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Spartachiada de iarnă REZULTATE MERITORII ALE SPORTIVILOR
a Armatelor Prietene NOȘTRI IN

® Patrula militară - medalie de argint # Medalie
de bronz pentru Vili Podaru la combinată alpină

5 (prin telefon), 
întrecerilor celei

PREDEAL, 
Ultima zi a 
de-a Xl-a ediții a Spartachia- 
dei de iarnă a Armatelor Prie
tene ne-a adus din nou satis
facția unor meritorii rezul
tate ale sportivilor români. în 
proba de patrulă militară des
fășurată în Valea Rîșnoavei e- 
chipa României alcătuită din 
Mihai Radulescu, Vasilc Beje- 
naru, Gheorghe Vasile, Șandor 
Cscdo și Nicolae Șerban a avut 
o comportare foarte bună, reu
șind in final să se situeze pe 
locul secund, după puternica 
formație a U.R.S.S. La prima 
trecere prin poligon, la poziția 
culcat, doar echipele României 
și Uniunii Sovietice au pornit 
mai departe fără să execute 
ture de penalizare. Sportivii 
cehoslovaci și polonezi au ratat 
cîte două ținte, ungurii au 
executat cîte trei ture de pe
nalizare, iar echipa Bulgariei 
doar una. Schiorii români a- 
leargă bine și se mențin în 
apropierea formației U.R.S.S. 
La a doua trecere prin poli
gon fruntașele cursei execută 
cîte două ture de penalizare, 
pe, greșelile comise de Vladimir 
Alikin și Nikolai Iarîghin, res
pectiv Sandor Csedo și Nicolae 
Șerban, pornind apoi pe ulti

parte a traseului de 25 dema 
kilometri, cit măsoară cursa.

Sportivii noștri alunecă la 
fel de bine și se îndreaptă 
spre linia de sosire, pe care o 
trec în poziția a doua, în a- 
plauzele numeroșilor spectatori 
care îi răsplătesc astfel pentru 
eforturile depuse și pentru per
formanța înregistrată. Echipele 
Cehoslovaciei șl Bulgariei au 
făcut multă risipă de energie 
pentru a se apropia de spor
tivii români, dar avînd de exe
cutat ture de penalizare au 
trebuit să se mulțumească cu 
locurile următoare, 3 și, res
pectiv, 4. Rezultate tehnice, pa
trulă militară — 25 km, 2 tra
geri in poligon : 1. U.R.S.S. lh 
18:01,6 (2 ture penalizare) 2.
România lh 19:46,6 (2), 3. Ce
hoslovacia lh21:39,3 (5). 4. Bul
garia lh22:32,9 (2), 5. Polonia 
lh23:37,5 (3), 6. Ungaria lh48: 
13,5 (4).

Mult așteptata cursă de co- 
borîre s-a disputat pe Pîrtia 
Lupului din ~ 
care a fost 
un numeros 
urmărească 
re șl atît

ULTIMA ZI
unei viteze de peste 100 km 
pe oră. Vili Podaru a fost 
foarte aproape de locul 3 al 
clasamentului final. El s-a lan
sat fără ezitări pe porțiunile 
dificile ale „săritorilor" de la 
Drumul Albastru, dar materia
lul de concurs inferior adver
sarilor a făcut ca el . să se 
mulțumească în această cursă 
doar cu locul 4. Proba a re
venit pe merit sportivului so
vietic Anatoli Selivanov, care, 
deși nu era acomodat cu difi
cultățile traseului, a reușit 
să-i descifreze cursul în cele 
doar cîteva încercări de aco
modare.

Din nou satisfacție pentru 
sportivii români prin locul 3 
cucerit la combinata alpină

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

Poiana Brașov, 
luată cu asalt de 
public, dornic să 

evoluțiile teme'ra- 
de spectaculoase, 

ale coborltorilor. Pîrtia, foarte 
bine pusă la punct, a permis 
pe anumite porțiuni atingerea

Turneul Diviziei A de polo

VICTORII NETE ALE FAVORITELOR
CLUJ-NAPOCA, 5 (prin te

lefon). In prima reuniune a 
turneului nr. 2 s-au înregis
trat victorii nete ale celor 
două echipe din fruntea cla
samentului. Mai întîi, CRI- 
ȘUL ORADEA a învins pe 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA cu 
14—8 (3—3, 5—2, 3—1, 3—2),
după o partidă echilibrată 
doar pînă la mijlocul reprizei 
secunde (în min. 7,55 clujenii 
conduceau cu 4—3. iar în min. 
12.20 orădenil erau în avantaj: 
6—5). In continuare, campionii 
— net superiori ca pregătire 
fizică — s-au detașat clar. Au 
înscris : Gordan 4, Costrăș
4, Illes 2. Fărcnță, Kiss, Indig, 
Pantca (C). Pop 2, Muzsnai 2, 
Olpretean, Marosi. Triteanu și 
Sebok (V). Arbitri : V. Me- 
dianu si B. Băjenaru.

Partida-vedetă a zilei, din
tre bucurestenele DINAMO și 
STEAUA, a devenit un joc 
oarecare, datorită replicii sub

mediocre a steliștilor. Deși au 
deschis scorul (în min. 0,34), 
ei au ajuns in situația de a 
fi conduși cu două secunde 
înainta de min. 21 cu 14—1, 
iar In min. 21,50 cu 15—2 ! 
Contrar stilului cu care ne 
obișnuise. Steaua a înotat 
lent, ratind totodată, exaspe
rant (între altele, o lovitură 
de la 4 m și 6 superiorități 
numerice). în schimb, liderul 
campionatului s-a apărat ex
celent, alternînd atacurile va
riate cu contraatacurile rapide, 
fructificate printr-o suită de 
goluri aplaudate. Scor final : 
16—7 (4—1, 6—0 !. 4—1, 2—5). 
Au marcat ; Hagiu 4, Rădu- 
canu 3, E. Ionescu 3. Olaru 
2, Cr. Dan 2, Zaharia, Ar
delean (D). Angelescu 3, Du- 
culeț 2. Chețan șl Ragea (S). 
Arbitri : V. Burdea și R. Ni- 
chita.

Mircea RADU, conesp.

TEST UTIL Șl REUȘIT 
Înaintea confruntărilor oficiale 

DIN SEZONUL DE PRIMĂVARĂ
ANKARA, 5 (prin telefon de 

la trimisul nostru). Ambianță 
de med mare, cu miză, 
miercuri în capitala Turciei, 
unde, la ore de seară, toate 
drumurile duceau spre stadio
nul „19 Mays". k>cul de desfă
șurare a ceihii de al 20-lea meci 
(jubiliar) între reprezentativele 
României și Turciei. Sfidlnd 
timpul rece, ploios, ca ți 
concurența televiziunii care 
transmitea jocul în direct, pes
te 30 000 de spectatori au um
plut, înainte de vreme, tribu
nele, primtodu-și echipa favo
rită, la intrarea în teren, de o 
manieră sud-amerioană.

In acest public temperamen
tal au găsit, nu o dată, fotba
liștii formației gazdă suportul 
psihic necesar într-o confrun
tare cu o parteneră puternică. 
Așa de exemplu, în ultimele 
două meciuri cu Irlanda de 
Nord (In preliminariile C.M. și 
C.E.), echipa Turciei a Înche
iat nededs, conduci nd însă, de 
fiecare dată, ostilitățile în te
ren. Cum relatam ți în croni
că, Începutul meciului le-a a- 
parținut și de această dată fot
baliștilor turci, care atacau în 
forța, pe ambele flancuri, soli- 
citînd defensiva tricolorilor, in
clusiv pe Silviu Lung, care a- 
tunci, în min. 21, la o minge 
bine plasată de Tanju a avut 
o intervenție salutară. Fusese

primul semnal serios, reperat 
de întreaga noastră echipă, dor
nică să transforme acest ami
cal Intr-un foarte folositor joc 
de verificare înaintea startului 
oficiat meciul de la 25 martie, 
cu Albania. In preliminariile 
Campionatului European. Șl a 
mai fost și altceva demn de 
luat în seamă : indiferent de 
caracterul partidei, ca și de va
loarea partenerei de întrecere, 
tricolorii an pășit în cîmpul de 
joc hotărîți să onoreze o carie 
de vizită (vezi și „Monte Car
lo") a fotbalului nostru, toi 
mai respectat, în ultima vreme, 
în arena internațională.

Trecerea inițiativei de par
tea tricolorilor noștri, după 
faza încinsă de la poarta lui 
Lung, s-a făcut prin contribu
ția adusă de jucători aparți- 
nînd tuturor „compartimente
lor" ; cu precădere a a- 
celora din linia mediană, 
care, după ce, printr-o țe
sătură de pase, au tăiat e- 
Lanul jucătorilor turci, au di
rijat, cu calm și pricepere, ac
țiuni ofensive la cane Stoica, 
BolBni, Hagi au participat sis
tematic. Ei, în principal, mijlo
cașii, au urcat în atac în spri-

Gheorghe NICOLAESCU
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Opinii după C. M. de junioare „UN PRIM PAS SPRE 

ELITA MONDIALĂ A PATINAJULUI JUVENIL"

afirmă antrenorul A. Ciobanu
Profesorul de educație fizică 

Adrian Ciobanu. antrenorul 
principal al patinatoarelor de vi
teză Mihaela Dascălu și Cera
sela Hordobețiu, bucuros de 
comportarea elevelor sale la 
recentele C.M. de junioare, 
desfășurate pe pista naturală 
din localitatea suedeză Strom- 
sund, ne-a mărturisit că după 
performanțele dobîndlte la 
„Cupa Prietenia", unde au fost

Patinatoarele Mihaela Dascălu 
fi Cerasela Hordobețiu aspiră 

la noi performanțe

Pe agenda actualității, plenarele organizațiilor sportive

iași: ANALIZA EXIGENTĂ A
GARANȚIE A SUCCESELOR

A

IN
MUNCII -
ACEST AN

Cine vede acum lașul cu industria, cu așeză- 
mintele culturale de mare frumusețe și tradi
ție, cu o bogată viață spirituală, cu noile 
sale cartiere de locuințe, nu va fi sur
prins că — pe baza dezvoltării generale econo- 
mico-sociale — și activitatea sportivă de masă 
și de performanță a înregistrat progrese consi
derabile.

La recenta plenară a C.J.E.F.S. Iași, s-a scos 
în evidență răspunderea cu care factorii cu 
atribuții au muncit pentru realizarea obiective
lor și indicatorilor din planul pe anul 1986. 
Programului prevăzut în calendarul central al 
Daciadei organele locale ieșene l-au asigurat 
multe și atractive acțiuni specifice (festivaluri 
sportive ale tineretului de la sate, ale sindica
telor ieșene, divizii școlare și studențești de 
atletism șî jocuri sportive, Cupa Fcmina, Ser
bările dricului și ale Buciumului), ceea ce a 
sporit atractivitatea „sportului pentru toți". Să 
amintim, de asemenea, că lașul este printre 
primele județe unde gimnastica la locul de 
muncă a prins rădăcini solide, ca o recunoaș

tere a acestui merit secția de specialitate a 
U.G.S.R. organizînd în întreprinderi din muni
cipiu și județ multe și fruftuoase schimburi de 
experiență.

în domeniul performanței, 1986 a însemnat 
pentru județul Iași anul unul apreciabil progres, 
marcat cu deosebire de faptul că s-a pus un 
mai mare accent pe dezvoltarea secțiilor cu o 
bună bază materială, cu cadre de specialiști de 
reputație, cu o bază corespunzătoare de selecție. 
Nu cu mulți ani în urmă ieșeanul iubitor al 
sportului putea cu greu să creadă că în fru
mosul său oraș va avea prilejul să vadă între
ceri de canotaj și caiac-canoe și, mai mult, să 
afle că aceste discipline grele au și campioni 
de nivel național și internațional. Și iată că 
imposibilul a devenit... posibil 1 Prin grija or
ganelor locale de partid și de stat, cu sprijinul

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag 2-3)

cucerite patru medalii (una de 
aur, una de argint și două de 
bronz) și testele de la Alma- 
Ata, soldate cu o serie de re
corduri naționale de junioare 
și senioare, era de așteptat ca 
sportivele noastre să realizeze 
un salt In ierarhia mondială.

Deci cum a fost la CAL ? 
• „Avînd continuitate în pro
cesul de pregătire pe gheață, 
a fost posibil ca alergătoarele 
vizate pentru «mondiale* să a- 
tingă două vîrfurî de formă. 
Confirmînd bunele rezultate din 
actualul sezon, Mihaela Dască
lu' a făcut din nou dovada ca
lităților care au afirmat-o la 
«Cupa Prietenia» și, drept ur
mare, a evoluat constant, reu
șind șă facă primii pași spre 
elita mondială a patinajului 
juvenil. Astfel, din cele 39 de 
concurente aliniate la start, 
reprezentînd 18 țări, ea a ocu-

pat locul 6 la 500 m, 7 la 1500 
m, 17 la 1000 m, 9 la 3000 m 
șl 7 în clasamentul general. A 
fost întrecută Ia poliadon doar 
de cele trei alergătoare din 
R.D. Germană, de alte două 
din Japonia și de una din O- 
landa. situîndlu-se înaintea 
concurentelor din UJR.S.S., 

" S.UA, Canada, Norvegia, R.F.
Germania, Franța, Italia, Sue
dia, Austria, Finlanda și alte 
țări cu patinaj dezvoltat. Și 
încă ceva : dintre primele șase 
clasate, doar japoneza Kihaya 
Tanaka, ocupanta locului 3 la 
poliatlon și Mihaela mai au 
drept de participare și la vi
itoarele C.M. de junioare*. 
Ce s-a întîmplat în cursa de 
1000 m 7 • „Mihaela a luat un 
start slab. Puținele concursuri 
tari pe care le-au avut la activ

Traian IOANIȚESCU
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ȘAHUL ROMÂNESC DIN NOU PREZENT 

LA „INTERZONALUL" MASCULIN
în lupta pentru calificare în actualul ciclu

dl C. M.,
Turneele zonale din cadrul 

Campionatului Mondial de șah, 
a doua treaptă din cele patru 
care duc la titlul suprem, au 
fost întotdeauna etape de în
trecere dîrzâ și dificilă. în plus, 
pentru delegația șahiștilor ro
mâni, există și „bariera" supli
mentară impusă de Federația 
Internațională de Șah (FIDE)

Mihail Marin continuă cursa
bai, șahul nostru masculin tre
ce printr-o perioadă grea. Toa
te țările amintite au aliniat la 
Varșovia 5 participanți, Româ
nia fiind singura țară cu 4 ju-

Internațională de Șah 
care așează țara 
noastră, împreună cu 
Ungaria, Cehoslova
cia, Bulgaria și Polo
nia în aceeași grupă 
din zona a IlI-a eu
ropeană. Așadar, cinci 
țări cu șah puternic 
dezvoltat își dispută 
doar 4 (F.I.D.E. a a- 
riunțat în ultimul mo
ment reducerea de la 
5 la 4) locuri de ca
lificare pentru „in
terzonal".

A fost pentru a do
ua oară în ultimii ani 
cînd Varșovia a găz
duit Turneul zonal 
(1979 și 1987). Intere
sul stîrnit în jurul 
competiției a fost de
osebit, iar disputa 
aspră și plină de ne
prevăzut.

După rezultatul ne
așteptat de slab de 
la Olimpiada din Du-

Parik ȘTEFANOV
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S.UA


ACTIVITATEA SPORTIVA
tot mai eficient legata de producție

Rubrică rezervată ac or desfășurate

în întreprinderi și instituții

TINERELE DE IA CONFECȚII SUCEAVA
IUBESC DEOPOTRIVĂ MUNCA Șl SPORTUL

Apariția primăverii la Su
ceava se face într-un mod cu 
totul aparte, acela In car» 
mercurul termometrelor coboa
ră vertiginos SDre —20 de gra
de si chiar mai jos...

Soarele cu dinți, cum se "pu
ne. ne făcea să iuțim pașii spre 
întreprinderea de Confecții, 
unde eram asteptati... Vitrine
le calității de la Doarta între
prinderii sînt primele oare ne 
Introduc în atmosfera de mun
că si viată a acestui harnic co
lectiv. Intrăm la tovarășa in
giner Lidia Sfarti. directoarea 
Întreprinderii, o femeie tînără 
subțirică dar energică în glas. 
Vorbește la telefon „—Să luăm 
măsuri pentru simbătă. pentru 
toate fetele noastre. Eu nlec Ia 
București dar mă reîntorc eît 
pot de repede I... Aveți grijă să 
pregătiți totul asa cum tre
buie". Tine ca apropiata zi de 
8 Martie să fie sărbătorită în 
Întreprindere asa cum se cuvi
ne pentru un colectiv harnic de 
circa 2 000 de muncitoare, ale 
căror mîini îndemînatice i-au 
adus locul doi ne tară în reali
zarea planului de producție ne 
*86 — la toti indicatorii — si 
locul întîi pe Centrală în în
trecerea socialistă.

Din cîteva cuvinte directoa
rea pricepe rosturile vizitei 
noastre si. cu puterea de sin
teză caracteristică omului de 
decizie, ne spune : ..Conducerea 
întreprinderii se implică in pro
blemele 
trucît 
cesare 
că si. 
zintă

cultural-sportive. în- 
aceste activități sînt ne- 
fiecărui colectiv de mun- 
în același timn. renre- 

unitatea. Astfel. în ca-

drul Festivalului muncii și 
creației «Cîntarea României» 
brigada artistică a ocupai locul 
patru in finala ne tară, iar in 
sport echipa de volei se află 
la mijlocul clasamentului Di
viziei B“. în nutine cuvinte 
ne-au fost relatate si unele pro
iecte : un viitor cămin de nefa- 
____ ______ __________ club cu 
sală de sport, amenajarea in 

a 
unor baze simnle. în ideea ee- 
neroasă ca muncitoarele. în o- 
rele de răgaz. să facă snort.

Privind activitatea sportivă 
de masă a întreprinderii am 
nrimit amănunte de la Emilia 
Corduneanu. președinta 
tetuluj 
sportivă 
1 200 de 
tlnători, 
sportive 
treceri sportive dotate cu Cupa 
„8 Martie". întrecerile s-au or
ganizat la nivelul secțiilor, la 
sah. tenis de masă si turism. 
Finala Ia sah s-a disputat în
tre muncitoarele corifectionere 
Doina Leahii si Alma Blănării, 
iar la tenis de masă între mn- 
delierele Elena Vențel și Mi- 
rela Racec. Turismul cu dru
mețiile lui Ia sfîrsit de săptă- 
mînă. atrase tot mai multe ti
nere si tineri sore nitore’tile 
locuri do la Durau, Vatra Dor- 
nei, Cîmpulung Moldovenesc. 
Cheile Bicazului s.a.

La întreprinderea de Confec
ții sportul a început să prindă 
viată, să pulseze în inima a- 
cestor destoinice tinere fete.

milisti. microcantina

impreiurimile întreprinderii

___  _________ Comi- 
sindicatului, . Asociația 

„Confecția" numără 
membri si membri sus- 

Consiliul asociației 
a initiat o serie de în

Elena DOBINCA

PE TRASEELE DACIADEI
O SUTĂ DE COPII LA START

Din nou în prim-plan baza 
sportivă din Șoseaua Olteniței 
13, devenită gazdă primitoare 
a sportului de masă din Secto
rul 4. De astă dată, Marilena 
Chioveanu și Gh. Stănescu, pro
fesorii instructori de aici, au 
organizat întreceri la șah și 
tenis de masă, în cadrul „Cu
pei Mărțișorului". Copiii (peste 
100 de astă dată) sînt obișnuiți 
să participe aici în fiecare săp- 
tămînă la cîte un concurs. Un 
ajutor substanțial în buna or
ganizare și desfășurare a ma
nifestărilor sportive îl dau pro
fesorii de educație fizică ai 
școlilor din sector. ~ 
dată amintim pe V. Petcu și

De astă

S. Ciortea de la Școala 111 și 
pe V. Nica de la Școala 120. 
La întreceri au fost prezenți 
elevi ai școlilor 111, 120, 190. 
Rezultate tehnice : șah, 11—12 
ani : Sorin Dima (Școala 120) 
și Dana Cauteș (Școala 111) ; 
13—14 ani : Adrian Stănescu 
(Școala 190) și Nicoleta Paț 
(Școala 120). La tenis de masă 
cîștigătorii au fost : M. Luca 
(Școala 111) și D. Bosinceanu 
(Școala 
Costea
(ambele
Vom reveni oricînd cu plăcere 
la această adresă. Motivul ? 
Aici sportul este ca la el acasă.

Adrian Stănescu

120) la băieți, Anca 
și Margareta Răducan 
Școala 111) la fete.

„CUPA PIONIERUL “ LA ȘAH
Duminică, la Școala 17 a a» 

vut loc un concurs de șah din 
cadrul „Cupei Pionierul", faza 
pe Sector. într-o ambianță plă
cută, specifică ' concursurilor 
pionierești, peste 50 de parti- 
cipanți, elevi ai școlilor 3, 15, 
17, 175, 179, 186, liceul 32, și-au 
disputat șansele în această com
petiție caracterizată printr-o 
luptă pasionantă. Organizatorii, 
profesori B. Ionescu și F. Ște- 
fănescu, de la Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din Secto- 

1, alături de profesorii-

Agripina 
186), Florica

Neagu 
Vameș 
(Școa-

însoțitori 
(Școala
(Școala 3), și I. Berindei 
la 179), au asigurat buna des
fășurare a concursului. Dar 
iată și cîștigătorii care vor re
prezenta Sectorul 1 la cat. 
13—14 ani în faza pe Muni
cipiu : fetele Ioana Roșea și 
Anca Petre (Liceul 32), alături 
de băieții S. Birău (Școala 
186), A. Ionescu (Școala 3), D. 
Sîrbu și L. Hîrjoabă (Liceu 
32). Tuturor le urăm succes !

Ionel PANA, coresp.

LA LUPTE LIBERE,

0 ETAPĂ CU

INTiLNIRI ECHILIBRATE
Duminică, In București și In 

alte localități din țară sînt pro
ft 

de 
va

gramate Întrecerile celei de 
doua etape a Diviziei A 
lupte libere. In Capitală se 
desfășura o singură reuniune 
Sala Glulești, de la ora 10 
care se anunță foarte atractivă, 

patru 
Rapid 
Jiu și 
orga- 
prls-

ATLETiSM. cursele de ștafeta 
s-au încheiat (la recentele ‘ Campionate 
Republicane ale juniorilor I) cu surprize, 
la acestea contribuind, dincolo de com
portarea peste așteptări a echipelor în
vingătoare, și lipsa de orientare tactică, 
de adecvare la condițiile concrete ale pis
tei- ale unor atleți. Astfel, M. Dobre, ne- 
știind să iasă corect din turnantă, n-a 
mai reușit decît să anuleze handicapul 
lăsat de schimbul anterior, fără să poată 
realiza și cel mai bun timp pentru echi
pa sa, C.S. Brăila. a TINAR MUNCITOR 
într-o fabrică din Sibiu, iubitor al atle
tismului, pe care l-a practicat însă doar 
în copilărie, la Roman, fondistul Cristinel 
Cristea (18 ani) a 
trenorul Ilie Popa, 
sezon, atît la cros 
acum atletismului 
campion pe teren 
„FISURĂ" într-un _______ _____________ „„
nizat de forurile de resort, centrale și lo
cale, s-a produs la festivitățile de pre
miere, care se făceau anevoie, pe funda
lul unor alte întreceri, după multe ape
luri ale crainicului reuniunilor. (P. SI.).

fost descoperit de an- 
remarcîndu-se în acest 
eît și în sală, aducînd 

sibian primul titlu de 
acoperit. a SINGURA 
concurs excelent orga-

BASCHET. ADUCEM, DIN NOU, în dis
cuție o problemă care — din păcate — 
își face tot mai des loc pe parcursul me
ciurilor primei noastre divizii. Aceea a 
stării disciplinare. La ultimele derby-uri, 
cele două echipe campioane au... punctat 
(nefiresc, pentru că de la ele avem alte 
pretenții) șl In „topul" Indisciplinei, bucu- 
reștenii treeîndu-și în cont alte trei gre-

La start se vor alinia 
formații : Vagonul Arad, 
București, CA Lupte Tg. 
URBis București (echipă 
nizoare). Judecind prin 
ma rezultatelor din prima eta
pă, întrecerile vor îl interesan
te, cea mal echilibrată Întâlni
re anunțîndu-se cea dintre Ra
pid București șl CA Lupte Tg. 
Jiu, ambele cu efective 
ce. în aceste condiții, 
echipei organizatoare, 
București, va fi foarte 
singurele ei șanse reale 
disputa cu Vagonul Arad.

In celelalte partide ale seriei, 
la Timișoara se întîlnesc Vulcan 
București, UM Timișoara și Vo
ința Cluj-Napoca, clujenii anun- 
țîndu-se favoriți ; la Petrila vor 
concura Danubiana București, 
ASA Oradea și Jiul Petrila.

în seria a n-a, la Hunedoara, 
localnicii întîlnesc două adver
sare puternice, învingătoare în 
prima etapă : Dinamo Brașov 
si UNIO Satu Mare; la Oradea, 
formația gazdă-, înfrățirea, va 
înfrunta pe Steagul Roșu Bra
șov și Mureșul Tg. Mureș ; la 
Gheorgheni : Armătura Zalău, 
Viitorul si Lemnarul Odorhei.

Steaua, echipa multiplă cam
pioană, va evolua la Iași (se
ria a IlI-a), alături de Nicotină 
si Hidrotehnica Constanța (câș
tigătoare. în prima etapă. a 
două partide la un scor cate
goric : 9—1). Progresul Brăila, 
în declin față de alte ediții, va 
încerca să acumuleze puncte, 
pe teren propriu, în fața echi
pelor CS 
București.
mănătoare, Dunărea Galați va 
primi vizita sportivilor din Tîr- 
goviște și Călărași.

puterni- 
sarcina 
URB1S 

dificilă, 
fiind în

Onești și Electra 
!ntr-o tentativă ase-

Și ziua a doua 
feminin

Sportul cu mingea de celuloid atrage mulți copii la Complexul 
sportiv din Șoseaua Olteniței. Foto: Nicolae MIHAIL

POST-SCRIPTUM
șeli tehnice (Ermurache, Ardelean, Căpu- 
șan), iar clujencele una (Jerebie). Și eît 
de mult cîntăresc aceste gesturi necuge
tate tn economia meciurilor! s-au con
vins — sperăm — de acest adevăr de 
netăgăduit steliștii în partida de dumini
că, cînd Dinamo a profitat de tarele în 
planul disciplinei manifestate de jucăto
rii echipei Steaua. Vina este, evident, a 
jucătorilor, dar și 
lor de răspundere. Deci, atenție ț

antrenorii au partea 
(A.V.).

ÎNOT. O PREZENTĂM miercuri,
• brica „Veți mai auzi de", pe foarte

Livia Copariu. Și am auzit chiar ...a doua 
zi (!) despre victoriile sibiencei la Pra- 
ga, „într-un concurs în care ea a fost 
singura cîștigătoare — și încă în patru 
rînduri — de numai 14 ani", cum subli
nia antrenoarea Doina Sava, prezentă la 
competiție. Mai relevante decît victoriile 
propriu-zise apar cele ...pe cronometru, 
pentru simplul motiv că asemenea rezul
tate — 26,84 pe 50 m liber și 57,98 pe 109 
liber — sînt, practic, autentice recorduri 
mondiale (neoficiale) pentru această 
vîrstă ! Și nu-i puțin lucru să înoți mai 
repede decît o făcea, la 14 ani, vitezista 
numărul 1 a lumii, Tamara Costache... (G.R.)

la ru
tinara

VOLEI. LA MECIURILE de „acasă” 
ale formației Dinamo București poate fi 
văzută șl... o fostă iueătoare. pînă mai

ieri purtătoare a culorilor clubului din șos. 
ștefan cel Mare, astăzi antrenoare la 
„grupa mică" de fete. Ani de-a rîndul 
căpitan al acestei echipe, ani de-a rîndul 
componentă de bază a „naționalei" de vo
lei, cunoscută (și) prin marea putere de 
luptă, prin capacitatea de a-șl mobiliza 
coechipierele, Mariana Ionescu — fiindcă des
pre ea e vorba — dorește acum să devină 
și un foarte bun antrenor. De aceea și 
este, mereu, alături de fetele de la „gru
pa mare", pentru că din fiecare meci se 
poate învăța ceva. Și. dacă o urmărești cu 
atenție, simți că în anumite momente este 
gata să intre pe teren, să „se bată" și să... 
decidă soarta partidei. Ca altădată, nu de
mult... • SE NUMEȘTE Cristina Pîrv, 
dar 1 se spune, chiar și de către coechi
piere, unele foarte tinere ele însele, „Copilu’", 
Și pe drept cuvînt, fiindcă are doar 14 
ani (n. 29 iunie 1972). Joacă din acest 
campionat la Dinamo București, venind... 
direct de la C.S.Ș. Turda (unde antrenor 
l-a fost Alexandru Lazăr). 
mezina a devenit chiar 
bucureșteană, recentul 
lor 6 relevîndu-i, meci 
le prin care ar putea 
jucătoare. Intre altele,
cu o statură (încă) medie servește din sări
tură mai 
băieți din
(nu-i de 
advers :
Rot.).

De curînd, 
titulară în echipa 

turneu al prime- 
de meci, călită ți - 

să ajungă o mare 
această „stîngace"

bine și mai eficient decît mulți... 
același eșalon divizionar. Adeseori 
mirare!) poți auzi din terenul 

„Atenție, servește Copilu’!" (G.

f
) 
)
I
)

I 
I

Turneul fie volei (f) al grupei secunde
a turneului 

de volei al plutonului 
secund al Diviziei A, programat 
în Sala sporturilor din Constan
ța, a adus surprize în lupta as
pră pentru evitarea retrogradă
rii, in care sînt angajate 4 din
tre cele 6 echipe. Performera 
etapei precedente, G.I.G.C.L. 
Brașov, nu a reușit să continue 
seria victoriilor, plerzînd în pa
tru seturi la una dintre concu
rentele 
Aceasta 
cu 3—1 
vencele 
după efortul depus

directe, Oltcit Craiova, 
și-a adjudecat 
(—11, 13, 5, 1).
s-au resimțit

cu

victoria 
Brașo- 
serios 

o tJ

GARANȚIA
(Urmare din pag. 1)

Si

A APARII NR. 2/198Î AL REVISTEI

SPORT'„EDUCAȚIE FIZICĂ $1

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PDOWWODI INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 27 FEBRUARIE

In cuprins: • EDITORIAL: _________ _
pregătirea pentru muncă și viață a tinerei 
Dan Guțiu) a TEORIE-STUDII-CERCETARI: „______ Y. r______
pective ale activității de educație fizică și sport in lumina noi
lor programe" (autori: Evuleț Dumitru Collbaba, Maria Bota 
șl loan Bota); „Ce trebuie să știm despre coloana vertebrală. 
I. Coloana vertebrală normală" (autor: ștefan Birtolon); „Ierar
hizarea numerică a prestațiilor înotătorului” (autor: Mircea 
Olaru) ; „Studiul cauzelor apariției accidentelor la lupte. Mij
loace de prevenire și recuperare a sportivilor. II” (autor: Ni
colae Lenghel) • TEHNICA-METODICA-ANTRENAMENT: „Con
ținutul pregătirii fizice multilaterale și al pregătirii tehnice 
polivalente a copiilor șl juniorilor în atletism1 
Gârleanu);
lor. Studiu după 18 etape'
MEDICINA SPORTIVA:
efort" (autor: Francisc Schneider) a SPORT-RECREAȚIE-SA- 
NATATE: „Exercițiile fizice, sportul, voința și perseverența în
ving urmările grave ale poliomielitei" (autor: Nicolae Popcov).

Acest număr se găsește de vînzare la chioșcurile de difuzare 
a presei din Capitală și din provincie, dar cea mai sigură mo
dalitate de procurare a revistei „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT- 
rămîne tot ABONAMENTUL !

„Contribuția educațiel fizice la 
generații" (autor: 
„Tendințe și pers-

(autor: Dumitru 
Campionatul de hochei 1986—1987 în lumina cifre- 

(autor: Alexandru Teodorescu) • 
.Tonusul simpatic șl reactivitatea la

Cat. 1: 5 variante 25% a 50.000 
lei; cat. 2: 7 variante 100% a 9.034 
lei șl 20 variante 25% a 2.259 ’ '

29.25 variante a 3.706
50.25 variante a 2.157
201.25 variante a 539
321.75 variante a 337
1.896.75 variante a 100 
la cat. 1: 71.835 lei. Cîștl-

c
j

C.N.E.F.S.. la Iași a fost ame
najată una dintre cele mai 
frumoase și mai moderne ba
ze nautice din țară, cea de la 
Dorobanți. Redăm cuvintele 
unui vorbitor la dezbaterile 
din plenară : ..Activitățile de 
pregătire de pe lacurile bucu- 
reștene Snagov și 
și-au mutat sediul 
banți, și aceasta o 
mîndria ieșeanului 
place să muncească 
să-și vadă opera admirată și 
de alții". Și mai important 
este însă faptul că parale] cu 
amenajarea noii baze nautice 
s-a întreprins o serioasă mun
că de selecție, de instruire și 
de formare de... campioni. Iar 
Elena Plesca a fost primul 
produs de excepțională calitate 
a canotajului ieșean, cucerind 
în 1986 titlul de vicecampioa- 
nâ mondială 
medalie 
Prietenia, 
din același 
la o serie 
ționale.

Rezultate 
înregistrate 
ne. precum 
indicatorilor 
stabiliți de 
supra acestora nu vom insista

O bună parte a lucrărilor 
plenarei C.J.E.F.S. Iași s-av 
axat pe analiza cauzelor care 
au dus la rămîneri în urmă în 
unele discipline, apreciindu-se 
că realizările anului 1986 nu 
au fost pe măsura condițiilor

Pantelimon 
la Doro- 
spunem cu 
căruia îi 

și apoi

( 
c

c 
r 
f 
t 
c

4 martie : Bayern 
Anderlecht 1 ; Dl- 

— Beșiktas — anu- 
Real 

F.C. Porto —

miercuri,
Miinchen - 
namo Kiev 
lat : St. Roșie JBelgrad 
Madrid, 
Brdndby, 
Vitosa 
Ajax, 
zlg —
— Torpedo 
United — 
Borussia — 
no — F.C. 
borg — Inter (pauză), X ; 
Goteborg — Inter (final), 
Fond de cîștiguri : 982.092

de junioare, o 
de aur la Concursul 

precum și medalii 
strălucitor 
de regate interna-

1 ;
1 ; Real Zaragoza 

Sofia, 
anulat ; n

F.C. Sion,

metallei; 
lei; 
lei; 
lei; 
lei; 
lei.

cat. 3: 
cat. 4: 
cat. 5:

6: 
cat. X: 
Report 
gurile în valoare de 50.000 lei au 
revenit participanților: Boroșoiu 
Ion din Comarnic jud. Prahova, 
Ștefăncscu Anișoara. Dumitrescu 
Vasile și Ncgoescu Dumitru, toți 
din București, Roșianu Marin dîn 
com. Bălcești

cat,

jud. Vîlcea.

• Tragerea 
astăzi, vineri, 
loc în sala 
Doamnei 
începînd de la ora 15,50. Trage
rea va fi transmisă la radio, pe 
programul I. la ora 16,15. Nu
merele extrase vor fi transmise 
în reluare, în aceeași zi, la ora 
23, pe programul II, precum și 
mîine, sîmbătă, la ora 8,55, tot 
pe programul I. După efectua
rea operațiunilor de tragere, va 
rula un film artistic. Accesul 
!n sală este liber.

a Redăm mai jos rezultatele 
concursului Pronosport de

nr.

I.

Loto obișnuită de 
6 martie, va avea 

clubului din str. 
2, din București,

1 ; Malmo FF — 
Lokomotive Leip- 

—, 1 ; Bordeaux
Moscova, 1 ; Dundee 
F.C. Barcelona, 1 ; 
Guimaraes 1; Tori- 

Tirol, X, IFK Gote- 
IFK 

X. 
lei.

• Nu uitați interesantul 
curs Pronosport de 
nlcă, 8 martie care 
mează de data aceasta 
de din prima etapă a 
natului național „A”.

con- 
dumi- 

progra- 
și partl- 
campio-

notabile au fost 
și la alte discipli- 
și în îndeplinirea 

de performanță 
C.N.E.F.S. Dar a-

t< 
fi 
O 
S 
n 
u 
t 
ti 
ti 
n

3- 
n 
P 
d 
rr 
L

Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă, Îm
preună cu Consiliul municipal pentru educație fizică și sport 
București, sub auspiciile Universității cultural-științifice din 
București, organizează o masă rotundă în sala Dalles, luni 9 
martie, orele 12,30, cu tema: „Graficul formei sportivilor clu
burilor Voința și Metalul București din anii 1986—1987 și analiz» 
lui critică în lumina viitoarelor Jocuri Olimpice".

Prezintă antrenorii cluburilor Voința și Metalul.

£
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în vederea începerii returului

STADIOANELE - CIT MAI BINE PREGĂTITE
dștigul 
decide 

le. Clnd 
e ta ta

lul mi
ce tre- 
Plerde- 
schlm- 
pozlție, 

anal ce- 
irat pio- 
Xt exis- 
tsc, care 
isemenea 
1 el nu 
at. 
diferența 
1 (oferit 
d bun 
este una 
cele mai 
apacitătil 
îț sens 
secvența 

n referit 
ent (alb 
Ncl, e2, 

* f2. g2, 
2>d8, Ta8, 

Pa7, b7, 
i provine 
ă între 
ân Mi
le maes- 
ăulov, in 

de la 
calculat 
nostru, 

r albe, 
1.D :b7 !

Lat...) I— 
rajoc s-a 
ițînd pu- 
i tentati- 
d6 res- 

N:e5 4. 
-C :d5 ca
lul " 
5!
bul dispu- 
lul atac 
J (în alte

t, 
e 

>.Db7 
lomiinare!) 

8.D :d8 
18 9.CC6

său 
(lată

,lnvă- 
dar 

fără 
TbS

ll.C:e7+
Cc2 lO.Tbl 
și după 

mutările logice 12.Cd7 Te813. 
Ce5 g6 14.Ndl Na5 15.NI3 Nd2 
16.N :d2 C:d2 17.N:d5, albul 
a rămas cu un consistent a- 
vantaj material șl de poziție, 
ceea ce i-a permis să obți
nă pînă la urmă victoria. 
Un punct prețios In disputa 
ce avea să-l aducă Iul Mi
hail Marin locul doi In tur
neu și calificarea pentru 
„Interzonale".

Separată in timp, dar 
aceeași notă tematică.

Cd3
9.Cd7 
C:bl

Cum continuă albul?

asa
că, 

se întîmnlă aproape 
an. atunci cînd se a- 
returul si vremea, nînă 
caldă si frumoasă, se 

reapare zăpada, terenu-

Dentru următoarele 
Îmbunătățire

1
a b c d « < g h

a niiTia
Bâffl M K 

b n

vența următoare a rubricii. 
S-au Împlinit șase decenii de 
la primul campionat de șah 
al României, organizat la Si
biu (decembrie 1926 — ia
nuarie 1927) și cîștigat de ti- 
mlsoreanul AI. Tyroler. Du
pă dificultăți inerente înce
putului și pauze intermiten
te, campionatele noastre na
ționale au devenit o compe
tiție tradițională, reeditată in 
fiecare an. în poziția înfă
țișată pe diagramă se în
fruntă doi campioni ai pri
milor ani postbelici, dr. O. 
Troianescu (laureat In 1946, 
1954, 1956, 1957 și 1968) șl G. 
Alexandrescu (cîștigător în 
1951). Mută albul și — veți 
vedea... — trebuie să cîștige.

Radu VOIA

UA SURPRIZELE
aton eu 
e : Lilia-

Neculiță 
(ca Pă-

menlnțată, 
a obținut 
:torie

eu i 
fost 

t cu 
ie.

la
3—2 
un 

nu- 
aplau- 

de spec- 
■ Din nou 
blncluc a 
lături de 

Camelia

3R

Iliescu și Natalia Dulică. De la 
învinse : Marilena Marin și pau
la Păvăloaie.

Surpriza cea mare a realiza- 
t-o apoi Flacăra roșie București, 
care a dispus cu 3—2 (16, —14, 
13, —13, 6) de formația gazdă,
Farul Constanta, liderul grupei! 
Cele - - -
nulul 
dlcat 
parcursul a două ore și jumă
tate. De reținut că Farul putea 
să cîștige chiar ta trei 
dacă avem în vedere că 
turile I și ni a condus 
ferente mari : 13—4 și 
respectiv 11—4. Dar, din 
din sextetul său doar 
Enache (omniprezentă) 
niza Cică au ‘

Dintre învingătoare, 
bune au fost 
(cea mal bună ridicătoare), Ni- 
culina Bujor și Cornelia 
da. Arbitraje toarte bune : 
Dragomlr — s. Popescu, 
Stamate — I. Martin, V. Dumi
tru — D. Delcea. In clasament: 
Farul 55 p, FI. roșie 53 
Calculatorul 46 p, Oltclt 45 
(57:71), Chimia 45 p 
G.I.G.C.L. 44 p (55:70).

Cornel POPA, coresp.

Inoepe returul I Numai 
cum 

an de 
Dropie 
atunci 
strică.
rile îngheață. aDoi se înmoaie, 
condițiile de ioc devin dificile. 
Nici anul acesta, după cum se 
vede nu face excepție de la 
ceea ce se oare că a devenit 
o regulă. Iar meteorologii nu 
anunță
două-trei zile o 
radicală a timpului.

Sigur, toate cluburile ale că
ror echipe vor evolua în etana a 
18-a pe teren Drooriu au luat de 
pe acum măsuri pentru curăți
rea de zăpadă a terenurilor si 
tribunelor, in dorința de a asi
gura cele mai bune condiții de 
desfășurare a meciurilor.

Ieri am telefonat cîtorva e- 
chioe. în dorința de a afla 
cum se pregătesc pentru parti
dele pe care le vor găzdui. La 
Universitatea Craiova ne-a răs
puns C. Florescu, din conducerea 
clubului : ..Si la noi a nins, 
dar acțiunea de curățire a ză
pezii a început încă de azi. 
astfel că duminică, la partida 
cu Gloria Buzău, terenul sta
dionului Central se va prezen
ta în conditi bune Toți jucă
torii noștri se prezintă în ple
nitudinea forțelor. Doar Bica a 
făcut o entorsă la un meci de 

_ verificare. Problema principală 
rămîne însă asigurarea nnor 
bune condiții de disputare a Jo
cului de duminică".

La Universitatea Clui-Nanoca 
am vorbit cu președintele clu
bului. Remus Cîmpeanu : „La 
noi a nins puțin, terenul pare 
doar pudrat cu zăpadă, dar. in 
cazul in care ninsoarea se va 
înteti. sîntem pregătiți să ac
ționăm. Meciului cu Sportul 
Studențesc, un meci foarte im
portant pentru noi. așteptat cu 
mult interes de public, trebuie 
să-i asigurăm un cadru normal 
de desfășurare din punctul de 
vedere al cadrului de ioc. Din
tre fotbaliștii noștri nu știm 
pînă acum dacă L. Moldovan 
și I. Mureșan. accidentat!, vor

I

I
I
I
I
I
I

două fruntașe ale pluto- 
au realizat un joc de rl- 
nivel tehnic, desfășurat pe

seturi, 
în se- 
la di- 

14—9, 
păcate, 
Maria 

șl Gul- 
strălucit in joc. 

cele mai 
Corina Olteanu

COl-
AI. 
M.

P.
P 

(52:73),

I
I
I
I
I
I
I

PROGRAMUL Șl ARBITRII
Steaua — F.C. Argeș : C. 

Teodorescu (Buzău) — Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea) și C. 
Gheorghiță (Brăila).

Petrolul Ploiești — Corvinul 
Hunedoara : I. îgna — I. Fe- 
renczi (ambii din Timișoara) și 
S. Rotărescu (Iași).

Victoria București — Oțelul 
Galați : V. Curt (Medgidia) — 
A. Gheorghe (P. Neamț) și Gh 
Toth (Aiud). Se dispută sîmbă- 
tă, pe stadionul Victoria din 
cadrul complexului sportiv Di
namo.

Chimia Rm. Vîlcea — Flacăra 
Moreni : 
poca) — 
va) șl 
Turzii).

„U“ Cluj-Napoca

M. Salomir (Cluj-Na- 
C. Gheorghe (Sucea- 

C. Popovici (Cîmpia

Sportul

rămas 
rezul-
Intre 
care

or nea- 
subliniat 

itr-o pre- 
de educa- 
drele teh- 

ca unii 
meri să 
instructiv 

-ficialitate, 
minim de 
a 
îl 
ăți, 
ina,
uncteze la 
:ernaționa- 

a plena- 
crezut că 
junioratu- 
care au 

intre spor- 
importan- 

11 de dez- 
1986—1990 
din oom- 
local Șl 

ru — la
ea — la
telei — la

--terial pe 
completat 

aă. oferind 
discuție, 

propuneri 
eliminarea 

iță ușoară, 
îi și vede- 
spru cri- 
e perfor- 

TEROM, 
Iași) care 
refuzul u- 

>articipa la 
ment : Ro- 
ntina Coz- 
et Mihai

curs lucră- 
11 critic și 
-au mani- 

exigența 
re au dat 
analizat ac- 
.cestea ne 

tn anul 
le unei noi 
muncă 

șene.
a

fi duminică anti de ioc".
Zăpadă destul de mare la Plo

iești. după cum am aflat din 
convorbirea telefonică cu Mir
cea Dridea, antrenorul forma
ției locale — Petrolul: ..Dar nu 
ne snenem. nentru că si altă 
dată am fost confruntați cu ast
fel de situații si le-am rezol
vat. Deocamdată nu intrăm De 
terenul central, ne vom antre
na De altele mărginașe. Partida 
cu Corvinul se anunță dificilă 
prin definiție. Din păcate, in 
această perioadă Drecompetitio- 
nală nu ne-au ocolit nici acci
dentările. nici îmbolnăvirile u- 
nor jucători si nici nlecarea al
tora. cu efecte asuDra valorii 
Iotului. Noi ne-am pregătit Insă 
cu atentic si suer că si cei in
disponibili se vor reface oină 
duminică. Cit desnre terenul de 
joc, nici o grijă !“

La Bacău am discutat cu pre
ședintele 
tinescu : 
cam zece 
cum am
deszăpezirea terenului, tn do
rința ca partida cu Jiul să se 
dispute în condiții cit mai bune. 
Duminică este incertă partici
parea Ia ioc a lui Fulcra, acci
dentat".

Așadar, preocupări paralele — 
calitatea pregătirilor si calitatea 
terenurilor — la toate clubu
rile cu care am discutat. Semn 
că. fără dubii, gazonul se va 
prezenta în condiții corespun
zătoare pentru a asigura o cit 
mai bună calitate a nartidelor 
primei etape a returului.

clubului, prof. C. Cos- 
„La noi zănada are 
centimetri. De ne a- 
Iuat măsuri pentru

Mircea TUDORAN

TEST UTIL
(Urmare din pag. I)

jinul coechipierilor — vîrfuri 
(mureați deseori cu mijloace 
nenegulamentare). dar și com- 
ponenți ai apărării imediate. 
Și nu întîmplător dlntr-un a- 
semenea „carusel" s-au des
prins — la finalizare — -și au 
punctat decisiv un fundaș (om-

ETAPEI A 18-a A DIVIZIEI A
Studențesc : A. Porumboiu — 
Al. Renghel (ambii din Vaslui) 
și O. Ștreng (Oradea).

S.C. Bacău — Jiul Petroșani: 
M. Neșu (Oradea) — I. Coț 
(Ploiești) și I. Niculițov (Foc
șani).

F.C. Olt — Rapid : R. Petres
cu — L. Măerean (ambii din 
Brașov) și A. Moroianu (Plo
iești).

Dinamo București — F.C.M. 
Brașov : M. Axente — R. Cîm
peanu (ambii din Arad) și V. 
Antohi (Iași).

JJniversltatea Craiova — Glo
ria Buzău : D. Petrescu — V. 
Alexandru (ambii din Bucu
rești) și G. Macavei (Deva).

Toate partidele vor începe 
la ora 15,30.

însemnări

MlNDRIA CELOR DE ACASĂ
Reșița. într-un 

Institutului de 
la plenara 

Caraș-Severin. 
urcau. unul

Eram la 
amfiteatru al 
subin gineri. 
C.J.E.F.S. 
Parti cipantii
după altul, la tribună, vor
beau despre activitatea lor. 
arătau ce a fost bine, ce 
n-a mers cum trebuia, cău
tau soluții, făceau propu
neri.

I-a venit rîndul să vor
bească si unuia dintre cei 
mai vechi activiști sportivi 
din Reșița. Eusebiu Mitrea. 
președintele clubului-fanion 
al orașului, 
funcționează De lingă două 
puternice unităti industria
le ale municipiului de De 
Bîrzava. Combinatul Side
rurgic si întreprinderea Con
structoare de Mașini. A vor
bit cu competentă cu ma
turitate. critic si autocritic, 
cum se cuvine în asemenea 
împrejurări.

..Si dati-mi voie 
spun ceva, ceva ce 
recum din ordinea 
plenarei noastre".
spre finalul cuvîntului său 
Eusebiu Mitrea. Si a făcut 
o mică pauză. Pauză cu vă
dit efect retoric, pentru că 
în sală s-a făcut mai li
niște ca orieînd.

„Ieri seară. Steaua a cîs- 
tirat. Ia Monte Carlo. Su-

C.S.M.. care

să mai 
iese oa- 
de zi - 
a spus.

ȘI REUȘIT
ni prezentul Belodedici — ia 
primul gol) și un mijlocaș 
(neobositul Bolonl, al cărui șut 
extrem de puterniic, la capătul 
unei acțiuni de „șah-mat“, a 
scuturat plasa).

Același Boloni (împreună eu 
lovan, un alt fundaș) a „lu
crat", pe flancul drept al ata
cului, o fază care a generat 
cel de al treilea gol, trecut în 
„contul" stoperului Alioaban, 
care — Intr-un ultim efort — 
a încercat să intercepteze ba
lonul urmărit de Pițurcă și a 
înscris în propria poartă.

Pentru a întregi impresia lă
sată de tricolori la Ankara, se 
cuvine a vorbi cîte ceva și des
pre modul de tratare a fazei 
de apărare, la fel de impor
tantă în fotbalul actual ca și 
momentul atacului. Și, în con
dițiile forcingului declanșat de 
echipa Turciei in destule peri
oade ale jocului, cu precădere 
la începuturile de reprize, ju
cătorii folosiți în avanposturi, 
Lăcătuș, Cămătaru și apoi 
Pițurcă, au răspuns cu aceeași 
frumoasă monedă, a efortului 
generos, înlesnind sarcina co
echipierilor din celelalte linii. 
„Ați dat voi astăzi golurile, în 
locul nostru, transformîndu-vă 
în înaintași, iată, drept mulțu-

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI B,
SERIA A Il-a

ETAPA
ICIM Brașov 
A.S. Dr. Tr.S. 
Carpați Mîrșa 
Sp. Muncit. Si. 
IMASA Sf. Gh. 
Electrop. Cv. 
Prog. Vulcan 
Mecanica fină 
A.S.A. Tg. M.

ETAPA
Autom. Buc. 
Pandurii Tg. J, 
ROVA Roșiori 
C.S. T-vlște
Inter Sibiu 
Chimica Tirn. 
Gaz metan 
Tractorul Bv. 
Autobuzul Buc.

ETAPA
Autobuzul Buc. 
ICIM Brașov 
A.S. Dr. Tr. S. 
Carpați Mîrșa 
Sp Muncit. Si. 
IMASA Sf. Gh. 
Electrop. Cv. 
Prog. vulcan 
A.S.A. Tg. M.

A 18-a (15 martie)
— Autobuzul Buc. 
— Automatica Buc. 
— Pandurii Tg. Jiu 
— ROVA Roșiori 
— C.S. Tirgoviște 
— Inter Sibiu
— Chimica Tîrnăveni 
— Gaz metan Mediaș 
— Tractorul Brașov 
A 19-a (22 martie)
— I.C.I.M. Brașov 
— A.S. Drob. Tr. Sev.
— Carpați Mîrșa
— Sp. Muncit. Slatina 
— IMASA Sf. Gh.
— Electroputere Cv.
— Prog. Vulcan Buc. 
— Mec. fină Steaua 
— A.S.A. Tg. Mureș 
A 20-a (29 martie)
— Automatica Buc. 
— Pandurii Tg. Jiu 
— ROVA Roșiori 
— C.S. Tirgoviște
— Inter Sibiu
— Chimica Tîrnăveni 
— Gaz metan Mediaș 
— Tractorul Brașov 
— Mec. fină Steaua

ETAPA A 21-a (5 aprilie)
— Autobuzul Buc.
— I.C.I.M. Brașov
— A.S, Drob. Tr. Sev.
— Carpați Mîrșa
— Sp muncit. Slatina 
— IMASA Sf. Gh.
— Electroputere Cv. 
— Prog. Vulcan Buc. 
— A.S.A Tg. Mureș 
A 22-a (12 aprilie)
— Panduri! Tg. Jiu 
— ROVA Roșiori

Pandurii Tg. J. 
ROVA Roșiori 
C.S. T-viște 
Inter Sibiu 
Chimica Tirn 
Gaz metan 
Tractorul Bv. 
Mecanica fină 
Autom. Buc.

ETAPA
Autom. Buc. 
Autobuzul Buc.

• • •
percupa la fotbal. S-a bucu
rat toată tara, dar noi. cei 
din Caraș-Severin, trebuie 
să ne bucurăm si mai mult. 
Stiti bine de ce ! Pentru că 
acolo, in Monaco, jucau în 
echipa campioană a tării 
noastre si doi tineri care au 
pornit de pe meleagurile că- 
răsene : Stefan lovan. de la 
Reșița, si Miodrag Belode
dici. de Ia Moldova Nouă. 
Au jucat bine. Steaua a cîs- 
tigat. Ne mindrim cu toii 
jucătorii stelisti : dar noi. 
cei de aici, ne mindrim in 
primul rînd cu cei doi ti
neri ai noștri, ne care-i ^tim 
de copii. Ie-am urmărit as
censiunea si îi vom însoți 
mereu eu dragostea noastră, 
acea dragoste caldă. din 
totdeauna, a «celor de 
casă»".

Să mai încerce autorul a- 
cestor rinduri. să vă descrie 
sentimentele si tensiunea e- 
mot.ională care au cuprins 
sala ?

Ar fi inutil...
Ștefane ! Miodraa !
Toți cei de acasă vă în

conjoară cu dragoste 
mîndresc cu voi.

Fiți si voi. mereu, 
si mîndri de mîndria

a-

si

demni 
lor !

Radu URZICEANU

mire, orj de cîte ori a fost ne
cesar am interpretat și noj ro
lul de apărători", ar fi fost în
dreptățiți să se exprime, Ia fi
nele jocului. în cel mai pur 
limbaj al fotbalului actual com
petitiv, cele trei vîrfuri.

Dincolo de noua victorie re
purtată de echipa noastră na
țională în întîlnirile cu repre
zentativa Turciei (și care a de
terminat cotidianul ..Milliyet" 
să-și intituleze cronica ,.Mereu 
același... film"), important ne 
apare faptul că, după o peri
oadă de timp, tricolorii au pu
tut să susțină un util test îna
intea confruntărilor din ca
drul preliminariilor C.E. A

care — așa 
spunea după joc Em. 
în afara elementelor 
precumpănitoare în 

ansamblu al echipei, 
iveală și unele puncte

confruntărilor 
preliminariilor 

fost un examen 
cum ne 
Jenei — 
pozitive, 
jocul de 
a scos la . _ . _
mai slabe. Antrenorul principal 
al reprezentativei noastre se 
referea mai ales la jocul în 
atac, numărul ridicat al acțiu
nilor ofensive neconcretizîn- 
du-se la finalizare într-un pro
cent pe măsură. „Este ceea ce 
urmărim să corectăm, aprecia 
Em. Jenei, săptămîna viitoare, 
la Atena, unde echipa Româ
niei întîlnește, de asemenea, 
într-un ioc cu caracter de ve
rificare, reprezentativa Greciei".

EDIȚIA 1986-1987

(0-0) 
(1-2) 
(2-3) 
(0-1) 
(0-3) 
(0-1) 
(1-0) 
(0-1) 
(0-0)

(1-3) 
(1-2) 
(0-3) 
d-2) 
(0-2) 
(0-2) 
(0-1) 
(0-2) 
(0-3)

(0-1) 
(0-0) 
(1-1) 
(0-3) 
(0-2) 
(0-4) 
(0-0) 
(0-0) 
(0—0)

(0-4) 
(1-1) 
(0-3) 
(0-0) 
(3-1) 
(0-1) 
(1-3) 
(1-5) 
(0—2)

ICIM Brașov 
A.S. Dr. Tr. S.
Carpați Mîrșa 
Sp. muncit. SI. 
IMASA Sf. Gh.
Electrop Cv 
A.S.A. Tg. M.

ETAPA
C.S. T-viște 
Inter Sibiu 
ROVA Roșiori 
Chimica Tirn.
Gaz metan 
Tractorul Bv. 
Mecanica fină 
Prog. Vulcan 
Pandurii Tg. J.

ETAPA
Pandurii Tg. J.
Autom. Buc. 
Autobuzul Buc. 
A.S.A. Tg. M. 
ICIM Brașov 
IMASA Sf. Gn. 
A.S. Dr. Tr. S. 
Sp. muncit. SI. 
Carpați Mîrșa

ETAPA A 25-a (3 mai)
— Autobuzul Buc.
— I.C.I.M Brașov
— Automatica Buc.
— A.S. Drob. Tr. Sev.
— Pandurii Tg. Jiu
— Carpați Mîrșa 

Sp muncit. Slatina
— IMASA Sf. Gh.
— A.S.A. Ts Mureș

— C.S. Tirgoviște
— Inter Sibiu
— Chimica Tirnăvenl
— Gfz metan Mediaș
— Tractorul Brașov
— Mec. fină steaua
— Prog. Vulcan Buc.
A 23-a (19 aprilie)
— Autobuzul Buc.
— I.C.I.M. Brașov
— Automatica Buc.
— A.S. Drob Tr. Sev.
— Carpați Mirșa
— Sp. muncit. Slatina
— IMASA Sf. Gh.
— Electroputere Cv.
— A.S.A. Tg. Mureș
A 24 a (26 aprilie)
— ROVA Roșiori
— C.S. Tirgoviște
— Inter Sibiu
— Electrc putere Cv.
— Chimica Tîrnăveni
— Prog Vulcan Buc.
— Gaz n etan Mediaș
— Mec fină Steaua
— Tractorul Brașov

(2-3) 
(1-2) 
(1—2) 
(0-1) 
(0—1) 
(0-1) 
(i-i)

(1-3) 
(0-1) 
(0—4) 
(1-2) 
(2—3) 
(0-0) 
(0-1) 
(2-2) 
(0—2)

(0-1)
(1-3)
(1-2)
(2-1)
(0—2)
(1—3)
(1-3)
(2—3)
(0—3)

— Chimica Tîrnăveni (0—3)
— Prog. Vulcan Buc.
— Gaz metan Mediaș
— Mec. fină Steaua
— Tractorul Brașov

(0-1) 
(0-1) 
(1-D 
(2—3)

Autom. Buc. 
Carpați Mîrșa 
Autobuzul Buc. 
A.S. Dr. Tr. S.
ICIM Brașov

ETAPA A 27-a (17 mai)
— Autobuzul Buc.
— I.C.IJ4 Brașov 
— Automatica Buc.
— A.S. Drob. Tr. Sev.
— Pandurii Tg. Jiu
— Carpați Mîrșa 
— ROVA Roșiori
— Sp. muncit. Slatina 
— A.S.A Tg. Mureș

ETAPA A 28-a (24 mai)
A.S.A. Tg. M. 
Carpați Mîrșa 
C.S. T-vlște 
A.S. Dr. Tr. S. 
ROVA Roșior1 
ICIM Brașov 
Pandurii Tg J. 
Autobuzu1 Buc. 
Autom. Buc

Tractorul Bv 
Mecanica f*n8 
Gaz metan 
Prog. Vulcan 
Chimice Tirn. 
Electrop. Cv 
Inter Sibiu 
IMASA Sf. Gh. 
C.S. T-viște

(0-1)
(0-2) 
(1-1) 
(0-3) 
(0-1) 
(1—3) 
(0-3) 
a—«) 
(0—3)

Pandurii Tg. J. — Mec. fină Steaua 
ROVA Roșiori — Tractorul Brașov

ETAPA A 31-a (14 iunie)
— Autobuzul Buc.
— I.C.I.M. Brașov 
— Automatica Buc.
— A.S. Drob. Tr. Sev.
— Pandurii Tg. Jiu
— ROVA Roșiori
— C.S. Tirgoviște 
— Inter Sibiu
— A.S.A. Tg. Mureș

(0-2)
(0-0)

(2-1) 
(1-2) 
(0-1) 
(1-3) 
(0-1) 
(2-3) 
(1—2) 
(0-2) 
(2—4)

Chimica Tirn.
Gaz metan
Inter Sibiu 
Tractorul Bv.
C.S. T-viște 
Mecanica fină
Prog. Vulcan 
Electrop. Cv.
ROVA Roșiori

ETAPA A 26-a (10 mai)
— C.S. Tirgoviște
— IMASA Sf. Gh.
— Inter Sibiu
— Electroputere Cv.

ROVA Roșiori 
A.S.A. Tg. M. 
Pandurii Tg. J. 
Sp. muncit. Si.

Prog. Vulcan 
Electrop. Cv 
Mecanica tină 
(MAS? S' Gh. 
Tractoru’ Bv 
Sp. muncit. SI. 
Gaz metan 
Chimica Tirn 
inter Sibiu

ETAPA
A.S.A. Tg. M. 
A.S. Dr. Tr S
ICIM Brașov 
Autobuzul Buc. 
Inter Sibiu
Aut-m Buc 
C.S. T-viște

— Sn. muncit Slatina (2—2t 
— IMASA Sf. Gh. “ •' 
— Inter Sibiu
— Electroputere Cv.
— Chloric» Tîrnăveni
— Prog Vulcan Buc.
— Gaz metan Mediaș
— Mec fină Steaua
— Tractorul Brașov

ETAPA A 29-» (31 mai)
— A itobuzul Buc.
— I.C.I.M. Brașov
— Automatica Buc.
— A.S Drob. Tr. Sev.
— Pandurii Tg Jiu
— Carpați Mîrșa
— ROVA Roșiori
— C.S Tirgoviște
— A.S.A. Tg. Mureș

, A 10-a (7 iunie)
— Carpați Mîrșa
— Sp. muncit. Slatina
— IMASA Sf. Gh.
— Electroputere Cv.
— Chimica Tîrnăveni
— Prog. Vulcan Buc.
— Gaz metan Mediaș

(0-1) 
(O-l) 
(0-2) 
(0-1) 
(0-2)
(O—1” 
(0-0) 
(0—2)

r* 
(0-2) 
(1-1) 
(1-4) 
(0—1) 
(2—0) 
(1—2) 
(0—2) 
(0—2»

(1-1) 
(0—2) 
(1-1) 
(0-2) 
(0—2) 
(0-1)
(0—1)

IMASA Sf. Gh. 
Sp. muncit. Si. 
Electrop Cv.
Carpați Mîrșa 
Prog. Vulcan 
Mecanica fină 
Tractorul Bv. 
Gaz metan 
Chimica Tirn.

ETAPA A 32-a (21 iunie)
— Carpați Mîrșa 
— Sp. muncit. Slatina 
— IMASA Sf. Gh.
— Electroputere Cv.
— Prog Vulcan Buc.
— Gaz metan Mediaș
— Mec. fină Steaua
— Tractorul Brașov
— A.S;„ Tg. Mureș

(0-1)
(0-2)
(1-3)
(0-5) 
(0-1) 
(0-2) 
(0-2) 
(1-0) 
(0—2)

ICIM Brașov 
Autobuzul Buc. 
Autom Buc.
Pandurii Tg. J. 
ROVA Roșiori
Chimica Tirn. 
C.S. T-viște 
Inter Sibiu
A.S. Dr. Tr S

ETAPA A 33-a (28 iunie)
— Autobuzul Buc.
— I.C.I.M. Brașov
— Automatica Buc.
— Pandurii Tg. Jiu 
— ROVA Roșiori 
— C.S Tirgoviște
— Inter Sibiu
— Chimica Tîrnăveni
— Gaz metan Mediaș

ETAP-1 A 34-a (5 iulie)
Autobuzul Buc.
Autom. Buc. 
Pandurii Tg. J. 
ROVA Roșiori 
C.S. T-viște
Inter Sibiu 
Chimica Tirn.
Gaz metan 
ICTM Brașov
Intre paranteze — rezultate din tur.

Carpatl Mîrsa 
A.S. Dr. Tr. 3. 
Sp. muncit. SI. 
IMASA Sf Gh.
Electrop. Cv 
Prog. Vulcan 
Mecanica fină 
Tractorul Bv 
A.S.A Tg. M.

(0-0) 
(0-2) 
(1—0) 
(1-4) 
(1-0) 
(1-2) 
(0-2) 
(0-2) 
(0-1)

— A.S. Drob. Tr. Sev.
— Carpați Mîrșa
— Sp. muncit. Slatina 

>— IMASA Sf. Gh.
— Electroputere Cv.
— Prog. Vulcan Buc.
— Mec. fină Steaua
— Tractorul Brașov
— A.S.A Tg. Mureș

(0-0) 
(1-6) 
(0-4) 
(0-4) 
(1-3) 
(0-2) 
(1-5) 
(0-2) 
(0—3)



Pe marginea evoluției sportivelor noastre la Universiada de iarnă

SCHIMBUL LONOISII AU ȘANSE SĂ UIICl 
ÎN ItUARHiA 1NTE8NAII0NAEÂ

Eșalonul 16-17 ani - factor de progres

Ștafeta feminină de 3X5 km 
fond a României s-a aflat foar
te aproape de medalie la U- 
niversiada de iarnă, din Ceho
slovacia. Ea a venit pe locul 4, 
după foarte puternicele echipe 
ale Cehoslovaciei, Uniunii So
vietice si Poloniei. Această rea
litate, credem, trebuie analizată 
cu profunzime, pentru că din 
ea pot fi desprinse o seamă de 
considerații de cea mai mare 
importanță, mai cu seamă pen
tru viitorul schiului de fond.

Desigur, neindeplinirea obiec
tivului de medalie trebuie criti
cată, pentru că progresul schioa- 
rolor noastre n-a fost mai ra
pid. E adevărat că, într-o pri
mă fază, obiectivul fetelor fuse
se clasarea pe primele 4—6 
locuri, ulterior însă, s-a con
siderat, poate pe bună drepta
te. că o medalie poate fi obți
nută. Cum însă echilibrul valo
ric al formației, comportările 
celor trei componente ale echi
pei n-au atins, în totalitate, un 
nivel ridicat, la vîrf, medalia 
le-a scăpat printre degete spor
tivelor noastre.

Dar chiar șl în aceste condi
ții, proba de schi fond femi
nin a demonstrat o creștere 
sensibilă în domeniul competi
tivității. Ne referim, în primul 
rind. la foarte tînăra Ileana 
Hangan care, concurrnd de la o 
zi la alta mai bine, de la 5 km, 
prin ștafetă și pînă la proba de 
10 km, a demonstrat o creștere 
continuă ajungtnd pînă la a se 
lupta de la egal la egal cu alergă
toarele sovietice și cehoslovace, 
toate aspirante la podiumurile

Ileana Hangan, talent incon
testabil, una din șansele de 
afirmare ale schiului nostru 
de fond pe pîrtiile internațio
nale.

Foto : T. RADU
marile • competiții internaționale 
sau ale Cupei Mondiale. Mai 
cu seamă acel loc 10 de la 10 
km a arătat nu atît valoarea de 
moment a Ilenei cît, mai cu 
seamă, posibilități de progres 
incluzînd absolut orice calcul ! 
Depinde doar de modul în care 
va fi dozată pregătirea acestei 
tinere sportive de mare pers
pectivă în așa fel îneît să a- 
jungă la un plafon superior în- 
tr-un viitor apropiat. Cea de a 
doua sportivă remarcată pe pir-

SPARTACHIADA Dl IARNĂ
(Urmare din pag. 1)

(slalom și coborîre) de Vili 
Podaru, care într-o companie 
valoroasă, și-a demonstrat ca
litățile. Rezultate tehnice, co- 
bonre (lungime 2950 m, dife
rență de nivel 750 m) : 1. Ana- 
toH Selivanov (URSS) 1:32,93, 
2. Miroslav Kolarj (Cehoslova- 
cia) 1:33,33, 3. Vadim Amosov 
(URSS) 1:33,34, 4. Vili Podaru

HANDBAL . In prima zt a 
turneului Internațional feminin 
de la Neubrandenburg (R. D. 
Germană), selecționata de tine
ret a U.R.S.S. a întrecut eu sco
rul de 31—26 (15—7) echipa Bul
gariei, Iar formația Ungariei a 
dispus ou 23—16 (10—0) de re
prezentativa Suediei.

SCHI * Pe plrtia de la Ro
bia (Iugoslavia) s-a desfășurt o 
probă feminină de slalom uriaș, 
clștigată de schloarea vest-ger- 
mană Christa Kinshofer, eu 
timpul de 1:49.59. Pe locul se
cund situat Cecilia Lucco
(Itella) — 1:50,41, Iar locul trei 

tiile Universiadei a fost Edith 
Bako, primul său argument în 
sprijinul acestei afirmații fiind 
tot virata scăzută — 18 ani. A 
luptat exemplar la nivelul posibi
lităților sale, arătînd și ea 
perspective certe. Dacă lîngă a- 
cestea două mai sint aduse alte 
tinere care la concursurile din 
țară s-au situat în apropiere, 
ca timp și ca poziții (Filimon, 
Tutulan, Fîc, ordinea fiind în- 
tîmplătoare), atunci, o formulă
— acum promițătoare, peste 
două-trei sezoane o certitudine
— poate fi pusă pe picioare. 
Așa stînd lucrurile, proba femi
nină de schi fond se arată a 
fi una dintre șansele sporturilor 
noastre de iarnă de a accede Ia 
vîrf !

E momentul să spunem că 
actuala organizare a schiului 
nostru feminin de fond, asigu
rată de federație și secția de 
performanță a C.N.E.F.S., in
clude șl un al doilea eșalon de 
tinere, în vîrstă de 16—17 ani 
(cele despre care am amintit 
mai înainte au 18—19 ani), pre
gătite în Centrul olimpic de la 
Vatra Dornei. Acest al doilea 
eșalon constituie schimbul șl 
concurența din partea celui ca
re vine din urmă, fapt pozitiv, 
factor de progres. Dar e nevoie 
acum și de un al treilea eșalon, 
în vîrstă de 14—15 ani, care să 
fie inclus în pregătire intensi
vă de la o vîrstă șl mai cobo- 
rîtă, această succesiune de ge
nerații însemnînd tot atîtea noi 
posibilități de afirmare pentru 
schiul nostru de fond. La polul 
opus, atît Elena Reit, cu marea 
sa experiență, cît și Rodica 
Hoha, cu calitățile sale fizice și 
de rezistență deosebite, pot fi 
folosite, în continuare, ca „lo
comotive* ale mult mai tinere
lor lor colege.

Date fiind toate aceste con
statări, fiecare vizînd perspecti
va, modul în care fetele noas
tre s-au prezentat la Universia
dă constituie un element pozi
tiv, în ciuda faptului că obiec
tivul de medalie n-a fost În
deplinit, din. motivele pe care 
le-aim reflatat de la fața locului. 
E necesar tocmai de aceea ca, 
de acum înainte, toți factorii 
cu responsabilități, începînd cu 
secțiile de la care provin «chi
oarele si pînă la federația de 
specialitate, de la Consiliile ju
dețene și pînă la antrenorii de 
la Lotul olimpic — A.S.A. șl de 
la Centrul olimpic de la Vatra 
Dornei, toți să contribuie la a- 
sigurarea unei cît mai adecva
te pregătiri a tinerelor schioare 
fondlste: ele oferă, in momen
tul de față, cele mai serioase 
garanții dintre disciplinele Ier
nii, de a pătrunde In elita in
ternațională a sporturilor ghețli 
și zăpezii.

Radu TIMOFTE

DUPĂ C.M. DE PATINAJ -junioare .
(Urmare din pag. 1)

fetele noastre și-au pus am
prenta și pe comportarea Ce- 
raselei Hordobețiu, aceasta ra- 
tînd locuri mai bune din cauza 
ritmului lent la plecări. Este 
adevărat, ea a fost jenată — 
fără intenție — de adversară la 
schimbarea culoarelor la 1500 
m. Astfel a pierdut cele trei

A ARMATE1RR PRIfHNF
1:33,42, 5. Serghei Petrik
(URSS) 1:34,70, 6. Mihai Bîră 
1:34,85... 10. Viorel Constantin 
1:36,50, 11. Carol Adorjan 1:
38,32. Combinata alpină : 1.
Miroslav Kolarj 5,07 p. 2. Va
dim Amosov 21,06 p. 3. Vili 
Podaru 26,81 p. 4. Serghei Pe
trik 31,40 p. 5. Anatoli Seliva
nov 39,18 p. 6. Simon Kraciuk 
(Polonia) 44,65 p. 7. Mihai Bîră 
48,85 p. 8. Carol Adorjan 
100,89 p.

PE SCURT
a fost ocupat de Camilla Nils
son (Suedia) — 1:50,44. Proba 
masculină de slalom uriaș dis
putată pe pîrtia de la Rogla 
(Iugoslavia), a revenit schioru
lui austriac Walter Gugele, în
registrat In cele două manșe cu 
timpul de 2:11,43. L-au urmat 
italianul Ivano Camozzi — 2:11,67 
3d austriacul Reiner Salzberger 
— 2:11,97.

șah A Turneul internațional 
de la Reykjavik a continuat cu 
runda a 10-a, in care Portisch

SPORTUL
CROSUL RACII ȚĂRILOR DIN BALCANI

la cinci 
iunioa- 
m. iu- 
000 m, 
8 000 m.
4 000 m

Localitatea Me- 
teora. nu mult de- 
narte de Salonic, a 
fost aleasă. Dentrv 
duminică. drept 
eazdă a tradițio
nalei comDetitii de 
alergare, ne teren 
variat. Crosul Pă
cii Țărilor din Bal
cani. în faot ve
chiul Cros Balca
nic. Sint prevăzute 
întreceri 
categorii : 
re — 2 000 
niori — 6 
tineret — 
senioare — 
si seniori — 12 000 
m.

Au făcut decla
sarea. între alții, 
recentii camoioni 
naționali de la 
Băile Felix. Maria
na Stănescu — se
nioare, Marcel Mar
tinas — seniori, 
Ilie Elena — tine
ret si Paula Ivan. 
Iulia Besliu. Iuîia 
Negură, Eugen 
Augustin Barbu 
„veteranul” Ilie

Reamintim că în 
competiția a fost categoric do-

Enăchioiu.
precum și...

Floroin. 
ultimii ani

ȘAHUL ROMÂNESC
(Urmare din pag. 1)

EEQ

Paula Ivan și Mariana Stănescu pe par
cursul recentului Campionat National de 
cros de la Băile Felix. Foto : Tr. BADEA

minată de alergătorii români, 
învingători în nouă dintre cele 
zece clasamente ale acestei 
vechi competiții.

LA „INTERZONAL"
că, la valoarea lui, luptlnd mai 
mult. Florin Gheorghiu ar fi 
fost astăzi printre calificații la 
„interzonal”. La polul opus s-a 
aflat Mihai Șubă, care a ris
cat prea mult și s-a dovedit 
deficitar în jocul cu piesele 
negre (altădată un punct forte 
al jucătorului nostru). în par
tida decisivă cu Staniszewski, 
el a pierdut un pion încă la 
mutarea a 11-a, în urma unei 
erori de calcul, ceea ce pen
tru un mare maestru e ne
obișnuit. Adrian Negulescu a 
început slab, cu două Infrin
ged în primele runde, și nu a 
mai putut prinde plutonul 
fruntaș. Totuși, merită subli
niat aportul pe care Negulescu 
l-a adus în lupta noastră pen
tru calificare, cîștigînd la Fa- 
rago șl țiinlndu-l cu remiză pe 
Inkiov, amîndoi adversari di- 
recți în acel moment în cursa 
de calificare a lui Șubă.

Marea revelație a „zonalului” 
s-a numit, desigur, Mibail Ma
rin. Am fost întrebați de multe

In prima manșă a sferturilor 
de finală ale cupelor europene

ANDERLECHT SURCLASATĂ LA MUNCHEN !
In plină iarnă au fost reluate 

cupele europene intercluburi, 
cu prima manșă a sferturilor de 
finală. Ce s-a întimplat în 
cele trei competiții ?

în C.C.E., Dinamo Kiev nu a 
putut juca miercuri cu Beșiktaș, 
la Istanbul, din cauza timpului 
nefavorabil și partida a fost 
amânată pentru vineri (n.r. —
azi).

La Malmb, meciul din Cupa 
Cupelor, dintre formația locală 
și Ajax Amsterdam a fost amî- 
nat pentru 14 martie, tot din 
cauza rigorilor iernii.

Să revenim însă la partidele, 
desfășurate. în competiția su
premă, cea a campionilor, cel 
mai important joc a avut loc 
la Miinchen, între Bayern și 
Anderlecht. Gazdele au obținut 
victoria cu un scor categoric 
(5—0) și se poate considera tn 
semifinale ! In prezența celor 
numai 16 000 de spectatori, 
Bayern s-a revanșat în fața 
belgienilor, care-i eliminaseră 
anul trecut, tot în sferturi ! Ba
varezii au fost la timonă (chiar 
fără Augen thaler și Matthăus), 
surclasîndu-și adversarii (de la 
oare au lipsit Scifo și Van Tigge- 
len), prin golurile marcate de 
Michael Rummenigge (mln. 15), 
Pfugler (min. 28), Dieter H6- 
ness, în vîrstă de 34 de ani ’ 
(min. 69 șl 86) și Wohlfahrt 
(min. 90). Al doilea joc de a- 
tracție, la Belgrad (90 000 de 
spectatori): Steaua Roșie — 
Real Madrid 4—2 (3—0). Partida 
a fost alertă, de un bun nivel 
tehnic în care gazdele l-au sur
prins pe madrileni pînă La pau
ză, dnd au condus cu 3—0 ! 
Giurovski a deschis scorul (min. 
7), apoi H. Sanchez a ratat un 
penalty pentru Real, iar în con
tinuare Giurovici (min. 12) și 
Tvetkovici (mln. 40) au mai 
marcat două goluri. După pau
ză, H. Sanchez (min. 68) a re
dus din handicap, iar în ulti
mele minute arbitrul englez 
Hackett 8 acordat alte două lo

ACTUALIIAIEA LA TENIS
In turneul de tenis din Flori

da. la Key Biscayne, in cadrul 
optimilor de finală au fost 
consemnate, intre altele, urmă
toarele rezultate : Lendl (Ceho
slovacia) — Gilbert (S.U.A.) 
6—2, 6—2, 6—4 ; Wilander
(Suedia) - Mayotte (S.U.A.) 
3—6, 6—3, 7—5, 6—7, 6—4 ; Con
nors (s.u.A.) — Carlsson (Sue
dia) 6—0, 6—1, 6—0 ; Medr
(Cehoslovacia) — Zlvoji novici 
(Iugoslavia) 2—6, 6—1, 6—4.
6— 4 ; Noah (Franța) — Kriek 
(S.U.A.) 4—6, 6—2, 6—3, 7—6.

In concursul feminin, jucă- 
toarea americană Chris Evert- 
IZoyd a învins-o cu 6—3, 6—2
pe coechipiera sa Stephanie 
Rehe, Hana Mandlikova (Ceho
slovacia) a dispus cu 6—2, 6—4 
de Bettina Bunge (R.F. Germa
nia), iar Helena Sukova (Ceho
slovacia) a întrecut-o pe ame
ricanca Lori McNeil cu 5—7,
7— 5, 7—5.

FINALA CANDIDAȚILOR LA ȘAH
Cea de-a patra partidă a fi

nalei candidaților pentru titlul 
mondial de șah, care are loo 
la Linares (Spania), între ex- 
campionul mondial, marele 
maestru sovietic Anatoli Kar
pov și compatriotul său An
drei Sokolov, s-a terminat re
miză. Karpov conduce cu 2,5— 
1,5.

ord pe parcursul rundelor „cine 
e acest Marin care joacă atît 
de bine și are un stil atît de 
curat „Urmăriți-1 cu aten
ție, fiindcă merită, și veți ve
dea cine e!“, era de fiecare dată 
răspunsul. Aflat într-o situație 
favorabilă (necunoscut încă pe 
plan internațional, mulți ju
cători consacrați considerau că 
trebuie să-l învingă neapărat). 
Marin și-a valorificat pe deplin 
șansele, obținînd o calificare 
senzațională, după victoria în 
ultima rundă la marele maes
tru bulgar Kiril Gheorghiev (po
sesorul celui mai mare coefi
cient Elo din concurs — 2590) 
și, apoi, în barajul în trei cu 
Gheorghiev și Schmidt. La 22 
de ani neimpliniți încă (îi va 
avea în aprilie), Marin este al 
treilea jucător român care sa 
califică la Turneul interzonal. 
Un rezultat mare, pe care pu
țini îl pronosticau și pentru 
care merită felicitări. Cu ace
lași prilej. Marin a îndeplinit 
și norma de maestru interna
țional, urmînd să primească 
titlul la primul Congres FIDE.

vituri de la 11 m, ambele trans
formate : mai întâi prin Ianko- 
vici (min. 82) și apoi, unul cu 
ușurință, pentru oaspeți, înscris 
de H. Sanchez (min. 87). Ast
fel că acest doar 4—2 pentru 
iugoslavi anunță un retur pasio
nant la Madrid... F.C. Porto a 
învins greu, cu 1—0, singura 
formație profesionistă daneză, 
Brondby, printr-un gol marcat 
în ultimele minute.

în CUPA CUPELOR, două în- 
tîlniri încheiate cu același scor:’ 
Real Zaragoza — Vitoșa Sofia 
2—0, și Lokomotive Leipzig — 
F.C. Sion 2—0. Pentru Zaragoza 
au înscris Roberto și Cortese 
(în mln. 56 și, respectiv, 77), 
iar pentru Lokomotive au punc
tat, In ultimele minute, Mar
schall (87) și Richter (90)! Gl- 
rondins Bordeaux a dispus la 
limită, cu 1—0 (0—0), de Torpe
do Moscova (gol marcat de Sar
gon în m±n. 57), astfel că retu
rul se anunță dificil pentru for
mația franceză.

CUPA UJE.F.A. : Două scoruri 
albe: Torino — Tirol Innsbruck 
0—0 și I.F.K. Goteborg — Inter- 
nazionale 0—0. Ambele echipe 
gazdă au fost tot timpul în a- 
tac, dar portarii oaspeților, Zen- 
ga (Inter) și ivkovlci (Tirol), 
și-au salvat formațiile. Corni 
(Torino) a ratat un penalty ! 
Ded, teoretic, Tirol șl Inter au 
acum prima șansă de calificare, 
ca șl Borussia Monchenglad- 
bach, care a învins dar pe Gui
maraes cu 3—0 (Kriens — min. 
7 ; Krauss — min. 40 șl Heldor 
— autogol, min. 67). în fine, 
F.C. Barcelona a fost întrecută 
la limită, în deplasare, de către 
Dundee United, cu 1—0, prin
tr-un gol semnat, în mln. 2!, de 
către Gallacher, dar catalanii 
speră totuși să devină semifi
nal'ști...

Vom vedea la 18 martie, oare 
vor fi participantele în penulti
ma etană a celor trei mari 
competiții.

Ion OCHSENFELD
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cători, deși prezența permanen
tă în ultimele „Interzonale” — 
prin marii maeștri Florin 
Gheorghiu și Mihai Șubă — 
nu justifica, poate, această po
ziție de inferioritate. Speran
țele noastre de calificare la 
noul „interzonal” au fost puse, 
în special, în cei doi mari 
maeștri, considerîndu-se că va
loarea și experiența lor vor fi 
decisive. Cu mult interes au 
fost așteptate însă și evoluțiile 
debutanților Adrian Negulcscu 
(campionul țării) și Mihail Ma
rin (singurul maestru FIDE din 
turneu).

Pînă In ultima rundă, ochii 
tuturor au fost ațintiți asupra 
lui Gheorghiu și Șubă, dar 
ambii au ratat finișul. Florin 
Gheorghiu s-a arătat crispat, 
evitînd prea mult riscurile 
inerente într-un astfel de 
concurs scurt de calificare. E 
adevărat că, alături de Sax, 
Gheorghiu a fost singurul ju
cător neînvins din cei 24 de 
competitori, dar tot adevărat 
e și faptul că el a fost singu
rul jucător care nu a cîștigat 
nici o partidă. Sîntem convinși 

zecimi de secundă care îi dă
deau drept de alergare în ul
tima probă din program, cea 
de 3000 m, unde este specialis
tă și cu siguranța că ar fi o- 
cupat un loc mai bun în ela- 
samentul general". Cane sînt 
perspectivele ? 0 „Dacă totul 
va merge cum trebuie, referin- 
du-mă îndeosebi la asigurarea 
volumului de pregătire pe 
gheață, performanțele vor veni 
firesc, pentru că Mihaela, Ce- 
rasela, colegele și colegii lor 
de la Centrul olimpic Mecanică 
fină București se pregătesc cu 
abnegație, fiind capabili de re
zultate superioare".

REZULTATE : 500 m — 1.
Sylke Luding (R.D.G.) 41,75... 6. 
Dascălu 43,37, ... 14. Hordobețiu
44,05 ; 1500 m — 1. Monique
Garbrecht (R.D.G.) 2:13,33,... 7.
Dascălu 2:18,07... 19. Hordobețiu
2:21,58 ; 1000 m — 1. Garbrecht 
1:26,77,... 13. Hordobețiu 1:31,05, 
... 17. Dascălu 1:31,88 ; 3000 m —
1. Garbrecht 4:38,70,... 9. Dască
lu 4:53,65 ; el. gen. — 1. Gar
brecht 176,658 p, ... 7. Dascălu
184,274, ... 17. Hordobețiu 136,768
P.

l-a învins pe Hajartrson, Arnas- 
son pe Liubojevici, Korcinoi a 
cîștigat la Olafson, iar partide
le Short — Tal șl Timman — 
Polugaevski s-au încheiat re
miză. In clasament continuă să 
conducă marele maestru englez 
Nigel Short, cu 7,5 p urmat de 
Timman (Olanda) — 6,5 p. etc.

VOLEI A în continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde în 
Cuba, echipa masculină a S.U.A. 
a jucat la Havana, în compania 
selecționatei țării-gazdă. Volei
baliștii americani au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (15— 
13, 16—14, 12—15, 15—8).
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