
Proletari din toate țările, unlti-vă 1

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 

I ANUL XLIV - Nr. 11 834 | 4 PAGINI - 50 BANI j Luni 11 ianuari7l988 j

După prima manșă a „optimilor" în cupele europene

ȘANSE REALE PENTRL CELE TREI REPREZENTANTE 
ALE HANDBALULUI NOSTRU FEMININ

C. C. E.:

SPARTAK KIEV -
ȘTIINȚA BACĂU 26-24

CERKAS1, 10 (prin telefon). 
Pe terenul din Sala Spor
turilor „Constructorul" din 
localitate a avut loc prima 
manșă din turul al doilea al 
„Cupei Campionilor Euro
peni" la handbal feminin, 
dintre echipele campioane ale 
Uniunii Sovietice — Spartak 
Kiev și României — Știința 
Bacău. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 26—24 <13—15), 
după o luptă deosebit de dîr- 
ză, în care ambele formații au 
făcut totul pentru a cîștiga. 
Handbalistele românce, după 
cum o arată și rezultatul, au

(Continuare in pag. a 4-a)

Elrsabeta Tufan: ..LUMEA SCRIMEI E MICĂ.
DAR ARE O ZESTRE BOGATĂ DE MEDALII..."

Cupa Cupelor:

MUREȘUL TG. MUREȘ -
VASAS BUDAPESTA

22-19
TG. MUREȘ, 10 (prin tele

fon). Un public numeros și 
entuziast a aplaudat victoria 
formației favorite. Mureșul, în 
debutul său în „Cupa Cupelor" 
la handbal feminin : 22—19
(12—7), în compania valoroa
sei echipe Vasas Budapesta, de 
mai multe ori cîștigătoare și 
finalistă în C.C.E. și Cupa 
LH.F. Trebuie subliniat faptul 
că în ciuda „cărții de vizită" a 
formației vizitatoare, handoa

Mihail VESA

(Continuare In pag a 4-a)

Cupa I.H.F.:

E. S. BESANțON -
RULMENTUL 25-21
BESANțON, 10 (prin telefon).

La Palatul Sporturilor. în pre
zența unui număr mare de 
spectatori, formația locală 
E- S. Besanțon a întrecut cu 
25—21 (12—10) pe Rulmentul 
Brașov, într-un meci contînd 
pentru turul secund (manșa I) 
al Cupei I.H.F. la handbal fe
minin. Cum era de așteptat, 
echipa gazdă — cu cîteva in
ternaționale din reprezentativa 
Franței în teren — a practicat 
un handbal în viteză și în for
ță, s-a detașat chiar din start, 
si rareori a permis handbalis
telor de la Rulmentul să se a- 
propie la unul sau două goluri. 
Formația brașoveană s-a regă
sit mai greu în această dificilă 
partidă, în balanță atîrnînd — 
după cum ne spunea, la telefon, 
antrenorul Remus Drăgănescu 
— și oboseala cauzată de o 
foarte lungă și dificilă călăto
rie. Rămîne ca duminica vii
toare, în partida revanșă, cînd

(Continuare în pag. a 4-a)

In Divizia A de baschet feminin

RAPID - VOINJA BUCUREȘT11-1,
UN MECI DE MARE ATRACȚIE I

In etapa a Xll-a a Campio
natului Național de baschet 
feminin s-au disputat două 
meciuri în prima grupă valo
rică și trei partide în grupa 
7—12.

GRUPA 1—6
RAPID — VOINȚA BUCU-.

REȘTI 1—1 : 85—81 (66—66,
44—41) și 81—86 
(47—43). Victoria 
r'apidistelor în
registrată în
prima partidă 
poate fi conside
rată ca o surpri
ză, avîndu-se în 
vedere diferența 
de valoare din
tre cele două- e- 
chipe (net favo
rabilă Voinței). 
Elevele lui Vic
tor Bulancea au 
avut o prestație, 
în general, mul
țumitoare și au 
obținut un suc
ces meritat, după 
ce au fost nece
sare și prelun
giri. In meciul 
al doilea, evolu
ția scorului a 
fost la fel de in
teresantă. nici 
una dintre for
mații neputîndu- 
se detașa deci
siv. Echilibrul 
întîlnirii este cît 
se poate de bine 
redat de urmă
toarele situații 
de pe tabela de 
scor : 21—21 în
min. 8. 31—31 în 
min. 14. 43—43
în min. 21 și 53— 
58 în min. 28. 
Rapidistele s-au 
desprins în min. 33 : 70—60, da
torită, în special, jocului bun al 
Eugeniei Popa, ce părea hotărî- 
tor în realizarea unul nou suc
ces. Dar ea avea să fie descali

ficată pentru 5 greșeli personale 
(min. 36), iar Emilia Alixandru, 
care a înlocuit-o, a avut o evo- 
luție foarte slabă și feroviarele... 
au pierdut o partidă ce părea 
cîștigată. Marcatoare : Popa 
19+27, Pîrvan 2+3. Trică 10+3, 
Biduianu 10+3. Iancu 6+4, 
Cristescu 13+1.1, Lefter 21+27, 
Alixandru 4+3 pentru Rapid, 
respectiv Ștefan 11+8, Caloiapu

Elena Trică (Rapid) înscrie un nou cos» 
urmărită de Rodica Jugănaru (nr. 10)

Foto : Eduard ENEA

10+8, Urogdi 12+10, Jugănaru
4+13, Filip 9+10, Borș 31+27,

Nicoleta ALDEA

(Continuare in pag. 2-3)
Nu putini — inclusiv din lu

mea scrimei noastre — atribuiau 
medalia olimpică de argint a 
floretistelor românce, de la Los 
Angeles ’84, în bună măsură 
conjuncturii. Ca martor al în
trecerilor nu am împărtășit de
fel acest punct de vedere, ba- 
ziadu-ne pe faptul că marea 
majoritate a principalelor forte 
din floreta feminină se afla în 
plin proces de reconstrucție iar 

echipa noastră reprezentativă 
avea gata de lansare un tînăr 
cvartet de talente, elementele 
de legătură intre J.O. ’84 și 
J.O. '88 fiind Elisabeta Guzganu. 
Tufan si Rozalia Oros-Husti. 
Optimism care s-a validat prin 
mari performante in acest ciclu 
olimpic, cele mai bune floretis- 
te din lume dovedindu-se două 
românce. în 1986 la Stuttgart, 
Rekzi Lazăr — campioană mon
dială de tineret si in 1987 la Lau
sanne, Elisabeta Tufan (Steaua) 
campioană mondială de senioa
re, ceea ce a contribuit ca me
dalia de argint obținută la 

Lausanne de echipa feminină a 
României să nu mai constituie 
o surpriză.

— Pentru Elisabeta Tufan, 
însă, titlul de primă floretistă 
a lumii a constituit o surpriză ?

— Oricum nihi mult decît cla
sarea mea pe poziția a 4-a în 
prestigioasa anchetă a Asocia
ției Presei Sportive din tara 

noastră și care mă 
bucură nespus. 
Mai ales că scrimă 
este uneori mini
malizată. Lumea 
scrimei noastre nu 
este mare, n-a fost 
niciodată, dar a 
contribuit, uneori 
chiar din plin, la 
zestrea de medalii 
mondiale și olim
pice a sportului 
românesc. La a- 
ceasta m-am si 

glndit cînd la Palais de Beaulieu 
din Lausanne mă aflam pe po- 
diurnul de premiere, rju după 
proba individuală — atunci eram 
încă sub (ensiunea puternică a u- 
nei fantastice finale, cu multe 
momente-limită —, ci după în
trecerea pe echipe, alături, pe 
treapta a doua, de coechipierele 
mele Reka Lazăr, Claudia Gri- 
gorescu, Rozalia Husti și Geor- 
geta Beca.

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Simbătă, la hochei pe gheață, în primul eșalon valoric

DINAMO ȘI-A LUAT REVANȘA LA MIERCUREA CIUC
Sîmbătă s-au disputat me

ciurile retur din cadrul celei de 
a doua etape a turneului fi
nal al Diviziei A I la hochei, 
la care participă primele 4 c- 
chipe clasate. Surpriza etapei 
o constituie victoria formației 
Dinamo la Miercurea Ciuc. 

Chiriță continuă să fie unul din animatorii atacului echipei 
Steaua Foto : Aurel D. NEAGU

după ce Sport Club învinsese 
la scor in primul meci.

STEAUA — DUNAREA GA- 
LĂȚI 8—2 (3—0, 4—2, 1—0).
A doua întâlnire dintre ocu
pantele locurilor 1 și 4 în cla- 
sament a semănat leit cu cea 
de vineri. Neta superioritate 

a formației militare la toate 
capitolele și omogenitatea sa 
valorică au permis antreno
rilor I. Gheorghiu și A. Cri- 
șan să încerce diferite formu
le de echipă și scheme tacti
ce, în vederea meciului, mal 
dificil, cu Sport Club, de săp- 
tămîna aceasta. Steliștii nu au 
forțat decît pînă în minutul 35, 
cînd s-au distanțat la 7 goluri, 
marcate din faze, frumoase, în 
urma unor combinații de e- 
fect sau cu șuturi do Ia distan
tă și semidistanță.

Ca întotdeauna. Dunărea a 
dat o replică -dîrză campioa
nei, contribuind Ia frumusețea 
spectacolului. Hocheiștii gă- 
lățeni s-au descurcat destul de 
bine în treimea adversă, dar 
ratările — uneori incredibile 
— și evoluția foarte bună a 
portarului stelist Stancin i-au 
privat de un rezultat mai 
strîns.

Din nou remarcam sportivi
tatea celor două formații.

Marcatori : Burada 3, Dai a,

Marian NEGOIȚA

(Continuare in pao 2-3)

UN OBIECTIV POSIBIL (dar greu!) AL TRĂGĂTORILOR: TRANSFORMAREA LOCURILOR-COTĂ ÎN MEDALII OLIMPICE
Anul competițional 1987 

a adus tirului nostru 
două medalii, ambele de 

argint și ambele cîștigate în 
proba de pistol liber. Au
tori : Sorin Babii (la indi
vidual) și Babii, împreu
nă cu Liviu Stan și Ilie 
Petru (la echipe), la Campiona
tele Europene pentru arme cu 
glonț de la -Lahti, în Finlanda. 
A fost încă o realizare de pres
tigiu a tirului românesc, care 
prelungește lanțul de medalii 
aduse, an de an, de trăgători 
mișcării noastre sportive. Meri
tul acestor țintași, care au acu
mulat, de-a lungul timpului, o 
mare experiență competițională 
și au cucerit deseori titluri și 
medalii la mari competiții in
ternaționale (cele mai răsună
toare, în 1985, la „europenele" 

de la Osijek) rămîne incontes
tabil. Așa stînd lucrurile, e 
lesne de admis că și în vederea 
competițiilor importante, orga
nizate în 1988, trăgătorii din

proba de pistol liber oferă spe
ranțe de a ocupa noi locuri pe 
podium.

Totuși, numărul medaliilor 
Cucerite in 1987 (și în 1986, de 
altfel), nu s-a ridicat la nive
lul a coca ce așteptam de la 
trăgătorii noștri, pentru simplul 

motiv că ei înșiși ne obișnui
seră cu mai multe asemenea 
trofee ! Și-atunci, cum putem 
caracteriza anul recent încheiat 
al tirului nostru de perfor

mantă ?
Să pornim de la realitatea că 

în aceste ultime două sezoane 
țintașii români au obținut 8 
locuri-cotă Ia Jocurile Olim
pice din 1988, poziții extrem de 
greu de cîștigat dacă avem în 
vedere că aceste „pașapoarte 

ollmpice- se pot adjudeca doar 
la campionatele europene, la' 
cele mondiale și la concursurile 
speciale (4—5 la număr pe an) 
de Cupă Mondială. Constatăm 

că, la această oră. din 126 de 
țări afiliate la Federația Inter
națională de Tir au cîștigat 
locuri-cotă doar 39 de țări, că 
Bulgaria are doar 6 asemenea 
poziții. Austria 7, Anglia 6, 
Norvegia 4. Iugoslavia 5 etc. 
Iată distribuția, pc probe, a 

locurilor-cotă ale trăgătorilor 
români ; cîie două la pistol 
sport feminin și pistol 10 metri 
feminin, și cite unul la pistol 
viteză, pistol liber, pistol 10 
metri masculin și skeel. Sporti
vii care au contribuit la obți
nerea lor sînt Corncliu Ion, 
Sorin Babii, Anișoara Matei, 
Maria Macovei, Maria Ciobanu 
și Ioan Toman. Enumeririd a- 
cești performeri nu am făcut 
altceva decît să trecem în re
vistă, în fond, pe candidați! 
cei mai autoritari dintre trăgă
torii români la competițiile ofi
ciale ale anului 1988 și mai cu 
seamă la Jocurile Olimpice.

In afara lui Sorin Babii. ale

Radu TIMOFTE

(Continuare in pap 2—3)



FILMUL Șl MAREA COMPETIȚIE SPORTIVA NAȚIONALA

Divizia femininâ A de handbal (eta/

FORMAȚIILE GAZDĂ
S Intîlnirea Rapid București — Dorobanțul Ploiești, 

miercuri, in Sala Sporturilor .din Buzău

INVIT

O nouă peliculă (a 5-a) care ilustrează semnifi
cația și dimensiunile unei întreceri care angajează 
milioane de oameni ai muncii

Cinematografia ne oferă, în 
ultimii ani, fericitul prilej de 
a retrăi prin imagini dintre 
cele mai atrăgătoare și mai su
gestive, secvențe din marea 
competiție națională Daciada, 
inițiată și inspirată de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
președintele României socialiste, 
strălucitul ctitor de tară nouă.

în căutarea neobosită a celor 
mai interesante momente ale 
acestei veritabile Olimpiade a 
sportului românesc contempo
ran, experimentatul cineast 
Eugen Popiță n-a făcut rabat 
nici la timp, nici la energie. 
Așa se face că drumurile noas
tre s-au intersectat deseori, pe 
întregul întins al țării. L-am 
întîlnit, de pildă, la feeriile pe 
gheață ale copiilor și purtăto
rilor cravatei roșii cu tricolor, 
organizate în așezări din bazi
nul. Dornel sau în Semenic, 
altă dată la îndrăgitele între
ceri atletice pe teren variat ale 
tineretului, la alergările de 
cros precum și la mult dispu
tatele competiții studențești, 
programate în diferite centre 
universitare. Ne-am revăzut, 
însă — ca spectatori — și în 
confruntări sportive din sfera 
performanței, la tradiționalele 
„dueluri" de baschet, handbal, 
fotbal și rugby dintre exponen
tele acestor discipline, Steaua 
și Dinamo, la evoluțiile pline 
de grație ale gimnastelor, la 
aspra încleștare a voinicilor, 
tinerii luptători, sau judoka. 
Atîtea și atîtea modalități ofe
rite celui interesat 
prinde fenomenul 
toată frumusețea 
doarea sa.

Și așa, ediție de . . 
fost prezentată Daciada, cu tot 
ce are ea mai semnificativ atît 
ca sursă de sănătate și vigoare 
pentru întregul nostru popor, 
eît și „pe planul cunoașterii 
sportului, în special pentru vii
torime", cum se exprimă atît 
de plastic apreciatul scenarist 
și regizor. Sursă, de asemenea, 
de noi și noi valori care sînt 
propulsate necontenit în Iotu
rile naționale și olimpice. Un 
obiectiv de referință al marii 
competiții naționale.

De curînd a fost finalizat fil
mul celei de a V-a ediții a 
Daciadei. Este un nou succes, 
mai convingător decît cele pre
cedente. De bună seamă că și 
în noul film sportul de masă 

de a sur- 
sportiv în 

și gran-

ediție, ne-a

(Urmare din pag. 1)

cărui talent și pregătire îi a- 
sigură deja, în ciuda unei vîrste 
mai mici decît a multor adver
sari de peste hotare, o valoare 
certă, tirul nostru continuă să 
se bazeze pe acest mare cam
pion care este Corneliu Ion. El 
își păstrează capacitatea de a 
trăi noi izbînzi în competiții 
care pot merge pînă la nivelul 
Jocurilor * Olimpice. Impresio
nanta sa carte de vizită, din 
care nu lipsește aproape nici 
un titlu de mare glorie al tiru
lui internațional, se poate trans
forma, la cei 37 de ani ai săi, 
într-o motivație în plus. Nu
mai că, așa cum NU ne aștep
tam, ultimii ani nu au adus cu 
ei și apariția unor noi perfor
meri în proba de pistol viteză 
cari să se alăture lui Ion, îm
părțind responsabilitățile atit 
de apăsătoare ale cîștigării de 
medalii și titluri. G. Cristache, 
G. Calotă, M. Stan, T. Tașcă 
se află într-o prelungită scă
dere de turație, văduvind proba 
— și tirul românesc — de o 
necesară primenire.

Promisiuni vin din partea 
Anișoarci Matei, creditată cu 
un loc de puncte la C.M. de 
tir redus de la Budapesta, la 
pistol. Marea ei problemă își 
așteaptă însă rezolvarea prin- 
tr-o pregătire adecvată : abor
darea cu succes a finalelor în 
care se califică și în care (cel 
puțin așa s-au petrecut lucru
rile pînă acum) pierde poziții 
în loc să urce în clasament

Proba de pistol standard are 
cîștigate 2 locuri-cotă la J.O. 
E bine, pentru că e maximum 
posibil. Trăgătoarele care ne 

își păstrează un loc bine stabi
lit. îi revedem pe șoimii pa
triei și pe pionieri în îndrăgi
te meciuri, de minibaschet, fot
bal și handbal, fie în grădinițe, 
fie la „casele" lor, tot mai bo
gat înzestrate, pe tineri la fi
nalele „Cupei U.T.C.", sau în 
suita de întreceri care au în- 
tîmpinat cele două mari eveni
mente ale anului 1987, Confe
rința Națională a partidului și 
aniversarea a patru decenii de 
la proclamarea Republicii. Dar, 
în raport cu edițiile sale pre
cedente, filmul Daciadei pre
zintă o pondere mai mare vi
zavi de sportul de performanță. 
Apar în prim-plan canotoarele 
noastre de aur, Arba și Ho- 
meghi, ca și admirabilele ex
ponente ale înotului românesc: 
lingă Tamara Costache, iată-le 
și pe Noemi Lung, Anca 
Pătrășcoiu, Stela Pura și Lu
minița Dobrescu, care și-au în
scris numele pe lista cîștigă- 
toarelor a numeroase con
cursuri internaționale de an
vergură. Apar și reprezentanții 
celui mai popular sport de la 
noi și de pretutindeni, fotbalul, 
prin intermediul echipei Steaua, 
cîștigătoarea Supercupei Euro
pei, neînvinsă în campionatul 
Diviziei A. Momentul culminant 
al peliculei îl reprezintă adu
cerea în avanscenă a pleiadei 
școlii românești de. gimnastică., 
succesoarele Nadiei Comăncci 
— Aurelia Dobre, Daniela Si- 
livaș, întreaga echipă a tării, 
care a înscris, la Rotterdam, 
o pagină de glorie, alături de 
multe altele, pentru mișcarea 
sportivă a României socialiste.

Prin rîndurile de față n-am 
făcut decît să schițăm cîteva 
sensuri ale noului film realizat 
prin Comisia Centrală a Da
ciadei din cadrul C.N.E.F.S. și 
Studioul „Alexandru Sahia". Un 
film la care și-au adus contri
buția, cum ține să remarce au
torul, cei doi statornici consul
tanți de specialitate, profesorii 
Florin Gămulea și Cristea Pe- 
troșcncanu, echipa de operatori 
condusă de Gh. C. Petre, co
mentatorul I. Visu și. desigur, 
Nina Badea, care a asigurat 
montajul; o prezență perma
nentă la toate edițiile marii 
competiții sportive naționale 
imortalizate de peliculă.

Un film de ținută (ca și cele 
precedente) pe care s-ar cuveni 

vor reprezenta (cîștigînd selec
ția) vor avea ocazia să trans
forme aceste două șanse în tot 
atîtea medalii. Dar lucrurile nu 
sînt — sau nu vor fi — deloc 
simple. Pentru că în ultimele 
sezoane, specialistele noastre în 
această probă olimpică au în
registrat un nedorit recul. A- 
cum 5—6 ani, o finală de cam
pionat național de pe Tunari 
putea fi asimilată ca una de 
campionat continental, într-atît 
de faimoase erau numele com
petitoarelor, de bogate le erau 
palmaresele, de valoroase re
zultatele de pe ținte. Dar unele 
sportive au renunțat (mult prea 
ușor !) la activitate, altele și-au 
ieșit prematur și prelungit din 
formă, în sfîrșit, o a treia ca
tegorie a strălucit prea asemă
nător cometelor... Acum, proba 
de pistol standard se află în- 
tr-un „con de umbră" din care 
motiv Silvia Kaposztay. Maria 
Macovei, Anișoara Matei — am 
citat doar trei nume de cam
pioane și recordmene! — nu 
mai cuceresc nici o medalie în 
ultimele două sezoane la com

ANUL TURISTIC 1988
I.T.H.R. BUCUREȘTI a 

pus spre valorificare bi
letele la odihnă-trata- 
ment pentru semestrul 
I 1988, în toate stațiu
nile din țară, cu excep
ția stațiunilor Hercula- 
ne, Sovata și Felix. 
Pentru aceste trei sta

să-l vizioneze eît mai mulți 
tineri și oameni ai muncii; în 
fond, lor le și este adresat.

Și pentru că, așa cum foarte 
bine afirmă Eugen Popiță, „un 
film cu temă sportivă nu se 
termină niciodată", iată și o 
surpriză : un alt film se află 
aproape de vizionare. Este de
dicat, de asemenea, marii com
petiții sportive naționale ; un 
metraj-sinteză a ceea ce a în
semnat această întrecere de la 
data lansării ei în 1967. Se și 
cheamă „Jubileul Daciadei"...

Tiberiu STAMA

Campionatele Naționale de șah ale juniorilor

AU ÎNCEPUT sa se
te- 
ju-

EFORIE NORD, 10 (prin 
lefon). Disputele șahiștilor 
niorl, în cadrul Campionatelor 
Naționale, continuă în aceeași 
notă de elan și îndîrjire. S-au 
încheiat, deocamdată, partidele 
primelor patru runde (din to
talul de 11) la toate cele 8 ca
tegorii (copiii joacă în ritmul 
de 50 mutări, cîte 2 ore pentru 
fiecare jucător, iar cei mai 
mari în ritmul clasic de 60 mu
tări în 3 ore cu două contro- 
luri de timp) care se dispută 
în sălile hotelurilor „Europa" 
și „Delfinul". Se fac mutări ra
pide, decisive, nerăbdarea ca
racteristică vîrstei punîndu-și 
amprenta pe ceasurile de con
trol, astfel că arbitrii au sarcini 
mai ușoare cu partidele între
rupte care sînt destul de pu
ține. Surprizele n-au întîrziat 
să apară, chiar și mulți dintre 
favoriți pierzînd puncte impor
tante și rămînînd îh pluton.

La junioare V (pînă la 10 
ani), două concurente, Corina 
Pcptan (Metalurgistul Sadu) și 
Melania Mcdelcanu (C.S.S. 1
București), au cules maximum 
de victorii (cîte 4), la fel și la 
junioare IV (11—12 ani), unde 
conduc Sidonia Simion (Elec
trotehnica Bistrița) — cea mai 
mică participantă la categoria 
ei de vîrstă — și Lucia Cernea 
(C.S.S. 1 București), ambele cu 
cîte 4 p, ele distanțîndu-se 
ușor în fața Anei Maria Osi- 
ceanu (I.T. București) 3,5 p, 
Roxanei Burcea (C.S.Ș. Satu 
Mare), Mihaclci Manolache (Vo
ința Suceava) 3 p etc. O sin
gură șahistă, Simona Tufă (Vo- 

petiții oficiale I Așa privite 
faptele, locurile-cotă există, dar 
drumul pînă la podiumul olim
pic ramîne încă departe...

Unele semne de progres s-au 
făcut simțite și în probele de 
pușcă (cu aer comprimat), ulti
ma competiție internă a anului 
trecut consemnînd un valoros 
record național de seniori, prin 
loan Joldea. Astfel că efortu
rile federației și ale unora din
tre antrenori par a rodi și ne 
place să credem că sezonul de 
curînd început va aduce cu 
sine și mult așteptatul salt al 
pușcașilor în arena internațio
nală. Dacă pentru aceștia din 
urmă 1988 trebuie să însemne 
anul afirmării la cel mai înalt 
nivel, începînd cu probele de 
tir redus, pentru trăgătorii de 
la pistoale, acest sezon trebuie 
să fie unul al confirmărilor sau 
al revenirii in prim-plan, după 
întreruperi mai mici sau mai 
mari. Stă în puterea performe
rilor din tirul românesc și a 
antrenorilor lor ca evoluțiile 
din marile confruntări interna
ționale și în primul rînd de la 
Jocurile Olimpice* să se soldeze 
cu noi medalii, așa cum s-a pe
trecut la toate (excepție : Mont
real, 1976) edițiile Jocurilor O- 
limpice, începînd din 1952 
încoace 1

țiuni se găsesc bilete 
numai pentru trimestru] 
I 1988.

înscrieri și informații 
la toate agențiile de tu
rism ale întreprinderii 
de Turism, Hoteluri ți 
Restaurante București.

CHIMISTUL RM. VILCEA — 
TEROM IAȘI 29—27 (16—11). 
Spectatorii — care au umplut 
pînă la refuz sala — așteptau 
un meci de bună factură teh
nică, dar au asistat la un joc 
slab al ambelor echipe. Deși a 
condus în permanență (5—1 in 
min. 10, 13—9 în 26, 20—15 în 
41), Chimistul nu a convins, e- 
levele antrenorului loan Gher- 
bard rămînînd datoare fideli
lor lor suporteri. Ieșencele, ju- 
cînd la început pentru a limita 
proporțiile scorului, au fost — 
către final — în situația de a 
realiza o mare surpriză, apro- 

ința Galați) are procentajul 
maxim la junioare III (13—14 
ani), de asemenea tot una sin
gură, Ruxandra Ignătescu (Oțe
lul Galați), a cules patru vic
torii la junioare II (15—16 ani). 
Patru concurente, Otilia Ganț 
(Electromotor Timișoara), Vio
rica Ursuleac (Calculatorul 
București), Gențiana Voinescu 
(I.P.A. Sibiu) și Alina Mânu 
(Petrolul Ploiești), sînt în frun
te la junioare I (pînă la 20 
ani) : Ganț a cîștigat la Liliana 
Mitescu; iar Ursuleac la Dana 
Toma. Marea favorită, Mădăli- 
na Stroe (cea mai bine clasată 
la finala de senioare), a pier
dut o partidă și are, deocam
dată, 3 p. La juniori V conduc 
Florian Predescu (Calculatorul 
București) și Francisc Nemeth 
(Fregata Constanța), cu cîte 
4 p, în timp ce Liviu Nisipcanu 
(C.S.S. Brașovia), la juniori IV, 
s-a detașat cu o jumătate de 
punct, înaintea unui pluton for
mat din opt concurenți. La 
juniori III, brașoveanul Horia 
Nuțiu (Steagul Roșu), cu 4 p, 

cu 
opt
ur- 
de

s-a desprins, de asemenea, 
un... pas avans față de 
dintre adversarii săi, care-1 
mează doar la o jumătate 
punct.

întrecerile continuă.
Parik ȘTEFANOV

• BUZIAȘ. Au. continuat tur
neele finale ale Campionatelor 
Naționale de șah, la categoriile 
de juniori I și II, care se des
fășoară în localitate. Runda a 
treia a întrecerilor a adus o 
importantă triere în lotul frun
tașilor în clasament. La juniori 
I, în frunte âu rămas Decebal 
Vlad, George Grigore (ambii 
Politehnica București), Ion Do- 
bronăuțeanu (I.T.B.), Cristian 
Popescu (Calculatorul Bucu
rești), Adrian Zarcula și Nico- 
lae Mircov (C.S.Ș. Timișoara), 
toți acumulînd cîte 3 puncte 
din tot atîtea posibile. La ju
niori II, cu 3 puncte sînt în
registrați pînă acum Daniel Po
pescu (Calculatorul București), 
Costin Cozianu, Marius Mano- 
lache (ambii Oțelul Galați), 
Alexandru Butunoi (C.S.Ș. A- 
rad) și Levente Kocsls (C.S.Ș. 
Tg. Mureș).

0 ZESTRE BOGATĂ DE MEDALII
(Urmare din pag. I)

— Te-am văzut la sosirea în 
țară, după succesul fără prece- 
dent al floretei românești, la 
Otopeni. Erai, după cum mi s-a 
spus, tot atît de surescitată și 
emoționată pe cît fuseseși în 
momentele clnd primeai cununa 
cu lauri a campioanei mondia. 
le, deși trecuseră sute de ore 
de atunci. Cu cine ai vorbit mai 
întîi cînd ai ajuns acasă la tine ?

— Cu fetita mea, Andreea, 
deși are încă o vîrstă — un an 
și nouă luni — care nu-i prea 
permite sd poarte un dialog... 
Mi-era tare dor de ea, parcă 
mai mult decît oricind, ea aduna 
tot dorul de casă, de familie, 
de cel dragi. Cu ea am vorbit 
pentru că aveam nevoie sd mă 
descarc si pentru asta nu vo- 
iam un dialog: fetita mea tăcea, 
mă privea cu ochii ei frumoși 
în care mă regăseam total, șl 
doar asculta... Era exact ce 
aveam nevoie !

— Probabil că după succesul 
ce va veni la Jocurile Olimpice 
din acest an. fetița ta nu se va 
mai mulțumi doar să asculte, va 

piindu-se în min. 59 la un gol: 
27—28 1

Au înscris: Toriik 8, Veri- 
geanu 8, Bloju 6, Lazăr 4, Ro- 
mete 3 — pentru Chimistul; 
Covaliue 10, Duca 9, Chelaru 
3, Nisipcanu 2, Cozma 2, Alc- 
xescu 1 — pentru TEROM. Au 
arbitrat: D. Dordca 
♦zel (Sibiu). (Sorin 
— coresp.)

și A. Kcn- 
GIORNOIU

CONSTAN-
CONSTRUCTORUL TI-

Moto
1 —
9, Si 
novi< 
penti 
trat 
cu ( 
BER

HIDROTEHNICA 
ta 
MIȘOARA 22—17 (11—7). Con- 
stănțencele au abordat întîlni- 
rea cil handbalistele de la Con
structorul în mare viteză și în 
forță. Aceasta a avut urmări 
favorabile pe tabela de scor, 
pentru că, după o scurtă peri
oadă de tatonări. Hidrotehnica 
a trecut decisiv la cîrma jocu
lui. Cele mai multe aruncări 
la poartă s-au încheiat cu go
luri, în timp ce în apărare e- 
levele antrenorului Lucian Rîs- 
niță au dovedit siguranță. Oas
petele, dorind și ele ca rezul
tatul să fie cît mai strîns, au 
practicat un joc dur în unele 
momente. Au înscris: Mihăilcs- 
cu 8, Carapetru 4, Roșea 4.

07 
SIBI 
deosi 
hand 
nate 
dom! 
șind 
Atac 
în v 
deos 
cat: 
muc 
rean 
(iu I 
cu : 
Dun 
rești

D< 
s-au 
tatei 
RUI 
MU1 
cor 
35— 
RES 
IEȘ' 
la 
din

COMPETIȚIA DE BA
(Urmare din pag 1)

Cocîrlan 2+4, Măringuț 2+6. Ar
bitri: M. Zdrulă — I. Varga și 
Z. Raduly — M. Petrescu.

„U“ C.S.Ș. VIITORUL CLUJ- 
NAPOCA — POLITEHNICA MI
NE ENERGIE BUCUREȘTI 
2—0 : 83—68 (36—38) și 106—59 
(49—38). Sîmbătă, diferența de 
puncte în favoarea clujencelor 
a fost obținută în ultima par
te a partidei. Pînă atunci, jo
cul a fost modest, dar echili
brat, bucureștencele conducînd 
în min. 27 cu 49—46. fără a 
avea însă capacitatea și valoa
rea de a exploata ineficacita
tea de moment a atacului clu
jencelor (34% procentaj la arun
cări din acțiune). Duminică, 
gazdele, care au condus de la 
cap la cap, au obținut, fă-ă a 
forța, o victorie confortabilă, 
evoluînd într-un ritm rapijl. cu 
o apărare agresivă și un atac 
(de această dată) deosebit de 
productiv. Oaspetele au încer
cat limitarea scorului, dar ab
sențele din formație a unor 
titulare se resimt și doar efor
turile depuse de tinerele Pan- 
drea, Făgărășanu, Dăian și 
Postelnicu nu au fost suficien
te. Au înscris : Șcrbănoiu 
Mărginean 9+7, Enycdi 
Popa 0+2, Vereș 101-22, 
tanașiu 8+45, Dragoș

tăr 
bal 
dai 
da. 
șui 
14 
liz.
28- 
G. 
(C

I

șc
65- 
mi 
îrr 
re
21
64
ÎL

Rl 
M
72 
pi 
te 
rr 
ii

0+6, 
4+9, 
Cos-

9+12, 
Boyte 0 12, Vigh 64-4, Manasses 
174-10, Kiss 20+17 pentru „U“, 
respectiv Bărăgan 9+5, Pan- 
drea 13+8. 
ian 6+14. 
6+0, Hora 
Postelnicu 
Arbitri : P. Bara si Șt. Toth.

Mircea RADU — coresD

Gera 
3+0, 
2+0.

I ș
1

Fă"ărășan 9+6. Dă- 
Ciora 04-6.

4+8, Duțică
14+12. Horea

GRUPA 7-12

I
c

VOINȚA BRAȘOV — META
LUL I.M.P.S. SALONTA 2—0 : 
111—93 (66—43) si 111—43
(45—22). Două victorii clare 
ale gazdelor, cu contribuția ho- 

I
I
< 
t«

1 
I
1
1 
<
<

vorbi și-ți va cere să se joace 
cu medalia. Timpul trece, doar...

— Îmi doresc din toată inima 
sd trăiesc asemenea noi mo
mente fericite I Promit să port 
atunci un dialog cu ea și să fiu 
atît de altruistă incit să-i dau 
medalia de pe gît... Lăsînd însă 
gluma de-o parte, am înțeles 
unde bateti aducînd vorba de 
principala competiție a acestui 
an. Va fi foarte greu pentru 
noi. Nu la programul de pregă
tire mă refer, pentru că aci lu
crurile sînt bine așezate, mun
cim intens si disciplinat, sub 
îndrumarea exigentă și calif icată 
a antrenorilor Stefan Ardelea- 
nu și Tudor Petruș, avem un 
program clar de antrenamente 
și concursuri. Dacă la Lausan
ne eram totuși un outsider, 
acum floretistele românce, echi
pa României, intră în concursul 
olimpic printre favorite, postură 
care atrage atenția și mobilizea
ză exemplar pe toate adversare
le Va fi foarte greu, dar In 
cele din urmă tot valoarea și 
pregătirea se impun. Si dacă 
noi le-am avut in anul preollm- 
pic de ce nu le-am avea și în 
acest an. la marea competiție ?
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Cît de mult s-au bucurat 
suporterii suceveni, pentru fru
moasa performanță a echipei 
lor de a promova, pentru în- 
tîia oară, în istoria clubului, 
pe prima scenă a fotbalului ! 
O bucurie firească, care a du
rat atît cit trebuia, fiindcă 
toată lumea era conștientă de 
ceea ce va urma. Tinerii antre
nori ai „alb-albaștrilor", Vasile 
Simionaș $1 Ion Buzoianu, au 
declarat, de altfel, atunci că 
„...greul abia dc-acum începe, 
că trecerea de la “B» la «A» 
este o mare piatră de încerca
re pentru echipă ; o adevă
rată barieră psihologică". Con
ducerea clubului sucevean și 
inimoșii ei susținători s-au 
arătat — la rîndu-le — 
destul de rezervați în... scru
tarea viitorului. Aveau drep
tate să fie circumspecți. dacă 
ne gîndim că doar portarul 
Alexa, fundașul P. Grigore și 
nou] venit, fostul internațional 
Gigi Mulțescu, aveau statutul 
de divizionari A. restul de 20 
de jucători fiind în așteptarea 
debutului în campionatul de e- 
lită al tării.

Deci, C.S.M.-ul. 
sonore, fără 
și, bazîndu-se 
prii „adunate" 
rile din Țara de Sus a Mol
dovei sau din zone limitro
fe. se prezenta la startul di
ficilului maraton doar cu o 
bună doză de curaj. Se miza 
mult pe spiritul de echipă, pe 
munca acesteia, pe elanul ei 
declanșat in divizia secundă 
pe nesimțite, într-un moment 
cînd nimic nu anunța „înlătu-_ 
rarea" concurentei principale, 
Politehnica Iași.

i la primul joc de aca- 
cu F.C.M. Brașov, pe su

ceveni i-au trecut toate

dus cu 1—0 pentru ca, 
să fie învinsă, prin 
marcat în ultimele șase mi
nute ale partidei !) sau în al
tele.

Sigur că labilitatea psihică, 
complexele 
jucat un 
suceveni 
experiență
Dar dacă un 0—5 în fața Ste-

apoi, 
golul

de inferioritate au 
rol mare, jucătorii 
acuzînd lipsa de 

competițională.

15. C.S.M. SUCEAVA

IDeși 
să, cu

fără nume 
valori deosebite, 
pe forțele pro- 
de pe meleagu-

ale lui Cașuba, care, se știe, 
este atent supravegheat.

Nu în ultimul rînd, trebuie 
să amintim desele 
dentări, survenite 
dul de uzură al 
„standard", după 
campanie pentru ] 
(deci 
sau absențele de altă natură 
(vezi

aed- 
pe fon- 

echipei 
greaua 

promovare 
lot valoric restrîns)

cartonașele galbene).

17 4 4 9 17-34 12
10 (a pierdut cite 2 p

Reuniunea antrenorilor divizionari A și B s-a încheiat

URMEAZĂ IMPORTANTELE SAPTÂMINI 
ALE PREGĂTIRII NOULUI SEZON

i propriu:
1 p cu Flacăra și S.C. Bacău);

ILOIESTI 
|Ș. TIMI- 
K0—31) și 
lie s-au 
I această 
| Co.șgete- 
/WBiasuti 
jlradinaru 
[Octavian 
r|TG. MU- 
.Ș. SATU 

142—30) și 
Irii fără 
I. Cosge- 
cs 23+13, 
KConstan.

I „transpirațiile", atunci cînd 
au fost conduși cu 1—0 (apă-

• Puncte realizate pe teren
cu Victoria și Dinamo, cîte . H ,, o.v.. E«tau;,
puncte obținute în deplasare: 2 (cîte 1 p la Sportul Studen
țesc șl Petrolul).
• Golgettvil echipei: Cașuba 7 (2 din 11 m); Sfrijan, Mul

țescu, Păiuș, Gafencu — cîte 2; Buliga 1; Bălan (F.C.M. Bra
șov) 1 autogol.
• Jucători folosiți: 20

— cîte 16 jocuri; 
Alexa, Gafencu — 
Goian, Butnaru — 
Muclleanu, Breniuc
• Media notelor _ . ______  ______

(pe baza a minimum 10 jocuri): 1. Alexa 0,95, 2. Cașuba 6,53, 
3. Cristescu 6,34; cele mal mari note: 8 (Cașuba de 3 ori, 
Alexa de 2 ori, Mulțescu șl Păiuș — cîte o dată).

• 
mal

Cristescu, Buliga, Păiuș, Sfrijan 
Cașuba 15; Ungurean, E. State — cite 14; 
cite 12; Ciobanu 11; I. Popa, P. Grigore, 
cite 10; Mulțescu 9; Gălușcă 8; Bucu II 7; 
— cîte 5; FI. Stoica 1.
echipei : 6,11 ; mediile notelo*r jucătorilor

Cartonașe galbene: 21 (7 suspendări) — 12 jucători; cele 
multe: -Buliga și Cașuba — cîte 3.
Cartonașe roșii: nici unul.
A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m — ambele transfor

mate (Cașuba); a fost sancționată cu 5 penaltyurl — 3 trans
formate, 2 ratate. >
• A expediat 161 de șuturi (105 „i 

dintre oare 70 pe poartă (48 „acasă",
acasă", 56 în deplasare), 

22 in deplasare).

lei, la București, apare oa
recum motivat prin mare
le decalaj valoric dintre cele 
două formații, acel 0—6 de la 
Cluj-Napoca, sau 1—5 la Ga
lați, ca și unele puncte pier
dute pe teren propriu ne 
conduc către cu totul alte 
constatări.

se

Gliga și 
respectiv

tat de M.

ICIUC 
1—0, 1—3). 
nocul.
fc va cîș. 
le ci.
I golurile 
I și Bar
re pe ele, 
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I permițînd 
[facă di- 
■ucerea în 
b marca- 
I Popovici 
| aparți- 
| hocheiș- 
Lib nu le-a 
nimic, go- 
lis (min. 
neatenției 

namo. Hu- 
a fost ul- 

le Dina- 
ic. cu Hu- 
renții. sco- 
I 3—5 Pi- 
5 Keresz- 
S (58) și 

arbitrat 
nu. Em.

Era I
I
I

st elimi- 
■u atitudi-

—coresp.

Portarul Alexa, sigur pe el in intervenții, 
in meciul cel mai bun al echipei (2—2 cu 

Sportul Studențesc)
Foto : Aurel D NEAGU

rarea a oferit primul sem
nal de alarmă !), Cașuba și 
ai săi au reușit, pînă la ur
mă, să întoarcă rezultatul în 
favoarea lor. Un suport bur 
pentru prima grea deplasare, 
la Sportul Studențesc, 
unde golgeterul 
deschis scorul și. 
galat la 2—2.

Dar, după +1
a venit „incredibila furtună" 
a celor opt etape, în „prim- 
plan" cu : 0—0 în fața lui 
Flacăra Moreni și Sport Club, 
0—2 cu Victoria și 1—3 cu 
Dinamo, aruneînd pe C.S.M 
la —5 I Sigur că în suita a- 
ceasta de înfringeri a fost ți 
multă neșansă, ca la Pitești (a. 
colo Sfrijan a ratat egalarea, în 
min. 80 !),

I ciuda unor 
’ o formație

I
I
I
I
I
I

ȚIA DE
:ase la 
(ORDINA- 

A NOU- 
ANUARIE
ea 1: 16 9 
ca a H-a :
tragerea a

acolo 
Cașuba a 
apoi, l-a e

la „adevăr"

la Timișoara (în 
Indisponibilități, 

„cîrpită" a con-

Greul proces de 
racordare, din mers 
la cerințele pri
mei divizii, in ca
re conținutul și 
modul de abordare 
a antrenamentelor 
sint cu mult mai 
pretențioase ileeît 

. în eșalonul se
cund, se vede că 
nu a fost depășit 
(nici nu se putea 
ca peste noapte să 
se rezolve totul). 
De aici și multi- 
piele neajunsuri în 
modul de exprima
re a echipei, du- 
cînd la urcușurile 
și coborișurile ei. 
Să notăm, mai în. 
tîi, fragilitatea de- 
fensivei, mai ales 
în momentele în 
care adversarul 
„culcă" jos balonul 
și apelează la jo
cul combinativ, de
rutant. O fragilita
te care izvorăște și 
din nerealizarea 
„normelor duble" 
care revin mijloca
șilor și atacanților. 
Alexa a făcut mul
te „minuni" în 
poartă, ca Liliac 
cînd apăra buturile 
Petrolului. dar. 
singur, el nu putea 
ține piept 

După cum 
incriminăm și

adver- 
drept 
rată- 
întîl- 
„fir- 

ratări care, se 
știe, declanșează criza de 
timp din finalurile de parti
de, cu toate tarele sale. Am 
văzut-o pe C.S.M reușind- să 
construiască bine multe ac
țiuni ofensive, prin Cașuba 
șl Sfrijan sau Păiuș, ei ocu- 
pînd în teren poziții tactice 

-convenabile, dar lipsa de 
sprijinire a acestora, pentru 
creerea superiorității nu
merice în treimea adversă, a 
fost pregnant vizibilă. Ast
fel se explică numărul scăzut 
al acțiunilor colective cu 
grad mare de periculozitate. 
Toată echipa așteaptă, dacă 
se poate zice așa, rezolvările 
Individuale. în primul rînd

sarului, 
este să 
rile (boală mai veche,

> nită și la alte echipe cu 
mă"), marile 
știe.

STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
111-a : 21 4 26 8 38 10; extra
gerea a IV -a : 39 40 26 38 43 
extragerea a V-a : 25 33 17 
39 31 ; extragerea a Vl-a: 
25 12 20 28 4 ; extragerea

9;
40
32 
a 

VII-a ; 4 31 40 17 10 33 : extra
gerea a VIII-a: 6 45 14 28 18 
31; extragerea a IX-a: 27 16 
8 2 15 7.

FAZA
X-a: 21

FOND
GURI: 5.111.243 lei.

aA Ilf-a ; Extragerea 
32 11 45 42 8.

TOTAL DE CTȘTI-

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 10 IANUARIE

1. Ascoli — Pescara 1: 2. Como 
— Verona X: 3. Empoli —■ Avel-

Reuniunea 
zionari A ți ________
bătă la amiază. Utilitatea ei nu 
mai are nevoie de justificări ; 
deși mai întîlnești, pe ici, pe 
colo, păreri care vorbesc des
pre o stereotipie a programului. 
Dar, lăsind la o parte faptul 
că nici această observație nu 
este reală, in fiecare an orga
nizatorii ei — Centrul de per
fecționare al C.N.E.F.S. și 
F.R.F. — străduindu-se să vină 
cu subiecte noi și interesante, 
nu sc poate pune Ia îndoială 
NECESITATEA unor asemenea 
revederi 
țialc ale 
antrenor 
sau, mai 
veniți in 
le stăpineasță. De aceea, __
remarcat cu satisfacție serio
zitatea și rîvna cu care au 
participat la curs vechi tehni
cieni ca D. Nicolae-Nicușor,
C. Ardclcanu, I. Nunweiller, 
Fl. Halagian, N. Vătafu, C. Ră- 
dulescu — alături de „speran
țele" antrenorilor noștri, C. 
Ștefănescu, P. Cazan, Fi. Ispir,
D. Păltinișan, ca să numim doar 
cîteva exemple demne de ur
mat, notate absolut la întîm- 
plare privind sala de curs de 
la Centrul „23 August". Bine 
reprezentată a fost și Divizia 
B, care, cum s-a amintit pe 
bună dreptate la consfătuire, 
rămîne mult datoare față 
obligațiile pe care 
de performanța 
Faptul că, într-un 
competițional, doar 
tori de la cele 54 , , 
nente ale eșalonului secund au 
fost convocați la un Iot repre
zentativ spune totul în direc
ția ABSENȚEI SUPĂRĂTOARE 
a Diviziei B din capitolul de 
mare importanță pentru fotba
lul nostru — creșterea perfor
manței internaționale. Ne-au 
surprins absențele (unele TO
TALE, pe întreaga durată a 
cursului, altele parțiale) unor 
tehnicieni din primul și al 
doilea eșalon ! O abandonare 
de la o obligație elementară, 
credem noi, pentru orice antre
nor, repetăm, indiferent do 
gradul său dc experiență pro
fesională.

De astăzi (se poate afirma) 
divizionarele A și B încep mun
ca propriu-zisă pentru pregă
tirea sezonului 1988. După ab-

antrenorilor divi- 
B s-a încheiat sîm-

ale problemelor esen- 
pregătirii pe care un 
— fie el experimentat 
cu scamă, printre noii 
meserie — trebuie să 

am

solut necesarele acțiuni de 
preparare a acestei perioade 
atît de importantă în viața 
unei echipe (vizita medicală, 
rezolvarea tuturor problemelor 
legate de organizarea săptămî- 
nilor de intense antrenamente 
care vin), șl, o dată cu reveni
rea antrenorilor principali la 
echipele lor. se declanșează ac
țiunea „anul competițional 
1988". Sînt prea multe și prea 
elocvente dovezile că de mo
dul _ cum se lucrează acum- 
depinde întreaga desfășurare a 
se-onului competițional, în în
tregimea lui, spre a le mai 
aminti. La fiecare eșalon, se 
așteaptă rezultate mai bune. 
Divizia A prezintă mari deca
laje valorice între fruntașele 
clasamentului și restul concu
rentelor ; o discrepanță de care 
nu este străină ncîmplinirea 
atîtor obiective ale selecționa
telor noastre (A, olimpică, de 
tineret). O replică energică, ve
nind din partea formațiilor „de 
pluton", se impune. O așteptăm 
pentru retur, în fapt 
întîi" al 
dominat 
1990 și, 
martie, 
turile" 
noastre, 
nul secund se poate face ob
servația că lupta pentru pro
movare a căpătat o mai mare 
amploare în toate seriile; dar 
ea nu coincide, din păcate, și 
cu o creștere a întregului nivel 
al acestei întreceri, ceea ce 
produce justificate nemulțumiri 
privind poziția sa in ansam
blul performanței fotbalului 
nostru.

Un alt important „debit" al 
noului sezon se înregistrează la 
capitolul educație. Cele 77 do 
cartonașe roșii arătate, în turul 
întrecerii, în Diviziile A și B, 
și cele 733 de cartonașe galbe
ne apărute, în aceeași perioadă 
și în aceleași competiții, sint 
dovezi practice, dc necontestat, 
că elementul disciplină sufclă 
încă foarte mult și în „A" și 
în „B" și că măsuri energice 
se impun în continuare în di
recția îmbunătățirii atitudinii 
în joc a echipelor fruntașe.

Sînt doar cîteva dintre o- 
biectivele care se plasează ca 
priorități ale noului sezon com
petițional 1988.

Eftimie IONESCU

„actul 
anului fotbalistic 1988, 
de preliminariile C.M. 

foarte curînd, chiar în 
de prezența in „sfer- 

C.C.E. a campioanei 
Steaua. Desprfe eșalo-

a obligat pe antre- 
numeroase „rocade" 

acoperirea posturi-

ceea 
nori 
pentru ___ __ .____
lor, rocade care au desincro- 
nizat mecanismul de joc al 
formației din Suceava.

Președintele clubului, Con
stantin Alexa, ne spunea : 
„Echipa C.S.M. are curajul să 
se privească pe sine în
săși, să-și descopere lipsurile 
pentru ca, în primăvară, să 
se prezinte la o altă cotă va
lorică. Acum este familiari
zată cu Divizia A, își cunoaș
te bine partenerii de între
cere și nu se poate să nu în
registreze un salt de calitate. 
Finalul de campionat, adi
că victoria în fața lui F. C. 
Olt și egalul, de la Ploiești, 
care a mai redus din pasiv, 
arată părțile bune, 
echipei noastre, pe 
buie obligatoriu 
plificăm 
emitem speranțe 
viețuire
Este o

ce 
la

de 
le are față 
fotbalistică, 
întreg an 
DOI jucă- 
(!) compo-

resursele 
care (re

le am
pules să 

! supra- 
pe prima scenă", 

privire realistă 1
Stelian TRANDAFIRESCU

pcntru
să

a l 
de 

prima

Divizia C între tur și retur SERIA A Vll-a

MOTRU CEA
în această grupă a echipe

lor... miniere, formația din 
Motru a fost de departe cea 
mal constantă și eficace. Și 
acum, ca și in ediția prece
dentă a competiției, „ll“-le 
minerilor din cunoscuta loca
litate gorjeană a dominat în
trecerea 
cînd în 
a IV-a. 
cescu a 
chipă omogenă cu o înaintare 
productivă. Ea a cîștigat acasă 
totul iar în deplasare a obți
nut trei victorii — deci +9 p 
la „adevăr". Pe parcursul turu
lui a avut, însă, și cîteva in
succese, pierzînd la scor In 
fata formațiilor Metalul Oțelul 
Roșu (2—7) și Minerul Anina 
(0—4). adversare cunoscute, de 
altfel, ca imbatabile pe teren 
propriu. în tur s-au remarcat, 
din echipă, Bălan. Nită (por
tar). Nacu. Dobrică și Trifu.

cu autoritate condu- 
clasament de la etapa 
Antrenorul T. Nicoli- 
reușit să formeze o e-

• Bine s-au comportat în 
sezonul de toamnă, și cele 
două reprezentante ale Caran
sebeșului. mai ales C.S.M. 
apoi Minerul Moldova Nouă, 
C.S.M. Lugoj (la începutul

lino X: 4. Internazionale — Ce
sena 1: 5. Juventus — Milan 2: 
0 Napoli — Fiorentina 1; 7, Pis»
— SîimDdoria 2: 8. Roma 
rlno X: 9. Bolosna 
1: 19. Catanzaro
Cremonese — Padova 
șina — Piacenza X:
— Triestina X.

Fond total de
2 151 893 Iei.

To-
Atalanta 

Lecce X; ia. 
1; 12. Mes- 

13. Pirms

ciștigurl :

MAI BUNA ECHIPA MINIERA
campionatului a fost în frun
tea clasamentului) și Autome- 
canica Reșița (nou promovată 
în campionat). • Față de edi
țiile precedente, o evoluție 
modestă au avut acum Mine
rul Anina Și Minerul Oravița. 
• Si în această serie, datorită 
și noului sistem de punctare în 
clasament (3 p pentru victorie 
și 1 p pentru joc egal) am în
registrat puține meciuri înche
iate cu scor egal: doar 12 în 
cele 15 etape. (T. R.).

CLASAMENTUL SERIEI
1. MIN. MOTRU 15 11 1 3 35-10 34
2. CSM Carans. 15 9 1 5 31-14 28
3. CSM Lugoj 15 9 0 6 28-14 27
4. Min. Mold. N. 15 8 2 5 21-19 26
S. CFR Carans. 15 7 3 5 24-17 24
6. Automec Reș. 15 7 2 6 14-15 23
7. Pctr. Țlcleni
8. Mecaniz. Șim.

15 7 2 6 16-24 23
15 7 1 7 15-24 22

9. Dlcrna Orșova 15 7 0 8 18-21 21
10. Min. Anina 15 6 1 8 19-20 19
ÎL Min. Mătăsuri 15 € 1 8 19-21 19
12. Min. Oravița 15 6 1 8 20-25 19
13. M. Oțelu Roșu 15 5 3 7 17-17 18
14. Min. Rovinari 15 5 2 8 14-29 17
15. Termo Drob. 15 5 1 9 18-22 16
ÎS. Metalurg. Sadu 15 3 3 9 9-26 12

CURSURI DE SCHI LA PREDEAL
PENTRU TOATE VIRSTELE

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTA
URANTE BUCUREȘTI, prin agenția de turism din Bd. Re
publicii nr. 68, in colaborare cu O.J.T. Brașov, organizează 
în primul trimestru al anului 1988 cursuri de schi la Pre
deal, in serii de cîte 6 zile, pentru începători și avansați.

Servicii: cazarea in vile (camere de 2—3 paturi); trans
portul pe CFR — tren accelerat cu locuri rezervate (op
țional) ; masă rezervată la restaurantul Clăbucet-soșire sau 
pe bonuri valorice; cite 2—4 ore/zi cursuri practice sub 
îndrumarea unor monitori experimentați.

Plecări : 16, 22. 28 ianuarie. 3. 9. 15, 21 27 februarie,
4, 10, 16, 22 martie.

La cerere, se asigură echipamentul sportiv necesar : schi
uri și clăpari.

La terminarea cursului se organizează un concurs ți o 
festivitate de premiere. Cu această ocazie, se acordă „absol
venților" diplome și insigne.

Școala I.T.H.R. București dispune de un centru de în
chiriere cu 150 echipamente sportive, schiuri ți clăpari dt 
cea mai bună calitate și de o garderobă specială.

Asociațiile și cluburile sportive. întreprinderile și insti
tuțiile. școlile, precum și toți doritorii de a deprinde sau 
a se perfecționa In acest sport se pot adresa, pentru Infor
mații de specialitate și Înscrieri, la agenția de turism din Bd. 
Republicii nr. 68 (telefon 14 08 00), zilnic intre orele 8—10.



ALTE VICTORII ALE

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ

MELBOURNE, (Agerpres). — 
In prima zi a concursului in
ternațional de natație de la 
Canberra, tînăra înotătoare ro
mâncă L’viiț Copariu a repur
tat un siicceșjȚemarcabil, cîști- 
gînd proba de, 100 m liber cu 
timpul excelent de 55,80. Pe 
locul al doilea s-a clasat cam
pioana mondială și europeană 
Kristin Otto (R. D. Germană) 
în 56,12. în proba masculină de 
1500 m, pe locul întîi s-a si
tuat Stefan Pfeiffer (R.F. Ger
mania! — 15:26,62, urmat de

australienii Mackenzie 
15:46,38 și Plummer — 16:03,60.

Proba feminină de 50 m- li
ber, desfășurată în ziua a 2-a 
și ultima a concursului, a fost 
dominată de înotătoarele ro
mânce Tamara Costache — 25,71, 
Livia Copariu — 25,83 și Lu
minița Dobrescu — 26,13, clasate 
în această 
locuri

în proba de 100 m spate, cîș- 
tigată de
1:02,61. Anca PătrăȘcoiu a ocu
pat locul 2, cu 1:03,03, în timp 
ce pe locul 3 a sosit australiana 
Livingstone — 1:03.10. La 200 m

ordine pe primele 3

Sirch (R.D.G.), cu

liber. Lunuuița Dobrescu 
clasat pe locul al 2-lea, 
2:01,05, precedată de Friedrich 
(R.D.G.) — 1.59,20. Stela Pura 
a ocupat, de asemenea, locul 
secund în proba de 200 m flu
ture, cu 2:12,52, învingătoare fi
ind Kathleen Nord (R.D.G.) — 
2:10,95.

Alte rezultate : 100 m liber 
bărbați : Lodziewski 
— 51,05 ; 800 m liber

(R.D.G.) 
fentei :

Ellford (Australia) — 8:32,31 ; 
400 m liber bărbați : Pfeiffer 
(R.F.G.) — 3:56,33; . " '
4X100 m mixt femei : R. D. 
Germană — 4:18.26.

ștafeta

RALIUL PARIS-DAKAR
ALGER, 10 (Agerpres). După 

opt probe speciale, in clasamen
tul automobilelor Raliului Pa
ri' — Dakar conduco finlande
zul Ari Vatanen (navigator sue
dezul Berglund) care pilotează 
un „Peugeot 405".

*,a motociclete primul loc 
este ocupat de Italianul Franco 
Picco (pe -Yamaha").

In cursu’ etape! Omar Driss — 
Tamanrasset (în Algeria), unul 
din favorițl belgianul Andre 
Malherbe, campion mondial de 
motocros s-a accidentat și a fost 
nevoit să abandoneze.

AGENDĂ SAHISTA
A In primele zile ale anului, 

un frumos succes a obținut tinăra 
șahistă timișoreană Otilia Ganț, 
învingătoare în TURNEUL IN
TERNAȚIONAL PENTRU JUNI
OARE, desfășurat la Recklin
ghausen (R.F.G.). Dintr-un lot 
de 14 sportive din 7 țări. Otilia 
Ganț a obținut locul intîl. cu 6 
puncte din 7 p isibile, urmată în 
clasament de Danuta Klusek 
(Polonia) p, Bergit Barthel 
(R.F.G ) 4,5 p ele

• Peste 120 de lucitori s-au 
Întrecut in cadrul TURNEULUI

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ

INTERNAJ1ONAL MASCULIN 
DE LA ZURICH. Pe locurile 
fruntașe s-au clasat, în ordine: 
L. Neckar (Cehoslovacia). 1. Ne
met (Iugoslavia' . șl S. Mohr 
(R.F.G.) — 6 p (din 7). Fi.
Gheorghiu, M. Șubă (ambii ju
cători români neînvinși), B. 
Bartsch (R.F.G.) și B. Pereny 
(Ungaria' — 5,5 p.

A CAMPIONATUL EUROPEAN 
PENTRU JUNIORI, desfășurat 
la Aarnhem (Olanda), a prilejuit 
victoria șahistului sovietic B. 
Gelfand, eu 11,5 p (din 13). ur- 

' său V. 
ș! olandezul J. 
10,5 p. Repre- 
noastre a fost 
cu un rezultat

ȘTIINȚA BACAU
(Urmare din pag. 1)

reușit să conducă la pauză, 
avînd două puncte avantaj, au 
continuat apoi să mențină un 
ritm ridicat și abia de la ju
mătatea reprizei secunde 
sportivele de la Spartak reu
șind să se desprindă. ~ 
mai bune 
na Tîrcă 
la gazde, 
— 8.

Așadar, 
diferență 
puncte pentru Spartak Kiev 
(care a cîștigat de 11 ori 
trofeul continental), dife
rență care poate fi recupera
tă în meciul retur, de la 
Bacău — duminică 17 ianua-, 
rie — unde fetele noastre 
pot realiza un rezultat cu 
care să se califice în faza ur
mătoare a C.C.E.

Cele 
realizatoare, Maria- 
— 11 goluri și, de 
Evghenia Tovstogan

în prima partidă, o 
de numai două

MUREȘUL TG. MUREȘ
(Urmare din pag. 1)

listele mureșence au evoluat cu 
multă ardoare — mai ales în 
prima repriză — obținînd o 
victorie meritată și numai lip
sa de experiență pentru o ast
fel de competiție le-a privat 
de a obține o diferență mult 
mai mare de goluri. Elevele 
antrenorilor Gheorghe Ionescu 
si Valentin Pop au început cu 
trac, ceea ce explică sl faptul 
că. după primele 6 minute, 
oaspetele conduceau cu 2—1, 
iar Estera Matefi (ea a fost 
duminică în zi slabă) ratase 2 
aruncări de la 7 m ! Incet-încet, 
însă, handbalistele mureșence 
depășesc emoțiile începutului 
și, după 5—r5 (mln. 13), Eva 
Mozsi (cea mai bună jucătoare 
de pe teren) își asumă din ce 
în ce mai mult si rolul de 
realizatoare, nu numai pe ace
la de conducător de joc abil și 
inteligent. Apărarea, tn care 
Zifa Biro și. Maria Avram (a- 
ceasta din urmă la primul

meci în „7“-le de bază, trimi
terea ei pe teren fiind o ac
țiune inspirată a conducerii 
tehnice) au excelat, face față 
tot mai bine atacurilor oaspe- 
telor, astfel că repriza se ter
mină cu un avantaj de 5 go
luri pentru echipa noastră, dă
tător de multe speranțe.

Din păcate. însă, la 
rolurile se inversează : 
ballstele de la Mureșul 
ritmul. iar portarul 
Vasas. Mariana Racz. se opune 
numeroaselor aruncări ale mu- 
reșencelor. Concomitent se di. 
minuează atenția 
făcîndu-se tot 
greșeli. Pînă și 
dează. ratînd si 
cări de la 7 m. 
batistele de la . .
să reducă diferența pe tabela 
de scor. Mureșul rămînînd cu 
doar 3 goluri avans.

A fost o lecție destul de as
pră pentru handbalistele mu- 
reșence care, din posibile cîș- 
tigătoare detașate, s-au văzut 
în situația de a face eforturi 
pentru a-și menține avantajul 
acumulat !

Au marcat: Mozsi 11, Bărbat 
3, Matefi 3. Z. Biro 2, Strata 
2, Avram 1 —■ pentru Mureșul ; 
Barna 8. Gyorgy 4. Palczel 3, 
Rajz 1. Hajdu 1, Nyary 1. E> 
tergal 1 — pentru Vasas.

Au arbitrat foarte bine An- 
ghelov și Georgiev (Bulgaria). 
Observator I.H.F. : Eduardo 
Domazet (Italia).

mat de compatriotul 
Ivanciuk li p 
Brenninkmeijer 
zenta itul țării 
Gruia Călinescu 
modest — 5,5 p

STOCKHOLM (Agerpres). Cam
pionatul European pentru ju
nioare TI (cadete), desfășurat 
la Stockholm, a fost cîștigat de 
iugoslava Natașa Bojkovici cu
8.5 p din H posibile, urmată de 
Sabina Frutao (Franța) — 6,5 p 
șl Vane Rungen (Olanda) —
5.5 p.

reluare, 
hand- 

slăbesc 
echipei

în apărare. - 
mai frecvente 
Eva Mozsi ce
ea două arun- 
în final, hand. 

Vasas reușesc

RULMENTUL BRAȘOV
(Urmare din pag. 1)

se va decide echipa calificată 
in sferturile de finală, forma
ția brașoveană să abordeze jo
cul cu mai multă hotărlre, fără 
a comite greșeli în apărare sau 
tn atac.

Au înscris : Lafond 7, A. De- 
mouge 4, Sauval 4, Miori 3, 
M, Demouge 3, Roques 2, Bon
te 2, respectiv Tache 6. Bilă 6, 
Ilie 3, Biolan 2, Mureșan 1, 
Beschi 1, Boriccanu 1, Deme
ter 1. Au arbitrat bine Klercn 
și Befort (Luxemburg).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

La 17 ianuarie. în localitatea Lenggries (R.F. Germania), se 
va desfășura un concurs de schi alpin contînd pentru ..Cupa 
Mondială", la care s-a calificat și sportiva româncă Mihaela 
Fera. De asemenea, Mihaela Fera va fi prezentă șl la Campio
natul Mondial de junioare la schi alpin, găzduit între 23 și 31 
ianuarie, de stațiunea de sporturi de iarnă Madonna di Cam- 
piglio.

Lotul feminin de schi fond, alcătuit din Ileana Ilangan. Ro- 
dica Drăguș, Mihaela Cîrstoi, Daniela Filimon și Adina Țuțulan. 
va fi prezent. în zilele de 27 și 28 ianuarie la „Cupa Carpați", 
ce se va desfășura la Predeal, urmînd să 
pionatul Mondial de junioare, programat 
bruarie la Saafelden (Austria). (Agcrpres).

VIENA, 10 (Agcrpres). „Cupa 
Mondială- la schi a programat 
pe pîrtia de la Lech (Austria) 
o probă feminină de slalom su- 
peruriaș, în care victoria a 
revenit sportivei elvețiene Zoe 
Haas, cu timpul de 1:15,55. Pe 
locurile' următoare s-au situat 
Catherine Quittet (Franța) — 
1:15 75 și Michela Figini (Elve
ția) — i:15,79.

în clasamentul general se 
menține lideră Michela Figini, 
cu 121 p, secundată de Blanca 
Fernandez Ochoa (Spania) — 
101 p.

PARIS, 10 (Agcrpres). Cursa 
de coborîre pentru „Cupa Mon
dială", desfășurată pe pîrtia de 
la Val D’lsere, a revenit schio
rului elvețian Pirmin Zurbrig
gen, cu 1.57,10. urmat de aus
triacul Anton Steiner — 1:57,64.

BELGRAD. 10 (Agcrpres). 
Concursul internațional de să
rituri cu schiurile de la Pla- 
nica (Iugoslavia) a fost cîștigat 
de norvegianul Vegard Opaas

NOUA ZEELANDĂ,

ÎN PREMIERĂ
LA J.O. DE IARNĂ
AUKLAND, 10 (Agcrpres). Co

mitetul Olimpic din Noua Zee- 
landă a anunțat că va trimite, 
pentru prima dată, o delegație 
de sportivi la Jocurile Olimpice 
de iarnă, de la Calgary. Lotul 
neozeelandez va fi alcătuit din 
9 concurențl.

214.8

ia 
în

startul și la Cam. 
perioada 3—5 fe

(sărituri de 90 mP
și 89,5 m), urmat de compatrio 
tul său Ole 
214.6 p.

MOSCOVA 
o întrerupere 
uă luni, campionatul 
de hochei pe gheață a 
luat cu meciul dintre 
Torpedo* Kamenogorsk 
pedo Gorki. Oaspeții 
nut victoria cu scorul 
(1—0, 2—1, 1—2).

Eidhammcr

(Agcrpres). După 
de aproape do- 

unional 
fost re- 
echipele 
și Tor- 

au obți- 
de 4—3

C. M. DE CICLISM ’89 
SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII?

GRENOBLE (Agcrpres).
Orașul francez Grenoble va 
renunța, probabil (din motive 
financiare), la organizarea Cam
pionatului Mondial de ciclism 
pe pistă, programat în anul 
1989. anunță presa franceză. 
Reamenajarea șl modernizarea 
vechiului velodrom Charles 
Berty necesită cheltuieli ce 
depășesc sumele alocate inițial.

TURNEU ITINERANT 
DE VOLEI

PARIS (Agerpres). După 
cum se anunță de la secreta
riatul Federației Internaționale 
de Volei, echipele clasate 
primele patru locuri la 
neul Olimpiadei de vară
acest an vor efectua un turneu 
itinerant ce se va desfășura-la 
sfîrșitul lunii octombrie în lo
calități din Japonia și Hong 
Kong. /

pe 
tur- 
din

Tur de orizont in campionatele naționale din Europa

Danemarca: „SUP[RCAMPIOANA“ BROMDBÎ
Deschidem suita prezentărilor 

celor mal importante campio
nate din Europa cu cel al Da
nemarcei. Motivele care au de
cis această prioritate sînt două. 
Unul obiectiv, campionatul da
nez s-a încheiat, el funcționînd 
pe sistemu’ primăvară — toam
nă, altul subiectiv, reprezentati
va Danemarcei ' 
„tricolorilor" în 
C.M. 990.

Divizia daneză 
trecut, la discreția lui Brdndby 
Copenhaga, „supercampioana ță
rii", cum a numit-o ziarul 
„B.T.". care a terminat cu un 
avans substanțial (9 p) șl o sin
gură înfrîngcre (1—2 cu B. 1903, 
în penultima etapă 1). Eliminată 
fiind din Cupa U.E.F.A. de 
Sportul Studențesc, Brdndby (pe 
numele ei complet Brdndbyernes 
IF Fodoold A/S) e cunoscută 
publicului nostru așa că nu 
vom insista asupra componen
tei ei, ou mulți internaționali A 
și olimpici. Vom spune însă că, 
din rîndurlle jucătorilor antre
nați de Paltin Paetersen (ca o 
curiozitate fostul antrenor al 
formației, Ebbe Skovdahl, anga
jat cu surle ș’ trimblțe de Ben
fica Lisabona a fost demis du
pă 3 Iun! !), s-au remarcat cu 
deosebire John Jensen șl Claus 
Nielsen, respectiv ce! mai bun 
fotbalist danez al anului 1987 și. 
Nielsen, golgeterul campionatu
lui, cu 20 de goluri. Pe locul 2 
al celor mal productivi atacanțl 
a figurat tot un purtător al cu
lorilor lui Brdndby. Bent Chris
tensen (transferat de la Vejle). 
cu 18 goluri.

Dincolo de succesul detașat

fiind adversara 
preliminariile

a fost, anul

*

al

lui Brdndby, ediția 1987 a cam
pionatului, purtînd numărul 42, 
a mai consemnat „saltul- lui 
Ik’ast Copenhaga, care va abor
da din toamn’ in premieră, o 
competiție europeană. Campioa
na 1936, Aarhus GF, a dezamă- 
glt în divizie dar și-a adjudecat 
Cupa, după o pauză de 22 de

CLASAMENT FINAL
1. Br&ndby 26 22 3 1 63-17 47
2. Ikaast 26 16 6 4 53-26 38
3. Aarhus GF 26 15 6 5 43-22 36
4. Oderse BK 26 12 7 7 38-26 31
5. Vejle BK 26 13 4 9 53-39 30
6. Năstved 26 11 6 9 56-46 28
7. Brdnshoy iF 26 10 7 9 32-33 27
8. Lyngby BK 26 9 7 10 42-37 25
9. B 1903 Cop. 26 8 8 10 36-35 24

19. Aalborg 26 7 6 13 27-38 20
11. BK Cop. 26 6 6 14 30-43 18
12. Herfdlge 26 5 5 16 17-53 ÎS
13. Hvldovre 26 4 6 16 25-57 14
14. Kastrup BK 26 1 6 19 19-62 9

ani I In general, deși fotbalul 
danez se confruntă cu serioase 
dificultăți financiare (inclusiv 
Brdndby, a cărui echipă femi
nină aduce clubului un venit 
egal cu al... campioanei !), co
mentatorii de la fața locului a- 
preciază că ultimul sezon a fost 
unul mal bun numărul spec
tatorilor cresclnd in raport cu 
1986, cu 88%. Ca o consecință 
logică a faptului că eficacitatea 
a crescut, cu 28%, media golu
rilor (2,93) fiind dintre cele mai 
ridicate din Europa. Obținînd un

*

BASCHET A In grupa finală 
a „Cupei Campionilor Europeni" 
Ia_ masculir s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Elan -Bear- 
nais Orthez — Tracer Phillips 
Milano 78—80 (34—54); BC Kdln
— Maccabi Te! Aviv 108—102 
(50—46): Partiza., Belgrad — 
Aris Salonic 101—94 (55—56); FC 
Barcelona — D-n Bosch 115—90 
(60—40). tn clasament conduce 
Partizan Belgrad ’cu 9 puncte. 
A Competiția masculină de la 
Varșovia s-a încheiat cu victo
ria echipei sovietice SKA Kiev, 
care a întrecut în meciul deci
siv cu scoru’ de 95—79 (47—44)
selecțl.nata Poloniei, tn partida 
pentru locm-ile 3—4. formația 
Legia Varșovia a Învins cu

echlpa Honved

Etapa a 4-a a 
se desfășoară In 

încheiat cu victo-
Hu- 

in

91—85 (43—5
Budapesta.

CICLISM • 
competiției ce 
Uruguay s-a
rla brazilianului Huberto 
bert cronometrat pe 93 km 
’1104:11. Lider al clasamentului 
se menține uruguayanul Guiller
mo Moureu.

TENIS A In sferturile de fi
nală ale turneului feminin de 
la Sydn y, Claudia Kohde-Kilsch 
a eliminat-o cu 6—2. 6—3 pe 
Etsuk Inoue Pam Shriver a 
dispus cu 6—4 6—1 de Catarina
Lindqvist, iar Helena Sukova a 
întrecut-o cu 6—2. 6—2 pe Hes
ter Witvoet.

TURNEE IN SALA
A FINALA turneului interna

țional de la Madrid, denumit de 
organizatori în mod neoficial 
„Campionat European", se va dis
puta între echipele Spaniei și 
Portugaliei, tn semifinalele com
petiției. fotbaliștii spanioli au În
trecut cu 6—1 formația Ceho
slovaciei, iar selecționata Portu
galiei a învins cu 14—1 echipa 
Israelului.

A REZULTATE înregistrate In 
turneul de la Stuttgart: FC Ndrn- 
berg — Atletico Mineiro 3—1 ; 
VfB Stuttgart — Eintracht Frank
furt pe Main 2—1: FC Koln — 
Stuttgarter Kickers 1—0: Dinamo 
Kiev — kăfslruhe 2—1.

A ÎN TURNEUL de la Viena, 
competiție ajunsă la a 28-a edl-

tie. formația austriacă Krems a 
întrecut cu 5—2 eahipa elvețiană 
Grasshoppers Ziirich.
• 1N cadrul competiției in

ternaționale pentru juniori de 
la Moscova, echina Franței a în
trecut cu 4—1 selecționata S.U.A.

REZULTATE, ȘTIRI
• In preliminariile turneului 

olimpic (zona asiatică) echipele 
Arabiei Saudite și Kuweitului au 
terminat nedecls 0—0. în timp ce 
selecționata Irakului a întrecut 
cu 4—1 formația Qatarului.
• Internaționalul sovietic Oleg 

Blohin. în vîrstă de. 35 de ari. 
sl-a anuntat retragerea din acti
vitatea comnetitională. urmînd să 
se dedice carierei de antrenor.

A Căpitanii echipelor din pri
ma divizie a campionatului ijgo-

Brian Laudrup, 
chael, una din 

ale lui
fratele
,, piesele 

Brdndby
la acest

lul Ml- 
grele"

al doipunctaj record 
lea titlu al clubului (după 1985), 
Brdndby a avut, clasamentul a- 
lăturat e edificator, cel mal e- 
ficace atac ti cea mal fermă a- 
părare. Să mal notăm, tn final, 
că după 33 de ani de activitate, 
secretarul federației din Copen
haga, Eric Hyldstrup, a fost 
destituit pentru „afacerea Fri
mann". in urma căreia, reamin
tim, „olimpicii" danezi au fost 
sancționați (0—2) de F.I.F.A, 
după meciul cu Polonia, cîști- 
?;at pe teren, în deplasare (2—0)!
ntrucît evoluase tn reprezenta

tiva A (cumulînd peste 90 de 
minute), 
drept de 
llmplcă I

Frimann nu mai avea 
joo la selecționata o-

Ovidiu IOANIȚOAIA

k
i-au desemnat ne Fadilj 

al forrna- 
drept cel 
Iugoslavia

slav _ 
Vokri, centrul atacant 
tlei Partizan Belgrad, 
mai bun fotbalist din 
în 1987.
IERI, IN CAMPIONATUL ITALIEI

In campionatul Italiei, s-a des
fășurat ieri etapa a 14-a Cea 
mai mare surpriză a produs-o 
Milan, care a învins în deplasare 
pe Juventus, cu 1—0, prin golul 
lui Gullit. Celelalte rezultate: 
Ascoli — Pescara 2—1 Como — 
Verona 1—1, Empoli — Avellino 
0—0. 
2—0, 1 
Pisa -
Torino 
duce Napoll cu 23 p, urmată de 
Milan si Sampdoria cu cite 20 p. 
Roma 19 p.

Internazionale — Cesena 
Napoli — Fiorentina 4—0. 
- Sampdoria 0—1, Roma — 
i 1—1. în classment eon-
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