
O NOUĂ MEDALIE DE BRONZ
LA C.M. DE PATINAJ VITEZĂ (juniori)
Cerasela llordolicțlii a urcai pe podium la 3000 m

După ce în prima zi a C M. 
de patinaj viteză (juniori) 
de la Seul, brașoveanca 
Mihaela Dascălu a cîști- 
gait medalia de bronz în 
cursa de 1500 m. în 2:17,02, 
sîmbătă, în ultima reuniune a 
competiției, o altă reprezentan
tă a tării noastre, slbianca 
Cerasela Hordobețiu, a reali
zat o frumoasă performantă, 
urcînd pe podium în proba de 
3000 m : 1. Emi Tanaka (Japo
nia) 4:48,79, 2. Heike Bieder- 
man (R.D. Germană) 4:52,02, 3. 
Cerasela Hordobețiu 4:53,01.

Alergarea pe distanta de 
1 000 m a fost dominată de îa- 
poneza Shiho Kusunose, cu 
timpul de 1:28,86, iar primul loc 
la poliatlon a revenit compa
trioatei sale. Emi Tanaka.

Cele două medaliate la C.M. 
Mihaela Dascălu și Cerasela 

Hordobețiu

Sîmbătă, in primul eșalon valoric ia hochei pe gheată

ETAPĂ FAVORABILĂ OASPEȚILOR
Sîmbătă după-amiază s-au 

disputat la București și Galați 
meciurile revanșă Diriamo 
— Sport Club Miercurea Ciuc 
și, respectiv, Dunărea — 
Steaua, din penultima etapă 
dublă a Diviziei A, prima 
grupă valorică la hochei pe 
gheață.

DINAMO — SPORT CLUB 
MIERCUREA CIUC 1—3 (0—1, 
1—0, 0—2). Spre deosebire de 
evoluțiile precedente ale 
echipei Dinamo, în această e- 
tapă dublă cu Sport Club e- 
levii antrenorilor E. Pană 
și D. Tureanu au practicat un 
joc de nivel tehnico-tactic 
mai modest. In afara porta
rului Gh. Huțan, care și-a 
salvat coechipierii de la 
tnfrîngeri la scoruri categori
ce în ambele zile, ceilalți di- 
namoviștl au fost sub randa
mentul lor obișnuit, jucînd 
individualist, cu multe pase (Continuare in pag 2-3)

Gereb (Sport Club M. Ciuc), tatonat 
Csiki și Caval, intr-una din șarjele 
adversă (fără din meciul de vineri 
Miercurea Ciuc, 0—4).

ATLEȚII SENIORI INTRE
BUNELE INTENȚII Șl... BUNELE REZULTATE

Fiecare dintre anii care al
cătuiesc un ciclu olimpic. între 
două ediții ale Jocurilor, iși 
are încărcătura sa, constituim 
du-se. în ansamblu, un fel de 
scară cu patru trepte care urcă 
mereu, căci ceea ce se petrece 
în atletismul mondial, de la o 
ediție la alta, așa cum se con
stată. este un urcuș! Knă la 
ce cotă se va tot urca este 
foarte greu de prevăzut. Fu- 
turologii atletismului interna
țional anticipează în continua
re creșteri însemnate ale per 
formanțelor la toate nivelele 
mai cu seamă la cel al dife
ritelor recorduri. Din acest 
punct de vedere, per ansamblu 
1987 n-a făcut excepție el fiind 
— fapt dovedit de valoarea ci

greșite, cu teama de a trage 
la poartă (din poziții exce
lente de șut au preferat pasa 
la coechipier) sau cu șuturi 
prea slabe, ușor parabile, sau 
pe lîngă poartă. Nici harghi- 
tenii n<u au avut prestații la 
valoarea lotului, dar au jucat 
ceva mai bine tactic.

în linii mari, partida a se
mănat cu cea din ziua prece
dentă. mai ales în ce privește 
(in)disciplina — multe elimi
nări de două minute si una 
de 10' minute pentru rea con
duită (Pisăru. Dinamo). Ducă 
o serie de ocazii de o parte 
și cealaltă hocheistii din 
Miercurea Ciuc deschid scorul 
în minutul 12 prin Cs. Antal, 
la o pasă ideală a lui Gereb. 
Repriza a doua debutează în

Marion NEGOIȚĂ

de dinamoviștii Pogăceanu, 
sale ofensive spre poarta 

Dinamo — Sport Club 
Foto : Aurel D. NEAGU 

frelor — mai bun decît 1986 
care, la rîndu-i, i-a fost supe
rior lui 1985 și, interesant, deși 
acesta din urmă, considerat 
ca an de relaxare după J.O 
’84, la multe capitole a mar
cat o creștere importantă etc.

Așadar, treaptă cu treaptă 
se urcă, se urcă mereu... Atle
tismul nostru nu face nici ei 
excepție, chiar dacă — faptele 
o demonstrează — „înălțimea 
treptelor" nu este chiar cea 
anticipată și în raport direct 
cu aceeași înălțime a treptelor 
atletismului internațional...

în totalitatea ea. sezonul de 
concursuri al anului 1987 poate 
fi considerat ca mulțumitor. în 
bilanțul său de realizări figu
rează succese ca: noi victorii

Proletari din toate firile, unifl-vă I
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Divizia A de baschet feminin

CHIMISTUL
(75-87 și 81-77),

UN DERBY
Rapid, dublă victorie asupra Olimpiei !

a 
Și

După meciurile etapei 
XVI-a, desfășurate sîmbătă . 
duminică, clasamentul grupei 
valorice 1—6 a Diviziei A de 
baschet feminin se prezintă 
astfel: 1. Voința 55 p, 2. „U" 
54 p, 3. Chimistul 54 p, 4. O- 
limpia 51 p, 5. Rapid 38 p, 6. 
Politehnica 36 p. Rezultate și 
amănunte:

CHIMISTUL C.S.S. RM. VÎL- 
CEA 
C.S.S.
POCA 
81—77 
a fost 
peste 3 000 de spectatori asls- 
tînd la două meciuri în care 
echipele s-au străduit să evo
lueze cît mai bine, iar realiză
rile individuale ale jucătoarelor 
Antoaneta Barbu, Gabriela 
Petre, Gabriela Kiss și Aurora 
Dragoș au fost aplaudate la 
„scenă deschisă". Au fost fruc
tificate șî 10 aruncări de 3 p, 
iar la aruncările libere, ambele

— UNIVERSITATEA ’ 
VIITORUL CLUJ-NA- 
1—1: 75— 87 (35—40) și 

(41—40). Derbyul etapei 
pe deplin- onorat, cei

„Cupa României*4

la handbal feminin
NUMAI DIVIZIONARE A 

ÎN SFERTURILE DE FINALĂ
Așa cum anticipam, cea de a 

XI-a ediție a „Cupei României" 
la handbal feminin a oferit. în 
cele patru orașe unde a avut 
loc etapa a doua (principală), 
partide atractive, apreciate de 
numeroșii spectatori. După cum 
se știe, în afara celor 12 for
mații divizionare A. la actuala 
fază a întrecerii au fost pre
zente și 4 echipe din eșalonul 
secund, fiecare obținînd cite o 
victorie (după cum se va ve
dea din clasamentele finale) în 
disputele cu divizionare A. 
(Formațiile scrise cu majuscule 
s-au calificat pentru faza ur
mătoare).

Iată scurte relatări de la 
meciurile din cele patru serii.

BUZĂU. SERIA A. Sala 
sporturilor ..Dacia" a fost si 
de astă-dată gazdă primitoare 
pentru cele patru formații. în 
cele trei zile de concurs dis
putele s-au ridicat la nivelul 
unei întreceri de talia Cupei 
României, revelația constltuin- 
d-o divizionara B CSM Sf.

prestigioase la tradiționala 
competiție a Crosului Păcii Ță
rilor Balcanice, în Grecia; lo
cul patru al reprezentativei na
ționale feminine la Campiona
tele Mondiale de cros, în Polo
nia; medaliile (aur și bronz) 
cucerite la prima ediție a Cam
pionatelor Mondiale de sală, în 
S.U.A.; calificarea echipei fe
minine a României în grupa A 
a „Cupei Europei" în urma cîș- 
tigării primului loc în întrece
rile grupei B. în Suedia; bu
chetul de frumoase succese, 
între care patru titluri la 
Jocurile Mondiale Universitare 
de vară. în Iugoslavia, locul 
doi, la egalitate de puncte cu 
cîștigătoarea Marelui Premiu 
I.A.A.F.-Mobil etc. Și to
tuși de la 1987 se aștepta 
mult mai mult, motiv pentru 
care există firesc anumite in-

Romeo VILARA

(Continuare in pag 2-3)

REUȘIT

Foto :
Eduard ENEA

Melania Lefter 
(aruncînd la coș) 
a fost cea mai 
bună jucătoare in 
meciul Rapid — 

Olimpia 

la înălțimeformații au fost I_ I..";:.... 
(Chimistul: 26 din 32 — procen
taj 66,70% în prima zi și 39 
din 50 — 78% în ziua a doua; 
„U“: 20 din 30 — 66,70% si 
respectiv 15 din 18 — 83,30%). 
Sîmbătă, vîlcencele au fost pre
cipitate în acțiuni, au comis 
multe greșeli de tehnică și au 
ratat deseori, în vreme ce, la 
clujence, Gabriela Kiss a avut

Gheorghe care a învins pe 
Confecția București. Clasamen
tul seriei : 1. RULMENTUL
BRAȘOV 8 p. : 21—14 cu Oțe
lul Galați, 15—15 (!) cu C.S.M 
Sf. Gheorghe, 19—18 cu Con
fecția București. Cele mai mul
te marcatoare (cumulat 3 me
ciuri) : Tache 15, Marian 13 
Boriceanu 8. 2. OȚELUL GA
LAȚI 7 p. : 21—29 cu Confecția 
București, 17—16 cu CSM Sf. 
Gheorghe. Cea mai eficace iu- 
cătoare : Antoneanu 18 goluri. 
3. C.S.M. Sf. Gheorghe 6 p

Campionatul national de scrimă

TINERII SABRERI ÎNCĂ NU CONFIRMĂ..
80 de concurenți la sabie, 

sîmbătă, în proba individuală, 
prima fază a campionatului na
țional. Mai multi decît la cele 
două florete, mai puțini decît 
la spadă. Doar cîteva noutăți 
în privința transferurilor : ti
nerii D. Costache (de la Cen
trul de tineret Tractorul Bra
șov) și G. Atudorei (de la 
C.S.Ș. Unirea Iași), ambii la 
Steaua, iar foștii internaționali 
I. Pop și C. Marin evoluează 
acum la U.C.B. Din păcate. în
să, în celelalte privințe (mult 
mai importante !) nimic nou. 
De ani buni, tinerele speranțe 
ale săbiei ..îmbătrînesc" înainte 
de a ajunge la maturitate, adi
că nu dobîndesc valoarea aștep
tată, competitivă pe plan inter
național. Și ce poate vorbi mai 
grăitor despre aceasta decît re
zultatele? Iată-1, de pildă, pe 
fostul junior brașovean V. 
Szabo, de patru ani sub culorile 
clubului Steaua, și tot de a- 
tunci cu statut de speranță în 
lotul reprezentativ, care acum 
nu s-a putut impune în fața 
fostului (și mult mai vîrstnicu- 
lui) său coleg de echipă I. Pop, 
deși acesta din urmă nu se mai 
pregătește la rigorile marii 
performanțe. Sau pe D. Costa- 
che, actualul lider al echipei 
reprezentative de juniori, intrat 
pe tabloul eliminărilor directe 
pe prima poziție (care presupu
ne o comportare bună și con

un aport decisiv în final. Du
minică, baschetbalistele 
Chimistul au jucat mai 
nizat, cu multă ambiție 
repurtat un succes pe 
meritat. Au înscris:

de la 
orga- 
și au 

deplin 
Barbu

Dragomir ROȘIANU — coresp.

(Continuare in pag 2-3)

(18—17 cu Confecția București). 
4. Confecția 3 p (D. SOARE — 
conesp.).

BRAȘOV, seria B. Partide 
de bună valoare tehnică, echi
librate atît în disputele pentru 
calificarea în sferturile de fi
nală. cît si în ceie vizînd ocu
parea ultimelor două ldburi ale 
clasamentului.

De notat că „U“ Farmec Cluj- 
Napoca (B) a dispus de Doro- 

(Continuare in pag. 2-3) 

stantă în grupele preliminarii) 
pierzînd, incredibil, cu 10—0 
(!>, în fața lui C. Marin, acesta 
din urmă dovedind accentul pe 
care îl pune pe pregătire prin... 
multele kilograme în plus. Și 
toate acestea în timp ce antre
norii lotului. H. Bădescu și Al. 
Nilca, sînt optimiști în privința 
perspectivei. Care perspectivă î

Este adevărat că un tînăr sa- 
brer, D. Găureanu (21 ani. 
Tractorul Brașov), frumoasă 
surpriză, a ajuns în asaltul 
pentru locurile 1—2. el depăși n- 
du-i pe M. Florea și I. Pop la 
limită, sau că V. Szabo a reu
șit. prin recalificări, să mai 
salveze ceva din cartea sa de 
vizită, dar faptul că marea ma
joritate a componenților lotului 
reprezentativ (seniori și ju
niori) n-au ajuns în finala de 
8 și că doar cîștigătorul. Al. 
Chiculiță, a fost egal cu el în
suși. demonstrează din plin re
alitatea mai sus arătată.

Iată rezultatele acestei finale 
din proba individuală de sabie, 
din prima fază a campionatu
lui național : Al. Chiculiță 
(Steaua) — N. Dinu (Tractorul) 
10—3. V. Szabo (Steaua) — C. 
Marin (U.C.B.) 10—5, I. Pop 
(U.C.B.) — E. Nuță (U.C.B.)

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3)



La ora bilanfului — Divizia B de rugby „TROFEUL TRIVALE“ LA HANDBAL

MULTE REUȘITE,
Divizia secundă a campionatu

lui de rugby șl-a păstrat — cel 
puțin după prima sa parte, me
ciurile din tur — caracteristicile: 
o întrecere pasionantă, aspră 
(pentru că uneori terenurile nu 
s-au prezentat la condițiile ce
rute de o competiție ofi-lală I), 
cu multe rezultate imprevizibile. 
Firesc, formațiile cu o anumită 
experiență șl ou o structură de 
echipă mai statornică au reușit 
să se impună și in “cele din 
urmă să se detașeze. Dar în in
teriorul celor patru serii, oscila
țiile clasamentelor au fost no
tabile, pregătirea, seriozitatea în 
muncă, disciplina tactică atîr- 
nînd decisiv în fixarea pozițiilor.

In seria I Petrochimistul Pi
tești (antrenot I. Vișan) a în
cheiat turul neînvinsă (27 p), cu 
un avans de 6 puncte. O forma
ție robustă, care a tiut să va
lorifice eu grijă și avantajul te
renului propriu, și slăbiciunile 
adversarelor, cînd a jucat tn 
deplasare. Revelația seriei este, 
Insă, Textila Pucioasa — locul 
2 cu 21 p. Înaintea Rulmentului 
Alexandria și Dunării Giurgiu, 
cu același punctai dar cu un 
esaveraj inferior, tn continuare: 
I.O.R. (19 P) Ș.N. Oltenița (17 
p). Aeronautica, știința Bucu
rești, Tablieru' Pitești șl Chimia 
Tr. Măgurele, toate cu cite 13 P-

Neînvinsă a fost și C.F.R. 
Constanța (27 p) lidera seriei a 
n-a. tn preajma el, C.F.R.-Rapid 
Galați, care 
(25 p), și < 
p), care promite 
mai 
gură 
trică 
ment 
Auto 
gldia și 
p™ Auto^ Măcin (10 p' și Portul 
Constanța p>. Un plus de 
ambiție este de așteptat de la

• o talonează strîns 
Chimia Năvodari (21 

„un retur mult 
convingttor” cum ne asi- 
neobositu ei antrenor Pe- 
Lungu. Urmează In clasa- 
: I.T.C. constanta (20 P), 
Galați (la p) I.M.U. Med- 

a___ ,1 Pescărușul Tulcea cu
cite 15 p, Cailatis Mangalia (14

RETROSPECTIVE 1987,
'Urmare din pag l)

satisfacții. Aceste insatisfacții 
sînt determinate. între altele, 
de evoluția — continuăm to
tuși să credem! — sub posibi
litățile reale ale reprezentanți
lor noștri la cele două Campio
nate Mondiale (în sală, la In
dianapolis și în aer liber, la 
Roma). Chiar dacă la aceste 
două mari competiții ale atle
tismului au obținut locuri în 
finale Mitica Junghiatu — IV 
la 1500 m. Maria Pîntca — VI 
la 800 m, la C.M. de sală. Li
liana Năstase — V la hepta- 
tlon. Junghiatu — VI la 800 m 
ca și Sorin Matei la înălțime 
și Mariana Ionescu-Lengyel — 
VIII la disc, la CM în aer li
ber. totuși este destul de pu
țin. singurele medalii fiind cu
cerite de Doina Melinte (aur) 
și Maricica Puică (bronz), res
pectiv Puică (argint) și Melin
te (bronz), adică aceleași atle
te care au fost medaliate și în 
anul precedent, la „europene
le" de la Stuttgart, adică altfel 
spus, singurele — deocamdată ! 
— care continuă să ducă greul 
bătăliilor diferitelor competiții 
atletice internaționale. Ceea ce.

DAR Șl DESTULE NE ÎMPLINIRI
I.M.U. Medgidia șl Pescărușul 
Tulcea, care ar putea să urce 
în retur cîteva locuri, angajin- 
du-se direct în disputa cu pri
mele trei clasate.

In cea mal mică serie a Hl-a 
(cu numai 7 fo—nații), Locomo
tiva Pașcani s-a dovedit a fl o 
merituoasă fruntașă de aseme
nea neînvinsă (18 p). Tînărul și 
apreciatul el antrenor, Ioan Hău, 
va avea insă un retur dificil, 
deoarece va juca în deplasare 
u seconda a echipei sale, Hi

drotehnica Iași (16 p). confrun- 
tlndu-se, totodată, cu un antre
nor experimentat cum este 
prof. Pavel Vizitiu. O notă bună 
pentru Electrocontact Botoșani, 
pe locul 3 cu 14 p, și pentru an
trenorul I. Tăcu care — cum 
ne-i> șl mărturisit — simte din 
plin sprijinul fostului internațio
nal. ing. C. Dăscălescu titular 
la Politehnica Lași, „generația 
Gigi Drobotă". Este încurajator 
faptul că jucătorii de Ieri îșl 
păstrează nealterată pasiunea 
pentru sport 1 Celelalte echipe 
din această serie s-au clasat 
astfel : C.S.U. Prahova Ploiești 
(11 p). Progresul Brăila (10 p). 
Rapid Buzău (9 p șl Chimia Ba
cău (4 p).

tn cazul seriei a IV-a (9 echi
pe', Transloc Alba lulia a rea
lizat maximum de puncte (24 p), 
instalîndu-se în frunte, „dar cu 
o autoritate relativă” afirmă, cu 
prudentă, antrenorul Ioan Pe
trie. și are dreptate, de vreme 
ce urmărltoarea sa, C.F.R. Bra
șov, se află la o diferență de 
doar două puncte. „Vom trece 
In frunte, tn retur ne asigură 
antrenorul feroviarilor brașo
veni, prof. Nicolae Haralamble, 
făctnd sublinierea : „Returul cu 
Transloc se va juca la nol...“. 
Oricum, două _ /_ 
merită pozițiile de fruntașe ale 
seriei, la care
XV-Ie Petrolului Arad, cu 20 p.

echipe care

am asocia Și

la cîrmă cu un tehnician meto
dic cum este Mlhai Calimente și 
cu un mănunchi de susținători 
din cadrul conducerii tehnice a 
întreprinderii interesată să pro
pulseze rugbyu) In prim-planul 
activității sportive. Condițiile 
materiale permanent îmbunătă
țite oferite echipei constituie 
totodată un imbold spre o creș
tere a potențialului jucătorilor, 
tn continuare notăm : Utilajul 
Petroșani (18 p) Minerul Lupeni 
șl Rapid Miercurea Ciuc cite 
14 p. Transportul Tg. Mureș șl 
Electroputere Craiova cu cite 12 
p șl Unirea Săcele (7 p). O sub
liniere pentru foarte tînăra e- 
chipă din Miercurea Ciuc (sus
ținută la rîndu-i de un grup de 
inimoși foști jucători...), un semn 
de intrebar- pentru Electropu
tere care, reprezentînd o unitate 
sportivă d° proporții, s-ar im
pune să se situeze in prima 
parte a clasamentului și un re
gret pentru Unirea Sâcele, clnd- 
va în prima divizie, iar acum... 
O tresărire de orgoliu (și 
numai atît 1) ar putea repune 
o altă linie de... exprimare 
ceastă echipă ou tradiție 
rugbyul nosffu.

Și o notație pentru TOATE 
echipele divizionare B : obliga
ția de a asigura condiții adec
vate desfășurării meciurilor, 
prin aceasta tnțelegînd nu numai 
starea terenului și respectul 
față de arbitri, ci ți disciplina 
în Joc, fair-play-ul care lip
sește adesea. Poate că returul 
ne va scuti să mai consemnăm 
eliminări din teren pentru ast
fel de abateri Cei din Botoșani 
ne-au sugerat să pledăm pentru 
o cupă oferită celei mai sportive 
echipe din Divizia B. Ne însu
șim o asemenea sugestie, lăsînd 
federației sarcina de a o mate
rializa..

Ajunsă la cea de a XXI-a 
ediție, competiția „Trofeul Tri- 
vale“ organizată de CJEFS Ar
geș și Asociația sportivă ..Da
cia" din Pitești a reunit la' 
start Lotul reprezentativ al ță
rii noastre. Universitatea Cra
iova, Știința Bacău. Dacia Pi
tești, precum și divizionarele B 
A.S.A. Buzău și Constructorul 
Oradea. Spectatorii prezenți în 
Sala Sporturilor au urmărit cu 
mult interes întreaga competi-

tie. dar mai cu seamă evoluția 
Lotului țării noastre, antrenorii 
Cornel Oțelea și Ghiță Licu 
folosind un lot mare de jucă
tori în scopul, evident, de a-și 
da seama de valoarea fiecărui 
jucător. în finala competiției 
Lotul reprezentativ al țării 
noastre a dispus cu 33—2> 
(12—12) de Dacia Pitești. Au în
scris : Petre 8. Ștefan 8, Za- 
haria 6. Ghimcș 4, Dumitru 3. 
Simion 2, Mocanu 2, respectiv

Mihăil 
5, Bar 
Gîdea
D. Poi 
lelalte 
Craiov 
19—18 
Știința 
Orade 
(Narci
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trebuie să recunoaștem, este 
mult prea puțin pentru atletis
mul nostru. Și aceasta cu atît 
mai mult cu cit cele două ad
mirabile alergătoare nu mai au 
nici ele o vîrstă care să le 
poată oferi posibilitatea unei 
evoluții, la înalt nivel, mai în
delungate.

Doar acest exemplu și este 
suficient pentru a demonstra, 
încă _ .
știm cita oară, că problema de 
fond 
încă ....
rezolvată, chiar dacă 
sport continuă să ocupe 
vorbe) un loc de frunte în an
samblul activității sportive din 
tara noastră. Dar, din nou și 
din nou. se arată că este o 
mare diferență între vorbe și 
fapte și că. eventual, toate bu
nele intenții pălesc atunci cînd 
activitatea desfășurată — mai 
ales acolo, jos. în secții, care 
rămîn unitatea de bază, celula 
vie a atletismului — este de 
mîntuială. fără responsabilita
tea lucrului făcut temeinic, a 
unei largi perspective.

Din păcate, multi dintre teh
nicienii atletismului nostru se 
mulțumesc cu puțin, desfășu-

o dată, pentru a nici nu

a atletismului nostru este 
departe de a fi fost faptic 

acest 
(în

------------------  • '■ AW.1IHȘ—WUUMLBUgMJUB

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)

10—4, D. Găureanu (Tractorul) 
— M. Florca (Steaua) 12—11 ; 
Chiculiță — Szabo 10—7. Gău
reanu — Pop 12—11 ; pentru 
locurile 3—4 : Szabo — Pop 
10—5 ; pentru locurile 1—2 : 
Chiculiță — Găureanu 10—3.

Cîteva constatări pe margi
nea întrecerii pe echipe. In 
grupa A. dominată categoric de 
Steaua, deși cvintetul este mult 
întinerit (în cele 5 meciuri a 
cedat doar în 10 asalturi), de 
remarcat evoluția echipei 
U.C.B. — cea mai virstnică 
(medie, peste 30 ani) și cea 
mai., grea (la propriu) —, ală
turi de pepiniera sa, Șoimii

VACANȚA

STUDENȚILOR
I.T.H.R. București ofe

ră în perioada vacantei 
studenților bilete la o- 
dihnă în stațiunile Voi- 
neasa. Durău. Călimă- 
nești-Căciulata. Borsec. 
Băile Felix. Băile Her- 
culane. Amara. Eforie 
Nord Mangalia. Pucioa
sa. Băile Govora. Băile 
Olănești. Sovata Brea
za. Lacu Sărat. înscrieri 
și informații la toate a- 
gențiile de turism ale 
I.T.H.R. București.

I.M.U.C.. cea mai tînără echipă 
(medie de vîrstă : 16 ani), al
cătuită din foștii campioni de 
copii, juniori III și II. în cea
laltă serie, dispută mai echili
brată, pînă la ultimul asalt din 
meciul Tractorul Brașov — Di- 
namo, aceste echipe mergind 
cap la cap în prima etapă. 
Tractorul departajîndu-se doar 
la tușaveraj : 8—8, 67—64 t.d. 
Interesant de amintit că în a- 
ceastă grupă încă un meci s-a 
terminat cu scor egal, C.S.M. 
C.S.S. Unirea Iași — C.T.A.S., 
disputa încheindu-se în favoa
rea ieșenilor doar la o tușă 
(63—62).

Iată rezultatele și clasamen
tele din întrecerea pe echipe a 
sabrerilor : GRUPA A — 1. 
Steaua (9—1 cu C.T. Tractorul 
și Șoimii, 9—0 Victoria. 9—3
Mentorul, 9—5 U.C.B.) 10 p., 2. 
U.C.B. (9—4 C.T. Tractorul și 
Montorul, 9—2 Victoria, 9—1
Șoimii) 8 p., 3. Montorul Slobo
zia (9—2 Victoria. 9—3 C.T. -
Tractorul, 9—4 Șoimii) 6 p„ 4. 
Victoria F.I.U.T. Cărei (9—7 
C. T. Tractorul, 9—6 Șoimii) 4 
p.. 5. Centrul Tineret Tracto
rul Brașov (9—3 Șoimii) 2 
p„ 6. Șoimii I.M.U.C. 0 p ; 
GRUPA B — 1. Tractorul Bra
șov (9—2 C.S.M. și C.T.A.S., 
9—1 C.S.S.M., 9—5 C.S.S., 8—8 
Dinamo) 10 p., 2. Dinamo (9—2 
C.S.S.M. și C.S.S., * -
C.S.M., 9—0 C.T.A.S) 8 p„
C.S.M.C.S.Ș Unirea Iași 
C.S.S.M. șiC.S.Ș., 8—8 C.T.Â.S.) 
6 p.. 4. C.T.A.S. (9—5 C.S.S.M., 
9-7 C.S.S.) 4 p„ C.S. Satu 
Mare (9—7 C.S.S.) 2 p, 6.
C.S.Ș. Voința Slobozia 0 p.

9—5
3. 

(9—7

C.S.

„CUPA ROMÂNIEI" LA FEMININ
(Urmare dm pag. 1)

nu 
pe 
a- 
In

Tiberiu STAMA

rînd o muncă puțină. Și la pu
țin... puțin avem! Adică, fap
tele se petrec invers proporțio
nal cu volumul investițiilor fă
cute în atletism, al ansamblului 
condițiilor pe care atleții și 
antrenorii le au la dispoziție !

Atletismul nostru n-a dus și 
nu duce lipsă de talente. Este 
un lucru dovedit de nenumă
rate ori. Avem — poate nu 
chiar atît citi am vrea sau de 
cîți este nevoie — juniori ta- 
lentați. Tradiționalele Con
cursuri Prietenia. Campionatele 
Europene sau cele Mondiale, 
alte și alte competiții de juni
ori arată că dispunem de ti
neri atleți talentati care au ob
ținut clasări de frunte în res
pectivele întreceri. Dar. după 
un timp oarecare de acomoda
re a acestora cu pretențiile 
concursurilor de seniori. în loc 
ca ei să realizeze ceea ce pro
miteau, aceștia, se complac — 
sub ochii antrenorilor — în 
lîncezeala unui anonimat su
părător. Și de aceea, doar cu 
unele excepții, marii perfor
meri ai noștri sânt aceleași Ma- 
ricica Puică și Doina Melinte. 
Mult prea puțin pentru toi 
ceea ce se face pentru atletism!

Iată de ce credem că ar tre
bui ca IP"! să însemne o se
rioasă cotitură în activitatea 
atletismului din tara noastră, 
o cotitură în primul rînd în 
felul de a privi această activi
tate de către organele și orga
nizațiile sportive de resort, an
trenori și atleți etc. etc. o co
titură hotărîtă de la rostuirea 
vorbelor și a bunelor intenții 
declarate la... concretețea fap
telor!fI
iJJJ
*

I
*

banțul. Derbyul Chimistul Rm. 
Vîlcea — Rapid București a 
fost meciul cel mai plăcut, a- 
vantajul alternînd de partea 
ambelor formații. Abia în min. 
43 vîlcencele au trecut la con
ducere și nu au mai cedat oină 
în final, cîștigînd pe merit si 
obținind un merituos loc 1. 
Clasament, 1. CHIMISTUL RM. 
VÎLCEA 9 p. : 23—16 cu Doro
banțul Ploiești. 26—22 cu Uni
versitatea Farmec Cluj-Napoca. 
29—22 cu Rapid București. De 
la învingătoare au marcat cele 
mai multe goluri : Verigeanu 
30, T6r6k 11, Romcte 8. Bloju 
7. 2. RAPID BUCUREȘTI 7 p : 
20—16 cn Universitatea Farmec 
Cluj-Napoca, 33—23 cu Doro
banțul Ploiești, 3. Universita
tea Farmec 5 p (22—18 cu 
Dorobanțul). 4. Dorobanțul 3 p. 
(Carol GRUIA — coresp.).

CLUJ-NAPOCA. SERIA C. 
O serie deosebit de echilibrată. 
Divizionara B Textila LAS Za
lău (a pierdut două meciuri si 
a cîstlgat unul) se anunță drept 
candidată redutabilă pentru vii
toarea ediție a Camnionatului 
Diviziei A. promovarea ei fi
ind ca si certă. Pe un alt plan

se impune să remarcăm exce
lenta prestație a echipei Mure
șul Tg. Mureș. Estera Matefi 
și Eva Mozsi au fost de depar
te cele mai bune jucătoare, nu 
numai datorită numărului ma
re de goluri înscrise, dar mai 
ales pentru că au mobilizat în
treaga echipă. De altfel. Mure
șul a demonstrat că este o for
mație solidă, omogenă, bine 
consolidată în toate comparti
mentele.
Clasament 
MUREȘ 9 
structorul 
Textila IAS Zalău, 36—25 
TEROM Iași (Matefi și Mozsi 
au înscris cite 24 de goluri fie
care). 2. TEROM IAȘI 7 p : 
27—25 cu Textila IAS Zalău. 
27—19 cu Constructorul Timi
șoara. (Covaliuc : 25 de goluri. 
Cozma : 19 goluri). 3. Textila 
IAS Zalău 5 n (30—22 cu Con
structorul), 4. Constructorul Ti
mișoara 3 p. (Nusa DEMIAN).

PLOIEȘTI, SERIA A. Aștep
tată cu interes, evoluția campi
oanei tării. Știința Bacău 
fost superioară, 
obținute în toate 
meciuri disputate 
locvente. De remarcat că divi
zionara B Mecanică Fină Bucu-

excelînd apărarea. 
; 1. MUREȘUL TG.
p : 28—22 cu Con- 

Timișoara, 27—21 cu 
cu

a
victoriile 

cele trei 
fiind e-
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DIVIZIA A DE BASCHET FEMININ
(Urmare din pag. 1)

29+30, Petre 21 + 17, Telițoîu 
4+0, Sacerdoțcanu 0+2, Sto- 
checi 0+11, Nițulescu 8+8, 
Manea 4 + 9, Ionescu 9+4, pen
tru Chimistul, respectiv Kiss 
25 + 11, Dragoș 17+17, Dragoste 
0+2, Enyedi 6+9, Popa 9+0, 
Costanașiu 3+5, Vigh 4 + 12, 
Morar 3+5, Manasses 17+12. 
Au arbitrat foarte bine O. Ion 
și M. Oprea.

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
— OLIMPIA BUCUREȘTI 2—0: 
64—60 (35—39) și 61—53 (33—37). 
Echipa din Giulești a reușit 
două frumoase și muncite vic
torii în fața unei echipe care 
dispune de un lot mai valoros 
și mai omogen. în partida de 
sîmbâtă, se părea că forma 
bună a Ecaterinei Stingă și a 
Roniclci Cristea va înclina ba
lanța în favoarea Olimpiei, care 
a și condus mult timp. Dar la 
jumătatea reprizei a doua în
registrăm o revenire a rapidis- 
telor, care egalează în min. 31 
(46—16). Se merge ..cap la 
cap" și din nou egalitate în 
min. 36 (53—53). Din acest mo
ment. Rapid greșește mai puțin 
și reușește să-și adjudece victo
ria. Duminică, ambele formații 
demarează greu, meciul este 
echilibrat, mai ales din punct 
de vedere al... greșelilor de 
tehnică. Olimpia suportă han
dicapul absenței Romelei Cris

tea (bolnavă), însă prin evolu
ția bună a Marianei Bădinici 
reușește să conducă la pauză. 
Elevele antrenorului Victor 
Bulancea, ca și în ziua pre
cedentă. au din nou repriza a 
doua mai bună, Melania Lefter 
punctind de multe ori în mo
mentele cheie, astfel incit în 
min. 38 ele conduc cu o dife
rență de 10 puncte, suficientă 
pentru a cîștiga și această par
tidă. Au marcat: E Popa 
21 + 6, Pîrvan 12+9, Trică 2+4, 
Biduianu 12 + 0, Cristcscu 2+4, 
Lefter 12+35, Pinter 0+2, Aii- 
xandru 3+1.
23+0. Stingă 17 + 7, 
0+2. Bîră 4+9, G. Sztike 0+2, 
Marinache 9+10, Bădinici 7+13, 
Sipoș 0+6, D. Popa 0+4. Au 
arbitrat foarte bine N. Con- 
stantinescu — O. Vestinian și 
I. Antonescu — N. Ionescu.

Nicoleta ALDEA

respectiv Cristea
Gavriliuc

1

VACANTE, TURISM
I.T.H.R. București informează că incepind cu 1 februarie 

1988. agențiile de turism din București vă oferă bilete la odihnă 
ți tratament In perioada semestrului n.

De reținut este faptul că. In trimestrul IV tarifele de cazare 
și masă slnt reduse cu cea 40% fați de sezonul estival.

înscrieri sf informații la agențiile de turism din :
— Bd...........................................
— Bd.
— Str.
— Bd
— Calea Moșilor Bloc 55 bis te>. 19.28.50
— Str. Ton'tza Nr. 13 te'. 14.95 94.
— Calea Grivițel Nr. 138 tel 17.32.26.
— Bd. Iosif Broz Tito Nr. 41 Oficiu! Doștal Matei Ambrozie
— Bd. Metalurgiei Nr. 9. Oficiu; poștal 8? tel. 33.44.39.
— orașul Buftea. Str. 16 Februarie Nr. 16. tel. 909/20 748.

1848 Nr i tel. 14.98.81
Nicolae Bălcescu Nr, 35 tel. 15 74.11 
Luterană Nr. 4 tel. 14.21 77'2957 
Republicii Nr. 68 tel 14.08 O"

1

Invitație la „BALUL MĂRȚIȘORULUI"
I.T.H.R. București. în colaborare cu stațiunea 

organizează în zilele de 27 si 28 februarie a.c. 
MĂRȚIȘORULUI" ]a Băile Govora.

Programul este următorul :
27 februarie : orele 12,30 plecare din București. ____

Intecontinental. pe traseul Pitești — Rm. Vîlcea; sosire Ja 
Băile Govora;
cină festivă la restaurantul ..Silva' 
stejari la 250 metri de vilă), concursuri cu premii, jocuri 
distractive, tombolă, alegerea reginei balului, muzică, dans.

28 februarie : vizitarea stațiunii ; la orele 12. dejun festiv: 
plecare spre București, cu sosire în jurul orelor 20.

înscrieri si informații la toate agențiile de turism ale 
I.T.H.R. București.

GOVORA, 
.BALUL

de la notei

cazare la vila 20 (confort I) ; la orele 20. 
(situat într-o pădure de

J.

POLITEHNICA MINE-ENER- 
GIE C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI — 
VOINȚA C.S..Ș. 2 BUCUREȘTI 
0—2: 62—64 (33—33) și 74—82 
(42—49). Foarte tînăr^ echipă 
studențească a fost la un pas 
de a realiza o surpriză. Sîm- 
bătă, după repetate și capti
vante răsturnări de scor (Poli
tehnica — Voința: 6—12 in 
min. 6, 29—29 în min. 17,
33—29 in min. 19, 50—13 în min. 
31, 53—58 în min. 37), s-a ajuns 
intr-un final care putea fi cîș- 
tigat de oricare dintre forma
ții. Dar eliminarea a două ju
cătoare cu talie înaltă (Sanda 
Dăian și Anamaria Gera) a 
slăbit echipei Politehnica posi
bilitatea de a recupera în lupta 
sub panouri, in vreme ce la 
Voința, Ștefania Borș (în spe
cial) și colegele ei au prins 
totul. Drept urmare, Voința a 
obținut un ușor avantaj, care 
putea fi totuși insuficient dacă 
Maria Roșianu (o jucătoare cu 
mare experiență) nu ar fi iro
sit posibilitatea de a înscrie 
un coș, ea executînd arunca
rea de la o distanță și prin-

ÎN PRIMUL EȘALON
(Urmare din pag l)

nota de dominare a dinamovis- 
tilor. care reusesc să egaleze 
în superioritate numerică, prin 
Pisăru (min. 23). Apoi ambele 
echipe ratează ocazii după oca
zii. în ..actul" trei. Dinamo 
forțează din ce în ce mai pu
ternic, dar, pe contraatac. Cs. 
Ant i prim-“ș‘î o pasă excelen
tă de la GaU. în min. 53. și 
singur cu Hutan. transformă 
sigur, aducind avantaj forma
ției sale. în ultimele două mi
nute Dinamo îi scoate Pe Hu
tan din poartă si joacă cu 9 
oameni de cimp. dar Sport 
Club se apără foarte bine si
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Divizionarele A pregătesc noul sezon

UN RETUR
• „Masă rotundă", la Buș

teni, sediul pregătirilor monta
ne ale Sportului Studențesc. 
Interlocutori: Mircea Sandu 
secretarul secției de fotbal, an
trenorii Paul Cazan și Gino 
Iorgulescu, medicul echipei. Ni. 
colae Andreescu, bine garnisita

TRADITIONAL?...

golgeterul formației de „speran
țe", bătăios, dinamic. • Situația 
grea a echipei, la periferia cla
samentului, va mobiliza. se 
speră, toate energiile pentru 
retur. De altfel, revirimentele 
din a doua parte a întrecerilor 
par tradiționale, culminînd cu

ră obositor, s-a revenit, cu nu
mai 3 zile înainte de începerea 
campionatului, comprimîndu-se, 
nepermis. perioada de refacere. 
Titularii s-au menajat, ’apoi, 
pregătindu-se superficial, iar 
rezervele, nearuncate la timp 
în teren, au cedat și ele. Nepu-

Cinci minute cu Ion Naghi, căpitanul echipei F.C. M. Brașov
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ț Paul Cazan: ,, DORIM SA STABILIZAM

I
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— Paul Cazan ești un antrenor insolit. Nu 
ți-ai dezlegat bine șireturile ghetelor de fot
balist și iată-te pe banca tehnică a unei re
putate echipe de Divizia A.

— Chestie de conjunctură, tmi propusesem, 
să devin antrenor, dar totul părea o abstrac
țiune, mai ales că mă ambiționasem să ating 
cota a 500 de prezențe in prima divizie, ceea 
ce ar fi presupus să termin, in teren, octalul 
campionat și să mai adaug incă cîteva etape 
din cel următor. Din acel moment mi s-ar fi 
rezervat alt viitor căci președinele onorific 
al Sportului Studențesc, Mac Popescu, mi-a 
spus odată că abia așteaptă să mă las de 
fotbal ca să lucrez in conducerea clubului.

— Si totuși ?...
— S-a intimplat să avem un start slab, cul- 

minind cu un 0—4 usturător la Slatina. După 
acest rezultat s-au făcut modificări in con
ducerea tehnică și iată-mă ..uns" antrenor, 
cînd nimeni nu se aștepta.

— E greu, e ușor ?
— Orice fotbalist care se gindește serios 

să devină antrenor, „fură", pe parcurs, secre
tele meseriei, clădindu-și un fundament, pe 
care, ulterior, adaugă rezultatele studiului 
teoretic și talentul, dacă există, materializat, 
după părerea mea in preconizarea celor mai 
potrivite soluții tactice. Eu sint la inceput de 
drum. Deocamdată am apelat la experiența 
de jucător și la filtrul influențelor tuturor 
antrenorilor pe care i-am avut. Cele mai vii,

FORMULA DE ECHIPĂ"
ale profesorului Angelo Niculescu, care se 
impunea prin calm și printr-un tact pedago
gic desivirșit. Nu pot să spun că sint spe
riat de contactul cu noua mea postură, deși 
nici ușor n-a fost. Cel mai mult m-a inco
modat absența unei distanțe, cit de mică, din
tre mine și elevii mei. care nu erau alții de- 
cit coechipierii cu care împărțisem viața pe 
gazon, cu doar 24 de ore înainte. La inceput, 
ei, neputind face nici o separație, mă inter
pelau, in genul „Ce faci Paule, las-o mai 
moale, că am obosit !...“ Singura mea scă
pare era să n-o las mai „moale". Si nici 
n-am lăsat-o. Cred că puterea exemplului 
personal și exigența întemeiată, vor întrona 
respectul de care am nevoie, fără ca vechea 
prietenie să se piardă-

— Ce gînduri te ,,apasă" înaintea unui re
tur, în care „minus 5“-ul Sportului Studențesc 
trebuie reparat cu orice preț 1

— Pină la jumătatea întrecerii, noi nu am 
avut o formulă de echipă stabilizată. Vreau 
să pun capăt improvizațiilor din tandemul 
„virfurilor" (lingă Țirlea, ba S. Răducanu, 
ba Coraș, ba Bozeșan, ba. Stănici) ca și fluc
tuațiilor pe postul „libero“-ului (pină acum 
Cristea, Iorgulescu. Bucico). Mă preocupă și 
condiția lui Coraș, acest fotbalist total, care, 
dacă ar avea ambiția să slăbească, mi-e și 
frică să mă gindesc cite kilograme, ar pu
tea deveni, fără exagerare, oricind, „fotbalis
tul anului".

dAf SA MA DEDIC

baterie de masori: Andrei Tu- 
dose, Liviu Buluș, Andrei Tu
dor, precum și prof. Gr. Sichi- 
tiu, din partea Colegiului cen
tral al antrenorilor, aflat în- 
tr-o acțiune de îndrumare și 
control. Din dialogul înfiripat 
s-au desprins notațiile de mai 
jos • în mare, perioada pre- 
competitională e parcelată ast
fel: 11—14 ianuarie, controlul 
medical și adaptarea la efort; 
14—24, pregătire centralizată 
montană, cu 3 antrenamente pe 
zi (alergare, s.ală, cu mingea pe 
terenuri înzăpezite, solicitante); 
24—31. înapoi, în Capitală, pri

sezonul 1980—81, cînd, celor 
numai 12 puncte acumulate in 
tur, li s-au adăugat nu mai 
puțin de 26, „făcute" în retur. 
Munteanu II. Iorgulescu. Pană 
și Cazan sînt singurii „supra
viețuitori" din „trupa de șoc" 
care a ’realizat spectaculosul 
salt. în primul rînd de la ei 
se așteaptă tonul presupusei 
campanii fructuoase de primă
vară O Un paradox care incită
la o redresare obligatorie în 
sezonul cane se apropie: nu 
mai puțin de 10 jucători ai 
„Sportului" figurează în lotu
rile reprezentative, realitate

tîndu-și împărți forțele împuți
nate între campionat și Cupa 
U.E.F.A., jucătorii au preferat 
varianta evidențierii în arena 
internațională • Din caietul de 
însemnări al antrenorului Gr. 
Sichitiu: „Atmosferă foarte
bună, pregătire obiectivizată. 
Preocupare deosebită a tineri
lor antrenori pentru încadrarea 
in exigentele fotbalului actual".

Ion CUPEN

La 34 de ani, log Naghi, că
pitanul echipei F.C.M. Brașov, 
nu intenționează să abandoneze 
activitatea competițională. încă 
foarte util, așa cum afirma si 
antrenorul Costică Ștefănescu. 
într-un post cheie, acela de 
„libero", Naghi rămîne un e- 
xemplu pentru toți ceilalți 
jucători, prin modul în care 
se pregătește și muncește la 
antrenamente. Am considerat, 
deci, binevenit un dialog cu el.

— Care sînt preocupările de 
moment ale lui Ion Naghi ?

— Mă aflu la actuala mea e 
chipă din anul 1972 și vreau să 
rămin fidel echipei care m-a 
consacrat. Simt că încă mai 
pot fi util formației mele și 
vreau să mai joc. Numai atita 
timp cît antrenorii vor consi
dera că merit. Concomitent 
cu... statutul de jucător mă pre
ocupă și viitorul. Sînt antrenor 
de categoria a IlI-a. și nu scap 
niciodată prilejul să „fur" din 
tainele meseriei. Cînd va veni

MUNCH CU COPIII"
ziua despărțirii de gazonul... 
performantei, intenționez să mă 
dedic muncii cu copiii si junio
rii.

— într-adevăr, orașul de sub 
Tîmpa a fost întotdeauna un 
centru puternic si productiv. 
Cum explici acest lucru ?

— Există foarte multi antre
nori pasionați care răscolesc 
necontenit curțile școlilor. Iar 
cei mai talentat: copii sînt se
lecționați la centrul nostru. 
Dintre actualii tehnicieni ai cen
trului as vrea să-i amintesc pe
E. Borgovan — șeful centrului 
pe V. Kraila, 1 Alecu, T. Pop, 
C. Ardeleanu snu C. Tufuianu. 
Sînt antrenori care nu au tih 
nă, cît e ziua de mare, oa
meni îndrăgostiți efectiv de 
munca cu copiii. Și eu vreau 
să le urmez exemplul.

— In sezonul de toamnă ti-a 
plăcut vreun jucător tînăr din
tre adversarii întîlniți '<

— Craiu. Varga (Politehnica 
Timișoara). Lupescu si Bălan, 
de la noi. sînt jucătorii noului 
val. care bat la porțile consa
crării și, în viitorul apropiat, șl 
ale echipei naționale. Totul va 
depinde de ei.

— Care sînt perspectivele
F. C.M.-uluî în returul campio
natului?

— Ne-am pregătit exemplar 
in această iarnă si nu se poate 
ca jocul nostru să nu marcheze 
saltul calitativ mult așteptat, 
în toamnă am traversat prea 
multe fluctuații de formă. Prin
tr-un joc simplu si ordonat, 
specific lotului nostru, vrem să 
readucem în tribune cît mai 
multi spectatori care să aplau
de. meci de meci, o echipă 
mult schimbată în bine.

Gheorghe NERTEA

Fază dintr-un meci de volei ? Nu. O demonstrație a fotbaliștilor 
de la Sportul Studențesc, că in procesul de antrenament intră și 
sporturi complimentare. Foto : A. D. NEAGU
mele jocuri de verificare; 1—6 
februarie, turneu arădean în 
compania unor echipe din zonă 
urmat de alte partide de veri
ficare. • Lotul de jucători sur- 
prins_ în perioada „Bușteni": 
Cristian, Voicilă Lucescu, 
— portari ; M. Marian, M. 
Popa. Munteanu II. Ciucă. Bu
cico — fundași; Țicleanu. Pa- 
nă. Coraș. Cristea. Achim, Po- 
logea. Motroc II. Rădută — 
mijlocași; Țîrlea, S. Răducanu, 
Stănici. Ivașcu, Burchel — îna
intași. Despre noii jucători: 
Răduță — tehnică bună, fotba
list rapid care „dă și pleacă". 
Motroc II — jucător cu mare ra
ză de acțiune, gabarit, Ivașcu —

care contrastează vădit cu rea
lizările din campionat. Numele 
lor: Cristian. Ciucă. M. Popa. 
Coraș. Țîrlea. Cristea (lot A), 
Pană (olimpic). Stănici. Voicilă. 
Ivașcu (tineret). Fenomenul se 
conjugă și cu discrepanța din
tre evoluția din întrecerea in
ternă și aceea din cupele eu
ropene. Ceea ce demonstrează 
că posibilitățile echipei sint in
finit mai mari. Se apreciază 
că valoarea reală ar fi putut-o 
plasa „între primele 4 formații 
din campionat". De fapt. la 
ceasul de răgaz dintre două 
sezoane, s-a găsit și explicația 
randamentului sub așteptări 
din tur: după un turneu de va-

Priviri spre eșalonul secund

INTER SIBIU Șl DORINȚA SA FERMĂ:
JOCURI SPECTACULOASE

Cînd s-a alcătuit programul 
Diviziei B și cînd toată lumea 
s-a convins că două dintre e- 
chipele retrogradate din Divi
zia A. Jiul Petroșani și Chimia 
Rm. Vîlcea apar alături. în se
ria a Il-a, se considera — și pe 
bună dreptate — că ele vor fi 
cele care-si vor disputa cu în
verșunare sansele de revenire 
pe prima scenă a fotbalului 
nostru. Repetăm, așa se credea 
așa se considera, acestea erau 
„calculele hîrtiei". pronosticu 
rile. Iată însă că, o dată por
nită la drum. în fruntea cara
vanei acestei serii — devenită 
brusc deosebit de echilibrată — 
au apărut si două mari... ne
cunoscute: Gloria Pandurii Tg. 
Jiu și Inter Sibiu ! Iar cea 
mai constantă în comportare, 
echipa din frumosul și vechiul 
oraș de la poalele Cibinului. La 
încheierea primei părți a între
cerii, Jiul ocupă primul loc, la 
golaveraj. Dar pe primul loc 
în clasamentul adevărului se 
află sibienii. Ei au +7. față de 
+5 cît se află în contul Jiului 
și Gloriei și față de +3 al lui

Electroputere. „Așa este, între
cerea va fi deosebit de intere
santă în retur, cu atît mai mult, 
cu cît noi vom juca acasă cu 
Jiul, Electroputere și Chimia 
afirmă Gelu Leicu, președinte
le lui Inter. Avem 9 jocuri a- 
casă și 8 în deplasare. Dar nu 
asta mi se pare a fi important. 
Adevărul e că toate meciurile, 
indiferent că Ie vom juca pe 
terenul nostru sau în deplasa
re, vor fi extrem de grele. Știm 
bine acest lucru si. în conse
cință. ne pregătim cu rîvnă, cu 
seriozitate, cu dorința fermă de 
a etala un loc care să satisfa
că pretențiile celor ce iubesc 
fotbalul în Sibiu. Și ei sînt 
foarte mulți si merită să aibă 
o echipă care să le aducă 
bucurii etapă de etapă".

într-adevăr. Inter se pregă
tește ca niciodată. Două săp- 
tămîni, lotul s-a aflat la Pălti
niș. în ultima zi a lunii ianua
rie iert a jucat primul meci

de verificare, cu echipa lui 
Klein. Nicșa. Petcu si Gabor. 
Sînt prevăzute. în total. 15 
meciuri de pregătire, cu for
mații din tcate categoriile. Ia
tă și lotul cu care cei doi ti
neri si foarte seriosi .antrenori. 
Marian Bondrea si Viorel Hizo. 
vor ataca a doua jumătate a 
cursei: V. Marcel. Chirîac si 
I. Cristian — portari. Cotora. 
Boar, M. Zamfir Cosma, Arme- 
nean. Mărginean si Șișoie — 
fundași. Șoarece. D. Bolborea. 
M. Stănescu. Ciobanu si Bîrsan 
— mijlocași. C. Zamfir, Văsîi. 
Jurcă și Gîngu — înaintași 
„Este un Iot. concluzionează 
președintele clubului, care îm
bină tinerețea si vigoarea unor 
jucători tineri, cu marea expe
riență a unor fotbaliști cu 
multi ani si în Divizia A. De 
altfzl as vrea să mai spun că 
noi. Ia Sibiu, avem o „pirami
dă" a fotbalului bine conturată, 
cu o pepinieră organizată exem
plari care poate aduce în nrim- 
plan veritabile talente. Cum a 
făcut mereu orașul nostru si 
cum am convingerea că va face 
și în continuare. Toate aceste 
talente vor avea deschise larg 
norțile echipei-fanion a orașu
lui, Inter".»

Laurențîu DUMITRESCU

LOTUL DE TINERET A PLECAT ÎN GRECIA
• TRACTORUL BRAȘOV — 

DINAMO BUCUREȘTI 1—4 (0—1). 
Partida s-a disputat sîmbătă. Au 
marcat: Folbcrt (min. 68) pen
tru localnici respectiv Mihăescu 
(min. 29 și 63) Al Nicolae (min 
53) și Bălăci (min 89). (C. Gruia 
— ?-oresp.>

H CELULOZA ZARNEȘTI — 
FLACARA MORENI 1—8 (0—3).
Joc la discreția divizionarei A, 
care a cîștigai la scor prin go
lurile marcaje de: Lala (2), M. 
Pană (2). Chiriță, Draghea, Mar- 
cu și Ene. Flacăr- a folosit for
mația* Zlotet — Purdea, Ene, 
Butufei. Stănescu — M. Pană, 
Dragnea, B_.cte, D. sâva — La
la. Chiriță. Au mai jucat: Ioana, 
Marcu, Piștalu Capăt și Ciobă- 
nică.

« MINERUL AN INzl — C.S.M. 
REȘIȚA 2—2 (1—0). Au înscris:
Drăgăniță (min. 30) și Tîmofte 
(min. 75 din n m) pentru gaz
de, respectiv Zah (min. 80) și 
Lup*u (min 85). (M. Chiper —
coresp.)

A U.T. ARAD — PANDURII 
TG. JIU 4—1 (4—0). Ați marcat: 
Vancea (min. 7) Gașpar (min 
21 — autogol). Nace (min. 25 și

MECIURI AMICALE
39) pentru arădeni, respectiv 
Andrucă (min 82). (N. Străjan
— coresp.)
• MUSCELUL CÎMPULUNG — 

CIIIMIA RM VÎLCEA 2—4 (2—2). 
Autorii golurilo . Coman și Că- 
nuță, pentru gazde Mangalagiu, 
Treschin (2) și Coca, de la vîl- 
ceni. (P Maieoiu — coresp.)
• PETROLUL PLOIEȘTI —

F.C. CONSTANȚA 2—1 (1—1). Au 
marcat: Hîncu (min. 25) și Ca
tinca (min. 55). ^entru învingă
tori, respectiv N. Popa (min. 
27). Petrolul a utilizat următoa
rea formație: .Tipa — Dîrjan.
Ruse (Manea). Pancu, P. Gușe
— O. Grigore. Mocanii, Drăgan 
(Hîncu), Caciuroac — Țălnar (G. 
Ene). I Gușe (Catinca) (O. Băl
teau u — coresp.)

A A.S. DROBETA TR. SEVE
RIN — UNIVJtK^iAATEA CRA
IOVA 0—? (0—~). Au înscris: 
Biță (min. 17) și Irimescu (min. 
30). Universitatea * N. Mateescu
— Negrilă Răducanu, Cioroianu, 
Mănăilă — Geolgău, Ciurea, Iri

mescu, Ghiță — Biță, Bîcu. Au 
mai jucat: Bărbuceanu, Dumitra, 
Stoica, M. Mateescu și Bica. (S. 
Mana fu — coresp.)
• TORPEDO ZARNEȘTI a 

susținut săptămîna trecută 4 
jocuri de verificare. încheiate 
cu următoarele rezultate: 1—1 
cu Tractorul Brașov (autorii go
lurilor: Enceanu pentru gazde, 
respectiv Folbert), 2—3 cu Pe- 
trolu. Ploieșt* (au marcat: En
ceanu și Zmoieanu, de la gaz
de. respectiv Catinca, Iordache, 
și Ștefănescu), >—0 cu Olimpia* 
Rm. Sărat (au înscris: Bratu — 
2, Gyorok și Colțea) si 0—3 cu 
Rapid B’’ urești (au marcat: Ni- 
ca — 2 și Bozeșan). (R. Spiridon 
— coresp.)
• F.C. INTER S.BIU — COR- 

VINUl HUNEJtaRA 0—3 (0—2). 
Autorii golur.ior: Văetuș (min. 
13). Gabor (min. 29T și Petcu 
(min. 72) Corvinul a folosit for
mația: ioniță — Bardac. Dubin- 
ciuc, Mărginean Tîrnoveanu — 
Gabor, Suciu, Petcu. Burlan — 
Nicșa Văetuș. Au mai jucat: 
Stroia. Prigorie, Hanganu si Me- 
zaroș. (1 lonesc — coresp)

-> VOINȚA ORADEA — A.S. 
PAROȘENi-VULCAN 3—1 (1—0).

în cursul acestei săptămînl 
lotul reprezentativ de tineret va 
susține două jocuri de pregătire 
în Grecia lată-i pe cei 16 com
ponent ai lotulu’ care au ple
cat sîmbătă seara spre Atena: 
Voicilă, Stelca (portari); Jercă-

lău, Bejenaru, Stroia, Mateî, Pa- 
nait, Dumitrașcu (fundași); Măs- 
tăcan, Stere, Ursea, Cr. Sava 
(mijlocași); Henzei. Răducioiu, 
Timiș, Scînte'e (înaintași). Re
amintim că antrenorul echipei 
de tineret este Mircea Rădulescu.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES DIN 
31 IANUARIE 1988. FAZA I : 
EXTRAGEREA I : 13 11 3 28 
9 34 31 30; EXTRAGEREA A 
Il-a : 15 30 39 5 35 3 6 21 ; 
EXTRAGEREA a III-a : 16 33 
40 13 44 18 15 2 ; FAZA A 
II-a: EXTRAGEREA a IV-a: 
12 42 38 24 16 45 ; EXTRAGE
REA A V-a : 13 33 21 40 9 5 ; 
EXTRAGEREA A VI-a : 18 33
9 38 41 11. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI ; 1.734.485 LEI.

REZULTATELE concursu- 
LU’ PRONOSPORT DIN 31 IA
NUARIE 1988: 1. Ascoll — Na
poli (pauză) 2; 2. Ascoll — Na
poli (final) 2, Avelllno — 
Ver.na (pauză) X; 4. Avelllno — 
Verona (fina!) 1: 5. Cesena — 
Roma (pauză) X; 6. Cesena — 
Roma (final) X: 7. Florentina — 
Milan (pauză' X; 8. Florentina
— Miian (final) X; 9. lnternazio-
nale — Como (pauză) X; 10 In- 
ternazlonale — Como (final) 1; 
11. Juventus — Empoli 1; 12.
Pisa — Pescara 1; 13. Sampdoria
— Torino X FO.;_ TOTAL DE 
CtȘTIGURI: 2.303.035 LEI.

t
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In reuniunea atletica de la Toronto

DOINA MELINTE ÎNVINGĂTOARE LA 1500 m
MONTREAL (Agerpres). — 

Proba feminină de 1 500 m din 
cadrul concursului internațio
nal de atletism d. la Toronto, 
contînd pentru „Marele Pre
miu — I.A.A.1-", a fost cîști- 
gată de atleta română Doina 
Melinte, cu timpul de 4:10,81. 
urmată de Kristy Wade (An
glia) — 4:12.58. în proba
masculină de 50 yarzi, sprin
terul canadian Ben Johnson a 
realizat cea mai bună ' per
formanță mondială, fiind cro
nometrat în 5,15.

Alte rezultate : feminin : 50 
yarzi garduri : Julie Roche- 
teau (Canada) — 6,43 ; 500 m : 
Delisa Walton (SUA) —
1:11,70 ; săritura în 
me : Larisa Kositsina 
— 1,94 m ; masculin : 
garduri: Rob McKoy 
da) — 5,98 ;

înălțl- 
(URSS) 

50 yarzi 
(Cana- 

1 milă : Marcus 
O’Sullivan (Irlanda) — 4:04,57 ; 
800 m ; Simon Hoogehere 
(Canada) — 1:52,51 : 3 000 m : 
Paul Williams (Canada) — 
8:04,28.

m :

La zi SPRE 9, s!
Despre atletul canadian Ben 

Johnson, considerat primul 
sportiv al lumii în 
marea majoritate a 
lor întreprinse, s-a 
cu siguranță, vor

1987 de 
anchete, 
scris si. 

_ __ mai fi
scrise încă multe. Iată că la 
Hamilton, în primul 
concurs din acest 
a cîștigat proba 
de yarzi, in 5,20 s.
Toronto în 5,15 s — cel mal 
bun rezultat mondial al nou
lui sezon competițional Indo
or. El bine, în acest sezon de 
sală campionul si recordma
nul mondial al sprinterilor 
și-a propus să alerge 60 m 
în 6,35. adică cu șase sutimi 
mai repede decît a făcut.o 
anul trecut, clnd a si cîsti. 
gat titlul mondial în sala din 
Indianapolis.

După părerea antrenorului 
său, Charlie Francis, există o 
mare corelație între distanțe
le de 60 sl 100 de metri șl

său 
an el 
de 50 

iar la

pentru a putea atinge, în va
ră, timpul de 9,78, pe care și 
l-a propus pentru acest an. 
Ben trebuie să alerge mai 
întîl acest. 6,35 s. Anul trecut, 
la Roma. Ia recordul de 9,83 
s, Johnson a trecut la 60 m 
în 6,38 s. „Dar, chiar Ia «Mon
diale», afirmă Francis, Ben 
ar fi putut coborî sub 9,80 
(?!). Filmul mi-a arătat că el 
a avut la începutul cursei 
două fulee proaste, care l-au 
costat două sutimi. Șl dacă 
ar mal ti beneficiat șl de ni. 
țel vînt, ar mai fi cîștigat o 
sutime-două (N. R. în finala
C.M. vîntul a fost doar de 
+0,95 m/s). Dacă Ben va rea
liza în 1988 o cursă fără cu. 
sur. avînd șl putină șansă, 
desigur, veți auzi de un nou 
record pe 100 m 1“

Să așteptăm, deci, mai întîl 
realizarea obiectivului de 6,35 
s șl apoi pe cel de 9.781...

Romeo VILARA

Pundc <lc interes în programul Olimpiadei de Ia Calgarij

REEDITA SUCCESELE
CAMPIONII DE LA SARAJEVO?

Schi-f ond: IȘI VOR

La Sarajevo, cursele de schi 
f-o-nd feminin au oferit prilejul 
uneia dintre cele mai indiscu
tabile superiorități demonstra
te nu numai în istoria discipli
nei, ci și a olimpiadelor albe : 
finlandeza Marija Liisa Hae
maelainen a cîștigat toate cele 
trei medalii de aur în probele 
individuale (5, 10 și 20 km), la 
care a adăugat-o și pe cea de 
bronz. împreună cu colegele de 
ștafetă. Adevărată vedetă, 
care-și poate găsi arareori pe
reche (în schiul alpin. doar 
Sailer și Killy, în patinajul vi
teză doar Heiden și Skobliko
va au mai reușit figuri asemă
nătoare!), finlandeza longilină, 
bătăioasă, excelentă tacticiană, a 
„dispărut" apoi din prim-pia- 
nul curselor, ureînd mai rar 
pe podium decît ar fi fost de 
prevăzut după netul succes de 
la Sarajevo. în noul sezon însă, 
a „apărut" din nou, cu două 
curse cîștigate șl cu o poziție 
favorabilă în clasamentul in
termediar al Cupei Mondiale. 
Intențiile sale devin astfel mai 
mult decît grăitoare în pers
pectiva Olimpiadei de la Cal
gary. Dacă va mai reuși tripla 
splendidă de acum 4 ani, ră- 
mîne o problemă greu de... re
zolvat. Pentru că chiar dacă a-

lergătoarele nordice rămîn, în 
continuare, printre sportivele 
ce domină Cupa Mondială (re
ferirea privește Norvegia, Fin
landa, Suedia) și deci capătă 
statutul de favorite olimpice, 
reacțiile sportivelor din Uniu
nea Sovietică șl mai cu seamă 
din Cehoslovacia (care se află 
în ultimul deceniu printre for
țele de prim rang ale discipli
nei) nu se va lăsa așteptată.

Și schiul de fond masculin a 
avut un personaj de prim-plan, 
chiar dacă strălucirea medali
ilor sale n-a fost, în totalitate, 
de aur. la Sarajevo: suedezul 
Gunde Svan. Spre deosebire de 
Haemaelainen, Gunde Svan s-a 
aruncat cu o forță greu de 
stăvilit în mai toate confrun
tările care au urmat, efectul 
fiind dominația aproape abso-

BREVIAR

Impetuosul Gunde Svan, 
pas de patinaj, spre o nouă 

medalie olimpică ?

OLIMPIC

• PE SCURT •
BASCHET • La Jillna (Ceho

slovacia), în meci de calificare 
pentru C.E. masculin, selecțio
nata Greciei a întrecut cu sco
rul de 89—76 (44—35) formația
Cehoslovaciei. In cadrul aceleiași 
competiții reprezentativa italiei 
a învins pe teren propriu cu 
scorul de 87—75 (41—36) echipa
Spaniei, o La Helsinki, tot în 
meci de calificare pentru C.E. 
masculin, selecționata Franței a 
Întrecut ou scorul de 88—76 
(37—35) formația Finlandei.

BOX • La Rimini (Italia), tn 
meci pentru titlul european la 
categoria „superwelter", france
zul Rene Jacquot l-a Învins prin 
k.o. tehnic, în repriza a treia, pe 
italianul Luigi Mlnlchiello.

HANDBAL 4 Turneul mascu
lin de la Schwerin s-a încheiat 
cu victoria echipei S.C. Empor 
Rostock (R.D. Germană). tn 
ultima zi a competiției, handba- 
liști! din Rostock au întrecut cu 
18—15 (8—7) formația ' - "
Pogon Szczecin.

TENIS 4 Turneul 
la Homburg (R.F. 
s-a încheiat cu victoria jucăto
rului vest-german Eric Jelen, 
car» a dispu în finală cu 6—3, 
6—4 de francezul Henri Leconte. 
In partida pentru locurile 3—4 
Patrick Kohnen (R.F. Germania) 
l-a întrecut 
Wojtek Flbak 
optimi de finală la 
(Brazilia), jucătorul 
Martin Wostenholme 
nat ou 6—1, 
nul Roberto Arguello, iar bra
zilianul Luiz Mattar l-a întrecut 
cu 6—0 6—2 pe compatriotul său 
Cassio Motta, o în sferturile de 
finală ale turneului feminin de 
la Auckland : Bewerley Bowes 
(S.U.A.) — Terry Phelps (S.U.A.) 
------ - Deriy

(An- 
Gom-

Ma- 
Patty

poloneză

desfășurat 
Germania)

ou 6—1, 6—3 pe
(Polonia) a In 

Guaru ja 
canadian 

l-a elimi- 
argentinia-7— pe

6—4, 6—3; Emmanuelle
(Franța) — Clara Wood 
glia) 4—6, 7—5, 6—4î Sara 
mer (Anglia) — Gretchen 
gers (S.U.A.) 6—1. 6—3;
Fendlck (S.U.A.) — Sandra Was- 
sermann (Belgia) 6—3, 6—1 Fi
nala turneului feminin de la 
Auckland se va disputa între 
jucătoarea engleză Sara Gom- 
me- șl americanca Patty Fendlck 
In semifinale Sara Gommer a 
dispus ci. 7—6, 6—3 de Emma
nuelle Deriy (Franța), iar Patty 
Fer dick a învins-o cu 6—2, 6—3 
pe coechipiera 
Bowes.

YACHTING 4 
Mondial la clasa 
cheiat la Buenos 
torta echipajului 
Cayard — Steve

sa Bewerley

Campionatul 
„Star" s-a în- 
Alres cu vic- 
amerlcan Paul 
Erickson.

Șah: MECIURILE
OTTAWA, 31 (Agerpres). In 

meciurile candldaților la titlul 
mondial de șah ce se desfășoa
ră în orașul canadian St. John, 
după 4 runde scorurile stnt ur
mătoarele: Short fAnglla) — sax 
(Ungaria) 3—1; iusupov (U.RS.S.) 
— Elvest (U.R.S.S.) 3—1; Speal
man (Anglia' — Seirawan 
(S.U.A.) 3—1; Hjartarson (Is
landa) — Korcinol (Elveția) 3—1; 
Portisch (Ungaria* — Vaganian 
(U.R.S.S.) 2,5—1,5; Spragett (Ca
nada) — Sokolov (U.R S.S.) 
2,5—1,5: Salov (U.R.S.S.) — Tim- 
man (Olanda) 2—2.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
BELGRAD, 31 (Agerpres). — 

După trei manșe, în clasamen
tul Campionatului European de 
bob — 4 persoane de la Sara
jevo (Iugoslavia) conduce echi
pajul secund al R.F. Germania, 
cu timpul de 2:30,72, urmat de 
R.D. Germană I — 2:31,37, El
veția I — 2:31,39, Austria II — 
2:31,97, România — 2:32,48 și 
R.F. Germania I — 2:32,71.

ROMA (Agerpres). Campio
natele Mondiale de schi pentru 
juniori au continuat la Madon
na dl Campiglio (Italia) cu 
proba masculină de slalom 
uriaș, cîștigată de sportivul 
iugoslav Gregor 
gistrat în 
timpul de 
următoare 
dezul Jan 
și americanul Jeremy Nobis — 
2:06,28.

VIENA (Agerpres). Schiorul 
elvețian Pirmin Zurbriggen a 
terminat învingător în proba de 
coborîre desfășurată pe pîrtia 
de la Schladming ‘ ‘.
fiind cronometrat cu timpul -de 
1:59,28. L-au urmat coechipie
rul său Franz Heinzer — 2:00,01 
și vest-germanul Peter Durr — 
2:00,02. în urma acestui succes,

Grilici, înre- 
ceîe două manșe cu 
2:05,55. Pe locurile 
s-au situat finlan- 
Leskinen — 2:05,73

(Austria),

Zurbriggen a trecut pe primul 
loc în clasamentul general al 
„Cupei Mondiale", cu 211 p, 
urmat de fostul lider, italianul 
Alberto Tomba — 206 p.

MOSCOVA (Agerpres). Proba 
feminină de 3 000 m din cadrul 
campionatelor unionale de pa
tinaj viteză de la Leningrad a 
revenit Elenei La.puga cu tim-. 
pul de 4:29,48, urmată de 
Elena Tumanova — 4:30,03.

OSLO (Agerpres). Proba mas
culină de 15 km din cadrul 
campionatelor de echi-fond ale 
Norvegiei a fost cîștigată de 
Gunnar Mikkelspalss, cu 
pul de 46:50,7, urmat 
Oddvar Braa — 47:04,6.

în proba feminină de 5 km 
prima a trecut linia de sosire 
Helene Nybrasten — 18:13,06.

VARȘOVIA, 31 (Agerpres). 
Selecționata de hochei pe 
gheață a Poloniei a susținut la 
Varșovia un nou joc de verifi
care în compania echipei ceho
slovace Dukla Jihlava. Hoche- 
iștii polonezi au terminat din 
nou învingători, de data aceas
ta cu scorul de 4—2. în primul 
meci, gazdele au cîștigat cu

4 Din lotul olim
pic al - R.D. GER
MANE fac parte 53 
de sportivi, tn 
frunte cu sărito
rul Jens Wcissflog 
și patlnatoarea Ka
tarina Witt, recen
tă campioană a 
Europei. Cel mai 
în vîrstă compo
nent al delegației 
este boberul Bern- 
hard Lehmann (39 
de ani), iar cel mai 
tînăr — patinatoa- 
rea artistică Peggy 
Schwarz, de 16 ani. 
Patinatoarea vite- 
zlstă Andreea E- 
hrlg participă la 
Jocurile Olimpice 
pentru a 4-a oară. 
Totuși, recordul de 
participări va fi 
deținut, se pare, de 
vest-germana Mo
nika Holzner-Ga- 
wenus, care se 
prezenta pentru 
clnoea oară 
competiția celor 
cercuri olimpice.

noutăți
CANA-

Organizatorii 
zilele
eoni

lor

tira
de

REZULTATE, ȘTIRI

• Pe stadionul central din 
Kavala s-a disputat meciul a- 
mical dintre selecționatele o- 
limpice alo Albaniei și Româ
niei. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 1—0 (0—0), în favoa
rea jucătorilor albanezi. Unicul 
gol al întîlnirii a fost marcat 
dc Kushta în minutul 70.

• La Blagoevgrad s-a dis
putat meciul dintre selecționa
tele de juniori (jucători pînă 
la 18 ani) ale Bulgariei și 
U.R.S.S. Fotbaliștii sovietici au 
terminat învingători cu scorul 
de 2—1 (1—0).

va 
a 

la
5

• Cîteva 
din tabăra 
DEL 
au anunțat 
treoute lotul 
plet al țării 
care însumează 123 
sportivi, la toate 
cele 10 
din program, 
tagonlștl, 
echipa de 
în rîndul 
vor activa șl jucă
tori profesioniști, 
schiorul coborîtor 
Felix Belczyk, co
lega sa, Laurie 
Graham precum șl 
patinatorul artistic 
nr i al țării, Brian 
Orser, candidat la 
titlul olimpic. Deo
camdată, pe sta
dionul McMahon 
din Calgary nu 
nins, 
torli 
tori: 
lipsă 
festivitatea 
chidere se 
fășura într-un

la 
discipline

Pro- 
desigur. 
hochei, 
cărora

dar 
slnt 
In 
de

organiza- 
prevăză- 
caz de 

zăpadă, 
. de des- 
: va des- 

ca-

dru cît de cît a- 
decvat, pe un strat 
de nisip-eristalizat, 
asemănător unui 
covor alb de nea.
• In privința 

medaliilor care se 
vor decerna, nu 
peste multă vreme, 
in cadrul J.O. de la 
Calgary, Comitetu
lui Olimpic 
dian 1 s-au 
zentat mai 
propuneri, 
roși 
sculptori 
la întrecere 
a-șl dovedi 
nlozltatea și inspi
rația. Pînă la ur
mă, a fost prefe
rată o medalie 
avînd pe o față 
cele 5 cercuri o- 
limpice șl pe cea
laltă profilul unui 
indian canadian, 
ale cărui pene tra
diționale sînt stili
zate în formă de 
schiuri patine șl 
săniuțe

Cana- 
pre- 

multe 
numfe- 

graflcienl șl 
luîndu-se 

spre 
lnge-

turneului 
în Fran- 
jucat cu 

Gazdele

• în continuarea 
pe care-1 întreprinde 
ța, Dukla Praga a 
Olympique Marseille,
au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (1—0), prin golul în
scris în minutul 21 de Pell.

CANDIDAȚILOR
Pentru sferturile de finală se 

califică șahlstul' care a realizat 
>rimul 3,5 puncte. în caz de 
egalitate, 3—3 se Joacă două 
partide de baraj.

• BERLIN, 31 (Agerpres). Tur
neul internațional de șah de la 
Leipzig s-a încheiat cu victoria 
maestrului sovietic Valeri Ce- 
hov. cu 7,5 p din '1 posibile, ur
mat de Vogt (R.D.G.) — 7 p In 
ultima rundă Cehov a ctștigat 
la Casper, Iar Vogt l-a învins 
pe Grunberg.

• într-un meci disputat la 
Dubai, selecționata Emiratelor 
Arabe Unite a terminat la e- 
galitate, 0—0, cu formația vest- 
germană SC Karlsruhe.

• Turneul 
desfășurat în 
(Polonia), a 
Chemie Halle 
care a 
rul de 
ționată 
partida 
chipa locală Gwarec a întrecut 
cu 3—2 (după executarea lovi
turile de la 11 m) formația 
cehoslovacă Dunajska Streda.

pentru juniori 
sală la Zabrze 

fost cîștigat de 
(R. D. Germană), 
în finală cu sco-dispus

4—I (2—0) de o selec- 
a orașului Poznan. în 
pentru locurile 3—4 e-

• în „Cupa Nehru" ce se 
desfășoară în orașul Siliguri, 
echipa U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 2—0 (1—0) formația 
Poloniei.

• Cea de-a 28-a ediție a tur
neului în sală 
revenit echipei 
care a terminat neînvinsă com-

de la Viena a 
locale Rapid,

Iută în Cupa Mondială a ulti
melor sezoane. Cum uzura 
competițiilor la înalt nivel e 
de luat în seamă, va mai re
zista, oare, impetuosul Svan 
în acest sezon și mai cu seamă 
pe traseele olimpice canadiene? 
El are în continuare avantajul 
că s-a numărat printre primii 
care au aplicat pasul — revo
luționar — al patinajului pe 
schiuri, dar, de atunci încoace, 
partenerii săi, scandinavi sau 
nu doar, au avut timpul nece
sar să reducă handicapul... 
Dacă, în altă ordine de idei.

semnalat, la feminin, 
noi

de
mai multe apariții 
vîirful ierarhiilor, itallen. 
cu Guidina Dal Sasso, el-

sînt 
ceva 
spre 
cele, 
vețiencele, sportivele din R.D. 
Germană și chiar Iugoslavia, 
în schimb la masculin, „elita” 
s-a arătat ceva mai greu per
meabilă noilor veniți. Suprema
ția scandinavă pare mai clară 
ca oricînd, alergătorii sovietică 
rămî-nînd cei mai puternici 
dintre contracandidat! sau, 
dacă vreți, la fel de puternici...

Radu TIMOFTE

MECIUL NU VA AVEA LOC Contrapunct
„Windsor Park" reprezintă pentru Belfast cam ce e „Wem- 

bley“-ul pentru Londra. Acolo, pe gazonul „templului fotba
lului" nord-lrlandez, unde celebrului portar Pat Jennings i 
s-a sărbătorit recent retragerea (după 119 partide In „națio
nală", record mondial absolut), un alt reputat jucător nord- 
lrlandez a dorit să-și organizeze un meci de adio. Amatori 
s-ar fi găsit și printre foștii s<H coechipieri, și printre spec
tatori, căci George Best — despre care e vorba — și-a păstrat 
in țara sa de baștină o cotă ridicată de popularitate, chit că 
vlrful carierei sale s-a numit Manchester United.

Numai că, cu 24 de voturi contra 8, federația din Belfast a 
respins solicitarea internaționalului de altădată (37 A), ajuns 
acum la 42 de ani, motivlnd că „dacă am accepta o gală de 
adio pentru Best, ce-ar trebui să facem cu McIlroy, O’Neill. 
Hamilton sau Armstrong, care au evoluat de mai multe ori 
in echipa reprezentativă și, oricum, au adus servicii mai * mari 
fotbalului nostru ?". Cum, pe cit de dezamăgit, pe attt de 
iritat. Best a amenințat cu... tribunalul, socotind decizia „drept 
jignitoare și neconstltutională"■ președintele federației nu s-a 
sfiit să fie și mai explicit: „Pentru tinerii care iubesc fotba
lul, Jennings a fost un adevărat exemplu, un model, ceea ce 
nu s-a tniimplat, spre regretul tuturor, cu Best". El n-a in
sistat, din decență, dar toată lumea și-a adus aminte că, deșt 
foarte talentat, Best a avut o viață sportivă agitată Și tul
bure (accidente de mașină, beții, droguri etc.), o carieră ex
centrică, extravagantă, in nici un fel pilduitoare.

Demersul său a fost sortit eșecului, mal ales dupa ce T.f.a. 
(federația din Belfast) a precizat că „forul nostru ține mal 
mult la principii decît la popularitate", ceea ce tnsmmi, 
de-acum sigur, că meciul de adio al lui Best nui va1 !o£l
Ca încă o dovadă că, mal devreme sau mai tirziu, (și) tn 
fotbal totul se plătește.

Ovidiu IOANIȚOAIA

petiția cîștigînd toate cele 
șapte meciuri disputate. în ul
timul joc Rapid Viena a în
trecut cu scorul de 5—3 (2—2) 
formația Admira Wacker.

ITALIA (et. 17): Ascoli —
Napoli 1—3, Avellino — Ve-

rona 1—0, Cesena — Roma 
0—0, Florentina — Milan 1—1, 
Inter — Como 1—0, Juventus 
— Empoli 4—0, Pisa — Pescara 
2—0, Sampdoria — Torino 1—1. 
Clasament; 1. Napolt 29 p, 2. 
Milan 25 p, 3. Roma 23 p, 4. 
Sampdoria 22 p.


