piatra 
Olt, Drobeta Tr. Severin, Tg. 
Jiu.

Gîndim că nu putem Încheia 
aceste rînduri fără a aminti
— o facem cu plăcere — nu
mele cîtorva dintre fruntașii 
sportului de masă de la C.F.R. 
Craiova : Petra Stanică, Ma
ria Păuneață. O. Deca — lăcă
tuși, Carmen T&Pu — subin- 
giner. I. Ciofu, V. Ciocănarii
— ingineri, M. BorloV An — șef 
de tren.

casă la fot-

organizarea 
întrecerilor,

p.

• A devenit un lucru obiș
nuit: în întrecerile Daciadei 
cooperatorii meșteșugari cra- 
ioveni sînt nelipsiți. Bunăoară, 
Cooperativa încălțămintea a 
inițiat întreceri la șah, tenis 
de masă îi popice la care a 
invitat șl pe membrii coope
rativelor Oltenia, Constructo
rul, Doljana. A fost o reuși
tă ! Permanent se organizează 
întreceri de popice, șah. atle
tism și pentru membrii coope
rativei Stăruința. Campionate
le de minifotbal — care du
rează din primăvară pînă 
toamna tlrziu — angrenează, de 
asemenea, circa 3000 de parti- 
cfaanți...

Rubricâ realizata de 
Modesto FERRARINI

Miercuri dimineața în Parcul 
Copilului și-au dat întîlnire re
prezentanții celei mai tinere 
generații de rugbyști, juniorii,
— care prepară viitorul cam
pionat european F.I.R.A., din 
aprilie In Berlinul Occidental
— (dar nu toți, ci doar cei 
domiciliați în Capitală), cu un 
grup de sportivi, tot exponenți 
ai tineretului, dar divizionari 
A, dintre cei care nu au fost 
reținuți în lotul mare (Româ
nia A). Au luat parte cu toții 
la un turneu de rugby în 7, 
grupați în 4 echipe alcătuite 
ad-hoc, A, B, C și D, fiecare 
disputînd, așadar, trei meciuri 
a cite două reprize de 7 mi
nute de joc efectiv, cu alte 
cuvinte s-a cronometrat doar 
timpul cit balonul s-a 
joc.

„Echipa D“, formată 
tregime din juniori, a 
turneul spre surprinderea ge
nerală, dar și spre cinstea ei. 
Elevii antrenorilor Vasile Con
stantin și Gheorghe Nica au 
terminat învingători în cele 
trei partide susținute (a exis
tat o pauză de 15 minute între 
fiecare) : 22—12, 16—12 și 28— 
16 în finală ! Există și o ex
plicație a acestui succes : Io
tul juvenil s-a prezentat mai 
bine pregătit, el venind după 
cîteva acțiuni comune în lu
nile ianuarie și februarie (o 
vacanță, cum 
de roade). Echipa juniorilor a 
fost mai sudată și, în plus, 
a etalat o frumoasă concepție 
evidențiată pe un spațiu larg. 
Asupra forței de joc a junio
rilor nu ne putem, totuși, pro
nunța, dar antrenorii ne-au a- 
sigurat că au în evidență și 
alte elemente dotate fizic, cu 
frumos gabarit și prin echi
pele din provincie. Cîteva pri
me remarcări : Boldor, o ari
pă de certă valoare, flankerul 
Iosef și mijlocașul la grămadă 
Dinulescu.

Tn meciul pentru ‘ locurile 
1—2 (arbitru Enciu Stoica), 
scor 28—16 pentru juniori, au 
realizat : Boldor (2), Iosef (2), 
Rus — eseuri, FI. Ion a trans
format de 4 ori,

selecționata
Dinu, Cojocaru — cite un eseu. 
Dan Cojocaru a transformat 
2 dintre ele, la al treilea ba
lonul lovind bara !

Pentru locurile 3—4 selecțio
nata B a întrecut echipa C 
cu 36—14. Au marcat : 
gracz (2), Nicolae (2), Arhip 
(2) — eseuri, Năstase a 
format de 6 ori pentru 
gători, respectiv Șt. Roșu 2 e- 
seuri și transf., Porojan eseu. 
Cîteva remarcări : Roșu, Sugar, 
Nicolae, Gh. Dinu, Moțoc, Co
jocaru, Perneș. (D. C.J.

aflat în

în în-
cîștigat

se vede, plină

iar pentru

TURISMUL, 0 DOMINANTĂ A ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

In ambianța odihnitoare a pă
durilor sau lacului, practicînd 
diverse jocuri sau, pur și sim
plu, respirînd aerul ozonat al 
brazilor. Un experiment care 
a demarat timid, cel al tehni
cianului Richard Gref, de la 
Întreprinderea textilă „Tîrna- 
va“, de formare a unor cercuri 
turistice a găsit, treptat, ecou 
și în alte colective (întreprin
derea de relee, cea de gea
muri, Automecanica, Casa de 
Cultură etc.), astfel ca pasio-

nații turismului își sporesc ne
contenit rindurile. Au loc dru
meții și excursii în fiecare du
minică, invitațiile se adresea
ză tuturor amatorilor, fiind a- 
fișate chiar fa centrul muni-, 
cipiului. Se organizează, tot
odată, prelegeri pentru iniție
rea Începătorilor, pornind de 
la alegerea echipamentului și 
pînă la respectarea florei zo
nelor vizitate. S-a mers chiar 
mai departe : a fost organizat 
primul curs de ghizi montani, 
care formează turiști calificați, 
în măsură să conducă pe iu-

trasee din-bitorii muntelui, pe
tre cele mai dificile, fa Făgă
raș sau la Rodna, în Bucegi sau 
Retezat, să evite capcanele, 
surprizele, accidentele. Celor 
25 de ghizi școlarizați pînă a- 
cum le vor urma alții, chiar 
fa această primăvară, oameni 
ai muncii din toate 
economice medieșene.

Și în cazul amintit 
rismul atrage, place 
ales convinge de utilitatea a- 
cestei activități, o dominantă a 
sportului de masă din muni
cipiul Mediaș.

unitățile

aici, tu
și mai

A : Perneș, Gh.

Pon-

trans- 
învin-

CONCURSUL REPUBLICAN 
AL SPERANȚELOR 

Șl COPIILOR
LA PATINAJ ARTISTIC

Timp 
sîmbătă 
tinoarul 
tală se 
Republican al speranțelor și co
piilor la patinaj artistic, între
cere care reunește anual pe cei 
mai tineri sportivi ai țării. Din 
lista înscrierilor, rețin atenția nu
mele principalilor favoriți : Fa- 
biola Vișinoiu, Raluca Duda, 
Răzvan Constantinescu, Gheorghe 
Chiper și Adriana Răchițeanu. 
Pentru prima oară în țara noas
tră, concurenții vor evolua și 
în proba de perechi.

întrecerile se vor disputa după 
următorul program : vineri — 
figuri obligatorii ; sîmbătă — 
programul scurt, iar duminică — 
programul liber ales.

de trei zile — vineri, 
și duminică —, la Pa- 
„23 August" din Capl- 
va desfășura Concursul

I
c

CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pan. 1)

soare uin bogat registru tactic 
in atac. De asemenea, randa
mentul individual al jucătoa-

relor gălățene a urcat sensibil. 
In ceea ce le privește pe Ie- 
sence, eficienta scăzută a tră
gătoarelor de forță a decis... 
pierderea meciului 
turi.

in trei se-

11, —11, 12) î 
DACIA : Co-

ATLETISM. ORGANIZAREA unei compe- 
tații atletice. mai ales a unor Campio îate 
Naționale, nu este o chestiune simplă, la în- 
demîna oricui. Pentru a putea reuși, trebuie 
să fii nu doar bine ancorat în problemele, 
atît de multiple, ale atletismului, ci șl un 
bun gospodar un om entuziast. Din fericire 
pentru atletismul nostru, el beneficiază de 
mai mulți asemeiea oameni, care nu știu ce 
este aceea odihnă atunci cînd este vorba de 
reușita unei acțiuni. Ei — acești minunați 
„anonimi" — (se găsesc mai peste tot în 

I orașele țării) au contribuit și la succesul 
recentelor Campionate Naționale ale senio
rilor, desfășurate în sala din Bacău. Liderul 
lor, un adevărat „argint viu", nl s-a pă
rut a fi, și de această dată. Nicolae Miha- 

Ilache, instructor la C.J.E.FJS. Bacău. Ii a- 
drosăm felicitări, și prin el tuturor celor 
care au ajutat la buna organizare a C. N. 
de sală ’87 ! • UN ANUME LUCRU nu ne-a 
plăcut, totuși acum, la Bacău. Din dorința. 

I într-un anumit fel firească, de a-i informa
.cu promptitudine pe cei prezenți cu rezul
tatele obținute în diferitele curse, crainicii 
aiunțau — este ® ept, cu totul informativ 
— performanțele câștigătorilor. Dar niciodată 

Iele n-au fost identice cu cele stabilite ofi
cial de aparatul Telesid m. Și atunci, la 
ce a servit promptitudinea în informație 
care, dimpotrivă, a creat mai multă .confu- 

Izie. printre atleți. antrenori și spectatori ? ! 
N-ar fi mai bine să renunțăm la acest obi
cei, mai vechi la concursurile noastre de at
letism și să așteptăm, totuși, performanțele 
oficiale? (R. Vil.).

I BASCHET, afluența de public în 
sala Coistrucția I.C.EJJ. ’ După ce, ani în 
șir, meciurile divizionarei I.C.E.D, s-au des
fășurat în fața unor tribune goale, în ultl-

I
ma vreme jucătorii echipei respective au 
avut bucuria de a simți din plin sprijinul 
cîtorva sute de spectatori, marea majori
tate elevi al școlilor profesionale și liceelor 
industriale din zona Vitan-Bîrzești. Prln- 

Itre el se află membrii secției de... judo a 
A.S. I.C.E.D., mai precis eel mal tineri din
tre practicanții acestui sport — copii șl ju
niori, venițl îi grup sub supravegherea an- 

Ltrenorului Gheorghe Brăileasiu. Alături de 
ceilalți spectatori, foarte tinerii judoka își 
încurajează cu entuziasm formația favorită

(bineînțeles, 
portare din 
pe seama sprijinului primit din partea sus
ținătorilor ei. Cînd vom vedea așa ceva și 
ia divizionarele A studențești ? (D. ST).

SANIE. APLAUZE pentru un frumos gest 
făcut de doi a îtrenori. Primul dintre ei. 
Ștefan Panaiteteu, din Sinaia, a împrumu
tat o sanie de concurs cu calități superioare 
sportivei Ana Boicu, din Bistrița, care can
dida la un loc în primele șase în cadrul C.N. 
de juniori I ; al doilea. Lucian Kotfas, a 
organizat, pe treptele pirtiei de la Sărmaș, 
care duc de la sosire la start, o adevărată șta
fetă... contratimp din sportivi, care au pur
tat — într-un timp foarte scurt — sania la 
plecare. Mulțumirea comună a lor ? Locul 
4 ocupat de respectiva sportivă și admira
ția celorlalți pentru fair-play. • ÎN AFARA

I.C.E.D.), a cărei bună com- 
ultima' vreme poate fi pusă și

• POST-SCR?PTUM •

antrenorilor și sportivilor remarcați in cro
nici, mai menționăm pe prof. Mariana Țăr- 
mure (C.S.M Bistrița) care, din octombrie 
1985, a reușit, intr-un timp record, să ocupe 
cu una din elevele sale. Ana Boicu, locul I 
to C.N. de juniori mici, locul al II-lea ii 
Cupa I.A.C.E.D.. precum și calificarea în fi
nală la senioare. • UN OM DE SPORT, fos
tul gimnast Petre Lăcătușu, președintele 
C.O.E.F.S. Toplița, a fost zi de zi alături 
de concurenți, supraveghind, tot timpul, 
buna desfășurare a întrecerilor. • DUPĂ 
campionat, un concurs pentru... antrenori, 
deschizător în Cupa Vetera iilor fiind sinăia- 
nul Marin Dragomir, iar cîștigători — Ște- 
fania Pătrașcu (Sinaia), I. Galescu (Sinaia) 
șl dublul V. Ifrim, Gh. Rusu (Sinaia — Va
tra Dornel). (H. s.).

TiR. PLĂCUTĂ SURPRIZA au oferit, la 
recentele finale ale Daciadei și al C.N. de 
tir redus, tinerii trăgători de pistol legiti
mați la Lelea Bacău. V. Nistor, C. Juncu și 
I. Olarii au ocupat în final locul secund în 
clasamentul pirobei pe echipe, după Steaua, 
dar înaintea uior cluburi ca Dinamo, Olim
pia, LE.F.S., C.S.U. Brașov, U.T. Arad etc.

DACIA PITEȘTI — C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 3—1 (5,
70 minute. Arbitri : Gh. Vișan — A. Dinicu (foarte bine).
rina Holban, Claudia Tătucu, Miliaela Marian, Felicia Popescu (Ca
melia Deică), Victoria Banei u (Alarisa Nicolae), Cristina Buznosu 
(Florina Bogdăneci) ; C.S.M. LIBERTATEA : Anca Domnariu, Anca 
Beșta, Daniela Mărginean, Carmen Nicolae, Anca Ștefan, Liliana Șer- 
ban (Maria Popoviciu).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA
(12, 11, 6) ; 60 minute. Arbitri : V.
UNIVERSITATEA : Gabriela Dumitrescu, Eugenia 
Hermeieanu), Carmen Cuejdeanu, Monica Sușman, 
Tanța Drăgoi ; DINAMO : Dana Coșoveanu. ( .
Dimofte, Alina Pralea, Maria Chitic (Irina
tilia Szentkovics), Any Ene.

C.S.U.-I.M.N. GALAȚI — PENICILINA ia^i >—v <11, j, ioj i «« 
minute. Arbitri : I. Costiniu — C. Gogoașe (foarte bine). C.S.U. : Spe
ranța Garaan, Ileana Berdilă, Cristina Buzilă, Dana Sîngeorzan, Da
niela Dinică, Crina Răuță ; PENICILINA : Daniela Donciu, Gabriela 
Copcea, Tatian-a Popa, Marcela Olteanu (Iulia Moldoveanu), Daniela 
Blănaru (Cristina Blaga), Aurelia _

— DINAMO BUCUREȘTI 3—0
Dumitru — C. Oprea (corect).

Cotescu (Liliana 
Mirela Bojescu, 

(Victoria Niculescu), Doina 
Velicu), Cristina Pîrv (Ot-

IAȘI 5—0 (11, S, 13) ; 60

Preda.

CHIMIA PIERDE
LA OLTCIT!

In ziua a doua a turneului se
cund feminin care se dispută 
la Rm. Vîlcea, s-a înregistrat o 
mare surpriză, echipa locală fi
ind întrecută de o concurentă 
la „salvare": Oltcit Craiova — 
Chimia Rm. Vîlcea 3—2 (—9, —13, 
7, 12, 14). După ce au condus cu 
2—0 la seturi, iar în ultimele 
două au avut avantaj suficient 
(11—5 și, respectiv, 9—5), vîlcen- 
cele nu au putut obține victoria 
făcînd nepermis de multe gre
șeli. Remarcate: Mirela Niculiță 
șl Liliana Popescu (Oltcit), Na
talia Dulică și parțial Marilena 
Dubinciuc (Chimiia). Au arbi
trat Al. Ignat și I. Rusu, Fa
rul Constanța — G.I.C.G.L., Bra
șov 3—0 (13, 5, 9). Jucînd dezin
volt, echipa constănțeană a 
justificat pe deplin poziția de 
lideră a grupei. Evidenția'e : 
Maria Enache, Gulniza Lică, 
Mădălina Ciorbaru, respectiv Ma
riana Moraru. Au condus : 
Mendel și V. Ranghel.
dintre Flacăra Roșie 
torul s-a încheiat 
primei echipe : 3—1 
11). S-au remarcat
Bujor Mariana Olteanu, 
ta Sianciu, respectiv

și 
cu 
(11,

E.
Partida 

Calcula- 
victoria 
—9, 10, 

Niculina 
Nicole- 
Mirela

Eforturile, pasiunea și conștiinciozitatea a- 
cestui antrenor modest care este Nicolae 
Hanganu se văd astfel recompensate, cu atît 
mai mult cu cit tinerii trăgători sînt fie se
lecționați în Iotul național de juniori și se
niori, fie aspiranți la această o mare. Că 
lucrurile merg cît se poate de biine în tirul 
băcăuan o atestă și faptul că, prin eforturi 
locale — prin auto dotare, prin reparații, 
prin muncă patriotică, o frumoasă sală 
pentru probe de arme cu aer comprimat 
va deveni, în curînd, funcțională. Grăbirea 
lucrărilor și definitivarea ultimelor amă- 
nuite, în sensul îmbunătățirii condițiilor de 
tragere cu pușca și pistolul de la 10 metri, 
sînt acum de strictă actualitate. Loturile 
olimpice și naționale ar avea, la rindul lor, 

se pregătească, 
(Rd. T.).
turneul primei 
(grupa valorică 

de către Univer
sitatea C.F.R. Craiova : $ STEAUA a domi
nat întrecerea arătîndu-se de departe cea 
mai bună echipă în prezent, practic din 
nou campioană © DINAMO, secundanta 
campioanei, se detașează net de celelalte 
patru echipe din grupă, dar tinerii săi echi
pieri (Rădulescu, Georgescu, Drăghici, Ște
fan) n-au... crescut atît îicît să poată „ata
ca" locul I. © FOARTE MULTE servicii gre
șite. Numai în unele meciuri : Steaua — 12 
greșeli, Universitatea — 14, Dinamo — 14 
Explorări Motorul B. Mare — 15 ! • SE 
POATE spune că cel mai bun. cel mai com
plet jucător, pe toată durata turneului, a 
fost stelistul Dascălu. Prezent — și eficace 
— în ambele linii O SINGURUL jucător 
care servește puternic, din săritură,
este dinamovistul Drăgușin (M. F.). PE 
LISTA REMARCARILOR din meciurile
primei noastre divizii — și la masculin, 
și la femi iin — constatăm, în ultimul timp, 
o repetare, etapă de etapă, a acelorași nu
me. Desigur cu un®le excepții. Să -fie de 
vină doar „ochiul" (subiectiv, zice-se) al 
cronicarilor ? Sau, mai degrabă, adevărata 
cauză trebuie căutată în faptul că, într-un 
procentaj încă nestabilit, unii dintre jucă
torii (și jucătoarele) divizionarelor A se 
mulțumesc cu rolul de „figuranți", adică — 
vorba cuiva — joacă în... „linia a treia" ? ! 
(G. ROT).

un loc în plus în care să 
uneori, în sezonul de iarnă.

VOLEI. însemnări ia 
divizii de volei masculin 
1—6) organizat — bine

Elena
Rusu

Zanfir, Paula Păvăloaie. 
Negulescu. Au oficiat I 
Si V. Chioreanu.

D. ROȘIANU, coresp.
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DIVIZIA A DE BASCHE
(Urmare din pag. 1)

DINAMO BUCUREȘTI — DI- 
NAMO ORADEA 2—0 : 115—82 
(54—45) și 94—65 (44—31). Jocuri 
deschise, destul de spectacu
loase, cîștigate — conform aș
teptărilor — de bucureșteni ia 
diferențe concludente. Doar 
ieri, oaspeții au reușit să men
țină echilibrul pînă în mi.n. 15 
(31—29 pentru orădeni). Au 
marcat : Niculescu 44+35, 
nereanu 23+9, Hăimăgcanu 0+ ' 
7, Toader 0+2, Vasilică 0+11. 
Bărbulescu 10+2, V. Constan
tin 5 + 0, Ionescu 0+8, Iacob 
5 + 0, David 23+20 pentru în
vingători, respectiv Pascu 4+6, 
Kosa 11 + 0, Fodor 0+5, Flaun- 
dra 7+12, Rădulescu 28+5, An- 
tochi 6 + 21, Nicoară 0+2, Cos- 
tin 12+10, Cristea 14+4. Ar
bitri : M. Dimancca — R. Stăn-

ciules 
— FI. 
DEA).

7'J

Vi-

TURNEELE DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

de la C.S.Ș. Sibiu, Lăcrămioara 
Lazăr. de la C.S.Ș. Constructo
rul Buia Mare, Mirela Gheor
ghe, de la C.S.S. 1 Constanta și 
Emilia Luca. m;a uacau".

Antrenorii 
Otto Heel și 
au evidențiat, la rindul 
comportarea întregii formații, 
în toate cele trsi partide, găz
duite de orașul Olsztin, victo
riile au fost clare : 23—18 cu 
Polonia I. 34—17 cu Bulgaria și 
23—17 cu Polonia II. Referin 
du-se. la 
masculine, 
adăuga ; „i 
tă. grupată, 
majoritatea timpului 
de șut ale adversarilor, cu un 
atac bine organizat si eficient 
Ia capătul 
lor, echipa 
impus jocul 
in ultimul 
meci”.

Toate cele trei premii spe
ciale. oferite de organizatori, au 
revenit handbalistilor români. 
Cel mai bun portar : Sorin 
Toacsen (C.S.S. Tg. Jiu). Cel 
mai bun jucător : Adrian Stol 
(C.S.Ș. Steaua București). GoH- 
geter : Robert Lieu (C.S.Ș. 1 
Dinamo București), fiul fostu
lui apreciat Internațional, cam
pion mondial cu echipa Româ
niei. acum antrenor secund al 
reprezentativei tării noastre. 
Ghiță Licu.

de la C.S.S. Sti-

echinei de băieți. 
Florin Voiculescu, 

la rindul lor. 
întregii

comportarea echipei 
Varac Pelenghian 

.Cu o apărare avansa- 
care a închis în 

culoarele

majorității acțiuni- 
tării noastre si-a 
din primul si oină 
minut al fiecărui

POLI 
IAȘI • 
2—0 : 
(40—39) 
Măguri 
14-f-lO, 
11 + 11 
Dăian 
Bleahu 
tri : I, 
(AL. F

ACA1 
NICA 
RAMIU 
100—77 
După 
min. 21 
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Ieșirea în aer

sală de la Ma-
Loghin și Mi-
1500 m) para

A SCENARIUL
E MAI REPETE

Paul SLÂVESCU

irie *85, la Osaka, atleții noștri fruntași, 
□nateie Europene in aer liber, din vară 
ului trecut — luau un start lansat prin 
nam atunci 5 victorii ale reprezentanți* 

’’•irs internațional din „Țara soarelui ră- 
â' 3 000 m (9:01,84), Doina Melinte la 800 
la lu igime (6,76 m). Cristieana Cojocaru- 
Petru Drăgoescu la 800 m (1:51,32). Apoi, 
american, din februarie, Sorin Matei a 
timp în care, la Sofia, Mihaela Loghin 

;ii cu 20,40 m. Cele trei medalii obținute 
impionatele Europene de i 
argint la 800 m, Mihaela 
greutate și, respectiv, la

u scurgerea timpului, cu 
acești atleți cadența pregătirii a început 
exclusiv, prin rezultate de conjunctură, 
m lificații. Astfel îneît din cel 31 de at- 
la începutul anului trecut, selecția pen- 
Stuttgart, mult mai puțini, doar 11, au 
vară, pe Neckarstadion. Și dintre aceș- 

ă și Doina Melinte au urcat pe podium 
ai îialtă treaptă !). doar prima reușind 
jtabilite anterior, în ’86 (Sorin Matei, de 
rt 2.12 m, cu 20 cm mai puțin decît cea 
lin 1986...). CU ALTE CUVINTE, START 
T, pentru că cele mai bune rezultate ale 
ilizate cu mult înaintea punctului de

asemenea, pentru protagoniștii atletis- 
manțe promițătoare, actualul sezon al 
înd din nou în prim-plan cifre de top 

1:59,00 la 800 m (Doina Melinte), 4:06.20 
,30 m la înălțime (Sorin Matei), 19,52 m 
hin), 6,89 m la lungime (Vali ionescu). 
1986 ne obligă să fim clrcumspecți și să 
ire, dacă nu cumva se va repeta scena- 
ales că, după cum se observă, prota? 
Vrem să credem, totuși, că antrenori 

icolae Mărășescu, Mihai zaharia, spor
ea Doina Melinte, Mihaela Loghin au 
cuvenite și au întocmit plamuri-cadru 

ne individualizate (dar, mai ales, rigu- 
cît virful de formă să fie atins tocmai 
e din august, de la Roma, și nu cu e 
reme.
te este prima chemată să controleze 
•r (care sînt deja la ordinea zilei !), să 
stui proces între sală și stadion, pentru 
erioară nu va putea înlocui o medalie 

pentru ca scenariul anului trecut să 
’87 înregistrîndu-se un... happy-end.
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puțin ambițioase, dar ți reviri
mentului băimărenilor, din rln- 
dul cărora s-a impus Florea. 
Coșgeteri : Scarlat 30+24, Zdren- 
ghea" 14+23, șar’ă 24+2 de la 
gazde, respectiv Ciocan 30+22, 
Florea 12+26, Mara 6+21. Arbitri: 
D. Oprea —- I. Olaru.

POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI 
VERSITATEA -----
CLUJ-NAPOCA 
26—31, 62—62)
Frumoasă comportarea 
clujene care (cu Prăzaru-Mate 
conducător de joc inspirat) a 
ratat de puțin victoria în prima 
zl, cucerind-o însă ieri. De la 
bucureștenl, doar D. Dăian s-a 
ridicat la nivelul așteptărilor. 
Coșgeteri : D. Dăian 30+26, Con- 
stantinescu 18+10, M. Constantin 
9+23 de la gazde, respectiv Cră
ciun 10+24, Unat 13+13, Pulbere 
14+16, Moldovan 17+9. Arbitri : 
FI. Baloșescu — M. Oprea și R. 
Slănciulescu — B. Bădilă. ALULA)
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SI INVENTIVITATE
cursul jubiliar al „Revisted 
Române de Șah14, mareînd cei 
60 de ani de la fondarea pu
blicației noastre de speciali
tate (1925).

Se pune întrebarea dacă te
mele cuprinse de obicei în 
compoziția șahistă, ca aceea 
exemplificată mai sus, nu se 
îndepărtează prea mult de la 
practica însăși a jocului. E- 
vident, la tabla de întrecere, 
sub presiunea ceasului de 
control care limitează timpul

Albul joaca și ciștipi
de gîndire, este greu să rea
lizezi asemenea combinații 
fin elaborate. Dar, marii ma
eștri sau chiar jucătorii ama
tori reușesc uneori să gă
sească spontan idei de joc 
care au darul să Incinte pe 
privitor prin trăsătura lor 
spectaculoasă. Ca aceasta, 
conținută în finalul unei par
tide de concurs, pe cere o 
înfățișează noua noastră did- 
gimă

UN-DOI“-URI CU FRAȚII PANA
DE LA FLACARA MORENI

Frații Pană ? Sînt jucători 
cu frumoase perspective și Îmi 
pare rău că în toamnă 
putut folosi mai mult, 
ce multă vreme nu au 
Uzi. în special Pană II, 
Amîndoi, ori de cite 
luat parte la antrenamente si 
la jocuri, au ținut să se re
marce. Sper ca în retur să nu 
lipsească din formație".

Cuvintele sînt ale antrenoru
lui Ion Nunweiller, de la Fla
căra Moreni. Suficiente pentru 
a-i căuta Pe Costică și Marian 
Pană și a discuta cu ei despre 
ei înșiși, despre Flacăra Mo- 
reni. Costică cel mare, are 20 
de ani, iar Marian — 18. Cos
tică vorbește la început în nu
mele amîndorura :

— Fotbal am jucat 
ne știm! Locuiam în 
stadionului și, firește, 
seam de Ia nici unul__ ___
trenamentele și jocurile echi
pei noastre, Flacăra. Și cînd 
plecau în deplasări, ne luau 
fotbaliștii cu ei. Antrenor era 
pe atunci Ion Cîrciumărescu. 
Și așa, azi ajutînd la readu
cerea mingilor în teren, miine 
încercîndu-ne la copii, am a- 
juns, încetul cu încetul, 
prima echipă. La copii 
lucrat cu Victor Stan, fost por
tar al echipei, iar eu am fost 
un timp și elev la liceul Pa
jura din București.

— Iar eu, intervine Marian, 
am început tot cu Victor Stan, 
apoi am jucat în echipa par-

nu i-am 
deoare- 
fost va- 
Marian. 
ori au

de cînd 
preajma 
nu lip- 
din an-

în 
am

ticipantă în campionatul repu
blican de juniori. Amîndoi am 
jucat și în echipa națională de 
juniori. Costică la un turneu 
in R.D. Germană, în 1985, iar 
eu Ia Balcaniada de juniori din 
Bulgaria, în 1986.

In continuare, l-am rugat pe 
cei doi frați să ne spună cîțeva 
cuvinte despre ’ "
căra Moreni.
Costică :

— E greu în 
mai greu de cît am crezut noi, 
și nu numai noi. „Șocul" de
butului A a fost prea puter
nic și din acest motiv echipa 
noastră a avut comportarea po 
care o cunoașteți. Nu am re
zistat acestui șoc. In primă
vară însă va fi altfel...

Cel mai bun joc în care au 
evoluat cei doi frați a fost cel 
cu Chimia Rm. Vîlcea, ceea 
ce a însemnat totodată debu
tul lor și al echipei lor In pri
mul campionat al țării, în care 
Flacăra a cîștigat cu 2—1 cu 
toate că fusese condusă cu 1—0. 
Partida cu Sportul Studențesc, 
din „Regie", a fost de aseme
nea una dintre cele bune.

„Proiecte de viitor?" Cei doi 
frați ne-au răspuns la unison : 
„La toamnă vom fi 
candidați! la examenul 
mitere la I.E.F.S. Și 
să ne numărăm și 
cursanți...".

echipa lor, Fla- 
Are cuvîntul

Divizia A, mult

printre 
de ad- 
spcrăm 
printre

M'.rcea TUDORAN

FOST ALCĂTUIT LOTUL OLIMPIC

PENTRU MECIUL
18 aprilie, echipa olimpi- 
țării noastre debuteazăcă a .

in preliminariile pentru cali
ficarea în turneul final de 
fotbal din cadrul J.O.
Primul meci, cu selecționata 
R.F. Germania.

In vederea acestui impor
tant meci, după turneul de la 
Palermo și Cannes, lotul nos
tru are prevăzute noi acțiuni 
de verificare și omogenizare.

Următorul test va avea loe 
în ziua de 4 martie, la Ruse, 
în care echipa olimpică a Ro
mâniei va intilni in meci de 
verificare selecționata simi
lară a Bulgariei. Pentru a-

1988.

DE LA RUSE
ceasta importantă partidă, an
trenorul Gheo-ghe Staicu a 
convocat, la București, pentru 
ziua de 1 martie, următorul lot 
de jucători : Liliac și Spcriatu 
— portari, M. Marian, Zare, 
Stancu, D. Ștefan, Weiscnba- 
cher, Cireașă, Movilă — fun
dași ; Bălan, Majaru, Mujnai, 
Cristea, M. Popescu — mijlo
cași ; Vaișcovici, Damasehin I, 
Kramer și Cîmpeanu II — îna
intași.
dentă.
Zare,
(de la
Kramer și Cîmpeanu II.

Fată de acțiunea prece- 
noutătile lotului sînt 

Movilă, Marian Popescu 
F. C. Olt), Damasehin I,

FRUMOASA POVESTE A UNEI PREMIERE
(Urmare din pag. 1)

nieian brașovean, Roman Tu- 
rușanco, micuța Mihaela lăsa 
de dorit la... impresia artisti
că, fiind trecută pe planul se
cund în procesul de pregătire. 
Antrenorul Ernest Ulrich-Fe- 
tric a văzut însă în ea o vi- 
tezistă de perspectivă. „Plă
mădită" de mîna acestui apre
ciat căutător de talente, Mihae
la a pornit cu hotărîre pe dru
mul afirmării. Cu elanul co
pilăriei și ajutată de calități 
fizice și tehnice deosebite, la 
7 ani a urcat pe podium în 
întrecerile speranțelor, iar în 
perioada vîrstei de copii II, 
copii I și junioare II a fost 
permanent campioană 
probă sau alta. Cu 
recorduri republicane, 
te în acest răstimp, 
a ajuns ceea ce se cheamă o 
„viitoare performeră", capa
bilă de reale progrese, deter- 
minind selecționarea ei la 
Centrul de pregătire olimpică 
Mecanică Fină din București.

la o 
cele 18 
realiza- 
Mihaela

AXIOMA MARII PERFORMANȚE
(și dubla legitimare la copii și juniori)
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O consfătuire extrem de 
interesantă (si utilă) a avut 
loc. la începutul acestei săp- 
tămini. la ea luînd parte toti 
cei care 
schimbul 
tului din 
tine au 
fotbal, dar problemele dez
bătute nu sînt doar ale hal
terelor, handbalului sau atle
tismului. ci ale tuturor ra
murilor de sport, inclusiv 
ale celei mai îndrăgite din
tre ele. fotbalul. Referatele 
au prezentat rezultatele din 
ultimii ani la nivelul junio
rilor. s-au făcui interesante 
sublinieri privind modul 
cum trebuie efectuată pre
gătirea la acest 
nivel, dar dincolo a 
de toate cifrele și E 
termenii uzitați ■ 
(unii de pură 
specialitate), o idee deo
sebită ni s-a părut a fi 
cu totul demnă de remar
cat : „marca performantă, 
a remarcat cineva, nu mai 
poate rezulta decît din sim
bioza unui talent de excep
ție cu o instruire de excep
ție".

Nimic 
nimic < 
rat. Si i 
tru cei 
bal. la 
al lui. 
exemplele care 
firme această 
putem numi asa) nu sînt. 
din păcate, prea numeroase. 
Dar există, totuși. Iată trei 
dintre 
n-ar fi 
selecții 
cei 25 
dacă n-ar fi trecut prin mîi- 
nile a doi buni meseriași ai

se preocuftă de 
de mîine al snor- 
tara noastră. Pu- 
fost referirile la

mai frumos spus, 
altceva mal adevă- 
foarte notrivit si pen
ce activează în fot- 
cel mai 

copiii si
larg eșalon 

juniorii. Iar 
vin să con- 
axiomă (o

ele. Mircca Rednie 
ajuns la cele 52 de 
în ..națională" (la 

de ani neimpliniti)

fotbalului. Dumitru Pătras- 
cu (mai intii) si Mircca Lu- 
oescu (după aceea). La fel 
Gheorghe Hagi. prin „jonc
țiunea" lui cu un alt mare 
pasionat al fotbalului — Io
sif Bukoși — și, numitor 
comun, la națională, același 
Mircea Lucescu. în sfirsit. 
un alt promițător talent — 
Gică Popescu — nu ar fi 
putut urca rapid treptele a- 
firmării (la 17 ani în Divi
zia A) dacă nu ar fi avut 
loc intîlnirea lui cu un an
trenor care nu face nici un 
rabat muncii de bună cali
tate si disciplinei ferme. Ni- 
colae Zamfir, secundul de 
azi al Universității Craiova.

Doar trei exem
ple. Mai există și 
altele. Despre ele 
și despre... fru
moasa axiomă de

mai sus am discutat 
cîteva minute bune cu 
profesorul timișorean Toma 
Dobîndă de la C.S.S. Poli
tehnica din oracu.1 de pe 
Bega. „E foarte adevărat, 
nimic nu se mai poate rea
liza azi în fotbal fără ta
lente veritabile, fără o mun
că asiduă cu ele. dar și 
fără promovarea lor oportu
nă. Si pentru că multe ta
lente se nierd si continuă 
să se piardă. împreună cu 
marele număr de ore de in
struire investite mi-as per
mite să sugerez federației de 
fotbal să ia exemplul celor 
de la handbal si baschet pri
vind dubla legitimare Ia co
pii si juniori. Nimeni n-ar 
avea nimic de pierdut, fot
balul ar avea numai de cîs- 
tigat".

Laurențiu DUMITRESCU
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ȘTIRI C ȘTIRI • ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI
C.S. U.T. ARAD — CORVINUL 

HUNEDOARA 0—3 (8—1). Autorii 
golurilor : Cojocaru (min. 37), 

I Gabor (min. 80) șl Dubinciuc (min.

condus de prof. Adrian Cioba- 
nu. Dacă în sezonul trecut pu
ținele participări la concursu
rile internaționale și activita
tea competițională internă re
dusă (se știe, viteziștii noștri 
se află încă la discreția vremii) 
nu i-au permis o exprimare 
totală a posibilităților respec
tive, 1987 a fost anul „mare
lui salt". Fiind ajutată atît de 
antrenorul ei de la clubul 
sportiv Tractorul Brașov, cit 
mai ales de specialiștii Cen
trului de pregătire olimpică, 
ea a obținut patru puncte în 
etapa a doua a „Cupei Mon
diale" de la Berlin, cucerin- 
du-și astfel dreptul de partici
pare, în continuare, la mărea 
Întrecere; a devenit campioa
nă absolută la junioare mari 
(deținînd și titlurile la pro
bele de 1 000 și 3 000 m) ; a 
doborît 8 recorduri naționale, 
dintre care 4 de senioare, iar 
ca premieră majoră în cariera 
ei de performeră, a devenit de 
curînd prima patinatoare ro
mână laureată în „Cupa Prie-

îo'iiMsiniin ot sui loto proiospoiii iNioirttiil
CÂȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 13 FEBRUARIE 1987. Cat. 1 : 
1 variantă 100% — autoturism Da
cia 1300 și 3 variante 25% a 17.500 
lei ; cat. 2 : 1 variantă 100% a 
16.768 lei și 24 variante 25% a 4.192 
lei : cat 3 : 18 variante a 6.521 lei; 
cat. 4 : 45.25 variante a 2.594 lei; 
cat. 5 : 214,75 variante a 547 lei ; 
cat.6 : 387,75 variante a 303 lei ; 
cat. X : 2.249,25 variante a 100 lei. 
Report la cat. 1 : 84.355 lei. Auto
turismul „Dacia 1300“ a revenit 
participantului Cucu Alexandru 
din Ploiești.
CÂȘTIGURILE TRAGERII SPE
CIALE PRONO EXPRES DIN P 

FEBRUARIE 1987
FAZA I — Cat. 1 : 2 variante 

25% a 34.049 lei ' cat. 2 : 1 varian
tă 100% a 34.049 lei și 4 variante 
25% a 8.512 lei ; cat. 3 : 20 variante 
a 3.405 lei ; cat. ' ‘
a 994 lei ’ “
395 lei ; 
40 lei ;
200 lei ; cat. 8 : 3.449,50 variante
40 lei

FAZA a H-a — Cat. G : 3 v 
riante 25% a 12.500 lei ; cat. I-: 
12,75 variante a 2.000 lei ; cat. 1

56,25 variante a 500 lei ; cat. J : 
2.280,75 variante a 60 lei; cat. K : 
31,50 variante a 200 lei; cat. L: 767 
variante a 60 lei.

FAZA a IlI-a — Cat. M: 4 va
riante 25% a 32.307 lei ; cat. N : 3 
variante 100% a 32.308 lei, in ca
drul cărora o excursie de un loc 
in u.R.S.S. și diferența in nume
rar și 4 variante 25% a 8.077 lei ; 
cat. O : 7,50 variante a 17.231 ■
cat. P : 67 variante a 2.267 lei;

lei ; 
cat.

R : 98.25 variante a 1.315 lei ;: cat.
S : 487 51 variante a 200 lei ; cat.
T : 8.46-i variante a 40 lei ; cat.
U :: 478 25 variante a 100 lei ; cai.
V : 4.93P variante a 40 lei.

tenia". Cu cele 4 medalii, ea 
a dobîndit primul loc în actua
lul top al patinajului juvenil 
din țările socialiste, contribu
ind la ocuparea locului al trei
lea de către echipa noastră în 
clasamentul pe 'medalii.

Mihaela Dascălu este o fată 
tăcută, modestă (a împlinit 17 
ani la 12 februarie, are 1,72 m, 
66 kg și a promovat cu note 
bune în clasa a Xl-a), avînd 
ca preocupări extrasportive li
teratura și muzica. Ce-și do
rește proaspăta laureată a 
„Cupei Prietenia" ? Iată-i răs
punsul : „Aș vrea să particip 
Ia apropiatele C.M. și să vin 
în primele zece junioare ale 
lumii...".

ANUNȚ
Centrul de perfecționare 

a cadrelor din mișcarea 
sportivă. . împreună cu 
Consiliul municipal pentru 
educație fizică șl sport, 
sub auspiciile Universității 
cultural-științlfice din Bucu
rești, organizează o masă 
rotundă în sala Dalles, 
luni 23 februarie 1087, o- 
rele 12,30, cu tema : „Gra- 
ricul formei sportivilor 
Clubului Dinamo din anii 
'86—-87, și analiza lui cri
tică in perspectiva Jocu
rilor Olimpice următoare". 
Prezintă antrenorii clubu
lui Dinamo.

88). CORVINUL : Ioniță — Tîr- 
noveanu, Dubinciuc, Mărginean, 
Badea — Petcu, Klein. Nicșa — 
Gabor, Cojocaru, Văetuș. Au mal 
jucat : Mihailov, Bardac. (N. 
Străjan, coresp.)

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
— GAZ METAN MEDIAȘ 1—2 
(0—2). Au înscris : Berindei 
(min. 75 — din 11 m). respectiv 
Țiglarlu (min. 15) și Ologu (min. 
40). (L. Ion. coresp.)

INTER VASLUI — POLITEHNI
CA iași 2—0 (0—0). Golurile au 
fost realizate de Stoica (min. 49) 
și Grigoraș (min. 71). (M. Florea, 
coresp.)

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA— 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 2—0 (0—0). A marcat :
Darie (min. 65 șl 80). (Gr. Rizu, 
coresp.)

F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
CEA — F. C. CONSTANȚA 1—0 
(0—0). Unicul gol a fost reali
zat de Sacu. (I. Diaconu, co
resp.)

UN1O SATU MARE — CHIMIA 
TAȘNAD 1—1 (1—0). Au înscris : 
Varga (min. 4), respectiv Ataloș 
(min. 53). (1. Crenul, coresp.)

„CUPA 6 MARTIE». Stadionul 
Automatica din București a găz
duit meciurile din competiția do
tată cu „Cupa 6 Martie". Iată pri
mele rezultate : Mecanică Fină 
Steaua — Abatorul 3—1 (1—0),
steaua Mizil — Calculatorul 7—1 
(3—1), MECON — VisCOfil 2—2 
(1—1), Automatica — Electromag
netica 4—2 (2—0), Sportul Studen
țesc (speranțe) — ■ Calculatorul 
2_1 (0—0). Steaua Mizil — Me
canică Fină Steaua 3—1 (0—1).
(N. Tokacek, coresp.)

4 : 68,50 variante 
; cat. 5 : 172,50 variante a 
cat. 6 : 6.897 variante a 

cat. 7 : 196,75 variante a

0 Tragerea o-bișnuită Loto de 
astăzi, vineri. 20 februarie, are 
loc. incepînd de la ora 15,50, in 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, din București. Radiodifu- 
zarea tragerii se va face pe pro
gramul I. la ora 16,15. Numerele 
extrase vor fi retransmise în a- 
ceeași zi, la ora 23, pe progra
mul H, precum și mîine, sim- 
bătă, La ora 8,55, pe programul I. 
După efectuarea operațiunilor de 
tragere va rula un film artistic. 
Accesul in sală este liber.

pentru 
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DUMiNiCĂ, 22
BRUARIE
ULTIMA tragere 
acest gen din 
Iul trimestru ;

'3 extrageri a 
mere ;
Se cîștigâ și cu 
mere din 12, 
si cu 2 din 4 ;
ULTIMA Zl 
procurarea 
cu numerele 
te - SÎMBĂTĂ, 21 fe 
bruarie.



SPORTIVII ROMÂNI PARTICIPANT! LA ,,UNIVERSIADA ALBA“ 
AU PLfCAT SPRE CEHOSLOVACIA

Lotul de schioare cafe pe 
vor reprezenta la întrecerile 
Jocurilor Mondiale Universita
re de iarnă de la Strbeske 
Pleso. în Cehoslovacia a ple
cat sore Munții Tatra Superi
oară. Iată-le oe cele patru a-

lergătoare pe schiuri înscrise 
în probele individuale și pe 
echipe : Ileana Hangan, Rodi- 
ca Hoha-Drăguș, Elena Reit si 
Ildiko Bako. Din formația de 
schioare alpine fac parte Li
liana Ichim și Delia Parate.

TURNEUL ZONAL DE ȘAH LA FINIȘ
Tînărul maestru român MIHAIL MARIN continuă

G.M. DE HANDBAL (m), GRUPA B
Alte rezultate înregistrate în 

ziua a doua a Campionatului 
Mondial de handbal, masculin, 
grupa B. SERIA A : Polonia — 
Finlanda 35—23 (17—10): SERIA 
B: Franța — Norvegia 26—23 
(13—9), U.R.S.S. — Japonia 
31—14 (14—7).

Joi, selecționata României a 
avut zi de odihnă. In seria A, 
din care face parte echipa 
noastră, se vor disputa vineri, 
la Rovereto, următoarele me
ciuri : Italia — Finlanda și 
România — Polonia (ora 21. 
ora României). '

APĂRAREA, PUNCTUL SLAB AL ECHIPEI NOASTRE
Ieri, selecționata de seniori — S.K.A. M.B.O. Kalinin 3-6 la hochei

Selecționata de hochei se
niori a țării noastre a pierdut 
deci, primul meci cu S.K.A. M.B.O. 
Kalinin la 2—8, pe al doilea la 
2—4 șl Ieri, în prima repriză a 
celei de a treia partide, credeam 
că, potrivit obiceiului, le-a tre
cut... sperietura și vor forța vic
toria. sau cel puțin vor conti
nua să reducă și mal mult din 
diferență. Au marcat primul gol 
încă în minutul 2. prin K. An
tal, au fost egalați tn mln. 7 
prin șutul Iul Popov, deviat în 
poartă de... fundașul nostru Gali, 
de la cîțiva centimetri, au luat 
apoi din nou conducerea, prin 
același K. Antal (mln. 13) șl au 
încheiat repriza tn avantaj : 2—1. 
Dar așteptările ne-au fost Infir
mate. în repriza secundă ho- 
chelștll sovietici au ridicat, e 
drept, presiunea, au patinat mal 
repede, cum știu ei, în cîmp a 
mal fost cum a mal fost, în 
mln. 31 Gliga a avut o ocazie 
mare, dar s-au primit trei go
luri, pentru că stîlpll apărării 
noastre au fost... stilpl nu la fi
gurat, ci la propriu 1 Gall a con
tinuat să gafeze, l-au imitat exa
sperant șl Inadmisibil Heriea și 
Dala, l-au urmat apoi șl înain
tașii venițl tn preajma portaru
lui Barta, astfel că acesta nu 
a mal putut face față, neștiind 
de cine să se mai păzească. Lu-

teev (mln. 23) a scăpat pe un 
contraatac șl a egalat, pentru că 
Gali l-a pierdut din raza crosel, 
iar colegul său de apărare Mikloș 
era pe undeva pe la mijlocul 
ghețll (2—2), în mln. 31 Taranov 
aduce avantaj pentru formația 
sa, după o comblnațle-scară în 
trei (2—3), iar în min. 39 Loba
nov a realizat al patrulea gol, 
marcind printre 4... jaloane: 2—4. 
In ultima parte a meciului îna
intarea noastră e ceva mal ac
tivă, după golul lui Harlamov 
(2—5 în mln. 43) Barta apără la 
un înaintaș sovletio scăpat sln- 
gur-slngurel, înscrie Dragomlr 
(pasă de la Burada. 3—5 în mln. 
47) ultimul punct aparținînd oas
peților : Taranov, în min. 57, eu 
același Heriea șl Dala pironiți lo
cului : 3—6 (2—1, 0—3, 1—2).

înțelegem, se mai operează 
schimbări în linii, se caută so
luții, nu un amical cu oaspeți, 
chiar din prima ligă a U.R.S.S., 
contează, cl „mondialele” care 
bat la ușă, dar nu trebuie scă
zută evoluția selecționatei sub un 
anumit standard, de... selecționata.

Au arbitrat bine I. Becze — 
D. Trandafir, St. Enclu.

Azi, de la ora 13,30 selecționata 
de seniori susține ultima par
tidă cu S.K.A, M.B.O. Kalinin.

Mircea COSTEA

întrecerea cu un meci de
VARȘOVIA, 19 (prin telefon 

de la trimisul nostru). După a- 
proape două săptămlni de dîrză 
întrecere, lupta nu este încă În
cheiată decît Intr-una din gru
pele turneului zonal de șah. In 
prima, întrecerea continuă pen
tru desemnarea celui de al doilea 
clasat, care va avea drept de 
calificare la turneul Interzonal 
tn cursă fiind rămași 3 concu- 
renți, Iar printre aceștia figu
rează șl tînărul nostru repre
zentant, Mihail Marin. Satisfac
ție deosebită pentru delegația 
șahiștilor români, umbrită însă 
de faptul că Mihai Șubă, celălalt 
concurent în care ne puneam 
speranțe, n-a rezistat finișului 
foarte puternic din grupa a 2-a 
șl a ratat calificarea. Au fost 
momente de Intensă emoție pen
tru toți cei care asaltau primele 
două locuri ale clasamentelor șl 
șansa a surîs numai celor mai 
Inspirați dintre el.

baraj pentru locul doi
Așadar, grupa I a fost martora 

unor schimbări spectaculoase în 
clasament. Jucînd eu mult aplomb 
împotriva ultimului său adversar, 
marele maestru bulgar Kiril 
Gheorghiev, pînă atunci clasat 
singur pe locul doi, Mihall Ma
rin a reușit să obțină avantaj 
încă din deschiderea partidei cu 
doi pioni liberi ce înaintau pe 
flanc. Lupta s-a prelungit în 
mod deosebit, dincolo șl de al 
doilea timp de control, contl- 
nuînd tn cursul nopții de 
miercuri spre Joi. Abia la mu
tarea 75, Gheorghiev s-a recu
noscut învins șl Marin culegea 
un punct deosebit de prețios, 
tncă o singură partidă a fost 
decisă tn această a 11-a rundă, 
Jansa învlngîndu-1 pe Hazal. 
Restul, numai remize. Astfel că, 
în clasamentul grupei, ordinea a 
rămas următoarea : Sax 7,5 p, 
Marin, K. Gheorghiev, Schmidt 
S p, Gheorghiu, Csom, Mokry,

Hazal 5.5 p, Andonov 5 p, Radu
lov, Jansa, Kuczynski 4,5 p. 
Singur calificat, pînă acum, esta 
G. Sax (Ungaria). Mihail Marin, 
împreună cu polonezul W. 
Schmidt șl bulgarul K. Gheor
ghiev, își dispută în continuare 
un turneu de baraj, cu tur și 
retur, pentru stabilirea celui de 
al doilea calificat.

In grupa a 2-a o ultimă rundă 
foarte agitată. în toate partidele 
au cîștigat Jucătorii cu piesele 
albe I Victimă a acestei „reguli” 
a fost șl Mihai Șubă, care a 
complicat prea mult Jocul cu 
polonezul P. Staniszewski, dîn- 
du-1 acestuia ocazia să marcheze 
un punct nesperat. In celelalte 
partide : Ftacnik — Pinter 1—0, 
Sznapik — Negulescu 1—0, Inklov 
— Pekarek 1—0, Hawelko — Kr. 
Gheorghiev 1—0, Farago — 
Prandstetter 1—0. Clasamentul fi
nal : Pinter 7,5 p, Inkiov 7 p, 
Farago, Ftacnik 6,5 p, Șubă 6 p, 
Sznapik, Pekarek 5,5 p, Negu
lescu, Kr. Gheorghiev, Hawelko, 
Staniszewski 4.5 p. Prandstetter 
3,5. Calificați sînt. deci, J. Pin
ter (Ungaria) șl V. inkiov (Bul
garia).

Parik ȘTEFANOV

CLASAMENT PENTRU JUCĂTORI 
DE „MINA A'DOUA"

UN ANTRENOR IMPARȚIAL I
Kenny Dalglish, 

deținătorul recordu
lui de selecții în e- 
chlpa de fotbal a 
Scoției (102). în pre
zent jucător șl ai- 
trenor a! celebrei 
formații Liverpool, 
a fost avertizat de

antrenorul naționa
le! scoțiene, Andy 
Roxburgh, că ar pu
tea fi nevoit să re
nunțe la serviciile 
sale, din moment ce 
Dalglish nu joacă, 
ta meciurile de 
campionat, la Llver-

pool. Foarte sportiv, 
antrenorul-jucător a 
declarat : „Cum
m-aș putea titula
riza in echipă, dacă 
alții sint, cel puțin 
pentru moment, in
tr-o ‘ 
mal
mea

tormă sportivă 
bună decit a 

7 !«...

RECORDURI GREU DE EGALAT...
Dl a 1891, de la prima ediție a Campionatelor Europene de pa

tinaj artistic, șl pînă acum multe s-au mal schimbat, pe toate 
planurile pe luciul ghețll. Și totuși lată că unele „recorduri” vor 
mai rămîne în actualitate încă multă vreme, căci este foarte 
greu de presupus ca cele 9 titluri cucerite de suedezul Salchow, 
de pildă, să poată fi întrecute, deoarece următorii în clasament 
nu mai activează : austriecii Schăfer — 8 șl Bbckl — 6, france
zul Gllettl — 5. La femei este, însă, foarte posibil ca recordul de 
6 titluri al norveglence! Sonla Henie să fie egalat, dacă nu chiar 
șl întrecut, de Katarina Witt, care anul acesta, la Sarajevo, a 
obținut a clncea sa victorie la C E. șl patlnatoarea din R.D.G. 
nu are decît 22 ani.

O mare .recordmană a fost, Indiscutabil, sovietica Irlna Rod- 
tltluri de cam- 
Ulanov șl 7 cu

nina, care, în proba de perechi, — a cîștigat 11 
pioană. realizate insă cu... doi parteneri : 4 cu
Zaițev 1

UN IMPRESIONANT SALT CALITATIV
50 ...
șapte sînt recorduri 
continentale la 
mei (4:13,1 
9:02,70 — 
32:47,77 — 10000 m, 
63.48 m — disc, 64,92 
m — suliță. 5611 p — 
heptatlon, 44,77 —
4 X 100 m).

dln R. p. 
au marcat

Atlețll
Chineză_________
Io decursul sezonu
lui trecut un 
preslonant salt 
calitate, materiali
zat în noi recorduri 
naționale, tn 1986. tn 
R. P. Chineză au 
fost înregistrate îu-

meroase astfel de 
performanțe, dintre 
care șase sînt re
corduri masculine 
ale Asiei (10,28 —
îoo m. 5,55 m — pră
jină 8,23 m — lun- 
«lme, 18,87 m — 
greutate. 39,17 — 4 
X 100 m. 3.53:51 —

km marș). Iar

fe-
- 1500 m.
3 000 m.

Tur de orizont In campionatele 

naționale din Europa

Portugalia : BENFICA Șl
Mal mult ca orlcînd, camplo la

tul Portugaliei se desfășoară sub 
semnul „străinilor” I Fără a re
curge la amănunte (vezi nr. 94 
din „Suplimentul Fotbal”), acti
vează acum în prima divizie lu
sitană (cu 19 etape consumate) 99 
de fotbaliști de altă naționalitate 
(uneori, e adevărat, șl cu cea por
tugheză), din 22 de țări 1 Majori
tatea slnt brazilieni (58), dar și 
danezi, algerieni. Iugoslavi, polo
nezi, zalrezl etc., etc. în condi
țiile aceste' „invazii”, părerile pri
vitoare la campionat diferă, unii 
acuzlndu-1 cu vehemență (de pil
dă, fostul internațional Humberto, 
numit recent la conducerea teh
nică a echipei Braga), alții însă 
lăudîndu-1 fără rezerve I Ca să 
ne limităm la un exemplu : „A 
Boia”, principalul ziar de specia-

cineva a avut curiozitatea să 
întocmească un clasament al Ju
cătorilor de tenis cel mal eficienți 
la seturile încheiate la tle-break. 
Ei biie, nr. 1 în 
este tenlsmanul 
Benhabiles, care 
tor în toate cele 
uri pe care le-a . 
nuare, clasamentul cuprinde ju
cători tot. să Ie zicem, de „mina 
a doua”. Explicația este foarte 
simplă : marile vedete actuale ale 
tenisului (Lendl, Becker, Wilan- 
der. Noah. Cash ș.a.) ajung ra
reori în situația de a încheia un 
set la tle-break, așa că n-au cum 
să fie clasați pe locuri fruntașe 1

acest clasament 
francez Tarlk 

a ieșit învlngă- 
clnci tle-break- 
jucat. în conti-

O CONDAMNARE JUSTA
Tribunalul din Ntlrnberg 'a ju

decat mai deunăzi un proces mal 
puțin obișnuit. In fața Curții a 
fost tradus halterofilul vest-ger- 
man Karl-lleinz Radschinsky, 33 
ani. acuzat de trafic de substanțe 
dopante. Fiind găsit vinovat, el a 
fost condamnat la închisoare pen
tru un an șl jumătate, dar a fost 
eliberat pe cauțiune. S-a apreciat 
că acest trafic de medicamente, 
care încalcă legea R.F.G., este 
realmente un atentat la sănătatea 
a numeroși tineri. Cu atît mal ru
șinos cu cît Radschinsky este ac
tualul campion olimpic al catego
riei 75 kg la Los Angeles el a ri
dicat. la cele două stiluri, 340 kg.

Rubrico realizată de 
Romeo VILARA

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
baschet • tn meci contînd 

pentru semifinalele „Cupei Cu
pelor”, echipa Ț.S.K.A. Moscova 
a întrecut pe teren propriu, cu 
scorul de 107—105 (57—54). for
mația Italiană Scavollnl.

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Katowice s-a disputat cel de-al 
doilea meci Internațional amical 
dintre selecționata olimpică a 
Canadei șl echipa Poloniei. în
vingători în primul Joc cu 3—2, 
hochelștll canadieni au cîștigat 
din nou, de data aceasta cu sco
rul de 5—3 (3—0, t—1, 1—2).

SCHI FOND • Proba feminină 
de ștafetă 4X5 km, din cadrul 
Campionatelor Mondiale de schi 
fond de la Oberstdorf (R.F.G.). 
a revenit selecționatei U.R.S.S.. 
în 58:00,8 urmată de Norvegia — 
58:46,1 Suedia — 59:41, R.D. Ger
mană — 59:46,5. Italia — th00:07, 
Finlanda lh00:22, Canada — 
lhOO,32 • Proba pe echipe, de 
sărituri de 1a trambulină, din 
cadrul Campionatelor Mondiale 
de probe nordice de la Oberst
dorf, a fost cîștlgată de forma
ția Finlandei (Nykaenen. Nikko- 
la, Yll polii, Suorsa), cu un total

de 634,1 p. Pe locurile următoare 
s-au situat selecționatele Norve
giei — 598 p, Austriei — 587,5 p, 
Cehoslovaciei — 584,4 p șl R.D. 
Germane — 582,5 p.

TENIS • Turneul feminin de 
la Oklahoma City a fost cîștigat 
de Jucătoarea australiană Eli
zabeth Smylle care a dispus în 
finală cu 4—6, 6—3, 7—5 de Lori 
McNeil (S.U.A.). In finala probei 
de dublu, cuplul sovietic Larisa 
Savcer.k, — Svetlana Parhomen
ko a învins cu 6—4, 6—4 perechea 
americană Kim Sands — Lori 
MeNelll,

PORTO „AMENINȚATE11
11 ta te din Lisabona, scria rece at 
că „niciodată n-am avut un cam
pionat mal palpitant și mai valo
ros” 7 1 Că, pierind de la o astfel 
de „valoare”, reprezentativa lusi
tană a căloat cu stîngul în preli
minariile C.E. (1—1 cu Suedia 0—1 
cu Italia, ambele acasă), e o altă 
poveste. De ea ne vom ocupa cu 
un prilej viitor.

Anul acesta, respectînd tradiția, 
bătălia pentru titlu se dă între 
Benfica (32 p) și F.C. Porto (30 p), 
ultima fiind campioana en titre. 
Deși (șl ea) cu 5 străini in lot, 
doi brazilieni (Vando, Chlquinho), 
un danez (Mannlche), un Iugo
slav (Jlvkovlcl) șl un zalrez 
(Tueba). Benfica n-a apelat, de 
regulă, decît la primii doi, antre
norul englez Mortimer preferi id 
garnitura Sllvlno — Veloso, Ed- 
mundo, Dlto, Alvaro — Carlos 
Manuel, Sheu, Vando (Nunes) — 
Chlquinho, Brito, Aguas. Nu doar 
mal eficientă, cl șl mal tînără de- 
ctt cea aliniată de Artur Jorge 
pentru Porto, cu polonezul Mly- 
narczyk în poartă șl cu 6 brazi
lieni în cîmp l Cum Porto țlie 
eu tot dinadinsul să-șl păstreze 
„coroana”, mai ales că își conti
nuă ș' cariera în C.C.E. (adversar 
Brondby), ea a recurs, recent șl 
la serviciile „mundlallstulul” bra
zilian Casagrande. Numai că, deși 
primit cu surle șl trîmblțe, a- 
cesta n-a marcat nici un gol în 
3 etane 1

DE GUIMARAES !
Surprinzător, tn lupta pentru 

titlu s-a intercalat șl mal modes
ta (pînă acum) Vitoria din Gui
maraes, șl ea calificată pentru 
primăvara europeană, în Cupa 
U.E.F.A. (adversară, Monchen- 
gladbach). Cu 30 p„ Guimaraes 
(antrenor, fostul internațional 
brazilian Mario Marinho) nu ce
dează pasul, principalul el ..ar
gument”. pe lîngă o apărare fer
mă (13 goluri față de 18 primite 
de Benfica șl 16 de Porto), fiind 
golgeterul Cascavel. Deși brazi
lian. acesta a primit șl cetățenie 
portugheză, avînd șl drept de joc 
îi „naționala” lusitană, întrucît 
n-a evoluat In nici o reprezenta
tivă a țării sale de baștină I Dacă 
primele 3 clasate s-au distanțat 
(locui 4, Sporting Lisabona, are 
doar 23 de puncte), în privința re
trogradării situația pare teribil da 
încurcată, 6 echipe aflîndu-se în 
horă : Salgueiros, Portimonense, 
Maritimo Funchal, Braga, Elvas și 
Farense. De remarcat că ocupan
ta locului 16, Farense (11 p), nu
mără în lot nu mal puțin de 15 
străini, între care 11 brazilieni 1 
O părere neutră, și autorizată, 
despre campionatul Portugaliei a 
oferit, recent, Jean-Phllippe Ret- 
hacker în „l’Equipe” : „gustul de 
porte (n.n. celebra băutură autoh
tonă) se mal simte, dar e șl des
tulă apă în el 1”.

Ovidiu IOANIȚOAIA

Lineker (stingă) este felicitat de Hoddle

O SURPRIZA DE MARI PROPORȚII : 
SPANIA-ANGLIA 2-4 (1-2) I

Noapte tristă pentru spanioli — 
spuneau miercuri seara madri
lenii — după meciul amical, din
tre reprezentativele Spaniei șl 
Angliei, Încheiat cu victoria for
mației britanice cu 4—2 (2—1) 1 
De mulți ani. Ibericii n-au mal 
suferit o asemenea Infrîngere pe 
teren propriu. Dar nimeni (mai 
ales cei 40 000 de spectatori, pre- 
zențl pe stadionul Santiago Ber- 
nabeu) nu poate contesta va
loarea arătată de englezi în fața 
echipei spaniole. Vedeta Jocului 
a fost Gary Lineker (care evo
luează la... F. C. Barcelona), au
torul celor 4 goluri ale învingă

torilor 1 Scorul a fost deschis da 
Butragueno (min. 14). după care 
au venit punctele lui Lineker 
(mln. 23. 27, 46 șl 57) iar Ra
mon a redus din handi
cap (mln. 76). SPANIA : 
Zubizarreta — Chendo, Sanchis, 
Arteche, Camacho (Andrinua) — 
Michel (Roberto), Gallego, Vic
tor, Gordillo (Joaquin) — Butra
gueno, Carrasco (Ramon, : AN
GLIA : Shilton — Viv Anderson, 
Butcher, Adams. Sansom — 
Hoddle. Stevens, Robson — 
Allen, Lineker (Hatcley). Beards
ley.

IN C.E.: SCOȚIA-IRLANDA 0-1 (0-1) |
In preliminariile C.E. (gr 7). 

la Glasgow, echipa Irlandei a 
produs o mare surpriză, tnvin- 
gind cu I—0 (1—0) pe una din 
favoritele grupei, reprezentativa 
Scoției, prin golul marcat de

Lawrenson (min. 7). tn clasa
ment conduce Belgia cu 4 p (3 j, 
golaveraj +6). urmată de Scoția 
4 p (4 i, +2), Irlanda 4 p (3 J. 
+1), Bulgaria 2 p (2 j) șt Lu
xemburg 0 p (2 j).
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