
FraMad Ai toate Mrfla, tcnlți-ed1

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

FhraSets „Cupei Pionierul- ta sporturile ft sezoa

0 REUȘITĂ DEMONSTRAȚIE

I ANUL xun - Nr, 11 562 | 4 PAGINI - 50 BANI I Mcnțl M februarie 1987 |

Astă-seară, la Monte Carlo, In finala nr. 12 a Supercupei la fotbal
— -----------------------------------------------------—

STEAUA, CAMPIOANA EUROPEI, iNTlLNEȘTE 
PE DINAMO KIEV, CiȘTIGĂTOAREA CUPEI CUPELOR

• Ambele finaliste au efectuat ultime ți intense pregătiri 0 Antre
norul Anghel lordănescu prezintă cea mai buna formație @ Aceeași intenție are 
ți antrenorul Lobanovski @ Intilnirea va fi transmisa la radio și la televiziune

DIN TOATĂ INIMA, MULT SUCCES ECHIPEI NOASTRE!

MONTE CARLO, 23 (prin te
lefon, de la trimișii noștri). 
Marți seara, la ora 21,15 (ora 
Bucureștiului), arbitrul italian 
Luigi Agnolin va da semnalul 
de Începere a celei de-a 12-a 
finale a Supercupei europene 
la fotbal. Eveniment considerat 
pe bună dreptate a fi cel mai 
important din noua stagiune 
fotbalistică 1987.

Sosiți la Monte Carlo, am 
constatat că evenimentul este 
prezent la propriu și la figu
rat, fn sensul că afișele lui, 
de o frumoasă ținută artistică, 
au împînzit orașul și pot fi 
văzute în majoritatea vitrine
lor marilor magazine, pe ma
rile afișiere ale orașului și 
mai cu seamă la agențiile de 
turism din Monte Carlo. Parcă 
pregătindu-se pentru această 
finală de mare interes, și vre
mea este foarte favorabilă. De 
luni, soarele a apărut din plin 
pe coasta mediteraneană, iar 
temperatura s-a ridicat pînă la 
plus 15 grade. Ceea ce face ca 
ți numărul spectatorilor aștep
tați să fie fn creștere.

La centrul de turism de la 
Monte Carlo s-au Înregistrat, 
așa cum mai aminteam fn co
respondențele anterioare, un 
sporit număr de acreditări de 
presă pentru trimișii posturilor

PARTICIPARE VALOROASA LA SPARTACHIADA
DE IARNA A ARMATELOR PRIETENE

(Continuare in pag 2-3)

Cea de-a XI-a ediție a Spar- 
tachiadei de iarnă a Armatelor 
Prietene va începe in ziua de 
27 februarie la Predeal (cu 
proba de biatlon — 20 km.) șt 
București (turneul de hochei). 
Am amintit de participarea 
deosebit de selectă de care se 
va bucura turneul de hochei, 
astăzi sîntem in măsură să vă 
facem cunoscute si cîteva nu
me de oarticiipanți fn probele 
de schi, nume care vor grăi 
convingător si despre valoarea 
acestor întreceri: Valeri Med-

In luna martie, Bogat calendar de scrima

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEI 
LA TOATE CELE PATRU ARME

în această săptămînă se des
fășoară la Potsdam (R. D. Ger
mană) ediția din 1987 a tradi
ționalei întreceri de scrimă 
Turneul Prietenia, dedicat ti
nerelor speranțe olimpice din 
țări socialiste. Avind în vede
re ascensiunea scrimerilor ju
niori din țara noastră pe plan
șele internaționale în anul tre
cut. așteptăm rezultate promi
țătoare. Au făcut deplasarea 
următorii sportivi : floretistele 
Reka Lazăr, Claudia Grigores- 
cu. Ana Georgescu, Roxana 
Dumitrescu, Carmen Leahu. 
floretiștii P. Ducu, Z. Eder. 
V Zvincu, A Borșodi, B. So- 
roceanu, spadasinii A Pop. O. 
Dumitrescu, I. Stanciu, V. Țo- 
ne, D. Pătrașcu, sabrerii A 
Papp D. Costache, D. Găurea- 
nu, N Dinu, G. Atudorei.

Turneul Prietenia va face... 
legătura cu luna martie, cînd 
tn țara noastră se vor desfă

de radio ți televiziune. Pen
tru ziua de marți, ziua finalei, 
sînt așteptate majoritatea gru
purilor da turiști interesați 
de acest important eveniment 
sportiv.

Elementul cel mai important 
al celei de-a 12-a finale a 
Supercupei europene este pre
zența tn premieră fn această 
mare Întrecere, care fn fond 
depășește interesul continental, 
a unei echipe românești. Steaua 
realizează a treia premieră — 
ca performanță — pentru fot
balul românesc, prezentîndu-se 
tn această finalii alături de Di
namo Kiev. Este un moment de 
referință pentru fotbalul nos
tru și o mare performanță ob
ținută de această echipă. De 
altfel, formația română este 
foarte bine apreciată la Monte 
Carlo, ca și in Întreaga Franță, 
cit și fn alte cercuri fotbalisti
ce internaționale. Este intere
sant să redăm opinia cunoscu
tului antrenor italian Gigl 
Rădice, care, după intilnirea 
pe care echipa lui, A.C. To
rino, a avut-o cu Steaua, a 
declarat: „Campioana României 
tși merită cu prisosință titlul. 
Ăm văzut-o aici» la Torino, e- 
voluînd pe un teren imposibil 
tntr-o manieră care simbolizea
ză fotbalul modern, fotbalul do 

vedsev (loc 1 in clasamentul 
general al „Cupei Mondiale" 
de schi-fond) Și Vladimir Țl- 
ganov (loc 2 in „Cupa Mondi
ală") — ambii din U.R.S.S.. Ia- 
cov Mattiaș (campion mondial 
de juniori) — R.D. Germană, 
Spaa Zlatev (loc 10 In „Cupa 
Mondială") — Bulgaria. în 
afara acestora vor fi prezent! 
numeroși competitori de frunte 
din Cehoslovacia și Polonia, 
multipli launeați al unor con
cursuri internaționale de an
vergură.

șura Campionatele Internațio
nale ale României, la toate cele 
patru arme. Astfel, intre 13 și 
15 martie, in Capitală vor a- 
vea loc întrecerile floretistelor 
(cu participarea reprezentative
lor Bulgariei. Cubei. R.D.G., 
Poloniei, Uniunii Sovietice și 
României), iar la Brașov ur
mează să-și dispute șansele 
sabrerl din Bulgaria, Cuba, 
R.P. Chineză, Polonia și Ro
mânia. între 20 și 22 martie, 
Sala Floreasca din Capitală va 
găzdui competiția floretei mas
culine, unde și-au anunțat par
ticiparea sportivi din Bulgaria, 
Cuba, Ungaria și țara gazdă, 
pentru ca, o săptămînă mai 
tîrziu, tn aceeași sală să se 
desfășoare Campionatele Inter
naționale de spadă ale Româ
niei, pe planșe evoluînd scri- 
meri din Bulgaria, Cehoslova
cia, Cuba, K.D. Germană. Po
lonia. U.R.S.S. și România. 

viteză, fotbalul jucat cu o ma
re dorință de a angaja toate 
acțiunile spre poarta adversă, 
îi doresc mult succes in me
ciul cu Dinamo Kiev, o partidă 
foarte dificilă, este adevărat, 
pentrn ea, pentru că și for
mația sovietică prezintă, la 
ora actuală, un «unsprezece» 
redutabil in arenă".

Așa cum v-am informat tn 
corespondența de ieri. Steaua 
a sosit duminică la Monte 
Carlo, unde a efectuat în con
tinuare antrenamente, atît In 
ziua sosirii, după-amiază, cit 
șî în cursul zilei de luni. Pro
gramul complex al pregătirilor 
a avut menirea de a aduce 
echipa în formă de vîrf și a 
o obișnui cu condițiile parti
dei de aici. Antrenamentul de 
luni seară, desfășurat la lu
mina reflectoarelor chiar pe 
stadionul care va găzdui intil
nirea (Luis II), a avut ca scop 
acomodarea cu suprafața de 
joc. în general, condițiile o- 
ferite de stadion sînt bune și 
se speră ca și starea terenului, 
care a avut de suferit în urma 
ploilor care au căzut în ulti
ma vreme, să beneficieze de 
aceste zile de adevărată pri
măvară pe care le-am tntîlnit 
pe Coasta de Azur

Cornel POPESCU 
Eftimie IONESCU

PREGĂTIRILE RL’GBYSIILOR
Zile de iarnă, zile de lucru 

interii pentru rugby știi fruntași, 
care pregătesc, cu sirg, parti
ciparea la prima „Cupă Mon
dială' din lunga istorie a spor
tului cu balonul oval. O va
canță activă le-a purtat pașii 
fi pe frumoasele meleaguri ale 
Băilor Herculane. Crosuri diur
ne pe dealuri și văi, pe zăpadă, 
alternează cu curse mai scurte 
pentru creșterea rezistenței in 
regim de viteză. Totul sub a- 
tentul „cronometru" al prof 
Mihai Naca, antrenor principal, 
și Mihai Cojocaru, metodist. 
Apoi alte numeroase ședințe In 
sală pentru mărirea forței.

„Nu ne-am mai confruntat 
cu antrenamente de o aseme
nea intensitate. Vom fi la înăl
țime !", exclamă Alexandru Ră- 
dulescu, flankerul internațional, 
de la Steaua. „Trebuie să pu-

Pc agenda acuialitații, 
plenarele organizațiilor 

sporllYt
S-a afirmat la un moment 

dat si De bună drentate. în 
cadrul amănunțitei analize fă
cute cu ocazia olenarei C.J.E.F.S. 
Mures, că : „fiecare antrenor 
san profesor de educație fizică 
trebuie să dea in întreaga sa 
activitate măcar un singur per
former de valoare, asa cum 
copacii adaugă in Fiecare an 
cite un cere vîrstei lor se
culare". Am reținut aceste fru
moase cuvinte, centru că ele 
au revenit ca un lait-motiv al 
discuțiilor, afirmat cu o regn an
tă de către toti cei implicați 
ta dezvoltarea performant»!

DE VIGOARE Șl
Cu toate capriciile vremii. 

Întrecerile dotate cu .Cupa 
Pionierul* au continuat, sub 
același semn de dîrzenie și 
ambiție, eu voința participan- 
ților de a urca pe podium și 
de a aduna cit mai multe 
puncte pentru „echipatul* ju
dețean propriu. Pentru unii 
dintre concurenți, chiar un loc 
fn primii zece constituia o per
formanță, fiindcă, la unele 
probe, existau de la început 
favoriți, din județele conside
rate... specialiste. Reprezentan
ții Capitalei, spre exemplu, au 
reușit trei locuri 4 In compe
tiția de schi alpin, întreclnd 
adversari care au muntele 
chiar tn spatele casei. Și totuși. 
In față au venit participanți 
care... știu schi încă de cfnd 
erau „șoimi* și care mîine pot 
fi „ași“ tn sportul de perfor
manța. Cert este că mulți din
tre concurenții acestei ediții a 
marii competiții pionierești au 
demonstrat frumoase calități, 
ceea ce ne îndreptățește să 
credem ți mal mult în „schim
bul de miine* al sporturilor de 
iarnă.

La „alpin* au concurat băie
ții ți fetele de la categoria

24 de ore la C. S. M. lași

CANOTAJUL A DEVENIT 

SECȚIE DE NIVEL OLIMPIC
In plină iarnă, la Clubul 

Sportiv Municipal din Iași se 
discuta despre canotaj. „Dacă 
în 1986 secția unde activează, 
între altele. Elena Pleșca — 
medaliată cu argint la C.M. de 
junioare, eu aur la Turneul 
Prietenia, cîștigătoare a unor 
regate de nivel mondial — era 
cotată ea fiind de nivel inter
național, acum. Ia început de 
nou an. am urcat încă o treap
tă* — ne spunea președintele 
clubului ieșean. Florin Ponovld 
• NE AFLAM LA NOUL 
SEDIU AL C.S.M. IAȘI, am
plasat in oreajma Bibliotecii 
Centrale Universitare: Imobilul 
în care a locuit Constantin 
Negruzzl. întrucît cu cîteva zi
le înainte de discuția curtată 
cu președintele clubului cu 
antrenori ți sportivi, avusese 
loc plenara acestei unități re- 
0 rezon ta live a performanței le- 
sene. Florin Popovici ne pune 
la lndemtnă darea de seamă. 
Citim: „Ca urmare a rezultate

nem eu toții umărul pentru re
cucerirea prestigiului rugbyului 
românesc ; iată de ce, avind in 
vedere scopul urmărit, antrena
mentele nu mi se par excesiv 
de grele*, adaugă Mircea Leu- 
ciuc, tot flanker, de la Poli

Mure;: IMPLICĂRI MAI ACIDA 
îll PROMOVAREA IM VALORI AUTENTICI

mureșene : dorința de a nu
precupeți nici un efort, de a 
munci mai bine pentru ridica
rea nivelului sportului in iu- 
det si. lmDlicit. afirmarea mai 
puternică a reprezentanților 
noștri pe plan international.

Dlspunind de condiții bune — 
pentru uneia sporturi chiar 
foarte bune —. activitatea spor
tivă în iudeitul Mures a cunos
cut cote ridicate dintre nu
meroasele rezultate de valoar» 
înregistrate, retinind deocam
dată. cucerirea de către echipa 
feminină de popice Eleetromn- 
res a Cupei Campionilor Eu

ELAN TINERESC
13—14 ani. Prilej pentru jn- 
dețul-gazdă, Suceava, să-și ad
judece un titlu, prin Luminița 
Mcldovan, celălalt revenind 
sătmăreanului Szabolcs Gergely. 
Și unul, și celălalt, mai buni 
cu„. (nici) o secundă deeft cei 
care s-au clasat pe locul doi. 
In clasamentul general la schi 
alpin, am consemnat. Insă, • 
egalitate : reprezentanții Har
ghitei - și Hunedoarei an acu
mulat același număr de pune- 
te (108), pe a treia treaptă a 
podiumului ureînd Bucureștlul 
(cu 101 p), din 34 de județe 
participante.

Proba de biatlon, eșalonată 
pe parcursul a două zile, ■ 
oferit, la fete, o dispută tn care 
ciștlgătoarea. Rodica Joldeș, din 
Alba, a trecut linia de sosim 
doar cu o secundă mai repede 
decît brașoveanca Marilena 
Pelin. Brașovul Insă s-a re
vanșat, ea să spunem așa, 
campionul la băieți fiind un 
reprezentant al său, Cosmla 
Runceann, care s-a impus fn 
fața lui Adrian Dechi din Pra-

George ROTARU

(Continuare in pag. 2-3)

lor Înregistrate anul trecut, ta 
1987 secția de canotaj a deve
nit de nivel olimpic. Antreno
rii Constantin Cătescu. loss 
Lazariuc ai Valeria Cătescu au 
muncit bine cu cele 25 da 
sportive, dintre care 10 au fost 
promovate In loturile repre
zentative ale țării* • UN A- 
DEVĂRAT DISPECERAT lu
crează pentru a ține legătura 
cu sportivii aflați la pregătiri 
in diverse locuri din țară. Da 
pildă, atleții. canotoarele, ci
cliștii. scrlmerii.„ schiază la 
Vatra Domei. Antrenorii dis
ciplinelor respective transmit 
zilnic stadiul pregătirilor, sta
rea sănătății. • SE ÎNTOC
MESC FIȘE. SE NOMINALI
ZEAZĂ SCOLI ȘI LOCALI
TĂȚI. totul in vederea unei 
noi acțiuni de selecție. în 1986 
numărul celor testau a depășit

Ion GAVRILESCU

(Continuare 1» oao 2-3)

tehnica lași, aflat la prima ta 
convocare la lot.

In fotografia noastră, o grupă 
de pilieri (D. Prlsăcaru, FL O- 
priș. V. Pașcu și L Bucan — 
de la stingă la dreapta) in-plini 
cursă. Fotd: Torgu BĂNICA 

ropeni. medalia de argint a 
Doinei Tegean si Măriei Todea 
(echipe. C-M.. popice) locul 3 
ocupat de luptătorul Alin Păcu- 
raru Ia C.E. si cele două 
„bronzuri" ale Kingăi Lohr la 
„europenele" de iunioare la te
nis de masă etc. La care am 
mai putea adăuga si cele 38 de 
titluri de campioni naționali, 
lată, așadar, un tablou convin

gător (desigur, performantele 
sînt mult mal numeroase) care

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In pag 2-3)



CU RESPECT,

DESPRE UN MARE ATLET
Cină l-am văzut Incălzindu-se înaintea „naționalelor" de 

cros, aproape că nu ne-a venii si credem... Ilie Floroiu, la ÎS 
de ani ? !... Dar el nu bătuse (de la Constanța) drumul Fe
linului doar ca si dea bună-ziua. A aruncat mănușa plutonu
lui și. după ce l-a condus 4 ture (din 6 I), s-a clasat pe un 
remarcabil loc 7. La 35 de ani... Cu 11 mai mulți decit Marti- 
naș, campionul... Cu 10 mai mulți decit Enăchioiu, vicecam- 
psonul...

Floroiu a fost, indiscutabil, un mare alergător. Unul dintre 
cei mai mari pe care i-a avut atletismul nostru pe distanțe 
lungi. Cu izbinzi de răsunet, cu titluri, cu recorduri. Pini 
etnd in plini glorie, șansa i-a întors spatele, l-a trădat. Azi, 
o durere cervicală ca un foc, mîine, o afecțiune pulmonară, ■ 
poimiine, o anemie (ultima oară, in toamnă !) l-au scos din 
circuitul performanței. A fost plasat, cu regretele de rigoare, 
la capitolul „atleți care au fost“... Numai el, tot mai puțin la 
trup și to< mai ocolit de noroc, a crezut și a sperat. Fugind 
de sub supravegherea doctorilor, a reapărut cînd și cînd la 
cite un start, fie șchiopătînd, fie respirînd anevoie, ca prin- 
tr-o mască de gaze. Zărindu-l, ridicam din umeri, ușor amu
zați și întrebători : „iar Floroiu ?“... El însă, cu siluetă de 
mucenic, cu zimbet stînjenit, lua totul in serios și nu se 
lăsa.

A fost, e sigur, un mare campion. El trage nădejde că, in 
pofida virstei, va mai fi („voi face un sezon 1987, pe pistă, 
care va ului", anunța la Felix), dar poate că se amăgește. 
Oricum, pe Ungă atîtea bătălii pe care le-a pierdut, cu adver
sarii și cu destinul, Ilie Floroiu a ciștigat una foarte impor
tantă. care impune respect. Bătălia cu sine însuși, oferind o 
tulburătoare pildă de caracter, de perseverență, de devota
ment. Astfel de povești frumoase, parcă învecinate cu irealul, 
îmbogățesc (aici și aiurea) ideea de sport și-i conferă dreptul 
la durată.

Ovidiu IOANIȚOAIA

LA ZI, ÎN
TURNEELE FINALE

După victoria obținută, sîmbă- 
tă, în fața campionilor, bas- 
chetbalițtii de la Rapid țl-au 
majorat simțitor șansele de a 
juca în grupa valorică 1—4 a 
turneului final al Diviziei A, 
mai cu seamă că în ultima e- 
tapă a celui de-al patrulea 
tur ei vor avea avantajul te
renului Dropriu în fata echinei 
Dinamo Oradea. Partidele vor 
avea loc sîmbătă și duminică, 
xfie în care se va disputa și 
tradiționalul derby Steaua — 
Dinamo, în care dinamoviștii 
vor trebui să cîștige ambele 
întîlniri pentru a-și menține

ACTUALITĂȚI DIN VOLEI
• liderul a ciștigat
• LA BAIA MARE a 

avut loc 
tantă din 
a XlX-a 
mtaale) a _  .
masculin de .volei. Divi
zia A (grupa 1—6), din
tre echipa locală Explo
rări Motorul și Steaua 
București, încheiată cu 
scorul de 3—1 (6, 5, —7, 4) 
în favoarea campionilor. 
Formația militară a ob
ținut o victorie comodă 
si meritată, grație acțiu
nilor variate la fileu, a 
unui 
(unde 
Spînu 
foarte 
linia a doua. Gazdele au 
iucat crișpat. cu multe 
greșeli. S-au mai remar
cat Pentelescu, Das-
călu si 
pectiv 
Seibel.
Antonovici
descu 
resp.)

oartida res- 
cadrul etapei 
(etape i&ptă- 
eampiona tulul

blocai eficient 
a excelat cuplul 
— Soica) si o 
bună apărare ta

Pentelescu,
i Ionescu (S). reș-

G. Dumitru Șl
Au arbitrat C- 

si M.
(A.’ CRIȘAN.

Vlă-
co-

șl restanțe de la Bala nare
• ÎNAINTEA 

pentru locurile 
prezintă astfel :

ultimului turneu 
1—4. clasamentul CEA MAI PREȚIOASA

MAI
VICT

L
1
X
4. 
X
X

Steaua 
Dinamo 
EScond Din. z.
Explorări B.M. 
,U“CFR Cv. 
ASA Tg. M.

25 25 
25 20 
25 12
25
25
25

S 
S 
(

9
5

13
19
19
19

75 J9
64:26
+8:50
36:61 
32:61 
26:64

50
45
37
31
31
31

• DUPĂ desfășurarea 
numărul 4, în campionatul 
de volei al Diviziei A (mai 
disputat două turnee) situația 
sament este următoarea :

turneelor eu 
feminin 
sînt de 
în cla - eon-

5

L Univ. CFR Cv. 30 27 3 85:27 57
X CSU—IMN Galați 30 20 10 70:45 50
X Dacia Pitești 30 18 12 61:48 48
4. Dinamo Buc. 30 12 18 53:62 42
X Penicilina Iași 30 8 22 40:71 38
X CSM Sibiu 30 5 25 26:82 35

7. Farul 30 22 8 73:41 52
8. Flacăra Roșie 30 19 11 7350 49
9. Calculatorul 30 14 16 57:63 44

10. Oltcit Craiova 30 12 18 53:67 42
11. Chimia Rm. V. 30 12 18 47:68 42
IX GIGCL Brașov 30 n 19 5155 41

zile) se• LA SUCEAVA, 
desfășoară cel de-a] 
de volei al Diviziei A, grupa 7—12

începînd de mîine, (timp de 
cincilea turneu al campionatului masculin

DIVIZIILE A DE BASCHET
VOR AVEA LOC PE

șansele de a
(deținut acum _ . ___ . ..
fete, Universitatea CSȘ Viito
rul Cluj-Napoca se menține în 
fruntea clasamentului, la o di
ferență de puncte apreciabilă 
fată de următoarea clasată, dar 
ea a rămas datoare publicului 
bucureștean din cauza presta
ției sub așteptări avută în me
ciurile cu Olimpia. La sfîrșitul 
acestei săptămlni, cu prilejul 
dublei Dartide cu Voința, clu- 
jencele au ocazia reabilitării.

• Azi și mîine se dispută 
două dintre restanțele întrece
rii feminine : Chimistul

recuceri titlu] 
de steliști). La

csș

TERENURI NEUTRE

Rm. Vîlcea — Politehnica 
Sportul Studențesc Bucureșt> 
și Mobila CSȘ Satu Mare — 
Voința Brașov.
• S-a stabilit ca turneele fi

nale ale Diviziei masculine A 
să se desfășoare pe terenuri 
neutre, astfei : grupa 1—i (6— 
8 martie) la Focșani, grupa 5— 
8 (10—12 martie) la Tg. Jiu
și grupa 9—12 (13—15 martie) 
la Tg. Mureș. Subliniem că din 
grupa 5—8 echipele clasate pe 
locurile 5—6 vor juca în gru
pa 1—6 a campionatului vi
itor, iar cele de pe locurile 
7—8 vor evolua în grupa 7—12.

par- 
reali-

CLASAMENTUL LA ZI

MASCULIN FEMININ

1. Steaua 38 35 3 3848:3119 73 1. „U“ Cj-Napoca 28 23 5 2522:1963 51
2. Dinamo Buc. 38 34 4 3886:3041 72 2. Voința Buc. 28 16 12 2114:2035 44
3. Dinamo Oradea 38 13 25 3248:3561 51 3. Olimpia Buc. 28 14 14 1891:1940 42
4. ICED Buc. 38 11 27 3518:3789 49 4, Polit. Buc. 26 12 14 1746:1842 38
5. Rapid Buc. 38 11 27 3164:3579 49 5. Chimistul 26 12 14 1907:2009 38
6. Farul 38 10 28 3125:3700 48 6. Poli. Timiș. 28 5 23 1886:2277 33

T. Acad. Mii. Buc. 38 30 8 3488:3163 68 7. Rapid-Pr. Buc. 28 24 4 2089:1725 52
8. CSU Sibiu 38 24 14 3286:3033 62 8. Voința Bv. 26 16 10 1964:1771 42
9. RAMIRA B. Mare 38 19 19 3307:3244 57 9. Comerțul Tg. M. 26 12 14 1803:1846 38

10. Polit. Iași 38 19 19 3195:3289 57 10. Robotiil Bacău 28 9 19 1869:2131 37
11. Bolit. Buc. 38 14 24 3116:3304 52 11. Mobila S.M. 26 11 15 1863:1887 37
12, „U“ Cj-Napoca 38 8 30 3157:3516 46 12. Cnișul CXr. 26 8 18 1779:2007 34

Se pregătește să arunce la 
coș Daniela Popa (Olimpia 
București) ; i se opune_ Suzana 
Sandor 
poca).

Fază
14-a a

(Universitatea Cluj-Na-

din derbyul etapei a 
Diviziei feminine A. 

Foto : Aurel D. NEAGU

FJ.L.A. este o federație 
sportivă internațională care 
a hotărit, ta ultimii ani. 
oele mai multg modificări 
ale regulamentului de des
fășurare a competițiilor ți 
de stabilire a Învingători
lor. Toate aceste tentative 
au vizat și continuă să ur
mărească dinamizarea me
ciurilor. creșterea gradului 
de snectaculozitate a 
cursurilor de lupte.

Este adevărat, pe 
cursul timpului s-au
zat unele îmbunătățiri, dar 
multe dintre măsurile adop
tate de F.I.L.A. nu »i-au 
atins integral scopul. De 
cele mai multe ori, antre
norii unor echipe 
au adaptat repede 
lupta 
noile 
chiar 
care 
sportivilor respectivi.

Recent, forul internațional 
a luat noi măsuri pentru 
dinamizarea meciurilor, pe
depsind asr>ru lupta pasivă 
Printre altele, s-a hotărit 
să fie punctată numai 
nu ..conturare laterală" 
lupta de la parter, o 
doua nu tind fi dta nou 
plătită cu puncte numai 
dacă între timp sportivul 
respectiv execută un alt 
procedeu de atac spectacu
los. nunctat eu minimum 
două puncte. Firește, pre
vederea stimulează concu- 
rentii să execute dt mai 
multe și mai variate pro
cedee tehnice de atac, care 
contribuie la creșterea spec
taculozității meciurilor. în 
același timp, noul regula
ment .' prevede că un spor
tiv care a fost descalificat 
pentru luptă pasivă Intr-un 
meci aste elijninat din com
petiția respectivă. Cunoscut 
Cind faptul că, 
mari concursuri 
nale. asemenea 
descalificare si 
descalificare) au fost foarte 
numeroase, această decizie 
ridică unele semne de în
trebare. Dubla descalificare 
într-un meci în care se ln- 
tîlnesc adversari puternici, 
de valoare apropiată. — de
cizie la îndemîna a trei ar
bitri! — Doate modifica 
substanțial clasamentul fi
nal al unei categorii de 
greutate.

naționale 
stilul de 
lor la 

apelind
al elevilor 
modificări.

la unele... speculații, 
le aduceau avantaj
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(Urmare din pag. 1)

FINALELE „CUPEI PIONIERUL»
(Urmare din pag. 1)

hova și Teodor Danciu din 
Mureș. Proba de ștafetă a 
biatlonului, desfășurată pe o ... 
ploaie de toamnă, a încercat 
ți mai mult rezistența celor 
34 de echipe intrate în concurs. 
Și trebuie menționat că nu 
s-a Înregistrat nici un aban
don, atît fetele, rit și băieții 
dînd dovadă, mai presus de 
orice, de o tărie sufletească 
demnă de toată lauda. în cla
sament, ți în această probă, 
egalitate în frunte : echipele 
Județelor Alba ți Brașov (din 
nou Brașovul, care a adunat 
cele mai multe titluri !). tocul 
trei revenind ștafetei din Pra
hova,

Foarte interesantă a fost ți 
întrecerea _ din cadrul Com- 

irarea pa- 
lucevei (al- 

“ i satul 
mai
ur
ate

plexului „Pentru apă: 
triei", „echipajul" Sul _ 
cătuit din pionieri din : 
Poiana Negri) aduntad eel 
mare punctaj, pe tocurile 
mătoare situîndu-se cele 
Județelor Cluj ți covasna.

Concursul de sanie a 
început, dar, cum pista, în
muiată de ploaie, a cedat pe 
parcursul primei manșe, a tre
buit anulat. Spre regretul or-

fost 
în-

ganizatorilor și, desigur, al 
participanților, la sanie lista 
întrecerii avînd numărul maxim 
de înscriși.

Sutelor de copii veniți din 
toată țara, ca și numeroșilor 
spectatori prezenți pe una din 
colinele pitoreștii localități care 
a fost reședința finalelor „Cu
pei Pionierul", li s-au oferit și 
două momente de revărsare a 
voioșiei: carnavalul și specta
colul în aer liber, numite, prin 
tradiție, „Bucuriile zăpezii", 
îndeosebi acest punct ultim — 
necompetițional — din progra
mul amplei întîlniri pionierești 
de la Vatra Dornei a îneîntat 
prin surprizele 
care a întrețesut 
iarnă", derulată 
tate și fantezie 
turală străjuită_ ______ ___
meți. Și chiar dacă n-a nins 
ca-n povești, toată suflarea a- 
dunată aici s-a bucurat ur
mărind un spectacol de sunet 
ți culoare, imaginat la lumina 
zilei, sportul și arta particl- 
pînd, fiecare în felul său, la 
realizarea, cadru cu cadru, a 
frumoasei serbări ce a încheiat 
acest „episod" al Daciadei.

CLASAMENTELE FINALE
LOR „CUPEI PIONIERUL":

scenariului, 
o „poveste de 
cu generozi- 

pe șcena na
de brazi se-

Schi fond, fete : 1. Daniela 
Gîrbacea (Brașov), 2. Elena 
Bărboi (Prahova), 3. Leontina 
Bădean (Bistrița Năsău’d) ; 
băieți; 1. Sorin Gîrbacea (Bra
șov), 2. loan Mușat (Prahova), 
3. Marcel Moga (Mureș).

Schi alpin, fete, categoria 
11—12 ani : 1. Kinga Vitus (Co- 
vasna), 2. Eeaterina Kadar 
(Hunedoara). 3. Mihaela Țopa 
(Brasov) : categoria 13—14 ani : 
1. Luminița Moldovan (Sucea
va), 2. Cristina Dobrean (Har
ghita), 3. Greta Valache (Hu
nedoara) ; băieți, categoria 11— 
12 ani : 1. Marian Lupu (Pra
hova), 2. Laszlo Romfeld (Har
ghita), 3. Edelin Demetrius 
(Hunedoara) ; categoria 13—14 
ani: 1. Szabolcs Gergely (Satu 
Mare), 2. Cosmin Radu (Co
vasna), 3. Sebastian Crit (Har
ghita) ;’ pe echipe : 1—2. Har
ghita și Hunedoara, 3. Bucu
rești.

Biatlon, individual fete: 1. 
Rodica Joldeș (Alba), 2. Mari- 
lena Pelin (Brașov), 3. Mihaela 
Cordoș 
Cosmin 
Adrian y* xanwa^, a.
Teodor Danciu (Mureș) ; ștafe
tă: 1—2. Alba și Brașov, 3. 
Prahova.

Complexul „Pentru apărarea 
patriei" : 1. Suceava, X Cluj, 
3. Covasna

12 000. Dintre aceștia au fost 
promovați cu destulă... zgîrce- 
nie (Îndreptățită) doar ceva 
mai mult de o sută de tineri 
și tinere în cele zece secții de 
performanță ale clubului. Ni 
se explică: trebuie căutat foar
te mult. în numeroase locali
tăți, în scoli, chiar în. grădini
țe. to mari întreprinderi pen
tru a depista viitorii mari 
sportivi. Sigur, aîntern de a- 
cord că munca de selecție este 
o operație de mare dificultate 
Făcută insă cu maximă res
ponsabilitate. ____
facții dintre cele mai mart 
• DE PE LISTA SPORTIVI
LOR DE LA C.S.M. care ur

ea oferă satis-

să facă parte în acest 
loturile olimpjce si na- 
ale tării, doar cîteva 
Eiena♦Pleșca — la ca

notaj (proba de sehif). dar nu 
singură, ci 
sa Liliana
— la box, 
cești a trei 
la Ioturile
• „NUMAI MENȚINÎND IN 
SECȚII sportivi de certă va
loare vom reuși să ducem per
formanta la o cotă ridicată, 
în perspectivă — întrucît 
cestea sînt nevoile cele mai 
urgente — vom orienta selec
ția pentru noul sezon, mal 
ales către atletism Și scrimă"
— citim In darea de seamă 
care a fost prezentată la t»le-

mează 
an din 
ționale 
nume:

împreună cu colega 
Geneș; Giani Gogo) 
categoria 60 kg. A- 
au fost convocat! 
olimpice ale țării.

ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PRONOSPORT INfORMEAZA
• CÂȘTIGURILE TRAGEM 

PRONOEXPRES MULTIPLU DIN 
U FEBRUARIE: FAZA I Cat. t: 

variante a 37 TS4 lei; cat. 3: 
variante a 7 07» lei; cat. 4: 

«5.30 a 1145 lei; eat. S: 1S3.M a 
550 lei; cat. «: 3 701,31 a «o lei; 
cat. 7: 10,25 a 300 lei; eat. 3: 
1 710,75 a «0 lei. Report la cat. 1: 
«B«30 Iei. FAZA A n-a. Cat. A: 
1 variantă 100% — «Dacia 1300“

(70 000 lei) șl 3 variante 25% a 
17 500 lei; cat. B: 1» variante
25% a 10 278 lei; eat. C: 33,75 a 
3 654 lei; cat. D: 137,00 a 900 lei; 
eat. E: 340,75 a 382 lei; cat. F: 
11 144,75 a 40 lei; cat. G: 299,25 a 
200 lei; cat. H: 5 442,25 a 40 leL
Autoturismul „Dacia 1300“ (70 000 
M) a fost ciștigat de Hardal&u 
Eeaterina din Livada, Jud. Arad.

(Prahova) j băieți: 1,
Runceanu (Brașov), 2. 
Dechi (Prahova) 3.

• Iată cum se prezintă con
cursul Pronosport de duminică, 1 
martie 1987, cu partide dta cam
pionatul italian, diviziile A fl Bl 
1. Ascoll — Atalanta ; 2. Brescia
— Roma ; 3. Como — Avellino ; 
4. Empoll — Torino ; 5. Interna- 
zlon-ale — Milan ; 6. Juventus — 
Fiorentina ; 7. Napoli — Sampdo- 
ria ; 8. Verona — udlnese ; I. Ca
gliari — Messina ; 10. Campobasso
— Parma ; 11. Catania — Pisa ; 12. 
Lazio — Pescara ; 13. Taranto — 
Cremonese.

3.

I MARTIE‘87

O TRADIȚIE 
DE RĂSUNET, 

CU MARI ȘANSE 
DE REUȘITA I

îBflGFflea uTflmotmfl 
A MĂRȚIȘORULUI

ULTIMA ZI pen
tru numerele favo
rite este SIMBATA, 
28 februarie I

BANI AUTOTURISM! EXCUBSii 
tN U B > I

• 21 categorii 
câștiguri ;

• Biletele de 25 
lei participă la toa
te extragerile :
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DANIEL DOBRE 
A CÎȘTIGAT Șl 

„CUPA STEAUA"
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LA TENIS
In sala din Calea Ptevaei 

s-« desfășurat ..Cupa Steaua" 
la tenis, concurs rezervat se
niorilor. Cistivătorul concursu
lui a fost Daniei Dobre (TCB), 
aflat la ultimul an de Juniorat, 
care 1-a învins la finală pe 
aolegul său de generație, ste- 
lisrtul Răzvan Itu, eu 6—3. 5—7. 
6—2. Meciul s-a derulat ta 
nota de dominare totală a lei 
Dobre, deși fără realizări t»h- 
nico-tactiice deosebite. După ce 
și-a adjudecat un set, ta 5—2 
fa al doilea, Dobre a avut 
două mingi de.meci, de fiecare 
dată ratînd însă Încheierea par
tidei. Itu a profitat de mo
ment, a egalat la 5, apoi a ciș- 
tigat și setul, pentru ca în cel 
decisiv egalitatea să se frlngă 
la 2—2, cind Dobre a realizat 
un break, după care s-a dis
tanțat. învingătorul a lost mal 
activ, mai sigur pe lovituri, In 
timp ce Itu a apărut fără vla
gă, ou o mișcare prea lentă în 
teren ți fără forță în lovituri. 
De remarcat că sportivul de la 
TCB a repurtat a două victorie 
consecutivă în întrecerile dis
putate pînă acum, după cea 
din „Gupa 16 Februarie".

Nu putem omite faptul că 
principalii favariți ai concursu
lui — Silviu Gorgan, Dârei 
Pop, Adrian Popovid (toți de 
la Steaua) și dinamovistul bra
șovean Bogdan Tonta, toți se
niori — au ieșit din cursă în 
primele tururi.

REZULTATE TEHNICE — 
sferturi : Chiru — Gorgan 6—2, 
6—1 ; Constantinoscu — Pop 
2—6, 7—6, 6—3 ; Itu — Mihai 
Sovar (Steaua) 6—1, 6—0 ; Do
bre — Bogdan Badiu (Victoria 
CCIAG) 6—4. 6—4 : semifinale : 
Dobre — Răzvan Constanti- 
nescu (Victoria CCIAG) 6—1. 
6—4 ; Itu — Florin Chiru (Pro
gresul) 6—4, 6—3 ; finala :
Dobre — Itu 6—3. 5—T. 6—1
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PLENARELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

ilustrează posibilitățile de care 
dispune mișcarea SDortivă din 
această zonă, precum si faptul 
că există o serioasă preocupa
re pentru sporirea calității 
muncii.

6-ar putea crede că. pornind 
de la aceste rezultate de va
loare — care demonstrează că 
Ia nivelul cluburilor si asocia
țiilor se lucrează cu pasiune <6 
sirguintă — a lipsit spiritul au
tocritic. Dimpotrivă, performan
tele realizate au constituit doar 
exemple ce trebuie urmate, 
pentru că s-a spus fără mena
jamente : „Deși am obtinut în 
general rezultate bune, o ana
liză mai temeinică a activității 
de performantă demonstrează 
faptul că în acest domeniu sînt 
Încă multe neajunsuri si lipsuri, 
rezultatele la o serie de ra
muri sportive fiind mult sub 
nivelul cerințelor pe plan na
tional si Internațional, al con
dițiilor create". în acest sens 
au fost citate si sporturi cu 
tradiție în județ. care în anii 
precedent! — comparativ eu 
1986 — au dat deoline sa
tisfacții : fotbal (retrogradarea 
echipelor A.S.A.. Avtntul Re
ghin si Lacu Ursu Sovata din 
cele trei divizii a produs o e- 
videntă insatisfacție in rîndul 
iubitorilor sportului), mlcromo- 
dele. scrimă, lupte libere, atle
tism. caiac-canoe ciclism, te

IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
bțlnui obținut șl el o victorie, cu Briza, 

>1 suc- intr-un record de valoare. Alte
M. performanțe deosebite au realizat 

>nft, > Hanoș și Simon, ambii reabilitați 
tan șl peste noapte, după cursa fără 
ener- nerv de data trecută ; dacă ținem 

i două seama de coeficientul zilei, ce! doi 
lat pe an realizat mari salturi de valoa- 
șlt să re. O altă învingătoare a reuniunii 
forms * fost Voinica, ea izbutind să 
iar V. treacă prima linie de sosire cu 
tortul- prețul ultimului efort
se a-

>e po- REZULTATE TEHNICE -. Curs» 
a, be- I : 1. Voinica (Toduță) 134,6. Co- 
s cum ta etșt. —. Cursa a H-a : 1. Oaza-n 
Sd. N- (Chlș) 133,2. Cota : clșt. 1, ev. 26. 
. ta e- Cursa a Hl-a : 1, Laminor (Popa) 
impio- 132,1 ; 1 Coran ; 3. Verlgarlu. Co
șare a ta : ctșt. —, ev. 28, ord. triplă 183.

Ul doilea start european al promoției 
I LUI STANICI Șl RĂDUCIOIU...
I —văzut de noul antrenor al echipei nationale de juniori, C. Ardeleanu

Selecționata U.E.F.A. ’88 va 
debuta in preliminariile Cam
pionatului European de juniori 
A la 13 mai. Sigur, pînă atunci 
mai este ceva timp, dar nu 
suficient de mult dacă reamin
tim faptul că, pentru a alcătui 
o echipă puternică de juniori, 
sînt necesare numeroase acți
uni de selecție, multe partide 
de verificare. Tocmai pentru 
că generațiile se scfiimbă de 
la an la an. Așa e regula la 
juniori și ea trebuie respectată. 
Dar să revenim la selecționata 
’88. Ea a fost Înființată la în
ceputul anului 1986 și de a- 
tunci a susținut 21 meciuri in- 
terțări. A obținut calificarea 
la Campionatul European B, 
dar, în continuare, rezultatele 
ei au fost contradictorii, Iată-i 
bilanțul : 21 4 3 10, 24 goluri 
marcate, 29 primite. Din a- 
ceastă iarnă, conducerea teh
nică a acestei echipe a fost 
preluată de Constantin Arde
leanu, ajutat de Iosif Varga 
și Alexandru Lazăr. Constantin 
Ardeleanu revine la juniorii 
„tricolori" după aproape opt 
ani...

— Revin cu multă plăcere 
și cu marea dorință de a ob
ține aceleași rezultate pe care 
le-am înregistrat în anii *70. 
cu jucători ca Lung, Crișan, 
Moraru, Cămătaru, Augustin. 
Bălăci, Stoica șl încă mulți 
alții. Nu va fi ușor, o știm 
bine, și m-am convins de a- 
cest lucru chiar după pregăti
rea efectuată recent la Odor- 
hei (în condiții excelente). A- 
colo au fost testați o serie de 
jucători noi și, din păcate, pu
țini au corespuns exigentelor 
firești.

— Echipa are, totuși, rfțiva 
jucători care au corespuns pe 
parcursul meciurilor din 1986: 
Bucur, Răducioiu, Stănici, Stan, 
Minea...

— Știm, dar ei n-au fost 
convocați deoarece s-au pregă
tit cu echipele lor de seniori, 

I divizionare A, și e foarte bi- 
■ ne așa, pentru că instruirea la 
I aceste loturi este superioară 

din toate punctele de vedere.

nis. iudo si haltere. Tinind sea
ma de toate acestea, s-au cău
tat si analizat cauzele care au 
condus Ia nefimpliniri. pentru 
a se adopta cele mai eficiente 
măsuri pentru eliminarea aces
tora. astfel ca si aceste ramuri 
să se alinieze celor care au o- 
ferit performante de un bun 
nivel. S-a subliniat (Eugen 
Bartha. Ana Dendrino. Mircea 
Duca. Florin Bănică. loan Ban- 
tiu s.a.) în această direcție ne
cesitatea ; alcătuirii unor pe
piniere proprii pentru depista
rea si creșterea unor sportivi 
cu calități pentru marea per
formanță ; corelării între exis
tenta la cluburi a unor secții 
de juniori si a celor de seniori 
care să preia ștafeta ; ridicării 
calității antrenamentelor si a- 
sigurarea unei discipline pri
vind prezenta si nartlcinarea 
conștientă a sportivilor la pro
cesul de instruire ; creșterii nu
mărului de antrenamente în 
ciclul săptămînal. a volumului 
de muncă si a intensității a- 
cestora si. nu în ultimul rînd 
a pregătirii individualizate.

Județul Mures dispune, așa
dar. de acele resurse capabile 
să-1 situeze, ta planul perfor
mantei. la o cotă superioară în 
ceea ce privește depistarea si 
lansarea talentelor ce se pot a- 
firma cu pregnantă la marile 
competiții internaționale. Or, 
tocmai această dorință de mai 
bine a fost. în fond, ideea care 
« stat la baza întregii analize.

H I P I S M
Cursa a IV-a : 1. Briza (O. Dumi
tru) 1:29,4 ; 2. Dedițel ; 3. Rovln. 
Cota : clșt. 2,20, ev. 9, ord. triplă 
1135, triplu n—III—IV 272. Cursa a
V- a : 1. sacola (Cblș) 1:33,3. Co
ta : cișt. —, ev. 12. Cursa a Vl-a : 
1. Haneș (Suditu) 1:36,8 ; 2. Fina ; 
3. Strada. Cota : cișt. —, ev. 13, 
ord. triplă 176. Cursa a VH-a : 1. 
Simon (Pătrașcu) 1:38,0 ; 2. Gru
ia ; 3. Porumbița. Cota : cișt. 3, 
ev. 13, ord. triplă 317, triplu V—
VI— VH 1573. Cursa a VIII-a ; 1, 
Hemeiușa (N. Nicolae) 1:34,0 ; 3. 
Iscusit ; 3. Rlzorlu. Cota : cișt. —, 
ev. 32. ord. 60. ord. triplă închisă.

A. MOSCU

PROGRAMUL 
PRELIMINARIILOR 

1987
13 mai : România — Turcia
26 iunie : România — U.R.S-S.
28 octombrie : U.R.S.S. — 

România
11 noiembrie : România — 

Austria
1988

27 aprilie : Austria — Româ
nia

14 mai : Turcia — România

Revenind la trialurile-test de 
pînă acum, pot spune că doar 
șase jucători au fost reținuți; 
Hanganu (Corvinul), Dragnea 
(Viitorul Tg. Mureș), Cardaș și 
Moldoveanu (Mecanica Fină), 
Simion și Jeler (Viitorul Bucu
rești). Există însă multe pos
turi deficitare și, foarte cu
rios, în compartimentul defen
siv...

— Cum vor decurge pregă
tirile, in continuare, pină la 
primul meci din preliminarii 7

— Următoarea acțiune este 
programată la 25—26 februa
rie la Lugoj (meciuri cu Mi
nerul Oravița și C.S.M. Lugoj). 
Și pentru că, împreună cu co
legii Varga și Lazăr, nu vrem 
să renunțăm ușor la unii din
tre componenții lotului de a- 
nul trecut, am hotărît să for
măm o echipă nouă, alături de 
cea care a susținut meciurile 
lui 1986. La fel vom face și 
la acțiunea din 9—11 martie 
(meciuri cu divizionare „B"). 
Va fi o confruntare paralelă 
între două echipe din care vor 
fi reținuți cei mai buni.

— Ce se știe acum despre vi
itorii adversari ?

— Doar că echipa U.R.Ș.S., 
foarte puternică, a cîștigat re
cent Turneul Granatkin, în 
sală, la Leningrad, întrecînd 
ușor echipele U.R.S.S. II, Sue
diei și R. D. Germane. Dar noi 
ne pregătim pentru a ne juca 
deciși șansele... Cu atît mai 
mult, cu cît la juniori (mai 
ales) de zeci de ori calculele 
hîrtiei au fost infirmate, îavo- 
riții fiind Învinși de out-siderl...

Fără îndoială. Și să nu uităm 
că, in preliminariile preceden
te, „tricolorii" au reușit trei 
puncte din patru în disputa 
eu echipa sovietică și patru 
din patru în fața juniorilor 
turci.

Laurențiu DUMITRESCU

STEAUA iNTlLNEȘTE PE DINAMO KIEV
(Urmare din pag 1)

întregul lot este apt de Joc. 
Primul întîlnit de noi după 
sosirea la Monte Carlo a tost 
antrenorul Anghel Iordănescu. 
El ne-a spus, printre altele: 
„Am cercetat îndelung Jocul e- 
chipei Dinamo Kiev. Ne dăm 
seama că această formație dis
pune de mai mult de 15 jucă
tori de aceeași clasă interna
țională, care — cu excepția 
portarilor — pot evolua în ori
care post de cîmp. Vom face 
Insă totul pentru ca întîlnirea 
noastră cu Dinamo Kiev să 
reprezinte nu numai o exce
lentă propagandă pentru fot
balul românesc în ceea ce pri
vește spectacolul fotbalistic, ei. 
în același timp, să ducă la o 
performanță în premieră pen
tru fotbalul din România. în
cheiem pregătirile luni seara 
și sper să prezentăm — deoa
rece nu există nici o indispo
nibilitate la această oră — for
mația cea mai bună**. La ieși
rea din hotelul „Piazza Beach" 
drumurile noastre s-au încru
cișat cu ale lui Pițurcă : „Știu 
că se așteaptă de la mine im
portantele goluri ale victoriei. 
Știu că la Tokio am ratat din 
poziții ideale. Sper ca de data 
aceasta să contribui ca echipa 
noastră să aducă României o 
performanță de prestigiu în- 
tr-o întîlnire extrem de grea". 
Altă declarație aparține lui 
Hagi : „M-am încadrat destul 
de repede în jocul echipei 
Steaua, mă simt capabil să fac 
față acestei finale de e deo
sebită dificultate, în care spe
răm să realizăm nu numai un 
fotbal de ridicată valoare, cî 
și performanța care se așteap
tă de la noi". Lăcătuș ne asi
gura că toți coechipierii lui 
sînt gata de start și că se vor 
angaja cu toate forțele ți ca
pacitatea lor In această partidă 
decisivă.

Dinamo Kiev se află, de a- 
semenea, la Monte Carlo cu 11 
dintre jucătorii care au făcut

REUȘITE PE GAZON,
DAR Și IN BĂNCILE AMFITEATRELOR

. Nu spunem o noutate *- 
firmînd că, pentru obține
rea unor rezultate valoroa
se în fotbalul de perfor
manță, este necesară o pre
gătire susținută, este nevoie 
de adevărate sacrificii din 
partea sportivului pentru 
ea el să atingă cotele cele 
mal inalte privind pregăti
rea fizică și tehnico-tactică. 
E nevoie, deci, de un mare 
volum de muncă, iar aces
ta firește, necesită mult, 
foarte mult timp.

Dispun de acest timp ju 
cătorii echipelor noastre 
studențești divizonare? Este 
o întrebare firească, avtad 
ta vedeje ră programa de 
învătămînt. care urmărește 
formarea unui student în
zestrat cu cele mat înalte 
cunoștințe, reclamă ore în
tregi de studiu, pasiune si 
dăruire din nartea tînărului 
(Să amintim că in campio
natele Diviziei A si B par
ticipă nu mai puțin de 5 
echipe studențești: Sportul 
Studențesc, Universitatea 
Craiova, „U" Cluj-Napoca, 
Politehnica Timisoara si 
Politehnica Iași). Adevărul 
este că relația fotbal-tnvă- 
tătură nu este deloc simplă 
si că. uneori, studenții-fot- 
baliștt nu reușesc aă împle
tească armonios sarcinile ce 
le revin in cele două acti
vități. De altfel, nu un sin
gur antrenor (și nu o sin
gură dată!) ne-a împărtă
șit regretul față de partici
parea necoresounzătoare a 
unor sportivi (studenți în 
același timp) la procesul de 
instruire, aceștia nedepu- 
nlnd eforturile cerute de 
marea performanță. în ma
rea lor majoritate, jucători! 
încercau să so dezvinovă
țească, ară tind că obligațiile 
lor. legate de procesul de 
învătămînt. le cer mult 
timp. Ii împiedică să parti
cipe susținut la antrena
mente. Or. calitatea muncii 
nu este în nici un caz la 
nivelul cantității cerute, do
vadă în acest sens fiind si 
fantul că. în ultima vreme,

parte din lotul reprezentativ al 
Uniunii Sovietice, care a evo
luat, săptămîna trecută, în 
compania echipei Țării Galilor 
(vă reamintim rezultatul: 0—0). 
Nouă dintre -ei au intrat în 
teren: Cianov, Baltacea, De
mianenko, Iakovenco, Kuznețov, 
Zavarov, Raț, Belanov și Evtu- 
șenko. Blohin și Mihailicenko, 
care au făcut de asemenea de
plasarea, nu au fost întrebu
ințați, iar Besonov, accidentat, 
care rămăsese acasă, a venit 
totuși la Monte Carlo împre
ună cu ceilalți jucători de la 
Dinamo Kiev. Antrenorul Va
ier! Lobanovski se arată în
crezător în șansele echipei lui, 
dar nu neglijează să amin
tească forța de joc, mai cu 
seamă ideea modernă pe care 
Steaua o aplică în fotbalul ei.

în privința formației, s-ar 
putea să existe unele surprize 
de ultimă oră, cum ar fi de 
pildă utilizarea lui Kuznețov 
în fața fundașilor centrali, si
tuație în care Evtusenko ar 
urma să devină fundașul cen
tral la marcaj. Ar fi una din 
variantele formației. Dar ma
joritatea comentatorilor pre- 
zențl aici sînt de părere că 
Lobanovski se va opri pînă 
la urmă asupra „ll“-lui pe 
care l-a utilizat In marea ma
joritate a partidelor din Cupa 
Cupelor din ediția precedentă 
și mai cu seamă asupra acelei 
formații care a dus la cîști- 
garea, în anul 1986, a titlului 
de campioană a Uniunii Sovie
tice.

La Monte Carlo, finala Su- 
percupei europene prilejuiește 
o serie de reuniuni ale fo
rului continental. Președintele 
U.E.F.A., Jacques George, so
sit luni la Monte Carlo, a 

STEAUA BUCUREȘTI : Stîngaciu — Iovan, Bumbescu, 
Belodedici, Bărbulescu — Bălan, T. Stoica, Bolîinî, Hagi — 
Lăcătuș, Pițurcă.

DINAMO KIEV : Cianov — Besonov, Baltacea, Kuznețov, 
Demianenko — Evtușenko, Iakovenko, Raț, Zavarov — Be
lanov, Blohin (Mihailicenko).

din loturile reprezentative 
au făcut parte Duțini jucă- 
tori-studenți. Pe de altă 
parte, nici la facultate lu
crurile nu mergeau mai bi
ne, tot lipsa de stăruință si 
de hărnicie fiind la -origi- 
nea insucceselor.

în contrast cu cele arăta
te, pot fi date însă destule 
exemple de jucători care, 
animați de dorința de a 
învăța (bine și chiar foar
te bine), dar și de a face 
sport de performanță, nu 
și-au precupețit eforturile 
nici într-o direcție, nici în 
cealaltă, reușind să ciștige 
admirația tuturor pentru 
succesele obținute la exa
menele din amfiteatre si de 
pe stadioane. Astfel de e- 
xemple întîlnim printre ju
cătorii care au părăsit ga
zonul. cazul apreciaților 
studenți-jucători Andrei' Ră- 
dulescu, Ion Ciosescu, Con
stantin Dinulescu, Mircea 
Luca. Traian Georgescu, 
Mircea Dridea, Mircea Ne- 
șu. Pavel Marcu. Remus 
Cimpeanu, Constantin Ște
fan, Simion Surdan, Petre 
Mehedintu, Romulus Petres
cu, Stelian Anghel. Dar si 
astăzi avem multe aseme
nea frumoase exemple: 
Burchel si Terhes (Sportul 
Studențesc). Iașko. Fîșic și 
Dobrotă (,.U“ Cluj-Napoca), 
Bolba, Moise, Pascu si 
Șunda („Poli" Timișoara) 
M. Radu, Frîncu si L Con
stantin (Politehnica Iași), 
O. Grigore și Hîncu (Petro
lul Ploiești și ei studenți 
la zi). Si lista nu este com
pletă.

Poate funcționa perfect 
relația ștudent-fotbalist de 
performanță? Numeroasele 
exemple de mai sus de
monstrează că da. Dar nu
mai centru aceia care iu* 
besc cu adevărat și fotbalul 
si. ta același timp, sînt con- 
stienti de faptul că trebuie 
să se pregătească susținut 
Si ne plan profesional pen
tru a deveni oameni utili 
și anreciați in societatea 
noastră.

Gheorghe NERTEA 

anunțat pentru miercuri, Ia' 
ora 10, o conferință de presă, 
în cadrul căreia se vor face 
o serie de importante comu
nicări privind activitatea foru
lui continental.

în privința modalității de 
departajare a finalistelor, se 
aplică sistemul devenit clasic, 
în caz de egalitate după 90 
sau 120 de minute, se vor exe
cuta serii de lovituri de la 11 
metri.

Așadar, Steaua întîlnește 
marți seara una dintre cele 
mai puternice formații de club 
de pe glob. Dar ea nu mai 
poate să fie de fel impresio
nată de cartda de vizită a 
unui adversar. Suita echipelor 
pe care le-a înfrînt sau pe 
care le-a avut partenere e atît 
de mare și atit de impresio
nantă incit Dentru ea nu mai 
există partenere de întrecere 
care s-o poată pune In dificul
tate. Chiar și în acest Joc 
Steaua poate să-ți impună 
punctul de vedere, care repre
zintă mai cu seamă o mărire 
a rapidității acțiunilor, un 
procentaj mult mai ridicat al 
fructificării situațiilor de mar
care.

Sutele de mii de iubitori ai 
fotbalului din România așteap
tă cu nerăbdare această a treia 
apariție a campioanei României 
și Europei pe cea mai înaltă 
scenă a performanței de club 
și internaționale. Steaua a ară
tat întotdeauna că știe să-și 
apere prestigiul și mai ales că 
știe să joace marile finale. 
Sîntem convinși că așa va fi 
și marți seara pe frumosul 
stadion Luis II. Să-i dorim din 
toată inima succes !

Iată formațiile anunțate de 
cei doi antrenori :



cocurile Mondiale Universitare de iarnă

GAZDELE DOMINĂ, PlNĂ ACUM,
• Ludmila Milanova - învingătoare la slalom uriaș • Sub aj- 

teptări, cele două sportive ale noastre • Astăzi intră In concurs 

schioarele fondiste

STRBSKE PLESO, 23 (prin 
telefon, de la trimisul nostru). 
Ziua a treia a Jocurilor Mon
diale Universitare de iarnă, ce 
se desfășoară în mai multe sta
țiuni montane din Munții Ta
tra. a fost rezervată orobei fe
minine de slalom uriaș, în cane 
s-au stabilit medaliații, și, în 
continuare întrecerilor de pati
nai artistic, hochei si combi
nată nordică, acestea din urmă 
stabilind deocamdată doar cla
samente intermediare. Slalomis- 
tele care au luat startul — din
tre ele. multe evoluînd în sis
temele de Cupă Mondială si în 
Cupa Europei, avind deci o va
loare certă — au oferit un 
spectacol agreabil. în ciuda u- 
nor condiții naturale vitrege de 
întrecere: vînt puternic pe por

țiunea superioară a pîrtiei. vi
zibilitate redusă, ninsoare des
tul de deasă. In Drim-olan s-a 
situat concurența dintre «chi
oarele alpine iugoslave si cele 
cehoslovace centru ocuparea 
primului loc. Au avut cîstlg de 
cauză gazdele, care s-au impus 
clar în cele din urmă, cucerind 
atât medalia de aur. cit si pe 
cea de argint, prin Ludmila 
Milanova (20 ani. studentă la 
Facultatea de educație fizică 
din Praga). care a dominat 
ambele manse, si Ivana Vale- 
sova (19 ani). De altfel, repre
zentantele celor două forte ale 
schiului mondial au ocupat în 
bloc șapte locuri din fruntea 
ierarhiei prima „intrusă" din 
altă tară fiind poloneza Katar- 
zyna Szabranska (locul 8). Cele

• FIȘIER 9 FIȘIER 9 FIȘIER • FIȘIER •
HOCHEI. Grupa A: R.P. Chineză — Coreea de Sud 8—1, U.R.S.S. — 

Canada 4—3; clasament: 1. U.R.S.S. 4 p, 2. Canada 2 p, 3. R.P. Chineză 
2 p. 4. Coreea d*- Sud 0 p. Grupa B : Finlanda — R.PJ). Coreeană 
4—4 (1), Cehoslovacia — Iugoslavia 14—1 ; clasament : 1. Cehoslovacia 
6 p, 2. Japonia 2 p, 3. Finlanda 1 p, 4. R.PJJ. Coreeană 1 p, 5. Iugo
slavia 0 p. Mal e de disputat o etapă ta cadrul acestei faze. Primele 
două clasate din fiecare grupă vor participa la o grupă finală.

PROBELE ALPINE
două sportive ale noastre au 
plecat cu următoarele poziții 
de start: Ichim — 28. Parate — 
39. dictate de numărul redus 
de puncte F.I.3. cu care erau 
creditate înaintea întrecerii. în 
ciuda antrenamentelor reduse 
ca număr, efectuate de ambele 
schioare în ultimele sezoane, 
ne-am îi așteptat ca. totuși, ele 
să se autodepăsească. ocupînd 
în final poziții superioare celor 
cu care au luat startul. Doar 
Delia Parate a reușit să salte 
zece locuri, ambele concurfnd 
însă slab, neconvingător, fără 
aplombul care ar fi fost nece
sar în această situație. In con
secință. locuri care nu au ară
tat progrese clare. Să sperăm 
că cele două manse de slalom 
care vor urma vor marca revi
rimentul așteptat

Mîine (n.r. azi) intră pe pista 
de alergare fetele noastre pen
tru proba pe 5 km. Pozițiile pe 
care Hangan. Reit, Drăgus- 
Hoha si Bako le vor obține în 
această cursă vor definitiva 
trioul care va concura în proba 
de ștafetă, adică aoolo unde 
speranțele noastre sînt mai în
dreptățite în ocuparea unui loc 
fruntaș.

Radu TIMOFTE

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
LIEVEN. Multe, chiar toarte muMe 

surprize eu lost Înregistrate la re- 
eentete Campionate Europene de 
aUettsm ta sală 1 Dacă, spre •- 
xevnplu, olandeza Nelly Fiere-Co- 
omaa și-a adjudecat, aproape fi
resc, pentru a treia oară consecu
tiv titlul de cea mal rapidă sprin
teră de pe continent, clștiglnd 
clar cursa de 60 m, dacă ștefk* 
Kostadtnova a obținut o victorie 
absolut previzibilă la săritura ia 
înălțime, tn schimb alte rezultate 
stat neașteptate. Astfel, lată-1 pe 
francezul Brune Marle-Kose ob- 
țlnlnd un nescontat succes ta 
cursa de 200 m, la capătul căreta. 
cu 20.30 a, a Înregistrat șl un nou 
record al lumii, in timp ce com
patriotul «ău, necunoscutul Serge 
Helan a cîștlgat trlplusaltul, Îna
intea marilor favorlțl — bulgarul 
Hristo Markov și sovieticul Niko
lai Musienko, recentul record
man mondial, pe elvețlanca San
dra Gasser, șl ea o necunoscută, 
tntrectnd-o la finiș pe campioana 
de sală de la Madrid. sovietica 
Kitova, sau chiar pe finlandezi 
Aarto Bryggare, învingător net la 
60 mg, tn fața tavorlților britanici. 
Dar lista aceasta a surprizelor 
este tacă mal mare : cum ar fi, 
spre exemplu, șl neclasarca ta fi
nale a unora dintre campionii a- 
nulul trecut, de la Madrid — bel
gianul Roland Desruelles la 60 m. 
Cornelia Oschenakt (R.D.G.) la 60 
mg etc.

Iată acum rezultatele ultimei re
uniuni : femei : 60 m : Nelly Fle- 
re-Cooman (Olanda) 7,01, Anetta 
Nuneva (Bulgaria) 7,06, 3. Marile» 
G3hr (R.D.G.) 7,12 ; 200 m : Kirs
ten Bmmelmann (R.D.G.) 23.10,
Blanca Lacambra (Spania) 23,10 I, 
3. Marie-Chrlstlne Cazier (Franța) 
33,40 ; 400 m : Marla Plglntna
(U.R.S.S.) 51,27, Glsela Ktnzei
(R.F.G.) 52,20, Cristina Perez (Spa
nia) 52,63 : 800 m : Christina
Wachtel 1:59,89, 2. Slgrun Wodars 
(ambele R.D.G.) 2:00.50, Llubov
Kirlucina (U.H.S.S.) 2:01,85 ; 1500
m : Sandra Gasser (Elveția) 4108, 
75, Svetlana Kitova (U.R.S.S.) 4:09, 
61, Ivana Waiterova (Cehoslovacia,

IM.» ; 1 km marș : Natalia Dm>> 
troșenke (UJLSAJ 13:57,5», <3**, 
liana Satae (ItaUa) 12:59.11, Moal
ea Qunnamon (Suedia) 13 M, 411 
înălțime : Stefka Kostadtnova
(Bulgaria) 1,97 m, Tamara BIkova 
(U.RJSJSJ 1,94 m, Susanna Bayer 
(RJO.G.) 44 Elzbleta Tryllnaka 
(Polonia) 141 m ; bărbați : 2N m 6 
B. Marie-Rose (Franța) 20,36, 2. V. 
Krilov (U.R-S-SJ 20,53, J. Reg»» 
(M. Brit.) 20,54 ; 400 m : T. Bea- 
nett (M. Brit.) 46,», M. Harizano» 
(Bulgaria) 46,0», P. Harmswort» 
(M. Brit.) «42 ; 800 m : R. Drup
pers (Olanda) 1*8,12, VI. Gr«- 
dln (U.R.S.S.) 1:49,14 A. Suhonea 
(Finlanda) 1:4»,36 ; 3000 mil.*, 
L. Gonzales (Spania) 7:52,27, D. 
Baumann (R.F.G.) 7:53,93, P. Thla- 
bauh (Franța) 7:54.03 ; I km 
marș : L Pribllnec (Cehoslovacia) 
11:08,44, R. Weigel (EUD.GJ 
19.-00.93, R. Mrazek (Cehoslovacia» 
1930,77, 00 mg : A.Bryggare (Fl»- 
landa) 7,59, C, Jackson 7,63, K. 
Walker (ambH M. Britanic) 7.651 
prăjină : T. Vlgneron 5,85 m, M. 
Salbert (ambH Franța) 5,85 m, X. 
Kotaaa (Polonia) 5.80 m.

Apropierea „mondialelor" da 
sală (Indianapolis, 7—8 martie) 
se tace tot mal simțită...

ACTUALITATEA ȘAHISTÂ

• La Edmonton, în prima zi a 
campionatelor Canadei, Bea 
gohason șl-a egalat recordul 
mondial ta proba de 60 m, ca 
timpul de 6,44. Alte rezultate a 
masculin : 400 m : Andre Smit* 
«7,65 ; 1500 m : Scott Robertson 
— 1:46,93 ; lungime t Kyle McDuf
fie — 7,73 m ; feminin : 60 m 1 
Angela Taylor — 7,13 ; înălțime 2 
Debbie Brffl — 1,89 m ; 400 m» 
Esnle Lawrence — 52,82.

• Cu prilejul unul concurs den- 
f&șurat la Shanghai, atleta Soi 
Xfaimet a stabilit un nou record 
al R. P. Chineze, pe teren aco
perit, tn proba de aruncarea gre
utății, cu performanța de 16.39 m.

SLALOM URIAȘ Feminin (300 m diferență nivel, manșa l 44 porți, 
manșa a II-a 42 porți ; 58 concurente înscrise, au terminat cursa 51) : 
1. Ludmila Milanova (Cehoslovacia) 2:07,88 ; 2. Ivana Valesova (Ceho
slovacia) 2.08.67; 3. Andreja Leskovec (Iugoslavia) 2:08,95, ...29. Della 
Parate 2:20.99 ..32. Liliana Ichim 2:22,42.

PATINAJ ARTISTIC. Dans, figuri obligatorii: Kathrlne Beck — C. 
Beck (Austria), Maja Uzova — A. Julln (U.R.S.S.) 0,6 ; Svetlana LAa- 
tlna — G. Șur (U.R.S.S.) 1,8 ; masculin, figuri obligatorii : Fedronlc 
(Franța) 0.6 ; Egorov (U.R.S.S.) 1,2 ; Barna (Cehoslovacia) 1,8.

COMBINATA NORDICA, proba de sărituri (19 concurență) : 1. Ko- 
damo (Japonia) 206.1 p ; 2. Kllnko (Cehoslovacia) M5,6 ; 3. Hunger 
(R.D.G.^ 20’. 9 D.

Barajul pentru calificarea la 
Turneul Interzonal de șah, care 
se dispută la Varșovia, este do
minat de șahistul nostru Mihail 
Marin. El a cîștigat ambele 
partide ale primului tur (ou 
albele la Kirill GeorgLev, tn- 
tr-o apărare Grunfeld, și cu 
negrele la Wlodimlerz Schmidt.

Intr-o indiană Hromadka) și 
conducă în clasament cu 2 
puncte. Partida dintre Geoiogiev 
șl Schmidt s-a încheiat remi
ză. Turul al doilea începe cu 
întîlnirea Georgiev — Marin. 
Lui Marin îl este suficientă o 
singură remiză pentru a obține 
calificarea la „Interzonal".

„MONDIALELE*1

DE TENIS DE MASĂ

C.M. DE HANDBAL MASCULIN, GRUPA B

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂu a
Intensă activitate tn sporturile trecerile de blatlon ale Jocurilor 

de lamă : Olimpice de iarnă.

OBERSTDORF • In această sta
țiune vest-germană au avut loc 
C.M. de schi nordic, ediția a 36-a. 
Au participat sportivi din 29 țări. 
Cîteva rezultate : FEMEI : 20
km : i. Marie-Helene Westib
(Suedia) 57:20,5, 2. Anfisa Rețto- 
va (U.R.S.S.) 57:47,6, 3. Larisa
Ptistina (U.R.S.S.) 58:28,7 ; băr
bați : 50 km : 1. Maurilio de Zoii 
(Italia) 2.11:27,2, 2. Th. Wassberg 
(Suedia) 2.11:49,5, 3. Torgny Mo- 
gren (Suedia) 2.12:51,1 ; COMBI
NATA NORDICA : 1. Torbjorn
Lokken (Norvegia) 423,80 p, 2 
Kerry Lynch (S.U.A.) 422,75 p, 3. 
Trond Bredesen (Norvegia) 422,48 
p, echipe : 1. R.F. Germania 1261, 
04 p, 2. Norvegia 1278,90 p, 3. 
U.R.S.S. 1287,18 p ; SĂRITURI : 
trambulina de 70 m : 1. Jlri
Parma (Cehoslovacia) 224,4 p (89,5 
m 4-87 m), 2. Mattl Nykaenen 
(Finlanda) ‘216,5 p (77 m+87 m). 
3. Vegard Opaas (Norvegia) 215,8 
p (90 m-f-85,5 m), trambulina 90 
m : 1. Andreas Felder (Austria) 
216 p (no m+112,5 m), 2. Opaas 
203,3 p (iu m+111 m), 3. Ernst 
Vettorl (Austria) 207.0 p (108,5 m 
4-109 m), echipe : 1. Finlanda 
634,1 p, 2. Norvegia 598.0 p, 3. 
Austria 587.5 p.

MONTREAL 9 Proba de 20 
km din cadrul concursu
lui internațional de bla- 
tlon de la Calgary, contînd 
pentru „Cupa Mondială", s-a în
cheiat cu victoria sportivului so
vietic Valeri Medvețev, cronome
trat în 55:12,70. Pe locurile urmă
toare s-au situat blatlonlștil din 
R.D. Germană Matthias Jacob — 
55:52,70 șl Andre Sehmisch 56:18,4O. 
Concursul s-a desfășurat pe pîr- 
tia oare va găzdui anul viitor în-

SAEAJEVO • „Mondialele- de 
sanie pentru juniori : băieți, indi
vidual : Herbert Plankenstelner 
(Italia) 2:05,352 ; dublu : R.D. 
Germană 1:11,039 ; fete, Indivi
dual : Jana Bode (R.D.G.) 
1:44,999.

CRANS MONTANA • Campio
natele Elveției la slalom
uriaș au prilejuit victorii 
pentru Pirmin Zurbriggen
(2:42,75) șl Vrenl Schnei
der (2:28,82), clasată înaintea 
Măriei Wallsser (la 2,67 s) șl a 
Mîcheled Flgl-nl (la 2,77 s).

MOSCOVA • In campionatul u- 
nlonal de hochei pe gheață, echi
pa ȚSKA Moscova a obținut cea 
de-a 28-a victorie, clștigînd cu 
scorul de 6—0 (0—0, 5—0, 1—8)
meciul disputat în compania for
mației Dinamo Moscova. Alte re
zultate : Dinamo Riga — Sparbak 
Moscova 4—1 (2—0, 1—0, 1—1) ; 
Hlmik Voskresensk — Torpedo 
Gorki 11—3 (4—0, 5—1, 2—2) ;
Sokd Kiev — SKA Leningrad 
2—5 (0—1, 1—3, 1—1). In clasa
ment, după 31 de etape, continuă 
să conducă detașat ȚSKA Mos
cova — 58 p, urmată de Dlnamo 
Moscova — 46 p.

BEIJING o Desfășurat la Jilln 
(RJ>. Chineză), campionatul de 
hochei pe gheață al Asiei șl O- 
ceanleî, pentru juniori, a fost 
cîștlgat de selecționata R.P. Chi
neze — 6 p, urmată de formațiile 
R.PJD. Coreene, Japoniei — cîte 
6 p (departajate de golaveraj) șl 
Australiei — 2 p. în ultima zi a 
competiției s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Japonia — 
R.P. Chineză 3—2 (2—1, 1—1,
0—0) ; R.P.D. Coreeană — Aus
tralia 14—4 (4—0, 5—2, 5—2).

Rezultate în grupa semifina
lă 2 a C.M. masculin de hand
bal : Cehoslovacia — Bulgaria 
21—21 (9—8) ! : Danemarca —
S.U.A. 23—15 (8—7), R.F. Ger
mania — Elveția 22—17 (9—10). 
CLASAMENTE : gr. 1 : L

UJLSJ3. < p (+32), 2. Polonia 
6 (+20), 3. România 4, 4.
Franța X 5. Norvegia 0, 8.
Italia 0 ; gr. 2 : 1. Danemarca 
5 (+17), 2, Cehoslovaca 5 (+10),
X R.F.G. 4, 4. Elveția 3, 5.
Bulgaria 1, «. S.U.A. •

în întrecerea pe echipe a 
C.M. de tenis de masă de la 
Delhi (India), pentru locurile 
1—8, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : feminin i 
Ungaria — U.R.S.S. 3—0, R-P. 
Chineză — Iugoslavia 3—1, Co
reea de Sud — Japonia 3—0, 
Olanda -----  R.P_D. Coreean*
3—1 5 masculin : R. P. Chine
ză — Japonia 5—0, Iugoslavia— 
Taiwan 5—2, Suedia — R.F.GL 
5—4, RJ*J3. Coreeană — Po
tenta 5—4.

• PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT • PE
BASCHET « In meci contînd 

pentru turneul final al „Cupei 
Campionilor Europeni" (mascu
lin), echipa sovietică Jalghiris 
Kaunas a întâlnit, pe teren pro
priu. formația B.C. Zadar. Bas- 
chetbaliștii iugoslavi au cîștlgat 
cu scorul de 88—70 (41—20), avîn- 
du-1 ca principal realizator pe 
Petar Ponovlci, care a înscris 22 
de puncte. Din echipa gazdelor 
a lipsit cunoscutul jucător Ar- 
vldas Sabonis. ® In turneul fi

nal al „C.C.E." ecnipa franceză 
B.C. Orthez a învins pe teren 
propriu, cu scorul de 84—82 (40— 
39), formația Real, Madrid

TENIS ® Turneul Internațional 
de la Indian Wells (S.U.A.), con- 
tind pentru „Marele Premiu" 
s-a încheiat cu victoria campio
nului vest-german Boris Be-ker 
care a dispus. în finală, cu 6—4 
6—4. 7—5, de suedezul Ștefan 
Edberg. în finala probei de du-

CAMPIONATE, CUPE
SUBPBIZA ta optimile de fina

lă ale Cupei Angliei : Wimbledon
— Everton 3—1 1 învinșii au des
chis scorul prin Wilkinson, după 
care Wimbledon a punctat de 3 
ori, prin Hodges, Fashanu șl Sa
yer. Everton a ciștigat ultima oară 
Cupa Angliei tn 1984.

IN SPANIA (et. 28), F.C. Barce
lona n-a reușit să cîștlge la Las 
Palmas (0—0). De 5 ani catalanii 
n-au obținut victoria, în deplasa
re, cu această formație ! Real Ma
drid a dispus greu de Cadiz (2—1), 
grație golurilor marcate de Hugo 
Sanchez, care ta ultimul minut 
de joc avea să fie eliminat I 
Alte rezultate : Bilbao — Se
villa 0—1 !, VaRadolld — Sa ba
il eU 1—0, Espanol — Mallorca 3—1, 
Murcia — Santander 2—L Gljon
— Osasuna 3—0, Zaragoza — Real 
Socledad 1—0, Betls — Atletico 
Madrid 2—1. In clasament : F.C. 
Barcelona 42 p. Beal Madrid 39 p. 
Espanol 36 p.

ECHIPELE fruntașe au obținu» 
noi victorii ta etapa a 20-a din 
Portugalia : Benfica — Elvas 2—0, 
Salgueiros — F.C. Porto 0—3. Tn 
schimb, Guimaraes, pe teren pro
priu, n-a reușit decît 0—0 cu Fa- 
rense. Alte rezultate : Portlmonetn- 
se — Sporting 1—1, Chaves — 
Maritimo 3—1, Belenenses — Bo- 
avlsta 1—2, Academica — Braga 
0—0, Rio Ave — Varzlm 1—1. Tn 
clasament : Benfica 34 p. F.C. 
Porto 32 p, Guimaraes 31 p.

ALTE REZULTATE, ȘTIRI
• Meciuri amicale : Glasgow 

Rangers — Bordeau» 3—2 (au

SCURT • PE SCURT 9
blu, cuplul francez Guy Forget 
— Yannick Noah a întrecut cu 
6—4, 7—6 perechea vest-germanâ 
Boris Becker — Eric Jelen.

TIR $ Campionatele Europene 
(aer comprimat) se vor desfă
șura anul acesta la Bratislava 
în perioada 26 februarie — 2 
martie,’ la compet'tie urmînd să 
participe, în probe e de pistol 
și sportivii români Sor n Babii 
Anișoara Matei. Ana Ciobanu si 
Elena Taciuc.

marcat Woods, Fleck șl So un ess. 
respectiv Toură șl Vujovlcl). A In 
turneul de Bangkok : R.PJD. Co
reeană — o selecționată a U.R.S.S. 
1—0, Thailanda — Om» 
3—0. • Bchdpa Rapid Viena, afla
tă în turneu în Italia n-a putut 
juca zilele trecute cu Campo basso 
din cauza... zăpeziJ • între W 
februarie șl 1 martie va avea loc 
în orașul Arco (Italia) un turneu 
cu participarea echipelor Juven

tus, Milan, NapoH, Fiorentina, Re
al Madrid șl Bayern Mdnchen.
• Criză de antrenori pentru... se
lecționata Braziliei. Președintele 
Confederației braziliene de fotbal. 
Guimaraes, nu este de acord cu 
numirea lui Cilinho, acesta ur- 
mînd să pregătească echipa olim
pică a Braziliei, după cum a de
clarat vicepreședintele acestui for* 
Abl Chehid.

Stop-cadru GARY
Clnd Barcelona a anunțat, 

înaintea Mundialulul. trans
ferarea lui Lineker, la clubul 
catalan nu puțini erau cei 
care apreciau că noua achi
ziție na poate fi mai utilă 
decît Archibald șl, în nici un 
caz. decît Schuster. Replica 
liud Lineker a fost promptă: 
titlul de golgeter la MundiaL 
Iar, ulterior, prestațiile sale 
din campionat au risipit și 
părerile celor mai sceptici, 
ce considerau că Lineker a 
devenit golgeter la C.M 
mal grație hat-trick-ului
fata echipei lui Boniek. care 
se gîndea deja 1» turul ur
mător. Că 
aproape că 
zunar este 
meritul lui 
înscris 14 
clnd actuala 
neliniștită 
fată de 
toare s-a 
și-a făcut 
Deznodămlntuî 
Barcelona — 
3—2, 
torilor fiind înscrise 
ful englez.

Ascensiunea Lui 
care în noiembrie 
a împlinit 26 de 
a început acum vreo treî ani.

LINEKER (Anglia)

■au
ri

acum) Barcelona 
are titlul în bu- 
ln bună parte șl 
Lineker 
goluri) 

lideră

(care a 
Atunci 
privea 

cum avansul său 
principala urmărl- 
redus. tn scenă 
apariția Lineker, 

îl cunoașteți: 
Real 

toate golurile
Madrid 

învi-ngă- 
de vîr-

Lineker, 
trecut 

ani.

pe dnd evolua la Lei
cester. Pofta să de gol cu 
totua remarcabilă i-a atras 
atenția lui Bobby Robson, 
care n-a ezitat să-] utilize
ze în linia de atac a Angliei. 
A urmat, tn 1985, transferul 
la Evertom. Titularizarea lui 
Lineker a însemnat însă în
depărtarea lui A. Gray, unu) 
dintre favorttii tribunei, ceea 
ce a făcut, ca proaspăta achi
ziție să fie primită cu răcea
lă. chiar cu ostilitate. Dar, 
rapid, Lineker a intrat in 

_ inimile suporterilor, despărți
rea de clubul din Liverpool 
declanșînd multe regrete.

Ultima ispravă a Iul Line
ker ați aflat-o: patru goluri, 
pe «Santiago Bemabeu". ev 
Spania. Patru goluri în poar
ta colegului de dub Zubl- 
zarreta. După Turcia șl Po
lonia. Spania este cea de a 
treia reprezentativă, într-un 
an si jumătate, căreia Line
ker îl înscrie cel puțin trei 
golurlf Această ultimă per
formanță constituie un argu
ment în plus pentru eeî ce 
susțin că Lineker, balonul de 
argint în *86. este, la această 
oră. cel mai bun vîrf de £
atac din lume <,

Mîhai CIUCA '!
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