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REMARCABILE SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI PESTE HOTARE
REPREZENTATIVA FEMININA DE HANDBAL, 
ÎNVINGĂTOARE IN TURNEUL DE LA CHEB

R.D.

PRAGA, 7 (Agerpres). Turneul 
Internațional feminin de hand
bal, desfășurat în orașul ce
hoslovac Cheb, s-a încheiat cu 
o splendidă victorie a echipei 
României, care în meciul deci
siv a întrecut cu scorul de 
25—24 (12—12) selecționata Ce
hoslovaciei. Alte rezultate din 
ultima zi a competiției: U.R.S.S. 
— R.D. Germană 28—26 (13—15);

în primul eșalon valoric la hochei

DERBYURILE ETAPEI AU FOST MARCA TE

DE REZULTATE SURPRINZĂTOARE
La Miercurea Ciuc și Galați 

s-au disputat meciurile ultimei 
etape duble ale turneului final 
al Diviziei A la hochei pe ghea
ță, prima grupă valorică. Iată 
rezultatele:

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — STEAUA 3—2 (1—0,
1—1, 1—1) și 5—0 (1—0. 3—0, 
1—0). Deși fără șase titulari (ac
cidentați), Sport Club a pres
tat cele mai bune două meciuri 
din acest sezon în fața cam
pionilor. Ambele jocuri, urmă
rite de circa 7000 de spectatori, 
au fost frumoase, foarte dispu
tate și echilibrate, însă, din 
păcate, cu multi nervi. S-au 
dictat în total 116 minute pena
lizare (54 Sp. Club, 62 Steaua), 
două pedepse de meci (Gereb 
— M. Ciuc si Herlea — Steaua) 
și două a cîte 10 minute (Chi
tită si Ioniță — Steaua). Vic
toriile echipei locale asupra 
campioanei se datoresc în mare 
măsură excelentelor prestații 
ale portarului Bartha (cel mai 
bun de pe gheață), care a apă
rat aproape totul, intervențiile 
sale dînd siguranță coechipieri
lor. Au marcat: Gerczujy 1+0, 
Bedo 1 + 1. Bogos 1+0. Miklos 
0+1, Cs. Antal 0+1, B. Nagy 
0 + 1. Szvitlak 0+1 pentru Sport 
Club, respectiv Hâlăucă si Io
niță. Sub nivelul obișnuit ar-

Pe agenda actualității, Plenarele organizațiilor sportive

CĂLĂRAȘI COPIII Șl JUNIORII CONSTITUIE
PRiM-PLANUL

Ar trebui, retrospectiv vor
bind, să răsfoim multe file de 
statistici sportive, multă do
cumentare, pentru a putea în- 
tîlni rezultate ale sportului că- 
lărășean demne de a fi notate. 
Evident, cei mai în vîrstă ar 
putea obiecta, reamintindu-ne 
că de pe malurile Borcei și-au 
început, totuși, drumul spre 
măiestrie cîțiva călăreți de 
elită ; ar fi adevărat, numai 
că de atunci au trecut atîtea... 
campionate, îneît... S-ar mai 
putea aduce vorba de o echipă 
de fotbal, cu tricouri îmbrăcate 
de Bogatu, Mihăilescu et comp., 
echipă ce bătea cu insistentă 
(și valoare) la porțile primei 
divizii, dar datele calendaris
tice ar fi cam aceleași. Nu ne-ar 
rămîne, deci, decît ca o dată 
trecuți pragul C.J.E.F.S. Că
lărași să ne reamintim că, ve
nind mult mai spre vremea 
noastră, pe aici răsăreau și 
atleți de valoare ; fiindcă, bu
năoară, actuala secretară a a- 
cestui for. Adela Alexe-Pricop, 
este o fostă sprinteră de lot 
național. După cum iubitorul 
de box își va reaminti că și 
Vasile Gîrgavu, fost campion 
al tării, ori Ion Damian, ambii 
porniți din aceeași sală călără- 
șeană, culegeau aplauze la tur
neele finale ale campionatelor 
țării. Și... cam atît — iertați să 
fim de am uitat vreun loc 
î—6 la cine știe ce întrecere...

Acum ne aflăm în februarie

R.F. Germania — Ungaria 18—15 
(7—7); Cehoslovacia B — R.P. 
Chineză 24—24 (15—12). în pe
nultima zi de întreceri, forma
ția României obținuse victoria, 
învingînd cu scorul de 27—24 
(14—10) reprezentativa

ÎNOTĂTOARELE VICTORIOASE Șl LA PARIS
PARIS (Agerpres). Proba fe

minină de 200 m liber din ca
drul concursului International

bitrajul prestat de brigada con
dusă de FI. Gubernu, ajutat de 
M. Dinu si Gh. Tasnadi.

Vaier PAȘCANU, coresp.

DUNĂREA GALAȚI — DINA
MO 6—2 (1—0, 4—2. 1—0) și 3—5 
(0—1, 2—0, 1—4). Peste 4000 de 
spectatori au urmărit cu inte
res două partide viu disputa
te. punctate cu numeroase faze 
de hochei de calitate. în prima 
intîlnire. tinerii hocheiști gălă- 
țeni au jucat fără complexe, 
impunîndu-se printr-o evoluție 
de excepție. Și în cea de a doua 
zi Dunărea a avut o prestație 
bună, a condus în min. 44 cu 
3—1. dar. datorită unor grave 
greșeli ale arbitrului Gh. Mîcu, 
Dinamo revine și cîștigă într-un 
final incandesoent Ar mai fi 
de notat numeroasele acte de 
nesportivitate (minute de pe
nalizare: 36 — Dunărea. 47 — 
Dinamo), precum si pedeapsa 
de meci primită de di- 
namovistul Solyom pentru 
atitudine nesportivă. Au
marcat: Nuțu 2 + 1, Gern 2+1, 
D. Dima 1+0, Radu 1+0, Marcu 
0+1 pentru Dunărea, respectiv 
Bejan 1+0, Solyom 1+0. Eres 
0+1, I. Popovici 0+2, Csata 
0+1, Pisăru 0+1. Au arbitrat 
cu multe greșeli Gh Micu — C. 
Săndulescu si N. Enache.

Telemac SIRIOPOL. coresp.

PREOCUPĂRILOR;
’88 și în prezidiul Plenarei 
C.J.E.F.S. a luat loc, între 
alții, Daniela Sturz ; sigur, nu
mele ei nu are aceeași sonori
tate cu cel al Doinei Melinte 
ori al Maricicăi Puică, dar 
Daniela, la nici 17 ani, și-a în
deplinit norma de maestrâ a 
sportului, iar rezultatele ei la 
1 500 și 800 metri au început 
să apară (e drept, deocamdată 
în josul filei...) pe lista celor 
mai bune performanțe inter-
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Germane. într-un alt joc. se
lecționata Cehoslovaciei întrecu- 
se cu 22—20 (9—12) echipa
U.R.S.S.

CLASAMENT FINAL: 1.
România ; 2. U.R.S.S. ; 3. Ceho
slovacia ; 4. R.D. Germană ; 5. 
R.P. Chineză; 6. Cehoslovacia 
B ; 7. R.F. Germania ; 8. Un
garia.

(R.F. Germa- 
și Veronique 

— 2:00,60. 
românească s-a 

de ștafetă 
reprezentantele

de înot de la Paris, desfășurat 
în piscina de 25 m Boulogne- 
Billancourt, s-a încheiat cu 
victoria sportivei române Lumi
nița Dobrescu, învingătoare de
tașată cu timpul de 1:57,80. Pe 
locurile următoare_ s-au situat 
Birgit Lohberg 
nia) — 2:00,02 
Jardin (Franța)

Cu o victorie 
încheiat si proba 
4X100 m mixt, 
noastre (Anca Pătrășcoiu, Ta
mara Costache. Livia Copariu, 
Luminița Dobrescu) fiind cro
nometrate cu timpul de 4:11 (un 
nou și valoros record național), 
în timp ce echipa Franței, cla
sată a doua, a fost înregistrată 
în 4:15,72. La 800 m liber. Stela 
Pura s-a situat pe locul 3. în 
8:33,94. cursa fiind cîștigată de 
Anja Klemme (R.D. Germană) 
— 8:25,85.

(Continuare tn pag. 2-3) (Continuare In pag. 2-3)

Au fost reluate întrecerile Diviziei A de volei

ECHIPELE CAMPIOANE S-AU IMPUS ÎN DEPLASARE
campiona-Au fost reluate ________

tele Diviziei A de volei, prima 
etapă a returului programînd 
partide de ridicat interes atit 
în întrecerea feminină, cît și 
în cea masculină (în partida, 
jucată în devans, Dinamo 
București — Elcond Dinamo 
Zalău 3—0). Iată rezultatele și 
amănunte :

FEMININ
DINAMO BUCUREȘTI — 

UNIVERSITATEA C.F.K. CRA
IOVA 2—3 (—12, 10, —9, 12, 
—1). Surpriza în care supor
terii dlnamoviști au sperat nu 
s-a produs, deși favoritele lor

DEOCAMDATĂ...
salănaționale. Se mai află în ___

și canoistul Mihai Enache, pe 
care l-au despărțit doar cîteva 
sutimi de secundă de o meda
lie la Campionatele Mondiale 
ale juniorilor de anul trecut. 
Luptătorii Aurel 
Ciufulescu lipsesc, 
că ei asudă în sala

și Bogdan
Știm însă 

de antrena-

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. 2—3)

Divizia A de baschet feminin

BERI, VOINȚA - CHIMISTUL 80-78
După meciurile etapei a 

XVIII-a, în clasamentul Divi
ziei A de baschet feminin nu 
s-au produs modificări. Re
zultate și amănunte:

VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — CHIMISTUL C.S.Ș. 
RM. VILCEA 2—0: 76—60 

Deși i s-au opus două adversare. Ștefania 
Borș va izbuti să inscrie un nou coș pentru 
Voința Foto: Aurel D. NEAGU
(32—26) și 80—78 (36—35). Deo
sebire ca de la cer la pămint 
între un meci șl celălalt! Sîm- 
bătă, echipa Voința a avut o 
evoluție bună, a dominat cu 
autoritate și a cîștigat net. Da
torită evidentei superiorități 
șl avantajului de 24 de puncte

au avut, în general, o presta
ție superioară celor din tur, 
pe teren propriu. Campioanele 
au dovedit, din nou, că alcă
tuiesc o formație greu de de
pășit de celelalte competitoare, 
chiar și atunci cînd apar în 

Din nou ..duel" la fileu între Alina Pralea (Dinamo) și blocajul 
craiovean, in această fază alcătuit de Eugenia Cotescu și Mirela 
Zanfir. ~ “ -----------Foto: Aurel D. NEAGU
teren fără Mirela Bojescu 
(cum s-a întîmplat și sîmbătă, 
în Sala Dinamo din Capitală). 
Avînd mai multe valori indi
viduale decît orice altă echipă 
din campionat, care pot rezol
va cele mai diferite situații de 
joc și care pot modifica prin 
„variante personale11 echilibrul 
temporar dintr-un meci, cra-

pe care l-a avut Voința la un 
moment dat (61—37 în min. 32), 
antrenorii M. Strugaru si Ro- 
dica Ungureanu le-au putut in- 

• troduce în teren pe talentatele 
junioare Svetlana Simion și 
Laura Nicola (ambele provin 
din pepiniera C. S. Voința, an- 
trenoare Ștefania Dinescu și 

Tatiana Dudescu), 
care au demons
trat reale perspec
tive nu doar prin 
cei 1,84 m (cît 
măsoară fiecare), 
ci, mai cu seamă, 
datorită cunoștin
țelor tehnico-tac- 
țice pe care le au 
la această vîrstă 
fragedă. La Chi
mistul. procenta
jele aruncărilor la 
coș din acțiune 
sînt elocvente: 
12,90% (4 coșuri
realizate din 31 
de încercări !) in 
prima repriză, 
24,60% pe tot par
cursul întrecerii 
(16 din 65 !). A 
doua zi. aceeași 
formație Chimistul 
(din care a lipsit, 
ca și sîmbătă. in
ternaționala Ga
briela Petre) a 
fost Ia un pas de 
a cîștiga o parti

dă aprig disputată, 
în care numeroa
sele faze specta
culoase. combati
vitatea ambelor e- 
chipe și captivan
ta evoluție a sco
rului au satisfăcut 
pe deplin publicul 
aflat în sala Flo- 

rcasca. Voința a dominat 
lupta sub panouri datorită 
neobositei Ștefania Borș (ex
celentă și în ziua pre-

Dumitru STANCULESCU

iovencele s-au impus cînd și 
cum a trebuit. Au opus un 
blocaj adecvat și ferm (prin 
„perechile11 Mircla Zanfir-Ioana 
Cotoranu și Monica Șușman- 
Eugenia Cotescu) în setul prim, 
cînd. astfel, au inversat scorul 

de Ia 2—6 la 8—6 si au evi
tat. în final, o egalitate la 
13 ce putea da meciului o tur
nură favorabilă dinamovistelor. 
După 1—1 la seturi, în cel 
de-al treilea, la 8—8, au jucat

George ROTARU

(Continuare in pag 2-3)

SCHIUL ȘI-A INTRAT 
ÎN DREPTURI DEPLINE
Chiar dacă soarele pare gră
bit să... sară peste cîteva file 
de calendar, la munte zăpa
da e de acum așternută in 
strat gros. Motiv pentru care 
nu doar competițiile interne 
(ori internaționale — vezi 
„Cupa Carpați") de schi iau 
tot mai multe la număr star
tul, dar și cursurile de în
vățare a schiului sînt din ce 
in ce mai căutate. Secvența 
de fată a fost „culeasă" la 
Predeal, dar copiii tuturor 
localităților noastre montane 
pot fi văzuți tn ipostaze 
identice.

Foto: Aurel D. NEAGU



ECHIPELE CAMPIOANE S-AU IMPUS ÎN DEPLASARE SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMANI
(Urmare din pag. 1)

Îndeosebi pe „cartea" atacului, 
în urma unor variate combi
nații ce au adus-o, cel mai a— 
des, în prim-plan pe Ioana 
Cotoranu. iar după 2—2 la se
turi, intr-un moment ce părea 
a fi mai stimulator pentru mo
ralul bucureștencelor, au făcut 
o adevărată demonstrație de 
maturitate, coeziune și putere 
de a forța deznodământul unei 
partide, folosind cu eficiență 
loate procedeele de bază ale 
voleiului si cistigînd la o di
ferență aproape maximă (15—1).

Dinamovistele au alternat 
fazele „lucrate" decis și inspi
rat — mai ales de Cristina 
Pîrv si Dana Coșoveanu — cu 
altele lipsite de concentrare în 
ambele linii și de forță la 
mingi de atac pe care parcă 
scria: „punct". în plus, ele au 
greșit mult la serviciu și la 
unele preluări destul de ușoa
re. dînd astfel partenerelor 
posibilitatea să se reorganizeze 
în sextet si să-și schimbe re
gistrul tactic, prin „comutările" 
nu o dată surprinzătoare ale 
coordonatoarei lor Mirela Zan- 
fir. Bun arbitrajul brigăzii E. 
Mendel-M. Ioanovici (in p< fi- 
da a două-trei mingi contro
versate, „văzute"... diferit în 
cele două tabere), care a con
dus formațiile: DINAMO — 
Georgeta Ene, Mirela Pavel- 
Popa, Irina Velicu (Maria Chi
tic), Dana Coșoveanu, Cristina 
Pîrv, Alina Pralea (Anv Ene- 
Toader); UNIVERSITATEA 
G.F.R. — Mirela Z-mfir (Viototo 
Barcan), Ioana Cotoranu, Mi
rela Cazangiu (Liliana Popes
cu), Monica Șușman, Eugenia 
Cotescu, Tanța Drăgoi (Car
men Cuejdeanu).

OLTCIT CRAIOVA — C.S.U. 
RAPID GALAȚI 0—3 (—13,
_10, —10). Evoluție ștearsă a 
gazdelor. parcă nepregătite 
pentru acest retur de campio
nat. Gălățoncele s-au arătat a 
fi mai hotărîte și au avut un 
sextet mai omogen, din. care 
s-au distins Daniela Dinică și 
Ileana BerdiIS. Au arbitrat : 
A. Dragomir și V. Pavel. (Șt. 
GURGUI, coresp.)

PENICILINA IAȘI — RAPID 
BUCUREȘTI 3—0 (9, 4, 13).
Doar în ultimul set, mai dis
putat, rapidistele au reușit să 
mențină echilibrul (7—7, 16—10), 
ieșencele punc’înd decisiv în- 
tr-nn final spec* 1 aculos. Remar
cate: Tatiana Popa. Gabriela 
Copcea și Daniela Blănaru de 
la învingătoare, Cristina An
ton si Gabriela Dumbrescn de 
la învinse. Arbitri: FI Scor- 
țaru și Virgil Ionescu. (Al. 
NOUR, coresp.)

Pescara — Juventus 1 ; 4. To
rino — Ascoli 1 ; 5. Verona — 
Sampdoria 1 ; 6. Bari — Modena 
1 ; 7. Barletta — Piacenza 1 ; 8 
Bologna — Lecce 2 ; 9. Brescia 
— Catanzaro X ; io. Genoa — 
Arezzo 1 ; 11. Sambenedettese— 
Lazio 2 ; 12. Taranto — Udinese
1 ; 13. Triestina — Atalanta X

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI: 
2.010.482 LEI.

DACTA C.S.S.TT. PITEȘTI — 
FLACĂRA ROSIE BUCUREȘTI 
3—2 (11, 9, —7, —11, 2). Par

COMPETIȚIA DE BASCHET FEMININ
(Urmare din vag l) 

cedentă), dar formația pregă
tită de Al. Moise a găsit întot
deauna resurse pentru a reveni 
si chiar de a lua conducerea 
(56—53 în min. 30). în momen
tul în care junioara Laura Ni- 
țulescu (principala recupera
toare a vîlcencelor) a comis a 
cincea greșeală personală (min. 
36, scor 74—65 pentru Voința), 
se părea că soarta întîlnirii 
este pecetluită, dar o suită de 
coșuri înscrise de junioara 
Magdalena Manea, Cristina
Preduțoiu și Antoaneta Barbu 
a făcut ca tabela de scor să 
Indice doar 80—78 (tot pentru 
Voința) cînd mai erau 34 de 
secunde de joc. Din acest mo
ment, Chimistul a avut posesia 
mingii, a aruncat la coș și a 
ratat, așa cum a ratat și două 
aruncări libere în ultimele se
cunde. Și astfel Voința cîș- 
tigă meciul, dar aplauze pentru 
Întreaga evoluție au primit și 
partenerele de întrecere. Au 
înscris: Borș 16+23. Jug'm'ru 
14+9, Ștefan 14+20, Filip 
7-]-14, Caloianu 6-|—3, Nicoia 
2 1-0, Angheluș 2+0, Urogdi 
0+4, Simion 6 + 0, L. Ciocan 
9+2 pentru Voința, respectiv 
Barbu 17+25. Manea 7+24, Ni- 
țulescu 11 + 13. Ionescu 8+2, 
Preduțoiu 3+5, Telițoiu 6+6, 
Stocheci 6+3, Sacerdoțeanu 
2+0. Au arbitrat — sîmbătă: 
G. Dutka — C. Dumîtrache 
(foarte bine); duminică: G. 
Dutka — Z. Raduly (au asigu
rat buna desfășurare a unei în
treceri care i-a solicitat mult).

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI
— POLITEHNICA MINE- 
ENERGIE C.S.Ș. 4 BUCU
REȘTI 1—0: 76—53 (36—18).
Primul meci s-a întrerupt în 
min. 30, la scorul de 36—33 
pentru Rapid și decizia finală 
asupra rezultatului va fi luată 

tidă deosebit de atractivă, cu 
o desfășurare de mare tensiune 
timp de patru seturi, mai ales 
după puternica revenire a 
bucureștencelor care a dus me
ciul în prelungiri. Marcate, 
însă, de efort, dar șl datorită 
jocului aproape fără greșeală 
al piteșiencelor în setul deci
siv, ele au cedat. Evidențiate: 
Corina Holban, Felicia Popes
cu, Claudia Tătucu, Dana Ma
rinescu (Dacia), Corina Olțea- 
nu și Cornelia Colda (FI. Ro
șie). Arbitri: D. Octav și V. 
Tilcă. (Narcisa FEȚEANU, 
coresp.)

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
C.S.M. SIBIU 3—1 («, —5, 14, 
8). Echipa locală a învins, nu 
fără emoții, după un joc fru
mos. în setul III, de la 14—10 
s-a ajuns la 14—14, vîlcencele 
„smulgînd" totuși punctele ne
cesare adjudecării lui. în setul 
IV, oaspetele au avut 4—0, 
gazdele au răsturnat scorul la 
8—4, a urmat 8—8 și... 10 ser
vicii de o parte și de alta, după 
care Chimia — cu Volodea 
Cebuc, Carmen Iliescu și Ma- 
rilena Dubinciuc în zi bună — 
S-a desprins fără a mai pierde 
vreun punct. De la sibience, au 
evoluat cu »mai multă ambiție 
Ottilia Szentkovics și Anca 
Beșta. Arbitri: R. Farmuș și 
Gh. Vișan. (P. GEORNOIU, 
coresp.)

FARUL CONSTANȚA — 
ȘTIINȚA BACĂU 3—0 (3, 3, 7). 
Rezul'at scontat, constănțencele 
jucînd si combinativ, și în 
forță în' fața unor adversare 
copleșite de valoarea partene
relor. S-au remarcat Maria 
Enache, Marilena Neacșu (F), 
și Marcela Olteanu (Ș). Arbi
tri : I. Bratu si N. Găleșeanu. 
(Ch. GOLDENBERG, coresp.)

MASCUL'N
TRACTORUL BRAȘOV — 

STEAUA BUCUREȘTI 0—3 
(—10, —8, —5). Formația cam
pioană a cîștigat cu multă u- 
șurință, pe fondul unei replici 
neașteptat de slabă a localnici
lor — linsiți de mortul lui 
Sterea. De la Steaua o bună 
evoluție a avut întreaga .echi
pă: P. Ionescu, Spînu, Pițigoi, 
Șoica, Constantin (Pentelescu), 
Dasc3Iu (Czedula), în timp ce 
de la brașoveni doar Ferariu 
a corespuns. Au arbitrat: A. 
Ignat Și C. Toma. (V. SECA
RE ANU; coresp.)

UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA — EXPLORĂRI 
MOTORUL C.S.Ș. 2 BAIA 
MARE 3—0 (4. 14, 7). Superio
ritate. uneori netă, a craiove- 
nilor în majoritatea momente
lor partidei, avînd în Văsuică. 
Pascu și Mătușoiu veritabile 
„piese" de bază. Oaspeții au 
manifestat multe carențe în 
ioc. mal ales la preluare, doar 
Roiban și Szilagyî încercînd 

ulterior, conform regulamen
tului. întreruperea a fost cau
zată de comportarea necivili
zată a unui grup de spectatori 
aflați în tribuna oficială și la 
masa presei (ne întrebăm: ce 
căutau acele persoane acolo ?), 
care au proferat injurii la a- 
dresa arbitrilor I. Antonescu 
și A. Naumescu. Aceștia au 
solicitat clubului organizator 
evacuarea acestor indivizi 
ce tați cu etica, dar nu 
s-a luat nici o măsură pen
tru liniștirea spiritelor. Drept 
urmare, partida nu s-a mai 
disputat în continuare, iar 
Biroul federal a hotărît prompt 
ca meciul retur să aibă loc a 
doua zi în sala Floreasca.. Aici, 
rapidistele au avut o prestație 
mai bună decît în sala proprie 
și au reușit să cîștige la o dife
rență edificatoare, în fața unei 
echipe la care absența a două 
titulare (Gabriela Pandrea și 
Anamaria Gera) s-a resimțit 
din plin. Au înscris: Trică 22, 
Pîrvan 14, Lefter 17, Cristescu 
8, Sergan 8, Pinter 4, Divoiu 3 
pentru Rapid, respectiv Zidaru 
15, Postelnicu 9, Hora 11, Ro- 
șianu 5, Dăian 4, Ciora 4, Fă- 
gărășanu 3, Duțică 2. Arbitri: 
O. Vestinian — N. Constanti- 
ncscu.

Nicoleta ALDEA

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 2—0: 
103—66 (49—34) și 87—72(48—37). 
Sîmbătă, ambele echipe au e- 
voluat reținut timp de 15 mi
nute, aproape fiecare atac fi
ind finalizat la limita celor 24 
de secunde. Clujencele au ob
ținut totuși un mic avantaj 
(33—27), iar în continuare au 
fructif'cat o serie de situații 
favorabile și au ajuns la 45—27' 
(min. 18). Âvînd un suport fi
zic deosebit și pe fondul unei 
opoziții tot mai slabe, echipa 
studențească s-a desprins cu 

să facă ceva mai mult. Arbitri: 
A. Dragomir și V. Pavel. (V. 
POPOVICI, coresp.)

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 3—1 (—15, 3, 2, 
4). Gazdele ar fi putut cîștiga, 
conform previziunilor, în trei 
seturi, dacă în cel dinții nu 
și-ar fi permis o relaxare la 
13—3, după care a urmat ega
litate la 13 și... 17—15 pentru 
timișoreni. în rest, detașare 
fără probleme a învingătorilor. 
Remarcări: Mășcă.șan, Benedek, 
Săniuță de la mureșeni. Orelt 
de la studenți. Arbitri: G. 
Nedclcu și N. Silistraru. (C. 
ALBU, coresp.)

C.S.M.U. SUCEAVA — C.S.U. 
SĂNĂTATEA ORADEA 3—2 
(12. —10. 14. —11. 10). Joc
de luptă, fără virtuți teh
nice deosebite. Mai buni, în a- 
ceste condiții: Mărginean și 
Mîndru de la suceveni. Telea
gă și Alexandrescu de la oră- 
deni. Arbitri: D. Rădulescu si 
Șt. Deju. (I. MÎNDRESCU, 
coresp.)

RELONUL SĂVINEȘTI — 
VIITORUL DINAMO BACĂU 
1—3 (12, —2, —12, —9). Vic
torie fără dubii a băcăuani
lor, superiori în toate compar
timentele. Evidențiați: Pralea, 
Drăghici, Ioan (V) și Buruș 
<R). Arbitri: Z. Moldoveanu și 
C. Oprea. (N. MARCU, coresp.)

PLENARELE
(Urmare din pag. 1)

.mente a centrului olimpic de 
la Tîrgu Jiu, unde au fost 
incluși în pregătirile lotului de 
juniori, reușită cu care se 
pot mîndri și rugbyștii Cristian 
Pintea și Cristian Ghiță, o dată 
cu întreaga lor echipă de la 
Ș.N. Oltenița — centru fanion 
al rugbyului în județ- Nici 
boxerului Marian Dobre nu îi 
stă rău cu medalia de bronz 
a campionatelor de juniori, în 
timp ce Vasile Chișcop, de la 
herghelia Jegăl'a, s-a numărat 
printre cei mai valoroși com
petitori ai Cupei Federației 
Române de călărie. Am enu
merat doar cîteva vîrfuri ale 
celor două secții de nivel in
ternațional (caiac-canoe și ca
notaj), ale celor 30 de nivel 
national și 226 de nivel local, 
secții cu importanța lor. deloc 
neglijabilă (de pildă, boxerul 
Ștefan Vasilache, participant 
la turneul final al „naționa
lelor" de seniori, activează la 
I.S.C.I.P. Ulmeni) în care sînt 
legitimați 7 200 de sportivi al 
acestui județ tînăr ca și ei.

PWWWRP'LK ■■ ...... ■— . ■ .....

autoritate, ajungînd să conducă, 
în min. 35, cu 98—52! Mult mai 
frumoasă și mai disputată a fost 
partida de ieri. Campioanele, 
avînd în teren ,,5“-ul Gabriela 
Kiss — Virginia Popa — Ildiko 
Manasses, Aurora Dragoș și 
Tunde Enyedi, s-au apărat 
bine, au lansat multe contra
atacuri șl au obținut victoria 
la un scor concludent. Au în
scris: Dragoș 28+19, Kiss
21 + 17, Mărgineanu 7+7, Eny- 
edî 7+11, V. Popa 0+13, Ve- 
reș 9+2, Costanașiu 4 + 0, Boyte 
4-f-0, Vigh 6-Ț—4, Manasses 
17+14 pentru „U“, respectiv 
Bădinici 18+17, Marinache 
14 + 18, Cristca 9+9, Siîngă 
12+10, Gavriliuc 6+2, G. Șzoke 
3+0, Sîmioană 0+4, Stoîchiță 
4+6, Țintea 0+6. Au arbitrat 

' foarte bine R. Vaida și D.
Roșea.

Mircea RADU — coresp.

în grupa 7—12: VOINȚA 
BRAȘOV — MOBILA C.S.Ș. 
SATU MARE 2—0: 85—63
(43—29) și 102—50 (50—30),
C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI 
— METALUL I.M.P.S. C.S.Ș. 
SALONTA 2—0: 104—73
(63—42) și 108—75 (52—38),
POLITEHNICA C.S.Ș. TIMI
ȘOARA — COMERȚUL C.S.Ș. 
TG. MUREȘ: 2—0 85—78
(40—32) și 95—80 (58—40).

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA MULTIPLĂ 
LOTO DIN 7 FEBRUARIE 1988

FAZA I: extr. I: 3 46 90 18 
21 86 76 87 22; extr. a II-a: 66 
19 53 16 5 25 75 10 2.

FAZA a II-a: extr. a III-a: 
32 21 15 38 25 78 53 77 42 ; 
extr. a IV-a: 6 88 89 90 45 8 
62 84 47; extr. a V-a: 31 2 13

(Urmare am pag t)

Alte rez-’ gtel feminin: 200 m 
bras: Hang laomin (R.P. Chi
neză) — 2:26,60 ; masculin :
200 m bras : Vadim Alekseev

DOINA MELINTE, A DOUA PERFORMANȚĂ MONDIALĂ 
PE O MILĂ LA NEW YORK

NEW YORK (Agcrpres). în 
cadrul tradiționalului concurs 
de atletism ..Millrose Games", 
desfășurat la Madison Square 
Garden din New York, atleta 
română Doina Melinte a cîștigat 
proba de o milă, fiind cronome
trată în 4:21,25 — a doua per-

REZULTATE BUNE
MONTREAL. 7 (Agerpres). 

Turneul onen de șah desfășurat 
Ia St. John (Canada) a fost 
cîștigat de americanul Joel Ben
jamin, cu 7 puncte din 9 par ti
de. urmat de Mihai Șubă 
(România) și Rhode (S.U.A.) — 
cu cîte 6,5 p, Ovidiu Foișor 
(România), Barlov, Ivanovici, 
Damianovici (Iugoslavia). Chris
tiansen (S.U.A.). Cernin. Einho- 
ra (U.R.S.S.), Torre (Filipine) 
— 6 p, I-nkiov, Ermenkov (Bul
garia) — 5,5 p etc. Turneul, 
disputat în sistem elvețian, a 
reunit 79 de șahiști.

ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
Vedem bine deci, cota re

zultatelor, fără a învecina încă 
„plafonul olimpic", urcă încet 
dar sigur împreună cu... ju
dețul în ierarhiile sportive 
naționale. Conferind, totodată, 
promisiuni în perspectiva a- 
nilor următori. „Ne străduim 
să adaptăm acțiunile noastre 
de selecție, și în continuare 
pregătirea din secțiile de per
formanță, la cerințele actuale
— ne spunea președintele 
C.J.E.F.S., Mihail Rădulescu. 
în această idee, pentru noi 
cuvîniul de ordine îl constituie
— deocamdată — activitatea 
cu copiii și juniorii, urmînd ca 
elementele cele mai dotate să 
devină baza de mîine a spor
tului călărășean. Și nu numai, 
ci, sperăm, cu contribuții tot 
mai însemnate și in afirmarea 
sportului românesc". Că așa 
stau lucrurile, o dovedesc nu 
doar rezultatele trecute în re
vistă la început, ci și cei peste 
100 000 de participanți la dife
ritele acțiuni ale Daciadei 1987, 
marea lor majoritate fiind re
prezentată de tineretul școlar. Că 
activitatea la nivelul copiilor 
și juniorilor constituie mai 
mult decît un cuvînt de ordine 
(an. fi tentați să rostim chiar 
cuvîntul strategie...) îl do
vedește, dacă doriți, și faptul 
că educația fizică, sportul, pă
trund tot mai insistent chiar și 
în grădinițele județului. Ne 
spunea tovarășa Ra'uca Clej, 
inspectoare generală adjunctă 
la Inspectoratul județean de 
învățămînt : „Avem aproape 
12 060 de copii preșcolari, și 
dorini ca pe cei mai mulți să-i 
cuprindem într-o formă sau 
alta de practicare organizată a 
jocului, a exercițiului fizic. Am 
introdus un program expe
rimental de gimnastică într-o 
grădiniță din Călărași — in
tenționăm să-1 extindem, trep
tat, pină la generalizare. In 
perioada de iarnă un mare 
număr de copii participă la ac
țiuni specifice sezonului, con
cursuri de săniuțe, maratonul 
pe schiuri, iar vara sînt oaspeți 
ai centrelor noastre de în

CURSURI DE PREGĂTIRE
INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN ’[

BUCUREȘTI organizează în fiecare duminică, începînd 5 
din data de 14 februarie, cursuri de pregătire în vederea j 
concursului de admitere. J

Relații suplimentare la secretariatul institutului, din J 
str. Ștefan Furtună 140, telefon 49 53 65 — interior 110. 1

I 
I 
I
I

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
25 28 32 15 58 34; extr. a Vl-a: 
79 56 83 26 86 62 6 50 41; extr 
a vil-a: 36 60 21 43 63 86 57 
82 12; extr. a VIII-a: 37 67 66 
70 45 44 39 56 73. Fond total 
de cîstiguri: 1 730 956 Iei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 7

' FEBRUARIE 1038
1 Come — Fiorentina 1 ; 2. 

Em poli — Internazionale X ; 3. 

(U.R.S.S.) — 2:14,30; 200 m li
ber: Michael Gross (R.F. Ger
mania) — 1:44,14; 1 500 m li
ber: Wang Dali (R.P. Chineză) 
— 15:09,65; ștafeta 4X100 m 
mixt: Elveția — 3:45,71.

I
I

formanță mondială din toate 
timpurile.

Proba similară masculină a 
revenit sportivului irlandez 
Marcus O’Sullivan, cronometrat 
în 3:56,89. în timp ce cursa de 
55 m garduri s-a încheiat cu 
victoria americanului Greg Fos
ter — 7:07.

ALE ȘAHIȘTILOR
VARȘOVIA, 7 (Agerpres). în 

prima rundă a turneului femi
nin de șah de la Varșovia, ju
cătoarele române au obținut 
victorii: Margareta Mureșan a 
cîștigat la iugoslava Zorica Ni- 
kclin, iar Cristina Bădulescu a 
învins-o. ou piesele negre, pe 
marea maestră poloneză Mal- 
gorzata Wiese. Alte rezultate: 
Grazyna Szmacinska — Ivona 
Sweszik 1—0; Brigitte Hof
mann — Ruzka Ghenova remi
ză; Bojena Sikora — Hanna 
Erenska remiză; Van der Mije 
— Anna Lisowskaia 1—0; Ainur 
Sofiova — Zoia Lelciuk remiză.

I 
I
I
I
I

vățare a înotului. Anul trecut, 
de pildă, aproape 3 000 de 
copii au învățat să inoate".

Evident, cum spunea cineva, 
mai e mult pină... departe. 
Dar un lucru este evident — 
mugurii viitoarelor performan
te sint palpabili încă de pe 
acum. Pentru ca ei să înflo
rească, și, mai ales, să dea rod, 
se impune insă ca unele idei 
să fie mai rapid puse în prac
tică, iar altele să depășească 
faza (dăunătoare, susține o 
zicală...) „bunelor intenții", 
trecînd în cea a acțiunilor e- 
nergice, duse pînă la capăt. Și 
ne van permite să reluăm 
chiar cîteva din sugestiile 
formulate cu prilejul amintitei 
Plenare, în raportul prezentat, 
în luările la cuvînt ale unor 
participanți. ori în discuțiile 
purtate cu factori de răspun
dere din C.J.E.F.S. :

— Un sprijin mai substanțial 
acordat de către Inspectoratul 
județean de învățămînt unicu
lui club școlar de performanță, 
C.S.Ș. Călărași, club care — se 
afirmă în referat — nu a mai 
fost controlat și îndrumat din 
anul 1983 ?!

— Organizarea sistematică a 
unor acțiuni de popularizare a 
sportului, demonstrații susținu
te de membri ai unor loturi 
naționale, întîlniri cu sportivi 
fruntași.

— înființarea cit mai curînd 
posibil a unor secții noi, cu 
precădere pentru discipline o- 
limpice (ni se vorbea de inten
ția înființării unei secții de 
haltere pe lingă clubul Oțelul; 
ar fi excelent, apreciem, în 
multe țări marile combinate 
metalurgice au secții de hal
tere extrem de puternice).

— Lărgirea calendarului com- 
petițional cu acțiuni proprii, 
locale, și nu limitarea la cel al 
federațiilor.

Pare mult 7 Am zice că nu. 
gîndindu-ne la pasiunea de 
care i-am. simțit animați pe cei 
ce conduc și activează în 
sportul călărășean.

I
I

I
I
I
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rele A
fese

sezon

O ANTICIPEAZĂ UN SALT CALITATIV
ute, după căde- 
isori, i-am gă- 
i de la Dinamo, 
îtrenorii Mircea 
•’j^Cheran, în 
<^i parcul spor-

Varga, Rodnic, Movilă, Nicolae, 
Anddne, D.umitrașcu, B. Bucur 
— fundași ; Lupu, Lupescu, Bă
lăci, Mateuț, Sabou, Orac — 
mijlocași ; Kăducioiu, Vaișco. 
viei, Mihăescu. Cămătaru, Ti*

in sezonul de toamnă ne- 
unui vîrf de atac dreapta.

țind 
voia
De altfel, schimbul convenit și 
realizat cu Victoria se speră a 
fi în avantajul ambelor echipe. 
Damaschin I avînd — la rîndul

ETAPA A 18-a (duminică 6 martie)
Corvinul
F.C.M. Brașov
F.C. Argeș 
Victoria 
Flacăra Moreni
Otelul
F.C. OH 
Petrolul 
Sportul Stud.

ETAPA A

r „111 i iiiLiiiiiLfi mnuni
im e relevă analiza datelor obiec- 
imul rind cifrele liniei sale de cla- 
pr cum, pe
imarea cl
a aflat in 
ogres față 
Un motiv 
ai ales,

deasupra, a dovedit-o 
in teren, echipa dlna- 
sezonul de toamnă in 
de anul competițional 

Întemeiat de satisfacție 
pentru antrenorul Mircea

referim la bitLanțul 
avem temea să ne 
noastră a acumulat

văr, dacă ne 
lin campionat, 
ilțumlți. Echipa
■e număr de puncte (30) dobindlt 
ea într-un tur de campionat, dintre 
e obținute în deplasare, a înscris 
și a primit numai 12, a expediat 
spre buturile adversarelor tale (cu 

estul de echilibrat între cele din 
acasă — 142 — și acelea din de-

5) ceea ce denotă un spirit ofensiv 
at în joc atit pe teren propriu, 
ă, precum și un plus de eficiență, 
întru aceste realizări este cu atit 
că ținem seama de faptul că eeh-i- 
ontin-uă să treacă printr-un proces 
?are. Sintem însă, totodată, con- 
privința calității jocului și a creș- 
itivitățli internaționale mai avem 
de făcut. In primul r’nd, desigur, 

într-o perspectivă cit mai apro- 
Eormulă d^ echipă stabilă și omo- 
• — în pofida multelor căutări și 
pînă acum — n-am găsit-o încă, 
să formăm și un adevărat lider 

are să-și pună amprenta persona- 
•upra jocului, cum ar putea-o face, 
rescu, Lupu 
it Sub acest 
m se vede, 
tinereții...

sau Mateuț, de la care 
aspect.
continuați să dațl un

— Firește. întinerirea constituie una din tră
săturile definitorii ale procesului de restruc
turare prin care trece echipa noastră. Chiar 
dacă atunci cînd am preluat conducerea teh
nică am apelat și la cițiva jucători cunoscuți, 
cu experiență, am făcuit-o pentru ca lîngă ei 
să crească o serie de jucători tineri, îndeosebi 
din propria pepinieră a clubului. Această nouă 
orientare devenise imperios necesară, deoarece 
Dinamo nu mai avea în rînduriile sale aproape 
nici .un jucător crescut în propria grădină, nu 
mai folosise de ani șl ani nici un junior în 
echipă. Cu satisfacție putem spune aoum că 
Dinamo are în lotul său 12 jucători sub 22 de 
ani. Am promovat și vom continua să promo
văm în echipa mare, cu precădere, tinere ta
lente.din propriul nostru centru de copii și ju
niori, care a devenit deosebit de productiv. 
După cum o dovedește și faptul că echipele de 
speranțe și de juniori ale clubului se află ac
tualmente pe primul loc în competițiile lor.

— Pe planul proprlu-zls al jocului, ce vă 
propuneți pentru sezonul de primăvară ?
— Să dinamizăm și mal mult jocul nostru, 

să-1 sporim gradul de spectaculozitate, dîndu-i 
o tentă eminamente ofensivă. în acest sens, va 
fi necesar să perfecționăm șl relațiile de joc 
în cadrul echipei, oferind posibilitatea apariției 
tuturor jucătorilor de cîmp în fazele de finali
zare. Spre deosebire de campionatul trecut, cînd 
accentul la fructificarea ocaziilor de gol se 
pusese pe Cămătaru, acum va trebui să crească 
eficacitatea flecărud jucător în parte. Sperăm că 
astfel ne vom menține și chiar ridica nivelul 
competitiv în campionat, punând totodată baze 
mai solide viitoarei noastre participări, la toam
nă, într-una din cupele europene, obiectiv pen
tru realizarea 
convingerea.

căruia ne pregătim cu toată

lor. Nu pentru 
lăcut un antre- 
dă (el a și avut, 
in după-amiaza 
e terenul de la 
iru că exerciți- 

din sala de 
li cu mult sirg, 

ut, sub in- 
iattilui antrenor 
ia) fac parte 
lor program de 
îastă perioadă 
ă, în scopul

@ Ca și cele- 
competiție. e- 

aua Ștefan cel 
: la 10 ianuarie 
ledicală. urmată 
enamente de a- 
continuat pre- 
9

și citeva jocuri 
jntăni'na trec-u- 
r 11 jucători ai
și plecați cu 
entative peste 
a dinamovistă 
•” iar simbătă 

l Tîrgu Jiu 
«verin. O Cu 

față de sezonul 
I de jucători cu 
da returul este 
oraru, Stelea, 
iri ; Jercălău,

zile, la Cîm-

IUR1
IIL VULCAN — 

CRAIOVA 2—3 
uarea pregătlri- 
sezon, cele două 
rt un foarte util 
s. Golurile echi- 
r>st Înscrise de 

28) șl Badea 
divizionara A 

Sin. 12), Bîcu 
. i (mln. S8) 

>resp.).
•IEȘTI — A.S-A. 

Dl-3—0 (2—0),
tigat lejer, prin 
i de 
;mta. 32) și Ior- 
. PETROLUL : 
'ancu (Catlnca), 
lușe — Mocanu,
— Țăilnar, Ior- 

IO. balteanu,

Caciureac

ELE — LOTUL 
(1—3), In ca

se le efectuează 
întîlniri tnter- 

IEFA ’90 a sus- 
1 de verificare, 
cu un rezultat 

marcat : Matefl 
nțiu (min. 55), 
i 11 m) respec- 
! și 38) și Țicu

SECAREANU,

BRUARIE» I.A 
rte interesant 
•otat cu „Cupa 
i disputat în 
in orașul de la 
•cipat : Oțelul 
•V.A. Portul și 
litanii. Trofeul 
Dunărea C.S.U. 
coresp.).
IN — CAR-

miș — înaintași.miș — înaintași. Au fost cedați 
altor echipe Stoica (la Rapid), 
Mitici și Cr. Sava (S.C. Bacău) 
ITir’-'i (Ș "'’urii Tg. J'.u). Cezar 
Zamfir (Inter Sibiu) și Da
ma;.- (la Victoria),

lui — posibilitatea de a-și va
lorifica mai bine calitățile în li
nia de atac a noii sale formații. 
© Din păcate, de la startul retu
rului se va vedea nevoit să 
absenteze Cămătaru. Proaspătul

Doar tinerețea și talentul nu ajung; dinamoviștii cunosc bine acest 
lucru, antrenamentele lor desfășurindu-se, fără excepție, in zona... 

„pulsului 200“. Foto: Aurel D. NEAGU
schimbul lui Vaișcovici, care 
constituie, de fapt, singura 
noutate). ® Venirea lui Vaișco
vici răspunde unei necesități de 
joc, echipa dinamovistă resim-

AMICALE
Au
40),

PĂȚI NEHOIU 4—0 (2—0).
marcat : Sălăgean (min. 2 și 
Naghi (min. 60 din lil m) și Săn- 
dulescu (min. 74). (I. ORMENI-
șan, coresp.).

F. C. OLT — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 2—3 (1—2). Au marcat : 
Pena (min. 41), Laurențiu

51).
28), 
rea (min. 56 din 11 m). 
OLT : Gheraslm — FI. Ene, 
Popeseu, Minea, C. Gheorghe 
M. Popeseu, Mihali, Eftîmle, Pis
tol — Pena. Turcu. Au mai ju
cat : Anghel, Olmeneștean, M. 
Anton, Leța, Laurențiu. UNIV. 
CRAIOVA : S. Mateescu — Ne- 
grilă, Ad. Popeseu, Cloroianu, 
Mănăilă — Ciurea, Jrimeseu, Ghi- 
ță — Geolgău, Biță, Baca. Au 
mai jucat : P. Badea, S. Stoi
ca, Bărbuceanu. (Cr. Bughea, 
coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — F. C. MA
RAMUREȘ BAIA MARE 1—1 
(0—1). Au înscris : Cașuba (min. 
69 din 11 m), respectiv Vase (min. 
11). C.S.M. SUCEAVA : BUCU II 
— Cristescu, Ghencean, Breni’>c, 
Ciobanu — Golan, Gafcncu, Buli- 
ga. ȘumuJcnschii — Sfrijan, Ca
șuba. Au mal fost folosiți : Gă- 
lușcă, Buterchi, Popa, Mucilea- 
nu, Susanu, Moraru, Butnaru, Ti- 
mofi, Ungureanu. (I. Mîndrescu, 
coresp.).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — RAPID BUCUREȘTI 0—0. 
Divizionara A a folosit urmă
toarea formație: Toader — Vlad, 
Mustățea. Rada, Bacoș — Dră- 
ghlci, Cîrstea, M. Stoica — Țîră, 
L. Hie. Niea. Au mai jucat : 
Mânu n, Marinescu, Pal, Simion. 
(B. Cristian, coresp.).

posesor al „Ghetei de aur“ s-a 
accidentat la unul din jocurile 
de verificare (fractură la picio
rul sting, pus acum în ghips) 
și a devenit indisponibil pen
tru mai multă vreme. • în 
concluzie, se poate spune 
modul responsabil în 
pregătesc acum toți 
dinamoviști — de la 
tineri pînă la cei mai
— anticipează un sezon fruc
tuos pentru echipa lor

că
secare 

jucătorii 
cei mai 

în virstă

Constantin FIRÂNESCU

’ respectiv 
Bîcu (mln.

(anin.
Biță (min.
30) și Ciu- 

F. C.
A.

19-a
A.S.A. Tg. Mureș 
Univ. Craiova 
C.S.M. Suceava 
Rapid Buc.
„Poli" Timișoara 
S.C Bacău
Dinamo 
Steaua 
„U" Cluj-Napoca

ETAPA A 20-a
F. C. Olt
A.S.A. Tg. Mureș 
Flacăra
F.C.M. Brașov 
Sportul Stud. 
Victoria
Petrolul 
Oțelul 
F.C. Argeș

ETAPA A 21-a
„U“ Cluj-Napoca 
„Poli" Timișoara 
Rapid
Univ. Craiova 
C.S.M. Suceava 
Corvinul 
Steaua 
Dinamo 
S.C. Bacău

ETAPA A 22-a
F.C Olt 
Petrolul 
S.C. Bacău 
F.C.M. Brașov 
Sportul Stud. 
Flacăra 
F.C. Argeș 
Victoria 
A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A 23-a
C.S.M. Suceava 
Steaua 
„U" Cluj-Napoca 
Oțelul
Dinamo 
Univ. Craiova
Rapid 
„Poli" Timișoara 
Corvinul

ETAPA A 24-a 
F.C.M. Brașov 
S.C. Bacău 
Flacăra 
F.C. Argeș 
Univ. Craiova 
Victoria
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul Stud. 
Petrolul

ETAPA A 25-a
„U“ Cluj-Napoca 
Rapid 
Dinamo
Corvinul 
Oțelul
F.C. Olt
Steaua
„Poli" Timișoara
C.S.M. Suceava

— Steaua
— C.S.M. Suceava
— A.S.A. Tg. Mureș
— „Poli" Timișoara
— SC. Bacău
— Rapid
— „U“ Cluj-Napoca
— D'namo
— Univ. Craiova 

(duminică 13 martie)

(0-4) 
(1-3) 
12-1) 
(1-D 
(2-2) 
(1-1) 
'9-1) 
(0-5) 
(1-3)

Flacăra
F.C.M. Brașov
S.C. Bacău 
Sportul Stud.

ETAPA A 27-a
F.C. Olt
Petrolul 
Dinamo 
„U" Cluj-Napoca 
Oțelul
Rapid

— Victoria (1-2) Corvinul
- Flacăra (0-2) „Poli" Timișoara
— Sportul Stud. (2-2) Steaua
- F.C. Olt (0-2) ETAPA A 28-a
— Corvinul (1-2) Dinamo
— F.C. Argeș (2-4) Univ. Craiova
— F.C.M. Brașov (2-0) S.C. Bacău
- Oțelul (2-1) Sportul Stud.
— Petrolul (0-3) C.S.M. Suceava

(simbătă 19 martie) F.C. Argeș
— Steaua (0-5) Victoria
— „Poli" Timișoara (1-D A.S.A. Tg. Mureș
— C.S.M. Suceava (0-0) Flacăra
— „U" Cluj-Napoca (1-D ETAPA A 29-a l
— Dinamo (1-2) Corvinul
— S.C. Bacău (1-0) F.C. Olt
— Rapid (1-0) Tapid
— Corvinul (0-3) Steaua
— Univ. Craiova (0-1) F.C.M. Brașov

(dummică 3 aprilie) 
— Sportul Stud.
— Oțelul
— F.C.M. Brașov 
— Victoria
— F.C. Argeș
- F.C. Olt
— Petrolul
— Flacăra
- A.S.A. Tg. Mureș

(simbătă 9 aprilie)
— Oțelul
— Corvinul
- „Poli" Timișoara
— Steaua
— Rapid
- „U“ Cluj-Napoca
- Dinamo
— C.S.M. Suceava
— Univ. Craiova

(duminică 17 aprilie)
— A.S.A. Tg. Mureș
— Sportul Stud.
— F.C. Argeș
- Petrolul
— Victoria
— S.C. Bacău
— Flacăra
- F.C. Olt
— F.C.M. Brașov

(duminică 24 aprilie)
— Oțelul
— C.S.M. Suceava
- Steaua
— Rapid
- „Poli" Timișoara
- „U" Cluj-Napoca
— Dinamo
— Corvinul
- F.C. Olt

(miercuri 27 aprilie)
— A.S.A. Tg. Mureș
— Victoria
— S.C. Bacău
— Flacăra
— Sportul. Stud.
— F.C.M. Brașov
— F.C. Argeș
- Petrolul
— Univ. Craiova

ETAPA A 26-o
Univ. Craiova
F.C. Argeș
A.S.A. Tg. Mureș
Victoria
C.S.M. Suceava

(duminică 1 mai)
— Dinamo
— Corvinul
— Rapid
— Steaua
— „Poli" Timișoara

După turneul selecționatei de tineret la Atena

MISIA UN VALOROS NIJCLttJ DE TALENTE
DE IA CARE SE AȘTEAPTA ADEVARATA PERFORMANTA

Citeva notații din carnetul antrenorului Mircea Radulescu
Selecționata de 

pornit la un nou

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

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

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

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

(1-2) 
(0-3) 
(2-1) 
(0-1) 
(2-0) 
(0-7) 
(0-0) 
(1-D 
(0-2)

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

„Poli" Timișoara 
„U“ Cluj-Napoca 
Petrolul 
Oțelul

ETAPA A 30-a
Dinamo 
Flacăra 
F.C. Argeș 
„U“ Cluj-Napoca 
Victoria 
S.C. Bacău 
Univ. Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș 
C.S.M. Suceava

ETAPA A 31-a
Petrolul 
Steaua 
Corvinul 
Sportul Stud. 
Oțelul 
F.C.M. Brașov 
„Poli" Timișoara 
Rapid 
F.C. Olt

ETAPA A
Victoria 
S.C. Bacău 
Univ. Craiova 
C.S.M. Suceava 
Dinamo 
F.C. Argeș 
„U“ Cluj-Napoca 
A.S.A. Tg. Mureș 
„Poli" Timișoara

ETAPA A
Petrolul 
Flacăra 
Corvinul 
F.C.M. Brașov 
Steaua 
Otelul 
F.C. Olt 
F.C. Argeș 
Sportul Stud.

ETAPA A
Victoria 
Dinamo 
Univ. Craiova 
C.S.M. Suceava 
„U“ Cluj-Napoca 
A.S.A. Tg. Mureș 
Rapid Buc. 
S.C. Bacău 
„Poli" Timișoara

32-a

33-a

34-a

— Oțelul
— Petrolul
- „U" Cluj-Napoca
- F.C. Olt

i (duminică 8 mai)
— Flacăra
— Sportul Stud.
— C.S.M. Suceava
— Univ. Craiova
— F.C. Argeș
— S.C. Bacău 
— Victoria
— F.C.M. Brașov
— A.S.A. Tg. Mureș 

i (simbătâ 14 mai)
- „Poli" Timișoara 
— Rapid
— Steaua
— F.C.M. Brașov
- „U“ Cluj-Napoca
- F.C. Olt
— Oțelul
— Corvinul
- Petrolul

(duminică 22 mai)
— S.C. Bacău
— Victoria
- C.S.M. Suceava
- Univ. Craiova
- Flacăra
- Sportul Stud.
— Dinamo
— F.C. Argeș
— A.S.A. Tg. Mureș 
(simbătă 28 mai)
- Rapid
— Sportul Stud.
— F.C.M. Brașov
- „Poli" Timișoara
— Petrolul
- Oțelul
— Corvinul
- F.C. Olt
— Steaua

(duminică 5 iunie)
— A.S.A. Tg. Mureș
— Dinamo
- C.S.M. Suceava
— F.C. Argeș
— Univ. Craiova
- Victoria
— Flacăra
- „U“ Cluj-Napoca
— S.C. Bacău

(duminică 12 iunie)
— Sportul Stud.
— Petrolul
- F.C. Olt
- Oțelul
— Corvin' '
— Flacăra
— Steaua
— F.C.M. Brașov
- Rapid

(duminică 19 iunie)
— Univ. Craiova
— Victoria
- „U" Cluj-Napoca
— S.C. Bacău
- Rapid
— Dinamo
— C.S.M. Suceava
- „Poli" Timișoara
— A.S.A. Tg. Mureș

(miercuri 22 iunie)
— F.C. Argeș
- F.C. Olt
— F.C.M. Brașov
— Petrolul
— Oțelul
- Flacăra
— Corvinul
— Sportul Stud.'
— Steaua

Intre paranteze rezultatele din tur

(0-2)
(0-0)
(0-0)
(0-4)

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

(1-2) 
(1-D 
(1-8) 
(0-2) 
(0-4) 
(2-0) 
(1-3) 
(0-4) 
(1-0)

(0-2) 
(0-3) 
(0-2) 
(6-4) 
(1-2) 
(1-D 
(0-4) 
(0-0) 
(1-2)

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

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

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

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

(1-0) 
(0-0) 
(0-4) 
(O-O) 
(1-4) 
(0-2) 
(1-1) 
(0-4) 
(1-4)

tineret a 
drum. E o 

echipă nouă, iar antrenorul ei, 
Mircea Rădulescu, (și el nou la 
acest lot) are notate în carne
tul lui o sumedenie de obser
vații după cele două meciuri 
susținute recent în Grecia. Pri
ma dintre aceste două partide 
s-a disputat in 2 februarie. în 
compania unei selecționate de 
tineret a Greciei, în formare, 
de perspectivă. „Meciul Se în
drepta spre un scor egal — 
declară antrenorul — cînd, în 
min. 75, fundașul central Ma
tei, un jucător fără experiență 
internațională, a făcut henț în 
careu și gazdele au înscris din 
11 m.“. Iată formația utilizată : 
Stelea — Jercălău, Stroia, Ma-

tei (min. 76 Panait), Bejenaru 
— Măstăcan, Stere, Ursea, Cr. 
Sava (miri. 70
Henzel, Timiș.

După numai 24 
disputat al doilea 
de stadionul Karaiskakis, în 
tribunele căruia au luat loc 
circa 8 000 de spectatori. Parti
da s-a încheiat cu victoria e- 
chipei Greciei, 4—2 (2—0), go
lurile „tricolorilor" fiind înscri
se de Stere. „Se impun citeva 
explicații, consideră antreno
rul Mircea Rădulescu. Gazdele 
au aliniat o altă echipă, pe cea 
care a cîștigat grupa europea
nă la care a participat și care 
a depășit Olanda, Polonia, XJn- 
r»rîn ri Cipru, performanță 
deosebită, care se recomandă

Scînteie)

de ore s-a 
med, găzduit 

Karaiskakis, 
au luat

prin ea însăși. Această echipă 
a Greciei a etalat un fotbal 
foarte bun, rapid, tăios, efica
ce. E o formație puternică, al
cătuită numai din titulari în 
prima divizie și care joacă îm
preună de aproape doi ani". E- 
china aliniată în al doilea joc 
a fost următoarea : Voiciiă — 
Jercălău, Stroia. Mati. Panait
— Măstăcan, Stere, Ursea, Cr. 
Sava — Henzel (min. 65 Scînte
ie), Timiș (min. 45 Răducioiu). 
N-a fost folosit nici un jucător
— deși regulamentul permite 
doi — peste 21 de ani!

Care ar fi considerațiile an
trenorului după primele două 
teste ale echipei? Prima dintre 
ele este aceea că jucătorii ia 
care s-a apelat pentru acest 
turneu au suficiente posibili
tăți individuale, dar și muite 
carențe, la unii apărînd și un 
inexplicabil trac (Matei. Scîn
teie). Acțiunea s-a efectuat fă
ră cîțiva dințrei cei mai buni 
jucători ai categoriei de virstă, 
cooptați la celelalte loturi — Sa- 
bău și Lupescu (la lotul A). Ci
că Popeseu (la olimpici). Stă- 
nici (accidentat). Dan t'n*—"■'i 
(’a S‘e?.u'’). Si c’-’t dacă re- 
zultatele înregistrate nu sînt

pozitive, și nu sînt, ciștigul a 
fost acela ai verificării unui 
grup de jucători in perspectiva 
alcătuirii unui „11“ cu adevă
rat reprezentativ, care să adu
că. la acest nivel de virstă, 
prima calificare pentru fotbalul 
românesc. Dar să dăm iarăși 
cuvîntul antrenorului Mircea 
Rădulescu : „Nu cred c-am să 
surprind pe cineva cu ceea ce 
am să spun, dar mi se contu
rează tot mai clar convingerea 
că promoția actuală de jucători 
tineri e la fel de valoroasă ca 
a «cangurilor» și ea are sufi
ciente atuuri pentru a obține și 
performanțele acelei generații. 
Din cadrul acestei promoții se 
poate alcătui un nucleu foarte 
valoros, erata oricînd să urce 
îr familia «tricolorilor» cei 
mari. E și firesc să fie așa, tot 
așa cum firesc e ca selecționa
ta de tineret să obțină și re
zultate pe măsura 
componenților ci".

Să mai menționăm 
cările vor continua, 
curs de perfectare mai multe 
întîlniri în țară si peste hotare.

talentului

că verifi- 
fiind în

Laurențiu DUMITRESCU



„Cupa CarpațH la biatlon

ECHIPA NOASTRĂ A FOST FOARTE APROAPE
DE ON FRUMOS SUCCES INTERNATIONAL

Foarte interesantă cursa de 
ștafetă 4 X 7,5 km din cadrul 
concursului international de 
biatlon „Cupa Carpați". Așa 
după cum se prevedea, lupta 
pentru întîietate avea să se 
dea între sportivii din repre
zentativele României și Ceho
slovaciei (echipierii R.D. 
Cermane. cu excepția Iul 
Maik Dietz, erau foarte tineri). 
S-a plecat toarte tare și pri
mul a sosit în poligon Mihai 
Rădulescu (surprinzător plasat 
în echipa secundă a tării noas
tre). care trage repede și pre
cis. pornind in continuare în 
fruntea plutonului. Vladimir 
Todașcă (România I) a venit 
al doilea și a plecat urmat de 
cehoslovacul Kurik. La a doua 
lor trecere ordinea se menține 
cu Rădulescu la conducere se
cundat de Todașcă, ambii 
trăgînd fără greșeală. în timp 
ce Kurik a executat o tură de 
penalizare și a mărit speranțe
le spectatorilor intr-un frumos 
succes românesc. In schimbul 
doi primul intră în poligon 
Petr Plestil (Cehoslovacia), dar 
în imediata lui apropiere se 
află și reprezentantul nostru 
Imre Lestien. Amîndoi țintesc 
fără greșeală și pornesc o pal
pitantă cursă. La poziția in 
picioare situația se repetă, dar 
pe ultima buclă de alergare 
Plestil reușește să-l întreacă cu 
aproape 20 de secunde pe Les
tien. în schimbul trei echipie
rii reprezentativei noastre mai 
sperau în victorie. Iancu Dia- 
conescu a tras foarte bine, la 
fel ca si adversarul său Ger
hard Arii, dar alergarea ceho

slovacului este . mai eficace și 
diferența se mărește în fa
voarea echipei sale. în ultimul 
schimb lucrurile erau clarifi
cate. Martin Ripl trage și a- 
leargă la fel de bine, iar în 
echipa noastră Sorin Popa 
este foarte precis, dar lent în 
poligon, iar pe traseu rămîne 
cu peste un minut în urma ad
versarului său direct. Este a- 
devărat că văzînd conturîn- 
du-se victoria echipei ceho
slovace, Popa nu a mai dat tot 
ce putea la alergare.

Echipa noastră secundă s-a 
situat în cursă pe locul 3. dar 
Marius Vornicu (căruia i s-a 
rupt cureaua de la armă) a 
comis o greșeală nepermisă 
(aici și antrenorii noștri au o 
vină) și formația noastră a 
fost descalificată, astfel că in 
clasamentul final oficial pozi
ția a treia a podiumului a 
fost ocupată de reprezentativa 
Poloniei. Reprezentativa R-D- 
Germane a sosit pe locul 
patru, dar dintre echipierii ei 
doar Maik Dietz a confirmat 
valoarea sa. trăgînd impecabil 
și realizînd cel mai bun timp 
al zilei dintre toți concurentii.

REZULTATE TEHNICE : 1. 
Cehoslovacia lh 32:32,7 (o tură 
de penalizare). 2. România I 
lh 35:15,0 (0). 3. Polonia lh 
41:23,1 (0), 4. R.D. Germană
lh 42:51,5 (9). 5. Dinamo Bra
șov 1 h 44:49,7 (4), 6. Bulgaria 
2 h 01:02,7 (3).

Paul IOVAN

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM o în concursu-l de 

la Sindelfingen (R.F. Germania), 
Thomas >caonlebe (R D. Ger
mană) a stabilit un nou record 
mondial de sală în proba de 400 
m. cu timpul de 15 35. Proba 
masculină de 60 m a revenit ca
nadianului Ben Johnson — 6,50. 
Alte rezultate, masculin : 60 m 
garduri : Mark McKoy (Canada)
— 7,50 ; săritura în înălțime : 
Cari Thrănhardt (R.F. Germania)
— 2,3ț m ; triplu salt : Hristo
Markov (Bulgaria) — 17,10 m ; fe
minin : o milă : Elly Van Hulst 
(Olanda) — 4:28.08 ; săritura în 
înălțime : Stefka Kostadinova
(Bulgaria) — 2,03 m ; 200 m : Eva 
Kasprzyk (Polonia) — 22,70 • în 
concursul de la Viena, sportivul 
cehoslovac Ivo Krsek a cîștigat 
proba de săritură în lungime cu 
7,70 m. iugoslavul Zeliko Klapicl

(Cehoslovacia) s-a situat pe pri
mul loc la 200 m cu 21,42.

AUTOMOBILISM ft După două 
etape și 36 de probe speciale, în 
Raliul Suediei ue primul loc se 
află echipajul finlandez Markku 
Alen. Ilkka Kivimaki (pe ,,Landa 
Delta HF"). urmat de suedezld 
Stig Blomqvist, Benny Melander 
(„Ford Sierra XR4“).

BASCHET • Selecționata Po
loniei a Întrecut cu scorul de 
92—83 (53—50) echipa Finlandei, 
într-un med disputat la Helsinki, 
pentru preliminariile Campiona
tului European masculin.

CICLISM * Cursa de șase zile 
de la Rotterdam s-a încheiat cu 
victoria cuplului Danny ‘Clarke 
(Australia) — Anthony Doyle 
(Anglia). Pe locul secund, la un

a trecut primul linia de sosire în 
cursa de 400 m cu timpul de 
47,30. iar sprinterul Jirl Janusek

SURPRIZE ÎN TURNEUl 
CELOR 5 NAȚIUNI IA RUGBY!

LONDRA, 7 (Agcrpres). în 
competiția internațională de 
rugby „Turneul celor 5 națiuni", 
echipa Tării Galilor a învins în 
deplasare (la Londra) cu scorul 
de 11—3 (0—0) formația An
gliei, în timp ce la Edinbourgh 
selecționata Scoției a surclasat 
cu 23—12 (11—6) echipa Fran
ței.

CUPA DAVIS
COPENHAGA (Agerpres). — 

La Aarhus (Danemarca), după 
prima zi a meciului de „Cupa 
Davis" dintre echipele de te
nis ale Danemarcei si Spaniei, 
jucătorii tării gazdă conduc cu 
scorul de 2—0. Rezultate tehni
ce: Michael Tauson ■ — Sergio 
Casai 6—4 6—3. 6—2: Morten 
Christiansen — Emilio Sănchez 
5—7, 2—6, 6—4, 6—3 6—4.

• Tot în grupa mondială a 
competiției, la Delhi, echipele 
Indiei si Iugoslaviei se află la 
egalitate: 1—1 după prima zi.

AUCKLAND. 7 (Agerpres). — 
în sferturile de finală ale tur
neului feminin.de tenis de la 
Wellington s-au înregistrat ur
mătoarele rezultase: Patty Fen- 
dick (S U.A.) — Simone Schil
der (Olanda) 6—1.6—3: Katrina 
Adams (S.U.A ) — Terry Phelns 
(S.U.A.) 6—2 2—6 7—5: Jill
Heterington (Canada) — Gret
chen Magers (^ U.A.) 6—4 6—3: 
Anne Minter <Australia) — Be
linda Cordwell (Noua Zeelan- 
dă) 6—4 4—6 6—3.

PATINAJUL ARTISTIC ÎN LAJA UNOR REMANIERI STRUCTURATE?
La această oră, patinajul 

artistic, unul dintre momentele 
de mare emoție estetică ale 
J.O. de la Calgary, ilustrează 
cel mai bine ideea că pentru 
a progresa, orice sport trebuie 
să țină pasul cu necesitățile 
mereu reînnoite ale societății

mă de această mare perfor
meră a zilelor noastre care 
este Katarina Witt. La tcAte 
marile competiții internațio
nale din 1986 încoace, sporti
va din R.D G. s-a clasat, la 
impuse, a doua său mai jos, 
reușind apoi, doar cu prețul

BREVIAR OLIMPIC
• știți ce este Chinook? Un vînt cald (asemănător phOnulul 

elvețian) care topește totul, o dată la cîțiva ani, chiar în pe
rioada In care se vor desfășura Jocurile Olimpice de iarnă. 
Atunci cînd bate, nimic nu-i poate rezista, meteorologii aflr- 
mlnd că el este cauzat de un strat de aer cald, aflat la cîteva 
sute de kilometri Înălțime, dar care atinge uneori temperatura, 
Incredibilă, de 120 de grade Celsius. Ce se va întlmpla cu 
Întrecerile in cazul stîrnlrli chlnook-ulul 7 Să mal vedem : 
deocamdată, zăpada a căzut din belșug pe pantele Munților 
Stîncoși și in apropierea lor...

• La întrecerile de patinaj viteză din cadrul Olimpiadei de 
la Calgary, vor participa șl 12 sportivi din UNIUNEA SOVIETICA. 
Printre aceștia se numără cunoscuțll campioni Igor Jelezovski, 
Aleksandr Klimov, Dimitri Bocikarev, Nikolai Guleaev șl Ser- 
ghel Forkicev.
• SUEDIA va participa cu un lot de 76 sportivi șl sportive 

ce vor lua startul In 8 din cele 10 discipline înscrise In pro
gramul competiției. Printre cei selecționați se numără cunos- 
cuțli schiori fondlști Thomas Wassberg, Gunde Svan șl pa
tinatorul de viteză Thomas Gustafson, Învingător la recentul 
campionat european.

umane, in general. Mai pre
cis. acest balet pe gheată e 
gata să renunțe la ceea ce 
continuă să nu fie artă în si
ne : figurile impuse. Așa 
spun multe dintre personali
tățile care au făcut patinajul 
de astăzi, dar problema este 
susținută pe tapet mai cu sea-

SCURT • PE SCURT
tur de ciștigători, s-a clasat pe
rechea Teun van Vllet (Olanda) — 
Roman Hermann (Liechtenstein). 
• „Costa del Sol", ce se desfă
șoară in Spania, a continuat cu 
etapa a doua, cîștlgată la sprint 
de rutierul Italian Giuseppe Sa- 
ronnl, care a parcurs distanța de 
164 km In 4h 08:52. In clasamen
tul general conduce olandezul 
Van Hooydonck, urmat la patru 
secunde de spaniolul Miguel In- 
durlan.

VOLEI o La Amsterdam, In 
competiția de calificare pentru 
turneul olimpic masculin, echipa 
Olandei a întrecut cu scorul de 
3—1 (4—15. 15—10, 16—14, 15—6),
selecționata R.P. Chineze, în 
timp ce formația Belgiei a dis
pus cu scopul de 3—0 de repre
zentativa Venezuelel.

unor mari eforturi, mai cu 
seamă în programul liber, să 
recupereze diferențele și să 
intre, așa cum de altfel meri
ta, in posesia titlurilor euro
pean ori mondial. O dată în
să, în 1986, a pierdut titlul lu
mii în fața americancei Debbie 
Thomas, căci diferența de la 
„impuse" a rămas de... netre
cut. Evident, deci, ca evolu
țiile sale libere să fie marcate, 
oricum, de greaua moștenire 
din prima fază a concursu
rilor, fiind o sursă de stress 
în plus. Sau, altfel spus, o 
frînă In calea frumuseții în
seși a acestui sport.

Evident că la recentele C.E. 
de la Praga. Juita Muller (din 
„argumentația" căreia fac par
te Gabrielle Seifert, Jan Hoff
mann, Anette Poetsch și... Ka
tarina Witt) să se numere 
printre vocile cele mai puter
nice șl mai autorizate care 
s-au ridicat împotriva „impu
selor": „îmi pierd timnul în- 
vă(înd pe cei foarte tineri să 
evolueze la exercițiile obliga
torii. Dar patinajul este o ar
tă. Pentru a-i oferi o identi
tate certă e obligatoriu să se 
suprime această încercare inu
tilă". Canadianul Toller Crans-

Sovie-ticul Aleksandr Fadeev, 
recentul campion al Europei, 
și-a depus candidatura și pen
tru cucerirea titlului olimpic- 
ton, și el un artist al gheții, 
privește problema dintr-un alt 
punct de vedere : „Impusele 1 
Nu sînt -“gustate- de tele
spectatori. Or. acum, televi
ziunea este totul in sport". 
Iar specialista sovietică Tama
ra Moskvina are o idee care 
ar putea tmpăca și pe inova
tori, și pe tradiționaliștii ca
re susțin, totuși ro’ul 
selor" în perfectionarea tehni
că obligatorie a patinatori
lor : „Eu aș suprima etapa 
impuselor la categoria senio
rilor, inlocuind-o cu una co
regrafică. Juniorii mai au încă 
nevoie de studiu".

Sigur, pînă la Olimpiada 
albă de la Calgary nici o mă
sură de abolire a „impuselor" 
nu poate fi luată. E sigur în
să că, deja criticate serios la 
„europenele" 1988, de la Pra
ga, exercițiile impuse își vor 
demonstra, o da*ă în bins, ’a 
Jocurile Olimpice de iarnă, 
statutul parazit. Anticipata 
lipsă de int?“es vizav! -'n va 
constitui încă o probă la do
sarul supus următorului Con
gres al federației internațio
nale de resort în vederea re
nunțării la proba „geometriei 
inutile". *

Radu TIMOFTE

Tur de orizont in campionatele naționale

LA RETROGRADARE!Franța: MATRA LA TITLU, SAIMT-GERMAIN
Faptul că Monaco, o singură 

dată campioană și, de regulă, 
o echipă de locurile 5—6, a ter
minai, turul nu doar ca lideră, ci 
și cu 3 puncte avans, e socotit 
în Franța ca o surpriză. Numai

Unpierrez (Matra) Țigana
(Bordeaux) în luptă pentru ba

lon șl pentru... titlu I

pe jumătate însă, întrucît antre
norul Arsdne Wenger (care l-a 
înlocuit pe Ștefan Covaci, com
patriotul nostru trecînd con ilier 
tehnic) a beneficiat și de servi
ciile englezilor Hoddle (de la 
Tottenham) și Hateley (de la Mi
lan) care au fost „purtătorii de 
cuvînt" ai unei formații și așa

plină de internațio>nali, precum 
Ettori. Amoros, Battiston și Fo- 
fana (Câte d’Ivoire). Dacă Bor
deaux, campioana en titre, cu 
Dropsy, frații Vujovicl, Țigana, 
Tour6 și Fargeo-n, a ținut ritmul, 
fiind bine plasată în perspectiva 
returului, în schimb Olympique 
Marseille și. mal ales, Paris 
Saint-Germain au evoluat departe 
de așteptări, echipa pariziană pă- 
rînd chiar sortită retrogradării ! 
Marseille a acuzat, se apreciază, 
,o îmbătrînire a stilului" („l’Equl- 
pe“). explicabilă pînă la un punct 
și prin aceea că jucătorii ei de 
bază, în principal Forster (care a 
renunțat la aparițiile în repre
zentativa vest-germană), Genghi- 
nl. Giresse îl Papin, au trecut de 
30 de ani. Noul venit Allofs s-a 
străduit să imprime o notă de 
vioiciune unui angrenaj mal de
grabă „uzat", 1 s-a alăturat și 
Franck Passi (a nu se confunda 
cu Gerald Passi, internaționalul 
lui Toulouse), dar beneficiul a 
fost cel mai adesea minim. La 
P.S.G., „morișca" antrenorilor 
s-a repercutat asupra evoluției e- 
chipei. care a coborît încet, dar 
sigur ! Ultima formulă găsită de 
conducerea clubului. Houllier — 
Mombaerts, formată de fapt din 
tehnicieni (la un moment dat) 
concediați spre a fi... readuși 
(după ce a căzut proiectul anga
jării lui. Cruyff). nutrește încă 
nădejdi de supraviețuire, pe 
..cartea de vizită" a lui P.S.G. 
figurînd totuși cîteva nume de 
primă mărime (Bats, Poullain. 
argentinianul Calderon etc).

La capitolul ascensiuni. Saint 
Etienne, cu cel mai productiv a- 
tac deși jucătorul cel mai re
putat al formației este fundașul 
Sivebaek (danez transferat de la

Manchester United), Auxerre, 
unde antrenorul Guy Roux nu 
s-a dezmințit, promovînd mulți 
tineri, și — întîi și întâi — Ma
tra R.C. Paris (fo-stul Racing 
Club), aceasta din urmă cu velei
tăți la titlu ! Cînd se scrie, în 
presa franceză, despre „saltul" 
neașteptat al Matrei (anul trecut 
la retrogradare), elogiile nu se 
îndreaptă atât spre jucători, cu 
toate că unii sînt de valoare ri
dicată (olandezul Silooy, Luis 
Fernandez, care a preluat bande
rola de căpitan al „naționalei" 
de la Platini, uruguayanul Fran- 
cescoli), cît spre Artur Jorge, 
tehnicianul (care a cîștigat cu

★ ★

CLASAMENT
1. Monaco 24 14 7 3 35-15 35
2. Bordeaur 24 13 6 5 31-19 32
3. Matra R.C 24 11 10 3 30-22 32
4. St. Etienne 24 12 4 8 36-35 28
5. Auxerre 24 8 11 5 21-13 27
6. Canne 2^ 9 8 7 28-28 26
7. Montpellier 24 9 7 8 34-26 25
8. Marseille 24 10 5 9 31-28 25
9. Nantes 24 8 8 8 31-27 24

10. Metz 24 11 2 11 29-26 24
11. Toulon 21 7 9 8 23-17 23
12. Laval 24 9 5 10 29-24 23
13. Niort 24 9 4 11 24-26 22
14. Toulouse 24 8 6 10 20-29 22
15. Lille 24 7 7 10 22-21 21
16. Nice 24 10 1 13 25-32 21
17. Lens 24 8 5 11 25-39 21
18. Paris St. G. 24 7 4 .3 22-33 18
19. Brest 24 5 7 12 21-35 17
20. Le Havre 24 4 6 14 22-40 14

Porto C.C.E.) competent și, încă 
mai mult, „surd" la capriciile ve
detelor, pe care, după o expre
sie din revista „Onze", ,,i-a pus 
La muncă și, după aceea, i-a... 
pus la muncă I".

Ovidiu 1OANIȚOAIA

★
• „Cupa intercontinentală afro-asiatică" 

Zamalek Cairo care a întrecut cu scorul 
poneză Furukawa. Au marcat Nassar și Hamid.
• în continuarea turneului pe care îl întreprinde în R.P. Chineză, 

Dinamo Kiev a întîlnlt la Changsha o selecționată a provinciei 
Hunan, de care a dispus cu scorul de 2—0.

• La Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), în meci contînd pentru 
preliminariile Campionatului Asiei, echipele R.P. Chineze și R.A. 
Yemen ău terminat la egalitate : 0—0.
• „Cupa Jawaharlal Nehru1 

cu victoria echipei U.R.S.S., 
consecutiv trofeul. în finala 
trecut cu scorul de 2—0 (1—0)
• în finala turneului de la Monte Carlo formația Franței a 

îfitrecut cu scorul de 2—1 (1—1) 
locul 3, selecționata Elveției a 
Austriei.

9 Rezultatele etapei a 18-a 
Fiorentina 1—0 ; Empoli — Inter 1—1 ; Pescara 
Torino — Ascoli 2—1 ; Verona — Sampdoria 3—1 ; Milan — Cesena 
3—0 ; Roma — Avellino 0—0 ; Napoli — Pisa 2—1.

Pe primele locuri în clasament: 1. Napoli 31; 2. Milan 27; 3. Roma 24.
H în campionatul scoțian de fotbal, echipa Glasgow Rangers a 

învins în deplasare cu 2—1 pe Aberdeen, Celtic a cîștigat cu 1—0 la 
Motherwell, iar Dundee United a dispus cu 2—0 de Morton.

a revenit echipei egiptene 
de 2—0 (0—0) formația ja-

_ : o—o.
‘ s-a încheiat în orașul indian Sillgurl 
care cucerește pentru a patra oară 

competiției, fotbaliștii sovietici au In
formația Poloniei.

echipa Marocului. în meciul pentru 
învins cu 2—1 (1—0) reprezentativa

a campionatului italian : Como - 
Juventus 2—0
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