
[I

D E
T U R A I

Sportul
Proletart dtn toata țările. usstft-vt I

După „Cupe Carpafi" Iu sefrt fond

A SOSIT MOMENTUL CA TINERELE NOASTRE
Si CONFIRME Șl IN MARILE CONCURSURI

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT 

| ANUL XLIV - Nn 11 853 | 4 PAGINI - 50 BANI | Marți 1 februarie 198» |

Acțiunea lansată de ziarul „SPORTUL11 și F.R.H.C. continuă

Concursul Internațional de 
schi fond feminin dotat cu 
„Cupa Carpați", desfășurat zi
lele trecute la Predeal^ a con
stituit o ultimă și utilă verifi
care a stadiului de' pregătire 
a schioarelor noastre fruntașe 
in vederea participării lor la 
Campionatele Mondiale de Ju
niori (în aceste zile tn Austria) 
si J. O. de la Calgary.

Ileana Hangan este o lideră in
contestabilă șl de ea se leagă 
principalele speranțe ale spe
cialiștilor pentru marile con
cursuri ale sezonului. în apro
pierea ei se află Mihaela Cîr- 
stoL in evident șl continuu 
progres, datorită in special 

•perseverenței de care dă do-

SPORTIVI DE LA RAPID Șl I.E.F.S.-LA BUFTEA
Nu, n-a fott vorba de nici 

un... truca}, deși na aflam la 
doi pași de zidurile ^cetății 
filmului" românesc din orașul 
Buftea: sute și sute de kilo, 
grame de oțel au plutit minute 
ta fir prin aer, minuite de 
bicepsi fi deltoizi la care ar 

rivni multe staruri ale celor 
mai fastuoase super-producțil...

Intr-un spectaculos episod al 
serialului de acțiuni de popu
larizare a halterelor, inițiate de 
către ziarul nostru fi Federația 
Română de Haltere-Culturism,

competitori de la Rapid fi 
I.E.F.S. au răspuni duminică 
invitației făcute de colectivul 
de oameni ai muncii de la 
I.P. Luceafărul Buftea. Invita
ție deloc întimplătoare, unul 
din tinerii muncitori de acolo, 
Cristian Dulgheru, fiind fost 
sportiv de performanți si do
ritor să împărtășească fi altora 
din experiența*  sa. Motiv pen
tru care intilnirea a fi dema
rat cu o mică ceremonie — 
vicepreședintele federației de 
specialitate, prof. Dumitru Hî-

tru. inminindu-i lui Cristian 
Dulgheru carnetul de instruc
tor sportiv. Dimpreună, bine
înțeles, cu urările de rodnici 
activitate a centrului de hal- 
tere-culturism ce a luat, tot 
dtuminică, „startul festiv". A 
fost momentul in care am no
tat fi gindul mărturisit al se
cretarului Comitetului de partid 
al întreprinderii, Nicolae Hu- 
țuleac : „Ne-am propus ca nu 
mai departe decit peste doi-trei 
ani să vă invităm, cu aceeași 
bucurie, nu la o simplă de
monstrație. ci la o întrecere 
în toată regula cu halterofilii 
din Buftea. Și, să știți, noi 
cînd ne punem ceva in gînd, 
facem... planul la toți indica
torii !...“.

In ceea ce ne privește, ce 
să adăugăm ? Că am dori și 
noi ca „peste doi-trei ani" să 
putem consemna o dispută echi
librată intre cei ce, astăzi, s-au 

aflat in sală ca simpli 'învăță
cei și „profesorii" lor de pe 
scenă ? Ar însemna să repetăm, 
înir-o altă formă, scopul de
clarat al unor asemenea ac
țiuni...

Pină atunci, ne vom rezuma 
să consemnăm reușitele de-

Sorin SATMARI

(Continuare în pag. 2-3)'

O sală împodobită sărbătorește, o demonstrație mult gustată 
de cei prezenți. Pe podium, exemplificînd stilul „smuls", Marcel 
Trif Foto : Eduard ENEA

ECHIPA FEMININA DE HANDBAL A ROMÂNIEI
LA TURNEUL DE LA CHEB

începînd 
februarie 
găzdui Campionatele 
ționale de Handbal 
ale Cehoslovaciei, 
de mare tnadiție. la startul căreia 
iau parte unele dintre cele 
mai puternice reprezentative 
naționale.

Echipa țării noastre a fost 
invitată la acest turneu, antre
norii loan Bota și Lucian Biș
niță alcătuind un lot din care 
fac parte, între altele : Anca 
Balea, Doina Rodcanu și Ioana 
Vasilca — portari ; Maria Ve-

de azi și pînă la 6 
localitatea Cheb va 

Interna- 
feminin 

competiție

rigeanu. Edit Torok, Mariana 
Tîrcă, Filofteia Danilof, Lidia 
Butnărașu, Cristina Tache, Ma
nuela Ilie Eva Mozsi, Estera 
Laszlo, Marinela Doiciu. Cele 
8 formații care iau parte la 
competiție au fost împărțite în 
două grupe — A: Ungaria, Ceho
slovacia A, K.D. Germană, R.P. 
Chineză; B: U.R.S.S., R. F. Ger
mania, România, Cehoslovacia 
B. Programul echipei 
niei (în grupă) : azi 
Germania, miercuri cu 
și joi cu Cehoslovacia

Româ- 
cu R.F. 
U.R.S.S.
B.

Jî

De la Început tre
buie să precizăm că 
pregătirile sportivelor 
noastre au început din 
vreme, că ele s-au 
desfășurat conform 
planificărilor si grafi
celor, doar zăpada 
puțină in unele pe
rioade constituind un 
impediment, dar tre
cut ou bine de schi
oare și antrenori. Săp- 
tămîna trecută. în 
confruntările cu tine
rele schioare din Bul
garia. reprezentantele 
noastre s-au dovedit 
net superioare. dar 
ceea ce ne bucură 
mai mult sînt timpii 
realizați, atît în pro
ba individuală pe 10 
km, cît și în cursa de 
ștafetă 4X5 km.

Talentul fetelor noas
tre a fost intuit cu 
cîțiva ani în urmă în 
ceea ce le privește pe 
Ileana Hangan, Adina 
Tuțuian, Daniela Fiii’ 
mon și .mai recent pe 
Mihaela Cîrstoi toa
te făcînd dovada cali-
tăților lor incontesta
bile. Ele au fost su
puse în timp unei 
pregătiri adecvate și 
acum
tul 
lor
nu

a sosit momen- 
să confirme că 

pentru marea performanță 
a fost relativă. în disputele

Mihaela Cîrstoi, o tinără schioari car» 
promite performante cit mai bune 

Aurel D. NEAGUFoto : D.

alegerea vadă la 
Tuțuian, 
fel ca și

antrenamente, Adina 
talent incontestabil, la 
Daniela Filimon, toate

de la Predeal s-a produs, fi
resc, o ierarhizare a compo
nentelor lotului nostru olimpic.

Paul IOVAN
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CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE
= privi re sinteticei

SCRIMA, TRADIȚIONALA SECȚIE FRUNTAȘA
Azi, C.S.Ș. Satu Mare

de 
in

Școlar Satu 
da, de ce,

SCRIMA 
cadrul

la care ne-a

Se află secția 
printre fruntașe 
Clubului Sportiv 
Mare ? Și dacă 
prin ce ?

Trei întrebări
răspuns prompt, concis și con
cret directorul unității respec
tive, prof. Ghcorghe Gyurkan: 
„Este fireșc să fie prima secție, 
deoarece în cei 30 de ani de 
existență ai C.S.Ș. Satu Mare 
din secția de scrimă s-au ridicat 
numeroși performeri, medaliați

ARGINTUL ATLEȚILOR JUNIORI LA „EUROPENE"
Șl SPERANȚELE UNOR NOI TITLURI MONDIALE

Obiectivul nr. 1 al 
mului nostru juvenil in 
1987 a fost cea de a 
ediție a Campionatelor 
ropene desfășurată la __
mingham, în prima decadă a 
lunii august. Pe ,,Alexander 
Stadium", printre cele 30 de 
țări participante s-a numărat 
și România, o echipă de 12 
atleți (10 fete si 2 
băieți), care au 
concurat la 8 pro
be. La o primă ve- [ 
dere se poate les
ne constata că și I 
eșalonul speranțe
lor păstrează (din 
aceeași structură . cu 
lotului reprezentativ 
citi : competitiv pe 
ternational) la nivelul se
niorilor, în care elementul fe
minin este net preponderent.

Cu ce s-au întors de la 
„europenele" din Anglia ju
niorii noștri ? Cu 5 medalii, 
toate de argint (Cătălina 
Gheorghiu, C.S.U.-„U“ Cra
iova — 2:01,33 Ia 800 m.
Simona Staicu, C.S.S. Deva 
— 4 :16,69 la 1500 m. Doina 
Homneac, C.S.Ș. Fălticeni — 
8 :11,30 ia 3000 m, Mircla Be-

atletis- 
i anul 

IX-a 
Eu- 
Bir-

lu, Steaua — 6,44 m 
gime. Alina Astafei, 
Steaua — 1,88 m la 
acestea plasînd România 
locul 6 în clasamentul meda
liilor pe națiuni. Față de es
timarea inițială a șanselor 
(3—4 medalii). bilanțul este 
foarte bun, dar precizînd că 
se sconta pe una-două me-

la lun-
C.S.Ș. 3 

înălțime), 
pe

rai

excepții, după cum s-a 
de altfel,

munci în care capacita- 
profesională, răbdarea și 

perma-

unei 
tea 
perseverența se află 
nent în prim-plan".

în completarea mențiunilor 
făcute de directorul Gh. Gyur- 
kan (cîndva apreciat antrenor 
și arbitru de... baschet), vom 
sublinia că secția de scrimă 
se bucură de un sprijin neli
mitat din partea conducerii 
C.S.Ș., care se îngrijește de 
crearea unor condiții de pre
gătire cît mai bune, renovarea 
sălii speciale fiind un exemplu 
în această privință. Nu este 
mai puțin adevărat că „spon
sorul" secției de scrimă a 
C.S.Ș. — întreprinderea de Le
gume și Fructe (director : Va
ier Munteanu) — acordă un a- 
jutor concret și permanent, cu 
rezultate vizînd direct menți
nerea performanțelor la un 
nivel ridicat.

Dacă scrima constituie secția 
de prim-plan a C.S.Ș. Satu Mare,

la Jocurile Olimpice, Campio
nate Mondiale și Campionate 
Europene. De la noi au ple
cat Suzana Tasi-Ardeleanu, E- 
caterina Iencîc-Stahl, Ileana 
Gulay-Jenei, mai de curînd 
Marcela Moldovan-Zsak, Roza
lia Oros-Husti, Iudita Gyur- 
kan și tot aici se află pe „ram
pa de lansare" spre înalta per
formanță Emoke Musznai, 
Tiinde Mayer, foarte tînăra 
Lilla Muzsnai (la 15 ani s-a 
clasat pe locul 3 în proba de 
spadă a Campionatului Națio
nal de... senioare), Andrei Czi- 
ra, Ștefan Ștepper, Traian Cuc 
și Sebastian Bențe, toți compo- 
nenți ai lotului național de se
niori ori ai celui de juniori. 
La clubul nostru s-a creat o 
puternică tradiție a scrimei 
datorită activității prodigioase 
a primului ei antrenor, repu
tatul Alexandru Csipler, iar 
actualii . antrenori — Ernestin 
Mătușan și Iosif Botka — se 
dovedesc demni continuatori ai

Dumitru STĂNCULESCUniște 
văzut, 
traperformanța 
Ghebuță (C.S.Ș. 
necalificată în 
de lungime, cu 
mult sub standardul 
țional (5,74 m).

fi mai bun bilanțul 
’87 ? Noi credem că 

da, bazîndu-ne pe 
I (cel puțin) două 

argumente: a) Aii- 
na Astafei, care a 
încheiat proba cu 

I același rezultat ca 
al învingătoarei, 

culoarea me- 
fi fost 

primăvară : 
clasată pe

și prin con-
Anișoarei 

Constanța), 
finala probei 
un rezultat 

inter na-

(Continuare in pag 2-3)

Putea 
la C.E<

dalii de aur (așa cum ne o- 
bișniuisem cu ,,europenele" și 
„mondialele" din ultimii ani), 
totalul nu mai are același ca
lificativ. Și dacă mai adăugăm 
că centrul de greutate îl con
stituie — de o bună perioadă 
de timp — același grup de 
probe (alergările pe distanțe 
medii și lungi), situația pro
belor tehnice trebuie să dea 
de gîndit forului de specialita
te, dar, mai ales, numerosului 
detașament al antrenorilor și 
profesorilor care lucrează în 
exclusivitate cu juniorii. Mi- 
rela Belu și Alina Astafei sînt

putea schimba 
daliei dacă n-ar 
accidentată în 
Denisa Zăvelcă, 
locul 4 la 800 m, cu 2:03.55, 
dornică de un rezultat bun. a 
forțat în primul tur (peste 
timpul planificat), ceea ce i-a 
afectat finișul și a privat-o de 
un loc pe podium ; b) dacă 
grija și supravegherea antre
norilor și a medicului de lot

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag 2-3)

„Cupa de iarnă“ la tir de la 10 metri

UN TEST MAI PUTIN EDIFICATOR
„Cupa de iarnă", concepută 

și organizată ca un prim test 
în vederea alcătuirii loturilor 
naționale pe arme, participan
te ' ~ ‘ -
de 
(ce 
tul

Europene 
Danemarca

la Campionatele 
tir redus din 
se vor desfășura la sfîrși- 
lunii) și-a atins (pe poligo

nul acoperit Dinamo) doar în- 
tr-o oarecare măsură scopul. 
Fiind prima competiție de an
vergură de după vacanța din
tre două sezoane și de după 
un stagiu de pregătire fizică, 
efectuat de componenții lotu
lui național lărgit, la Piatra 
Fîntînele (jud. Bistrița-Năsăud), 
rezultatele n-ao atins un nivel 
valoric pe deplin satisfăcător. 
Așa că verdictele selecțione
rilor par încă departe, amîna- 
te. mai precis pentru următoa
rea probă oficială, programa-

tă peste două săptămîni. To
tuși. se poate spune că liderii 
pe probe și pe categorii con
tinuă să se impună, așa cum au 
făcut-o și la sfîrșitul trecutu
lui sezon, printre aceștia nu- 
mărîndu-se pușcașii Aurora 
Ștefan (Olimpia) și Ioan Jol- 
dea (Dinamo), ori Anișoară Ma
tei (Olimpia) și Maria Ciobanu 
(CSU Brașov) la pistol. Vic
toria lui ilie Petru la pistol 
seniori poate fi considerată o 
surpriză, el învingîndu-1 pe So
rin Babii cu nu mai puțin de 
6 puncte. La categoriile ju
niorilor rămîne de menționat 
aportul din ce tn ce mai sus
ținut al unor cluburi și aso-

Radu TIMOFTE

(Continuare In oaa a 4-a)



CLASAMENTUL DIVIZIEI 
FEMININE A

Sînt victoriile obținute de Ra
pid asupra echipei Olimpia chiar 
atît de mari surprize, cum afir
mă unii tehnicieni și spectatori ? 
Opinia noastră este că ele puteau 
fi prevăzute, în primul rând, da
torită prestațiilor constant bune 
avute în ultima vreme de fero
viare. Cîteva rezultate edificatoa
re: 85—81 și 81—86 cu Voința (e- 
tapa a 13_a), 71—72 și 75—80 cu 
Chimistul Rm. Vilcea (etapa a 
115-a). O victorie și trei înfrân
geri la diferențe mici, în fața 
ocupantelor locurilor 1 și respec
tiv 3 în clasamentul Diviziei fe
minine A, iată urmările favora
bile ale unei mai mari seriozități 
în pregătire din, partea elevelor 
antrenorului Victor Bulancea 
(secundat în ultima etapă de 
Dorin Leabu). Nu.l mai puțin 
adevărat că nici Olimpia nu a e_ 
voluat la valoarea obișnuită, dar 
acest fapt nu scade din meritele 
formației Rapid, aflată, ca si Po
litehnica București, într-un ac
centuat progres față de tururile 
precedente ale competiției, al că
rei clasament se prezintă astfel:

1. VOINȚA
2. Cj.-N.
3. Chim. B. V.
4. Olimp. Buc. 

*» Rapid Buc.
I. Polit. Buc.

7. Voința Buc.
S. Mobila S. M.
9. Com. Tg. M.

14. Met. Salonta
11. C.S.U. PI. 
1*.  .Poli*  Tmș.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 27 IANUARIE: 
©at. 1 : 1 variantă 25% — auto
turism „Dacia 1.360“ (70.000 lei);
cat. 2 : 2.75 a 19.068 lei ; cat. 3 : 
20 a 2.622 lei : cat. 4 : 86,50 a 606 
Iei ; cat. 5 : 209,75 a 250 lei ; cat. 
X : 236 a 222 lei ; cat. Z : 4.378 a 100 
lei. Report la categoria 1 : 26.368 
lei.- Autoturismul Dacia 1.300“ 
(70.000 lei) de la categoria 1 a 
revenit participantului Ungureanu 
Dumitru din Brașov.
• După succesele deosebite în

registrate de pârtieipanți la ulti. 
ma Tragere Excepțională care a 
marcat sfîrșitul lunii ianuarie 
participarea la tragerea obișnuită 
PRONOEXPRES de mîine 
miercuri, 3 februarie, constituie 
un „popas* binevenit pentru iu. 
bltorii acestui sistem. Nu uitați, 
însă, că astăzi este ULTIMA ZI 
pentru a vfi procura bilete cu nu

32 23 9 2243:2194 55
32 22 10 2673:2256 54
32 22 10 2298:2200 54
32 19 13 2312:2135 51
32 6 26 2109:2469 38
32 4 28 1982:2353 36 

32 26 6 2725:2164 58
32 17 15 2207:2327 49
32 16 16 2335:2387 48
32 14 18 2332:2446 46
32 12 20 2195:2382 44
3211 21 2334:2432 43

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

Magdalena Jerebic (Voința Bra
șov) a înscris din nou peste 60 
de puncte într.un dublu meci 
(31+31, la Tg. Mureș, cu Comer
țul C.S.Ș.) și totalizează 875 de 
puncte marcate în actual-uil cam
pionat, conducînd detașat în cla
samentul „Trofeului Sportul* * 
pentru eficacitate.

MIERCURI SI JOI, 
ETAPA INTERMEDIARĂ

Etapa a XVII-a a Campionatu
lui Național feminin se va desfă. 
șura miercuri și joi, ea cuprin
zând următoarele partide — gru
pa 1—6: Olimpia București — 
Chimistul C.S.Ș. Rm. Vilcea (re
zultate anterioare: 1—5), Politeh
nica Mine-Energie C.S.Ș. 4 
București — Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca (0—6), Vo
ința C.S.Ș. 2 București — Rapid 
C.S.Ș. 5 București (1—5) ; grupa 
T—12 : Metalul I.M.P.S. Salonta 
— Voința Brașov (1—5), Mobila 
C.S.Ș. Satu Mare — Comerțul 
C.S.Ș. Tg. Mureș (1—5), Politeh
nica C.S.Ș. Timișoara — C.S.U. 
Prahova Ploiești (3—3). întîlnirile 
din Capitală vor avea loc în să-

SPORTIVI
DE LA RAPID Șl I.E.F.S.

(Urmare din pag. 1)

monstrații ale halterofililor 
conduși de antrenorul rapidist 
Gheorghe Gospodinov, anume 
Marin Enache (campion națio
nal de juniori la cat. 75 kg), 
Marcel Trif (vicecampion de 
juniori la 90 kg) și medaliatul 
eu bronz la C.N. ale seniorilor, 
categoria 82,5 kg, Ștefan Vlad. 
Ca ți spectaculoasa întregire 
adusă programului de către un 
grup de culturiști de la I.E.F.S. 
Intre care am notat prezenta 
multiplului campion al tării 
Alexandru Costache, a campio
nului de juniori Florin Moldo
van, a lui Daniel Oaidă si 
Răzvan Anton.

Ați remarcat, probabil, ab
sența membrilor lotului olimpic 
de haltere, aflați in plină pre
gătire la ora reuniunii de
monstrative de la Buftea. 
Aceasta n-a redus, insă, nici 
afluența de public înregistrată 
tn sală, nici intensitatea sono
ră a aplauzelor. Semn că pu
blicul nostru îndrăgește hal
terele, simte pulsul performan
țelor în continuă ascensiune ale 
acestei discipline.
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Mie Floreasca (Politehnica — „U“ 
la orele 13,30 și 9, Voința — Ra
pid la orele 15 și 10,30) șl Olim. 
pia (Olimpia — Chimistul, orele 
17 și 11).

AMĂNUNTE DE LA GRUPA 7-12
COMERȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ 

— VOINȚA BRAȘOV 74—80 ?!
86—77. In primul meci, echilibrat, 
oaspetele au folosit momentele de 
derută ale gazdelor, cîștigînd In. 
tr-un final spectaculos. A doua 
zi, mureșencele nu au mai gre
șit și au condus permanent. Coș
getere: Prăzaru-Mate 17+32, Șan.

Elena Caloianu (Voința) încearcă să o depășească pe Denlsa Fă- 
gărășanu (Politehnica), intr-unui dintre cele mai disputate meciuri 
ale Diviziei A (etapa a XVI-a). Foto: Aurel D. NEAGU
dor 19+27, GrGnwald 21+14 de la 
Comerțul, respectiv Jerebie 31+31, 
Hînda 25+29.. Arbitri: C. Dumi. 
tracbe — M. Colda. (Constantin 
ALBU-coresp.).

C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI — 
MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
73—81 și 82—50. După ce șl-au a- 
tins scopul (remiză în deplasa
re), sătmărencele nu au mai in
sistat, permițînd ploieștencelor o 
victorie lejeră. Coșgetere: Grigo- 
raș 30+7 (8 de cîte 3 p), Micu
11+22, Lambrino 0+26, Oprescu 
12+13 de la C.S.U., respectiv 
Szocs 27+12, Aștelcanu 16+10, 
Kindris 14+10. Arbitri : Z. Ra- 
duly — N. Gregorian și N. Con- 
stantinescu — M. Martiș. (Octa
via*  BALTEANU coresp.).

METALUL I.M.P.S. SALONTA 
— POLITEHNICA C.S.Ș. TIMI
ȘOARA 64—53 și 81—63. După o 
primă partidă viu disputată, în 
cea de a doua gazdele au repur
tat un succes net. Regretabilă 
„ciocnirea" dintre Edith Kovacs 
(Politehnica) și Gabriela Balogh 
(Metalul), care au și fost desca
lificate de arbitrii Fi. Baloșescu 
și M. Hodrea. Coșgetere : Brînda

(Urmare din pag I)

»-ar fi conjugat pînă tn fina
lul pregătirilor, nu s-ar fi 
ivit indisponibilități, de ulti
mă oră, printre acestea niumă- 
rîndu-se, de neadmis, și prin
cipala candidată la titlu. Ana 
Pădurean (C.S.Ș. Deva), fosta 
campioană europeană și ac
tuala campioană mondială de 
juniori la 1500 m.

Toate acestea trebuie co
relate, dacă vrem să ținem 
cont de perspective, cu rezul
tatele obținute de juniorii 
noștri la J.B. și, mal ales, la 
Concursul Prietenia. Neta de
pășire a numărului de medalii 
propuse de către forul de spe
cialitate a fi obținute la cele 
trei marj competiții de obiec
tiv (60, față de 28 inițial) poa
te conduce la ideea că totul 
este ca și rezolvat. Ar fi. cre
dem noi, o greșeală, pentru 
că „globalul" nu reflectă „par
ticularul". Sigur, Balcaniadele 
»int un reper, dar nu pe de

merele favorite la această trage
re 1
• Desigur că participanțil Iu

bitori ai sistemului LOTO ar dori 
să albă posibilitatea să-șl valori

fice cît mai des șansele. Din pă
cate, atît tragerile obișnuite, cît 
și cele cu caracter aparte, tre
buie programate în așa fel îneît 
să ofere posibVitatea partic'pării 
și la celelalte sisteme. Totuși, la 
sfîrșitul acestei săptămîni — mal 

10+27, Balogh 15+16, Leitner 4+H, 
Marchlș 3+11 de la Metalul, res. 
pectiv G. Nagy 10+15, Kovacs 
6+16, Stamin 13+6. (IUe GHIȘA- 
coresp.).

SCHIMBĂRI DE ANTRENORI
In răstimpul dintre turul al 

doilea (încheiat la 13 decembrie) 
șl turul al treilea (a cărui pri
mă etapă se va disputa la 13—14 
februarie) ale Campionatului Na
tional masculin au survenit 
schimbări la conducerea tehnică 
a două echipe. La Steaua, antre
nor principal este acum Nicolae

Pîrșu care va fi secundat, după 
toate probabilitățile, de Nicolae 
Danețiu, tehnician cu rezultate 
remarcabile în activitatea cu ju
niorii; la I.C.E.D. C.S.Ș. 4 a re
venit Mircea Cîmpeanu, al cărui 
secund este Silviu Rotaru.

DIVIZIA ȘCOLARĂ 
Șl DE JUNIORI

întrecerile celui de al doilea 
turneu din cadrul turului II al 
Diviziei școlare și de junior} se 
vor desfășura între 19—21 februa. 
rie, în următoarele orașe (în or
dinea seriilor) — masculin: Me
diaș, Tg. Jiu, Constanta; femi
nin : Tîrgovlște, Timișoara, Gheor- 
gheni.

ARBITRU SANCȚIONAT
Pentru arbitraj necorespunză

tor la meciul Politehnica Bucu. 
reștl — Chimistul Rm. Vilcea, 
arbitrul R. Stănciulescu (Tîrgo. 
viște) a fost suspendat în perioa
da 21—28 Ianuarie.

Rubrică realizată de 
Dumitru STĂNCULESCU

plin edificator, pentru că, ia
tă, din ediția precedentă, des
fășurată la Pitești (înaintea 
C.E.), unde juniorii noștri au 
cîștigat 20 de medalij de aur, 
la Birmingham n-a mai apă
rut vreuna. Mai aproape de 
adevăir, mai convingător pen
tru o reală perspectivă, ni se 
par cele 8 medalii (2 de aur, 
3 argint, 3 bronz) obținute la 
Concursul Prietenia, de la 
Havana, pentru că ele au fost 
obținute după momentul de 
vîrf al sezonului („europenele") 
și în compania unor speranțe 
din țări cu reputate școli atle
tice.

Ce va fi tn aoest an ? In 
primul rînd, Campionatele 
Mondiale de juniori, aflate la 
a doua lor ediție si găzduite de 
orașul canadian Sudbury (26— 
31 iulie), considerate de gaz
de drept cel mai mare eve
niment atletic organizat în 
Canada după J.O. '76 de la 
Montreal, și la care vor fl 
reprezentate aproximativ 150 
de țări. O dată cu măsura lua-

exact duminică, 7 februarie — 
iubitorii acestui sistem vor avea 
posibilitatea ca, intr.o singură 
participare, să-și Încerce șanse
le cît pentru 4 trageri obișnuite. 
Acesta este tocmai marele avan
taj pe care-1 prezintă TRAGE. 
REA MULTIPLA LOTO pro
gramată pentru prima du
minică a lunii lud fău
rar. Se extrag nu mai puțin de 
72 de numere, în cadrul a 8 ex
trageri, cuprinse în două faze. 
De remarcat sînt si câștigurile 
prevăzute a se acorda, care con
stau în importante sume de bani, 
autoturisme și excursii în R. P. 
Ungară. Procurîndu-vă bilete cu 
numerele favorite, rețineți că va
riantele în valoare de 25 de lei 
sînt cele mai avan tai oase. întru- 
cîț au dreptul de participare la 
toate extragerile șl, implicit, la 
toate categoriile de cîștigurL

ACTUALITĂȚI DIN
• IN UBMA disputării tur

neelor de calificare, au pro
movat în Divizia A formațiile : 
C.S.S. Tehnoutilaj Od. Secu
iesc, Hidrotehnica C.S.M.C.S.S. 
Buzău, I.M.G. București (mas
culin), C.S. Arad și Elcond 
Zalău (feminin).
• COMPONENȚA seriilor 

din cadrul campionatului ne 
echipe seniori este următoarea: 
masculin — grupa I: Univer
sitatea A.S.A. I Craiova, Con
structorul C.S.S. înfrățirea Tg. 
Mureș, Universitatea A.S.A. II 
Craiova, C.S.M. Cluj-Napoca ; 
grupa a Il-a, seria I : Spartac 
Stirom C.S.S. 1 București, 
Voința S. Mare, Sticla Bistrița, 
I.M.G. București ; seria a II-a : 
Mecanică Fină București, Ști-

De azi, in Bucegi

FINALELE 
SALVAMONTIȘTILOR
F. R. Turism-Alpinism, prin 

Comisia centrală tehnică salva- 
mont, organizează, începînd de 
azi, în masivul Bucegi, zona 
Peștera — Padina — Babele, 
etapa finală a Concursului Re
publican al formațiilor salva- 
mont. Timp de patru zile, e- 
chipe din 18 județe, calificate 
la fazele anterioare, se vor în
trece în cinci probe specifice : 
de schi și de acordare a pri
mului ajutor, de orientare, de 
salvare din avalanșe, din abrupt 
și de pe pirtiile de schi. Cu 
siguranță șl această acțiune vă 
contribui la mai buna instruire 
In tehnicile alpine, la verifi
carea dotărilor, precum și la 
efectuarea unui fructuos schimb 
de experiență între membrii 
formațiilor participante.

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE
(Urmare din pag. 1)

BASCHETUL este jocul sportiv 
care se bucură de cea mai mare 
popularitate în orașul de pe 
Someș (bineînțeles după fot
bal). Cîndva au promovat pînă 
la nivel de lot național junio
rii sătmăreni loan Uglai, Vic
tor Rusu, Gheorghe Muntea- 
nu, Nicolae Mănăilă, dar cele 
mai frumoase rezultate au fost 
realizate de fete, din rîndul

■■iiwCT-mwg-ar: ■_______________

tă de Federația Internațională 
de Atletism de a ridica limita 
de vîrstă a junioarelor pînă 
la 19 ani (ca și băieții) au 
crescut șansele de participare, 
dar și gradul de dificultate a 
unei clasări superioare. In 
acest context, Federația noas
tră trebuie să urmărească cu 
mai multă rigoare decît în a- 
nul' trecut pregătirile lotului 
reprezentativ de juniori, duali
tatea care mai există în unele 
cazuri între factorii responsa
bili ai lotului și antrenorii de 

t club (supapă prin care uneori 
se strecoară abaterile de la 
program și de la regimul strict 
de antrenament și refacere) și, 
nu în ultimul rînd, suprave
gherea medicală complexă și 
în cunoștință de cauză.

Lotul care a pornit la drum 
(încă de la sfîrșitul anului 
trecut) număra peste 20 de 
sportivi, aprobați de biroul 
federal. Printre candidați se 
află mulți dintre cei care au 
concurat la „europenele" ’87 
alături de medaliații de la 
Concursul Prietenia și J.B. 
Oricum, însă, raportul în acest 
lot este tot net favorabil fe
telor !...

ALERGĂRI SPECTACULOASE
Reuniunile din 24 șl 31 Ianu

arie, deși nu au beneficiat de 
o vreme prielnică, ultima din
tre ele desfășurîndu-se chiar 
intr-un decor hibernal, au dat 
totuși loo la întreceri aprig 
disputate, unele sosiri avind 
nevoie de fotografie spre a se 
cunoaște învingătorul, cum a 
fost cazul în duelul dintre 
Jindav și Rîșnița, elevul cam
pionului Tănase făcînd apel la 
ultimele resurse spre a cîștiga. 
Prin această victorie, cumulată 
cu aceea a Iul Rizoriu, G. 
Tănase și-a consolidat poziția 
de lider. Pe locui secund se 
află acum formația antrenată 
de T. Marinescu. care, după 
criticile primit3, și-a mînat 
caii la cîștig, reușind în două 
reuniuni patru victorii, cu Sa- 
voi și Hrean în reuniunea din 24 
ianuarie, și cu Fi’ograf și Prisa
ca în reuniunea din 31 ianuarie. 
Filoeraf. tn snecial «1 Savol

TENIS DE MASĂ
ința C.S.S. 2 IJPIPS Constanța, 
C.S.S. Tehnoutilaj Od. Secu
iesc, Hidrotehnica C.S.M.C.SJS. 
Buzău ; feminin — grupa I : 
Juventus MILMC București, 
Metalul C.S.S. Rm. Vîlcea, 
Spartac Stirom C.S.S. 1 Bucu
rești, C.S.M. Cluj-Napoca ; 
grupa a H-a, seria I : Con
structorul C.S.S. înfrățirea Tg. 
Mureș, Știința C.S.S. 2 IJPIPS 
Constanța, Tractorul Brașov, 
C.S. Arad ; seria a II-a : Hi
drotehnica C.S.M.C.S.S. Buzău, 
C.S.S. Energetica I.C.H. I.P.C. 
Slatina, Constructorul TAGCM 
Universitatea C.S.S. Craiova, 
Elcond Zalău.
• PRIMA etapă a Diviziei A 

se va desfășura în zilele de 20 
și 21 februarie la Tg. Mureș, 
Slatina (feminin) șl Od. Secu
iesc (masculin) și pe 21 și 22 
februarie la Rm. Vîlcca (femi
nin), Craiova si Bistrița (mas
culin).
• NOILE promovate în Di

vizia de juniori sînt echipele : 
C.S.M. Cluj-NapocaKC.S.S. Teh
noutilaj Od. Secuiesc, C.S.S. 
Gloria Arad, Hidrotehnica 
C.S.M.C.S.S. Buzău (masculin) 
și C.S.S. 2 Știința IJPIPS Con
stanța, C.S.S. Confecția Rm. 
Sărat, Hidrotehnica C.S.M.C.SJS. 
Buzău, Metalul C.S.S. Rm. Vîl
cea, Metalurgistul Cugir (fe
minin).
• ÎNTRECERILE din cadrul 

Diviziei de juniori vor avea 
loc la Cluj-Napoca, în perioa
da 21—24 aprilie.
• CONCURSUL .republican 

pentru juniori II și copii va 
avea loc la Craiova (4—6 mar
tie) — masculin și Oradea 
(14—16 martie) — feminin.
• AU FOST modificate și 

datele de desfășurare a con
cursurilor „Top 12“ pentru Ju
niori I și II. Astfel, juniorii I 
își vor disputa întîietatea la 
Cluj-Napoca, în zilele de 26 și 
27 martie, iar juniorii II la 
Buzău, în zilele de 7 și 8 mai.

cărora au fost selecționate în 
loturile naționale (bineînțeles, 
de-a lungul anilor) Viorica 
Ballay-Ciocan, Monica Aște- 
leanu. Suzana Keresztcsi, Csilla 
Hosszu-Grădinaru, Gyongy Ba
logh. Ștafeta este purtată de 
actuala generație de junioare, 
dintre care Angela Szenes a 
fost titulară a reprezentativei 
României cîștigătoare a recent 
disputatului „Turneu al Țări
lor Socialiste" (ca urmare a 
excelentei comportări, talenta
ta conducătoare de joc a fost 
promovată în lotul de senioa
re !), iar Marta Moldovan, 
Nocmi Mihalcsik, Edina Sze- 
kely și Lavinia Tulbure au 
fost componente ale selecțio
natei B participantă la aceeași 
competiție. Promotoarea bas
chetului feminin din Satu Ma
re este Gabriela Both (aflată 
încă într-o activitate neobosi
tă), a cărei fostă elevă, Iulia 
Seres Anderco, se dovedește și 
ea o excelentă antrenoare, Iar 
cel mai tînăr antrenor, Tiberiu 
Szendrei, nu este nici el de
parte de afirmare, locul I o- 
cupat cu echipa de fete cat. I 
la „Criteriul Național de Mini- 
baschet" (desfășurat în 1986) și 
clasarea pe locul secund la 
„Criteriul Speranțelor" (dispu
tat anul trecut), fiind perfor
manțe promițătoare. O preci
zare : titulatura Mobila C.S.Ș. 
folosită de formația diviziona
ră A nu este doar o formali
tate, deoarece asociația spor
tivă a întreprinderii de Pre
lucrare a Lemnului acordă un 
sprijin fără de care secția de 
baschet a C.S.Ș. nu ar fi pu
tut obține frumoasele perfor
manțe, de pînă acum.

Telegrafic despre celelalte 
secții : GIMNASTICA se . mîn- 
drește cu Cristina Grigoraș

și-au dovedit valențele de a- 
devărate valori ale tinerei ge
nerații. Vicecampionul anului 
li987, N. Nicolae. nu s-a lăsat 
prea mult Invitat și, cu vitali
tatea-! cunoscută s-a impus în 
trei alergări, cea mai valoroasă 
dintre victorii fiind aceea rea
lizată de Henric, unu] din der- 
byștii anului 1988. Celelalte do
uă victorii au fost obținute de 
Tufănela. acusă pe ultimii metri 
în cîștigătoare de talentatul 
N.I. Nicolae-junior, care se 
dovedește din zi în zi mal bun, 
și Fina care, luând un flyng- 
start, nu a mai putut fi ajun
să. Campionul dri verilor pe 
anul 1987 v Pătrașcu, conce- 
pînd o frumoasă cursă de do
zare a efortului, a cîștigat prin
cipala cursă a reuniuni! din 24 
ianuarie, lmpunîndu-se cu Ager 
în fața lui Hendorf, care, su
focat, a ga’opat pe potou, pier- 
r.fnd «i locul secund. Prin va-
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• „U“ CLUJ-NAPOCA va 
încheia, astăzi, perioada de an
trenamente desfășurate la Sova
ta începînd de la 19 ianuarie. 
Pînă atunci, „alb-negrii" s-au 
pregătit acasă. Cît de mult 
sînt preocupați toți factorii 
responsabili de angajarea retu
rului de pe cu totul alte po-

șui Turda), Doboș (transferat 
de la Sticla) și Alb (din echipa 
de juniori) ; MIJLOCAȘI — 
L. Moldovan, Feșnic, Mujnai, 
Cîmpeanu II, Bucur, Brata (de 
la F.C. Bihor), Blaga și M. Po
pescu (din loturile de tineret 
și juniori) ; ÎNAINTAȘI — Ca- 
dar, Bocru, Biro L L Moldo-

Apropo de Iasko, el se află 
încă cu piciorul în ghips, după 
fractura suferită în meciul cu 
Rapid, și încă o bună perioadă 
de timp va rămîne pe tușă. 
Din fericire, el are un bun 
moral, astfel că se contează 
pe totala lui țefacere. La ca
pitolul accidentări, alt eveni-

0 NOUA ECHIPA

Remus VLAD: „CONTAM PE OMOGENITATEA ÎNTREGULUI LOT"
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m marș: 
C Bacău) 
lela Pogă- 
8,7 ; Iun- 

k (Rapid

I
I
I
I

ooresp.

IA"

li
lI

— Remus Vlad, iată, au trecut, parcă pe ne
simțite, cinci ani de cînd te afli la Cluj-Na- 
poca...
— Da, și au trecut șl cu multe bucurii, dar șl 

ou unele necazuri. Cu perioade mai dificile, 
cum este șl aceasta pe care o străbatem. 
Privesc clasamentul și, sigur, nu am motive 
de liniște. Mă uit că echipa noastră care mar
ea. in medie 50—53 de goluri pe campionat, 
are doar ÎS reușite în acest tur, * goluri fiind 
opera iul Cîmpeanu II. Deci sub cota de 25—27 
goluri pe care o obținem la jumătatea cursei

— Să înțelegem că urgența primă ar fi jo
cul atacului ?
— Da, dar în măsura în care ameliorarea 

acestui capitol decisiv reprezintă îmbunătățiri 
în toate liniile. Noi, de pildă, va trebui să 
începem eu defensiva, cu situația portarilor, 
unde avem o perspectivă de rezolvare prin 
venirea Iul Mia. Plecarea vechiului nostru ti
tular de bază, Ciocan, deschide șl „dosarul" 
compartimentului defensiv. Ne punem speran
țe în noul venit Doboș, jucător puternic șl, 
bănuiesc, dornic să se afirme. Contăm, în 
acțiunea alcătuirii celei mai puternice linii, șl 
pe FI. Pop, șl pe Popicu, din 
disponibil. Mijlocul poate avea

păcate • acum in- 
o noua înfățișare

kl fond 
"se va 
foruarie

I
I

ziții vorbesc si faptud că. in 
conducerea tehnică, tocmai 
pentru o exemplară pregătire 
a noii „stagiuni" au fost coop
tați Dan Anca, alături de Ke-. 
mus Vlad, antrenor principal,

prin Intenția de a-1 aduce aici pe Cîmpeanu H, 
alături de Mujnai, de Biro I, de Boeru. de L. 
Moldovan sau de cel care vor trece, primii, 
dintre ceilalți, linia de sosire în cursa de ti
tularizare. ta față sper să ajungem la un cu
plu productiv Cadar—Muntean și aici varian
tele fiind mal multe și dictate de cel mal o- 

in 
In

tele fiind mal multe șl dictate de cel mai 
biectlv judecător forma, randamentul 
meciurile de verificare care vor Începe, _
ritm susținut, Îndată după Întoarcerea acasă.

— Ne dăm seama că, in proiectarea formu
lei Ideale de echipă pentru primăvară, vor 
apare multe elemente-surpriză...
— Da, șl avem toată Încrederea că ele vor 

11 și rodnice, aduclnd echipa acolo unde, 
credem noi eu toată convingerea, merită. In 
greaua noastră misiune, pe care o măsurăm 
cu toată luciditatea, un element deloo neglija
bil va fi șl tradiționala Însuflețire, tipică ti
nereții, de care lotul nostru dispune, 
petrecute aici au reprezentat o dovadă 
toți jucătorii vor lupta cu sinceritate și 
tuzlasm spre a face din primăvara care vine 
un moment de satisfacție pentru suporterii 
noștri, pentru fotbalul clujean, pentru palmare
sul clubului purtind inițiala atît de cunoscută 
- ,U«.
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I
(de la Stea-van și Muntean

ua). 9 Remarcați grupul nu
meros de portari. Dar, la „U“, 
acest post a reprezentat, și re
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și Alexa Uifăleanu, antrenor 
secund, precum și un specia
list în straching, Gheorghe 
Maja. O fortificare înregistrăm 
și în grupul asistenței medi
cale. Alături de experimenta
tul dr. Mircea Ioancte, de de
cenii pe banca tehnică clujea
nă, a venit, cu o normă întrea
gă, dr. Sebastian Brătucu; alt 
vechi colaborator al clubului, 
masorul loan Feher Albu, în
tregește atît de utilul corp de 
specialiști. • Aflată, un timp, 
în același loc de pregătire cu 
A.S.A. Tg. Mureș, „tabăra clu
jeană" s-a aflat într-un duel 
(util pentru ambele concurente) 
cu grupa de jucători antrenată 
de Cornel Dinu. între cel doi 
tehnicieni principali au avut 
loc zilnice schimburi de expe
riență profesională. Ca și mu
reșenii, și fotbaliștii de pe So
meș au lucrat intens afară (de 
asemenea doar pe trasee fără 
asfalt, însă îngiobînd multe 
neregularități de teren, spre a 
solicita la maximum), dar și 
în cele două săli de la hotelul 
„Sovata" — de forță și gimnas
tică. • Lotul actual al Univer
sității Cluj-Napoca este urmă
torul : PORTARI : Cavai, Iasko, 
Ciucur, Cîmpeanu IV șl Mia 
(venit de la F.C. Maramureș) ; 
FUNDAȘI — Mcszaroș, Dobro- 
tă, Pojar, Neamțu, Popicu, FL 
Pop (revenit de la Sticla Arie-

a evoluat foarte tînărul Iasko. 
Accidentarea lui a creat o si
tuație de risc, ținînd cont de 
lipsa de experiență a celorlalți 
specialiști ai postului. Așa «e 
explică venirea unui jucător 
cu ..ștate de serviciu". Mia, care, 
alături de Cavai, să poată re
zolva problema titularului. •

ment neplăcut: indisponibilita
tea lui Popicu, jucător pe care 
se conta în refacerea formulei 
de echipă pentru retur. • Dar 
și o surpriză plăcută, în lntîl- 
nirea de la Sovata, cu „U“ : 
conducerea secției era repre
zentată de un vechi om de fot
bal, fostul mijlocaș al Politeh
nicii Iași, al lui „Poli" Timi
șoara și al lui „U“, ing. Liviu 
Don. „Ne vom uni forțele, ne 
declara el, spre a asigura echi
pei cele mai bune condiții de 
pregătire și, mai cu seamă, un 
moral bun, fără de care nu se 
poate vorbi despre o fortifica
re radicală a potențialului în 
partea a doua a campionatului". 
Cuvinte frumoase am auzit și 
din partea lui Cavai, „decanul 
de vîrstă" al lotului : „Mă gîn- 
desc, sigur, 'a retragere. Dar 
nu mă lasă inima s-o fac toc
mai acum, cînd echipa trece 
printr-o perioadă mai dificilă. 
Veți vedea, «U» va fi alta în 
retur". Nici nu este de dorit 
altceva din partea uneia dintre 
cele mai vechi divizionare A, 
aliniată la primul ei start în 
importanta competiție cu peste 
55 de ani în urmă.

• I.C.I.M. Brașov este e- 
chipa care s-a înapoiat acasă 
cu șase puncte din deplasare, 
dar a pierdut cinci pe propriul 
teren. Cum explică antreno
rul P. Enache această compor
tare contradictorie ? — Pier
derea a două partide, cu Chi
mia Rm. Vîlcea și cu Jiul Pe
troșani, are la origine cîteva 
greșeli individuale. In primul 
meci au greșit Gyorfi și Me- 
zei, iar în cel de al doilea — 
Moșoman, Manciu șl Panache. 
Regretul este cu atît mai ma
re. cu cît. în ambele jocuri, am 
condus cu 1—0, în primul din 
minutul 8, în cel de al doilea
— din minutul 10. Compor
tarea excelentă în partidele 
din deplasare a avut la bază 
mobilizarea exemplară a În
tregii echipe, iar unele ratări 
din cîteva jocuri au făcut ca 
să nu aducem si mai multe 
puncte. • Care sini conclu
ziile la care ați ajuns în urma 
comportării echipei din tur?
— Vom continua construirea 
unei formații puternice. care 
să fie competitivă în fotbalul 
nostru. Avem sprijinul condu
cerii întreprinderii și al aso
ciației (C. Borțea, vicepre
ședinte cu probleme de fot
bal), așa că sper ca acest țel 
să-1 realizăm cît mai curînd. 
printr-o muncă perseverentă 
și fără nici un rabat de la 
disciplină. • Cînd ați început 
pregătirile pentru retur ?
— Primul antrenament l-am 
condus la 10 ianuarie, la Bra
șov, iar pregătirea centraliza
tă s-a efectuat la Poiana Bra-

șov. In lot au intervenit mai 
multe modificări. Astfel, au 
plecat : Ficu la Strungul A- 
rad, Moșoman la F.C.M. Bra
șov, Moraru la Progresul O- 
dorhei, Aronică la Torpedo 
Zărnești. Ad. Vasile la Trac
torul Brașov, iar Stânei, caro 
nu s-a prezentat 
a fost suspendat 
tea sportivă. Ca 
Paraschiv de la 
curești, Eremia,

la pregătire, 
din activita- 
noutăți sînt : 
Victoria Bu- 

___ ________ . Gh. Marian 
și Marin, toți de la Dinamo 
București — speranțe, Ber- 
teanu. reîntors de la F.C.M. 
Brașov, precum și tinerii Claius 
și Cristian Seitz — din pro
pria pepinieră, Bratu de la 
Torpedo Zărnești și Sigher- 
tău. de la C.I.L. Sighet. în lot 
mad sînt : Mezei, Cosrtia — 
portari, Gyorfi, Lungu, Pa
nache, Roșu, Rizea — fundași, 
Ghileaniu, Curigan, Drăgan — 
mijlocași, Chioreanu și Bra- 
șoveanu — înaintași. • ci
ne considerați a fi candidat! 
la promovarea din scria • 
n-a? — Lupta se va da în
tre trei echipe : Jiul Petro
șani, Gloria Pandurii Tg. Jiu 
și Inter Sibiu. Dar multe pro
bleme le va area Electropute- 
re Craiova, care — după o- 
pinla mea — practică un joc 
de mare spectacol și este una 
dintre 
ceastă 
putut 
dădea 
pentru promovarea în „A".

Pompiliu VINTILA

cele mai bune din a- 
serie. Regret că n-am 

păstra acel +5, care ne 
dreptul să ne batem

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

Eftimie IONESCU

• LOTUL REPREZENTATIV a 
plecat ieri după-amlază In Israel, 
unde, așa cum s-a anuntat, va 
susține două partide. Mline, fot
baliștii noștri vor întîlni selecțio
nata Israelului, iar la 6 februa
rie vor evolua In compania echi
pei Poloniei. Sub conducerea an
trenorilor Emerich Jenei și Cor
nel Drăgușin au făcut deplasarea 
următorii jucători: Lung și Cris
tian — portari ; Rednic, 
Andone, E. Săndoi, M. 
Crlstea — fundași ; Mateuț, 
bău, Goanță, Lupescu, 
— mijlocași ; Țirlea, 
raș, Vaișcovicl, Lasconi 
cânți Cămătaru, accidentat, nu a 
putut face deplasarea. Așa cum 
s.a mai precizat, in lot — " 
gurează selecțlonabilii de 
ua, care sînt prezențl la 
mul de pregătire pentru 
rile din C.C.E. de la 2 șl 
tie, cu Glasgow Rangers.

Ciucă, 
Popa, 

Sa- 
Klein. 

Co- 
- ata-

nu fi. 
la Stea, 
progra- 
meciu-

16 mar-

• ARBITRII PREGĂTESC 
NOUL SEZON. In aceste zile șl 
„cavalerii fluierului" au Intrat în 
preparativele pentru noua „sta
giune" competițională. Astfel, 
prima acțiune care a avut loc a 
fost aceea de duminică 31 ia
nuarie, cînd, In opt centre din 
țară, s.au desfășurat examenele 
pentru obținerea Categoriei I (ca
re dă dreptul la arbitraje ta 
campionatele Județene și cam
pionatul municipiului București). 
Cele opt centre unde s-au des
fășurat examenele au fost: Bucu
rești, Brăila, Arad. Bistrița. 
Miercurea Ciuc Iași, Slatina și 
Suceava.
• CU NOILE SALE ACHIZIȚII 

în formație. Rapid Ișl va faca 
reapariția In fața propriilor su
porteri susținlnd miercuri, 3 fe
bruarie, începînd de la ora 15, pa 
stadionul Glulești. un Interesant 
joc de verificare cu divizionara 
B F.C. Constanța.

La centrul de copii

și juniori Steaua

0 PLEIADĂ DE ASPIRANȚI LA TRICOURILE

VALOROȘILOR NOȘTRI INTERNAȚIONALI

i devenit 
ivoritl al 
n 
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form a- 

care In 
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țat două 
tenie. un 
se va mal 

i.nbll eon- 
rstea, șl 
erspectivă. 
cel 

mori, 
orie 
pe care

r
A,

mal 
a 

din 
a

i an pro- 
srtiv-hlpla.

MOSCU

I
I
I
I
I
I

Consiliul municipal București 
pentru educație fizică și aport 
organizează, în perioada 28 
martie — 30 iunie a.c„ un curs 
de arbitri de . fotbal. La acest 
curs, ale cărui lecții se vor 
desfășura de două ori pe săp- 
tămină, seara, se pot Înscrie ti
neri între 18 și 30 de ani, ab
solvenți a cel puțin 10 clase, cu 
recomandare din partea asocia
ției sportive ai cărei membri 
sînt.

înscrierile se fac începînd de 
la data de 10 februarie, ta zi
lele de miercuri și vineri (între 
orele 16—18), la sediul 
C.M.B.E.F.S., din str. Dumitru 
Lemnea nr. 1.

Activitatea cotidiană în ca
drul complexului sportiv Steaua 
începe chiar la ^prima oră". 
Nu face excepție de la regulă 
nici centrul de copii și ju
niori. Ne-am convins de acest 
lucru într-una din zilele săp- 
tămînii trecute, cînd am pă
truns în incinta rezervată 
.-schimbului de mîine" al echi
pei campioane. Un spațiu bine 
delimitat, cu terenuri de an
trenament și beneficiind de o 
bază materială fără cusur. Aici 
iți desfășoară activitatea nu 
mai puțin de 10 grupe de copii 
ți juniori.

Alte amănunte aflăm in ca
binetul metodic — bine organi
zat, cu grafice, eu panouri, eu 
afișe, care scot în evidență 
performantele respectivelor e- 
ehipe, ele avînd un numitor 
comun : TOATE se află pe pri- 
mul loc în campionatele unde 
participă (campionate republi. 
cane sau municipale), la în
cheierea turului. • -.Obiectiv 
îndeplinit 7“ — ne adresăm an
trenorului Nicolae Pantea, șe
ful centrului de copii ți juniori. 
9 ..Da. dacă privim strict 
competitional. Și este bine, da
că ne referim la faptul că de 
mici acești tineri vizează po
zițiile fruntașe. Insă principa
lul nostru obiectiv este acela 
al creării unei pepiniere cît 
mal bogate, capabilă în orice 
moment să furnizeze jucători 
susceptibili de a fi promovați 
la prima echipă. Altfel spus, 
atunci cînd se trage linie și 
se adună, numărul jucătorilor 
propulsați spre înalta perfor
mantă să fie dt mal mare.

Este, ta ultima instanță, și o 
carte de vizită pentru centrul 
nostru, a antrenorilor care se 
ocupă de instruirea tinerelor 
vlăstare. Fără falsă modestie, 
pot afirma că ei se achită 
foarte bine de obligațiile ce 
le revin". ® „Cine sînt ei ?". 
9 „Teodor Anghelini — la ju
niorii republicani L Florin 
Marin — la juniorii republicani 
II și la grupa 1976, Petre Mi- 
hal — la grupele 1972 și 1978. 
Carol Haidu — la grupa 1973, 
Florea Voinea — la grupele 
1974 și 1979, Vasile Negrea — 
la grupele 1975 și 1977".

In ziua vizitei noastre, „la
boratorul" juvenil al clubului 
bucureștean lucra din plin. An
trenorul Florea Voinea figura 
eu două „norme" : dimineața 
cu grupa 1974. după-amiaza eu

grupa 1979. Aflăm că prima 
este recordmana ’ centrului — 
51 de goluri în tur. 9 „Are fi 
de la cine învăța !" — îl pro
vocăm pe fostul 
echipei Steaua 9 
învățăm de mici 
petitiv înseamnă
să fii ofensiv, să marchezi cît 
mai multe goluri". • ,,Uneori 
se si ratează, așa cum rata 
din poziții extrem de favora
bile... Florea Voinea. Cel care, 
dacă fructifica măcar jumătate 
din ocaziile avute, ar fi fost 
un -abonat" la mult invidiata 
-Gheată de aur"". La această 
„șarjă" amicală, antrenorul Voi
nea a spus un „da" pe jumă
tate. După cîteva clipe s-a ui
tat spre elevii săi. Am înțeles 
reacția, gîndul că unul dintre 
ei va reuși această nerforman-

golgeter al 
..Trebuie să-i 
că a fi com- 

în principal

Antrenorul Florea Voinea si elevii săi la o lecțte tact ci 
Foto : Nicolae PROFIR

pl. Da, trebuie să privim în
crezători înainte. Mai ales cînd 
actualii aspiranți la tricourile 
jucătorilor echipei eampioana 
au cite un „model", pe care 
vor să-l copieze cit mai biM8 
char să-l depășească... Cum 
sînt prezentate aceste „modal 
le" 7 Ele sînt ^creionate" d»* 
Dumitru (grupa 1973) ; „Haff 
— finețe tehnică, inventivitate 
acțiuni spectaculoase, lntr-usi 
cuvînt. știe cu mingr 1“ ț Stai»- 
ciu (grupa 1974) : „iovan -j 
sobrietate ta defensivă, urcări 
viguroase în atac" ț I. Codomaa 
(1973) șt H. Codorean .1876) I 
„Lăcătuș — combativitate, curss 
irezistibile, driblinguri ta sd 
rle“ ; Marcu (1973) i „Stoica «<i 
travaliu, capacitate de coarda» 
nare" J Cristescu (1976) l „PUS 
turcă — promptitudine la find 
lizare" ț Deaconu (1972) f „Md 
jaru — ușurință ta rezolvarea 
fazelor de joc"; Jercan (197*) 
Smarandache (1975) și Marta 
(1976) : „Belodedici — IntuițfSC 
elegantă și eficient* In inter
venții". ultimii doi mc' aoîssd 
un „model", ai tatălui fssM 
Flru Smarandache. respectă» 
Florin Marin).

Am mai aflat că atunci etnd 
„echipa mare" are antrena
ment, nu putini sînt aceia care 
sar gardul și stau pe iarba 
..centralului" pentru a fi «CI 
mai aproape de idolii lor. «d 
mufă cum lucrează, cum as 
pregătește o mare campioană. 
Și privind se învață fotbalul..: 
Bineînțeles dacă H Iubești 
foarte mult.

Adrian VASILESCU



CANOTAJUL NOSTRU FEMININ SI... >9PROBA PROBELOR il SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
Din oricare unghi am privi 

rezultatele anului competițional 
’87, din indiferent care punct 
de vedere le-am interpreta, în 
orice mod am alcătui clasamen
tele — pe medalii sau pe punc
te — un fapt se impune cu cla
ritate : liderele incontestabile 
ale canotajului feminin au fost 
reprezentantele noastre, aureo
late de 3 medalii de aur, una de 
argint și una de bronz la Cam" 
pionatele Mondiale de la Co
penhaga. Aceasta dacă ne vom 
referi Ia probele olimpice, 
fiindcă dacă vom include în 
calcul și neolimpica probă (dar 
contînd, cum se vede, la „mon
diale") a schifului de categorie 
ușoară, cîștigat după cum se 
știe de Maria Sava, atunci di
ferența dintre formația noas
tră și celelalte participante va 
crește cu încă o... lungime de 
barcă. Intrucît un asemenea 
succes categoric reprezint*

să devină duble 
campioane aie Iu*  
mii, primele două 
din cele enunțate 
concurînd în echi
pajele de 2 și 8+1. 
iar celelalte la 4+1 
și 8+1. Un lucru 
care grăiește de la 
sine despre o anu
me polivalență, 
despre o anume 
capacitate de efort 
— rod al unei a- 
nume pregătiri...

In fine, ne a- 
mintim și de 
tie a 
bil al federației noastre 
specialitate, prof. Dan 
pper: „In lumea canotajului 
internațional, o tradiție născu
tă poate de faimoasele între
ceri dintre universitățile Oxford 
și Cambridge, susține că schitul

o
secretarului

B-țîx

declara- 
respon sa

de 
Po-

PRELIMINARIILE C.M

au cucerit „argintul" la 2 ra
me, iar Vasile Tomoiagă — 
Dimitrie Popescu + Ghcorghe 
Marin pe cele de bronz la 2+1. 
Să considerăm aceste perfor
manțe de bun augur, ele putînd 
deschide o „pistă" promițătoa
re și pentru colegii lui Home- 
ghi — Arba — Sava...

Sorin SATMARI

DE ȘAH

O probă mereu spectaculoasă, mereu așteptată cu mare interes
— cea a schifiirilor de 8+1

„mondiale" un fapt fără prece
dent, pentru noi, iată, așadar, 
un prim posibil eveniment al 
sezonului trecut.

Am putea insista și asupra 
unei alte premiere a canotaju
lui mondial : pentru prima dată 
șapte sportive aparținînd ace
leiași țări (în fapt, reprezen
tantele noastre Olga Homeghi, 
Rodi ca Arba Marioara Trașcă, 
Valentina. Vîrlan, Veronica Ne- 
cula, Adriana Bazon, Eca- 
terina Oancia) au izbutit

de 8+1 constituie o veritabilă 
.prObă a probelor". Este, de 

pentru 
intcrna- 
premiu 
această 
revenit

„I 
altfel, 
care, la marile regate 
ționaie, se atribuie un 
special". Ei bine, și 
„probă a probelor" a 
acum fetelor noastre, aureolate 
întîia dată de acest succes. Să 
sperăm însă că succesele româ
nești la 8+1 vor deveni o a 
doua tradiție a probei...

Am putea încheia aici, dar 
parcă ne-ar veni greu să o 
facem înainte de a consemna 
și frumoasa reușită a băieților : 
Dănuț Dobre — Dragoș Neagu

singura cursă

MONTREAL, 1 (Agerpres). 
După runda a 5-a, tn meciurile 
candidaților la titlul mondial 
de șah, ce se desfășoară la St. 
John (Canada), rezultatele sînt 
următoarele : Iusupov (U.R.S.S.)
— Elvest (U.R.S.S.) 3,5—1,5 ;
Short (Anglia) — Sax (Unga
ria) 3,5—1,5 ; Speelman (Anglia)
— Seirawan (S.U.A.) 4—1 ; Por- 
tisch (Ungaria) — 
(U.R.S.S.) 3—2 ; Salov
— Timman (Olanda) 
In celelalte întîlniri 
au fost întrerupte.

Artur Iusupov, Nigel Short 
și Jonathan Șpeelman, reali- 
zînd cîte 3,5 puncte, și-au asi
gurat calificarea în „sferturi".

Vaganian 
(U.R.S.S.) 

2,5—2,5. 
partidele

T

MITICA JUNGHIATU-CONSTANTIN 
ÎNVINGĂTOARE IN R.F.G.

(S.U.A.) — 
prăjina : 
(U.R.S.S.) - 
în lungime 
(S.U.A.) —

MUNCHEN, 1 (Agerpres). în 
cadrul concursului internațio
nal de atletism desfășurat în 
orașul vest-german Stuttgart, 
sportiva română Mitica Jun- 
ghiatu-Constantin a terminat 
învingătoare în proba de 1500 
m, cu timpul de 4:05,93, fiind 
urmată de Elly van Hulst (O- 
landa) — 4:06,40 și Vera Mi- 
challek (R.F. Germania) — 
4:06,61.

In proba de săritură tn lun
gime, ciștigată de Helga Radtke 
(R.D. Germană) — 6,74 m, Ma- 
rieta Ilcu (România) s-a situat 
pe locul doi, cu 6,65 m.

Alte rezultate : feminin : să
ritura în înălțime : Stefka Kos- 
tadinova (Bulgaria) — 2,01 m; 
800 m: Gabi Lesch (R.F. Ger
mania) — 2:02,98 ; aruncarea 
greutății : Klaudia Losch (R.F. 
Qermania; — 20,47 m ; 200 m: 
Eva Kasprzyk (Polonia) — 
22,93 ; 60 m : Nelly Cooman 
(Olanda) — 7,21 ; masculin:
60 m: Mark Whitherspoon

săritura cu
Bubka

8,75 |
Serghel

- 5,80 m ; săritura 
: Larry

8,12 m ;
Myricki
200 m : 

James Butler (S.U.A.) — 20,68 î 
3 000 m : Markus Hacksteine» 
(Elveția) — 7:50,57.

ECHIPAJUL ROMÂNIEI - 
LOCUL V LA C.E. DE BOB

BELGRAD, 1 (Agerpres). 
Campionatul European de. bob 
— 4 persoane s-a încheiat la 
Sarajevo cu victoria echipaju
lui secund al R.F. Germania, cu 
timpul de 2:30,72, urmat da 
R.D. Germană I — 2:31,37, El
veția I — 2:31,39, Austria II — 
2:31,97, România — 2:32,48, R.F. 
Germania I — 2:32,71 etc.

La întreceri au participat H 
echipaje.

Din cauza timpului nefavora
bil s-au disputat numai trei 
manșe.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • Cursa de mara. 

ton de la Osaka (Japonia) a fost 
ciștigată de australianca Lisa 
Martin, cronometrată pe 42,195 
km cu timpul de 2.23:51. Pe locu
rile următoare s.au situat două 
alergătoare din Japonia: Misako 
Miyahara, 2.29:37 și Kuml Arakl 
2.31:40. In concursul de sală de 
la Jablonec (Cehoslovacia), polo
neza Danuta Bulkovska a cîștigat 
proba de săritură în înălțime cu 
1,86 m, iar Silvia Monevă (Bul
garia) s-a clasat prima la lungi
me cu 6.73 m. Proba masculină 
de aruncarea greutății a revenit 
lui Klaus Gerner (R.D.G.) cu 
19,61 m.

CICLISM O La campionatele 
unionale pe velodrom acoperit ce 
se desfășoară la Moscova proba 
de urmărire pe echipe a fost cîș. 
tlgată de formația alcătuită din

V. Eklmov, A. Krasnov, V. Ma. 
nakov, S. Hmelnițki cu timpul 
excelent de 4:10,094 pe distanța de 
4 000 m. • tn localitatea elveția
nă Hagendorf au început Campio. 
natale Mondiale de clclocros, 
prima probă fiind cea rezervată 
amatorilor, în care victoria a re. 
venit sportivului cehoslovac Ka
rel Camrda, cronometrat pe 18,4 
km cu timpul de 1.01:27. Pe locu
rile următoare s.au situat Roger 
Honegger (Elveția) la 25 s si 
Henrik Djernis (Danemarca) la 
1:06. La cursă au fost prezen',1 50 
de cicliști.

TENIS • Finala turneului in
ternational feminin de la Auck
land s-a încheiat cu succesul ju
cătoarei americane Patty Fendick, 
care a învins.o cu scorul de 6—3. 
7—6 pc Sara Gomer (Anglia).

• Comitetul olimpic al R. F. 
Germania a definitivat lotul ce 
va participa la apropiatele 
Jocuri Olimpice de iarnă, pro
gramate între 13 și 28 februarie 
tn orașul canadian Calgary. Din 
lot fac parte 81 de sportivi
• Concursul de sărituri cu 

schi urile de la Boroveț (Bulga
ria), contînd pentru „Cupa Eu
ropei" a fost cîștigat de bulgarul 
Vladimir Breleev. cu 204.3 punc
te (sărituri de 86,5 m și 84 m), 
urmat de compatriotul său Emil 
Zografski 186.5 puncte și de Pe
ter Grundig (R.D. Germană) 186 
puncte.
• Comitetul olimpic canadian 

a comunicat lotul ce va partici
pa la Jocurile Olimpice de iarnă.

Printre cei selecționați se nu
mără Rob Boyd. Felix Belczyk, 
Laurie Graham, Lucie Laroche 
(schi alpin), Howard Dell, John 
Graham (bob). Jaime Kalllo, Pa
get Stewart (biatlon), Dennise 
Benning. Isabel Brassuer, Mela
nie Cole. Kurt Browning. Michael 
Farrington (patinaj artistic). 
Horst Bulau, șteva Collins (sări
turi de la trambulină). Gaetan 
Bov eher și Katty Gordon (patl. 
naj viteză).

9 Mexicul va participa pentru 
prima oară la Jocurile Olimpice de 
iarnă, urmînd să trimită 12 spor
tivi, care vor lua startul în con
cursurile de patinaj artistic, 
schi fond si alpin, precum și la 
bob.

Tur de orizont în campionatele naționale

R.D. Germană: TREI

de par- 
de 4-7). 
și pen- 
eficace.

este 
față 
dar 

mai

Cine va fi campioană? Dynamo 
Berlin, pentru a 8-a oară, sau 
Lokomotive Leipzig, fosta fina
listă a Cupei Cupelor de anul 
trecut? Acum, după terminarea 
turului, ambele echipe se află la 
egalitate de puncte (departajate 
de golaveraj), dar în clasamentul 
„adevărului" avansul 
tea berlinezilor (+9, 
Prin această prismă, 
tru că are un atac

„CUPA DE IARNA“
Urmare din pag 1)

ciații sportive precum Letea 
Bacău, Metalul București, Po
litehnica Iași, ’
poca.

REZULTATE 
senior' : 1. I 
685,3 p 2 E. 
mo) 681,7 p. 3. 
680.6 p : ’
(Steaua) 566 p, 2 
(Universitatea Cluj-Napoca)

L. Popa (Steaua)

C.S.U. Cluj-Na-

TEHNICE, pușcă, 
Joldea (Dinamo) 
Antonescu (Dina- 
C Stan (Steaua) 

juniori : 1.
s.

O. Marin
Micușan

558 
p. 3. L. Popa (Steaua) 554 p ; 
senioa e : 1. Aurora Ștefan (O- 
limpiai 488 7 p. 2. Monica Ionlță

(Dinamo) 477,3 p. 3. Daniela 
Toader (Du amo) 477,2 p ; Juni
oare : 1. Ana Teodoru (Metalul) 
379 p 2. Lilian? Corduneanu
(Politehnica Iași) 374 p, 3. Mire- 
la Rusu -
seniori : 
680,3 o, 
674,6 p, 
mo) 672,5 p ; juniori : 1 
dronachc (Letea Bacău) 550 
2. S. Vlase (Dinamo) 548 p. 
T. Sarkozi (Steaua) “ ‘ 
nioare ; 1. Anișoara
limp ia) 473,1 p, 2.
(Dinamo) 465,7 p, 3. 
covei (Dinamo) 465,0 
re : 1. Maria Ciobanu 
șov) 372 p, 2............... ............
cu (CS Teleormanul) 369 p, 3. 
Ileana Szin 364 p.

1. Dyn. Berlin 13 8 4 1 36.15 20
2. Lok. Leipzig 13 8 4 1 23-10 20
3. Dyn. Dresda 13 6 5 2 26.13 17
4. F.C. Karl M. S. 13 4 6 3 22-19 14
5. Chemie Halle 13 3 8 2 17.14 14
6. FC Magdeburg 13 4 5 4 18-15 13
7. Carl Zeiss Jena 13 4 5 4 15.16 13
8. Frankfurt/Oder 13 4 4 5 19.21 12
9. Brandenburg 13 5 2 6 16-19 12

10. Riesa 13 3 6 4 14-20 12
11. Erfurt 13 5 1 7 22.25 11
12. Wismut Aue 13 2 4 7 11-18 8
13. Hansa Rostock 13 2 4 7 16.30 8
14. Union Berlin 13 2 4 7 16.36 8

,CUPA CARPAȚi“
'ttrinare din pag 1)

fiind la virsta junioratului și 
prezente în aceste zile în Aus
tria, la C.M. ale acestei cate
gorii de vîrstâ. Sperăm că vor 
reuși " ____
bune pe care cu toții le aștep
tăm de la ele.

Alături de cele mai sus 
mintite, în lotul olimpic 
mai află Rodica Iloba, care 
concura la Jocurile Olimpice 
de la Calgary. Ea dispune de 
calități deos bite și performan
țele realizate o situează aproa
pe de vîrful piramidei schiului 
nostru feminin. Colectivul de 
antrenori — D. Lăzărescu, Gh. 
Berdar și Șt. Borbath — a a-

să realizeze rezultatele

a- 
se 
va

(Dinamo) 372 p ; pistol
1. I. Petru (Olimpia)

2. Sorin Babii (Steaua)
3. G. Crlstache (Dina-

L, An-
p.
3. 

se-

(cu înaintașii Thom, cu 
golgete.

546 p ;
Matei (O-
Elena Ene 
Maria Ma- 
p : junioa- 
(CSU Bra- 

Daniela Dumitraș-

Dynamo ,
14 puncte înscrise este ,_______
rul campionatului, Ernst 7 g si 
Pastor 5 g) păstrează un ușor a- 
vantaj, spre deosebire de Loko
motive care este deficitară în 
..oamenii de gol", însă beneficia
ză de o apărare excelentă. in 
frunte cu portarul Renă Mtlller 
(cel mal bun portar din R.D.G.. 
tn ultimii ani), care în 13 jocuri 
n-a primit decît 10 goluri. Tn 
cercurile specialiștilor se afirmă 
că formația din „Orașul Tirgurl.

lor" ar fi putut fi lideră fără 
probleme, dacă startul el n-ar ti 
fost destul de slab, datorită lip. 
sel de omogenitate (tinerii Wei. 
demann Kilhn — venițl de la 
Erfurt s-au acomodat mai greu) 
șl doi dintre internaționali (Lind
ner șl Scholz) au lipsit în urma 
unor accidentări. Dar, cum în 
fotbal nu se știe niciodată ce va 
urma, se poate spune că „zaru
rile n.au fost încă aruncate". în
trebarea rămîne deschisă: Dyna
mo sau Lokomotive ? Și, totuși, 
nu e chiar așa... Un cuvînt mal 
poate avea Dynamo Dresda (de 
8 ori campioană în trecutul mai 
Îndepărtat) care are o formație 
tînără, ambițioasă șl este foarte 
greu să piardă vreun punct pe 
teren propriu. Și să mai adău. 
găm că echipa de pe Elba a a- 
vut un start slăbuț (5 puncte în 
primele 6 etape), altfel ea ar fl 
fost „cot la cot" cu primele două 
clasate.

O frumoasă impresie a 
noua promovată Chemie 
antrenată 
Bransch.
ră echipă 
cătorl în 
(Machold -______ ____ ___ .
de tineret (Wagenhaus) șl pe ju
niorul Wosz, component al repre
zentativei R.D.G.. la C.M. din 
Chile, unde aceasta s-a clasat pe 
locul 3.

In Unii mari, turul camplona. 
tulul a fost destul de echilibrat, 
pasionant, cu unele notații bune: 
a crescut numărul golurilor mar
cate (în medie 2,98 de meci, fa
tă 2.46 în perioada similară a 
campionatului anterior); numă
rul spectatorilor a ajuns la 87 330

Fundașul central Wagenhaua 
(Chemie Halte) una dintre spe
ranțe...

lăsat 
Halle, 

de fostul International 
care are cea mai tină, 
din prima ligă: doi ju. 
selectioinata olimpică 
șl Radke), unul în cea

(fată de 81 700). Unele formații au 
avut și decepții, ca Union Berlin, 
noua promovată Hansa Rostock 
șl Wismut Aue, ou ani tn urmă 
foste glorii. Mai sînt și alte pune, 
te „negre": din cele 21 de lovi
turi de la 11 m au fost transfor. 
mate 14; numărul cartonașelor 
galbene a crescut de la 221 (1986) 
la 253, Iar a celor roșii de 0 la 51 
Un semnal de alarmă, pentru 
evitarea jocului „tare"...

După aprecierea antrenorilor și 
a unor redactori de specialitate, 
lată componenta celei mai bune 
echipe a campionatului: Miiller 
(Lok. Leipzig) — Schossler (Mag. 
deburg), Penke (Halle), ZStzsche 
(Loc. Leipzig), DBschner (Dyna
mo Dresda) — Raab (Jena). 
Liebers (Lok. Leipzig). Hornik 
(Erfurt) — Doll (Dynamo Dres
da), Minge (Dynamo Dresda), 
Thom (Dynamo Berlin).

HANS OEFTGER
Sportecho" — Berlin.Deutsches

sigurat un program susținut de 
antrenamente și concursuri de 
verificare astfel ca. acum, cînd 
sezonul se află în plină desfă
șurare elevele lor să obțină 
rezultatele de vîrf.

Din lotul reprezentativ lip
sește Elena Reit, care datorită 
unei indisponibilități mai înde
lungate a întrerupt programul 
de pregătire și acum, împreu
nă cu antrenorul ei de la 
Tractorul Brașov, Jean Sume- 
drea, încearcă să recupereze 
timpul pierdut. Cu puterea de 
muncă și seriozitatea care o 
caracterizează, avem convinge
rea că Elena Reit va reveni, 
încă în acest sezon. printre 
fruntașele schiului nostru de 
fond și prezența ei in echipa 
pentru Balcaniadă va da aces
teia o forță în plus.

COVENTRY ELIMINATA
Tn CUPA ANGLIEI s-au des- 

desfășurat meciurile din turul 
4. echipele învingătoare califi- 
cîndu-se pentru optL ile de fi
nală. F.C. Liverpool, lideră de
tașată în campionat, a întîlnit 
la Birmingham formația Aston 
Villa, prima în liga secundă, 
cîștigînd cu 2—0 prin golurile 
lui Barnes (min. 53) și Beards
ley (min 86) spre deziluzia ce
lor 48 000 de spectatori. A doua 
întîlnire care a suscitat interes 
a fost cea dintre deținătoarea 
titlului. Coventry șl Watford. 
Aceasta din urmă, lucind în 
deplasare. a cîștigat cu 1—0! 
Alte rezultate : Port Vale—Tot
tenham 2—1 : Barnsley—Birmin
gham 0—2. Blackpool — Man
chester City 1—1 (se va rejuca), 
Bradford — Oxford 4—2. Brigh
ton — Arsenal 1—2 Everton — 
Middlesbrough 1—1 (se va re
juca) Manchester United — 
Chelsea 2—C Mansfield Town— 
Wimbledon 1—*1, Luton—Sout-

hampton 2—1. Leyton — Not
tingham Forest 1—2. Newcastle- 
Swindon 5—0, 
wsbury 1—0, 
field United —
• Tn CUPA

3) : Dun tee
Hearts, Aberdeen, Clydebank 
s-au calificat pentru etapa ur
mătoare. Unei meciuri nu s-au 
desfășurat (printre care șl cd 
dintre Ralth și Glasgow Ran
gers) altele se vor rejuca deoa
rece s-au încheiat la egalitate.

Guimaraes și Boa vis-

Plymouth—Shre- 
Portsmouth-Shef- 
amînat.
SCOȚIEI
United.

DERBYUL BENFICA 
F.C.

(turusl 
Celtic,

PORTO, NEDECIS
de mare atracție. î» 

între Benfica șl F.C. 
care au asistat peste 

s spectatori Meciul 
la egalitate. 1—1, 

rămas

Un joo 
Lisabona, 
Porto, la < 
100 000 de 
s-a încheiat la egalitate, 
astfel că F.C. Porlo a 
neînvinsă. Porto a deschis sco
rul tn min. 19. prin Jaime 
Magalhaes după eare Dlaman- 
tlno a egalat In min. 39 Parti-

da dintre __________ .
ta s-a Întrerupt în min. 73. chid 
oaspeții conduceau cu 1—0. 
blleul a invadat terenul și 
ttlnirca nu a 
luată I Alte 
Ave—Maritimo
Covilha 1—1
2—1, 
Chaves—Braga 2—0. 
Sporting 4—0 !, 
0—4, Espinho—Portlmonenșe 2—3, 
tn 
to
27

Pu- 
tn- 

mai putut fi re- 
rezultate : Rio 

1—1, Academica— 
Salgueiros—Elvas 

Belenen es—Varzim 2—2,
Penafiel— 

Setubal—Faro

IN

clasament conduce F.C. Por- 
eu 34 p. urmată de Benfica 

p și Chave- 24 p

PRELIMINARIILE OLIMPICE
decisiv 
turneul

La Lagos tn meci 
pentru calificarea în 
final ; Nigeria a dispus cu 2—0, 
după prelungiri, de Algeria, ca- 
llflclnduse 
nai al J.O 
tot ta joo 
nlsia 2—1. 
cu 1—0 în 
float 
■1X0.

pentru turneul fi
de vară. La Rabat 
decisiv , Maroc—Tu- 

Tunisla învingătoare 
meciul tur, s-a call- 

pentru turneul finei
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