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ÎNOTĂTOARELE noastre-im același

VICTORIILOR
Alte succese In Franța și R.F.G , noi starturi - la Berlin și Bonn
Despre înotul românesc conti

nuă să se vorbească. Și mult, și 
extrem de favorabil. Fetele 
noastre mențin un ritm ridi
cat, așa cum se și cuvine în 
cazul unor protagoniste ale se
zonului : după victoriile de 
dincolo de ... oceane (patru la 
număr în S.U.A., nouă în Aus
tralia), a venit ora concursuri
lor pe bătrînul continent.

în Franța, la Cannes, Tama
ra, Luminița, Stela, Livi'a, Anca 
și Andreea au „monopolizat" 
podiumul competiției din pisci
na locală de 25 m, cum remar
cau specialiștii și, deopotrivă, 
presa.

La Hamburg, în R.F.G., unde 
disputele au avut loc în bazin 
de dimensiuni olimpice, ău fost, 
cu totul, șapte izbînzi româ
nești. Pe lingă cele trei deja 
consemnate în coloanele noas
tre .(Tamara Costache la 50 m 
liber. Anca Pătrășcoiu la 50 m 
spate, ștafeta de 4X50 m liber), 
antrenorul Mihail Gothe ne-a 
mai anunțat, într-o convorbire 
telefonică, remarcabilele curse 
făcute de Luminița Do
brescu la 200 m liber, reșițean- 
ca fiind cronometrată în 2 mi
nute și 83 de sutimi de secun
dă, de Livia Copariu la 100 m 
liber — 56,44 pentru sibiancă, 
de băimăreanca Stela Pura la 
400 m liber, cu un timp de 
4:15,22, și de cvartetul la mixt 
— 4:20,08 după schimburile Pă
trășcoiu — Costache — Copa
riu — Dobrescu. Ca să nu mai 
vorbim de alte locuri fruntașe, 
deși o poziție secundă, precum 
a Ancăi la 200 mixt (2:18,16) 
sau a Liviei la 50 m fluture 
(28,65, după un „nume" în na- 
tație, olandeza van Bentum), 
continuă să însemne o perfor
manță...

Din nou în Franța, de astă 
dată în piscina (25 m) Boulog-

h DAC) APA 3 Prezentă permanent in competifia națională

O SPARTAC BUCUREȘTI A FOST SI DOREȘTE’ » »
SĂ RĂMÎNĂ 0

1

Spariac București, asociația 
sportivă a lucrătorilor din re
țeaua comercială a Capitalei, 
nu își dezminte preocupările 
pentru antrenarea maselor în 
practicarea sistematică, organi
zată a exercițiului fizic, tu
rismului și unor discipline, 
după aptitudini sau preferințe. 
Iată o realitate care a marcat, 
cu toată convingerea, acțiunile 
inițiate în sportul pentru toți 
de către consiliul acestei aso
ciații sportive (președinte, AI. 
Chiș, secretar, prof. I. Iaru), de 
cele mai multe ori chiar la 

• Bilanț semnificativ in 
Turismul, disciplină cu o 
tivâ © Mugurii performanței, mai ales prin te
nisul de masă O Disponibilități care anunță noi 

împliniri

ei. A re- 
bogat pro- 
inscris sub 
concretizat

sugestia membrilor 
zultat de aici un 
gram competițional 
însemnele Daciadei, 
cu sprijinul întotdeauna prompt 
al conducerii Ministerului Co
merțului Interior (prin orga
nismele în subordine), Consi
liului Municipal București al 
Sindicatelor și Consiliul Muni
cipal București pentru Educa
ție Fizică și Sport.

Ce reprezintă. în fapt, acest 
bilanț? O prezență masivă la 
campionatul pe asociație, por-
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ne-Billancourt, la sfîrșitul săp- 
tămînli trecute. Și din nou suc
cese ale fetelor noastre, într-o 
întrecere al cărei nivel ridicat 
este atestat, printre altele, de 
rezultate ca 1:44,14, egal cu cea 
mai bună performanță mondială 
la 200 m liber, stabilită de ce
lebrul Michael Gross. In prima 
zi au cîștigat cum s-a anunțat, 
Dobrescu la 200 liber, și ștafeta 
de 4X100 mixt. Ieri, am aflat 
de alte noi succese românești. 
De unul așteptat — Stela Pura 
la 400 liber, cu 4:08,05, de unul 
surprinzător, al Andreei Si- 
ghiarto (surprinzător mai cu 
seamă prin timpul băimărencei, 
coborîtă întîia oară sub 4:50. 
pînă la 4:44,11 pe 400 mixt — 
record de junioare). Luminița 
Dobrescu s-a impus și la 100 m 
liber. în 54,98, Copariu sosind 
a treia — 55,00, după Meissner 
(R.D.G.) 55,05, iar Stela Pura 
a mai terminat victorioasă și în 
cursa de 200 tn fluture, cu 
2:09,63. Anca Pătrăș'coiu a ur
cat, de asemenea, pe prima 
treaptă a podiumului, grație 
timpului de 2:15,36 pe 200 m 
mixt. Dinamovista bucureștea- 
nă a reușit la 200 m spate un 
nou_ record național — 2:11,61,
clasîndu-se a treia, după cu
noscuta Zimmermann (R.D.G.) 
2:09,45 și după Egerszegy (Un
garia) 2:11,02. A completat ta- 

de 
de' 

pe re
al ma
să ex- 
aceste 
admi-

belul victoriilor cvartetul 
4X100 m liber. O seamă 
victorii care l-au făcut 
dactorul de specialitate 
relui cotidian francez 
clame: ,încă o dată, 
românce merită toată 
rația 1“

Și mai sînt, două mari con
cursuri, Berlin și Bonn, de unde 
așteptăm" — e firesc să aștep
tăm I — tot vești bune.

Geo RAEȚCHI

ASOCIAȚIE SPORTIVA DE FRUNTE
nind de la nivelul grupelor 
sindicale, adică al cercurilor 
sportive, pe parcursul a 14 în
treceri de șah și popice, tenis 
de masă și volei, tenis și ori
entare turistică și — firește — 
de fotbal, care deține întîieta- 
tea în ordinea preferințelor. 
O participare masivă a fost de 
semnalat și la nivelul Capita
lei, într-o suită de competiții 
omagiale sau tradiționale, cu 
poziții notabile (14 locuri I, 12 
locuri II și 16 locuri III); apoi, 
la finala republicană a „Cupei 
Comerțului". întrecere pe ra-

activitatea de masă • 
puternică tentă educa-

mură de producție, organizată 
de Comitetul Uniunii Sindica
telor Comerț-Cooperație-Tu- 
rism, anul trecut la a 12-a edi
ție și pe care reprezentanții 
lui Spartac București au în
cheiat-o pe locul I. Nota bene: 
pentru a 7-a oară.

Mai rodnică, în raport cu alți 
ani. a fost și activitatea turis
tică de masă, mijloc de educa
ție patriotică, de cunoaștere a 
trecutului istoric al poporului 
nostru, precum și a impună
toarelor realizări pe care

Primul record atletic indoor

MINA ASTAfti (Steaua),
1,93 m IA ÎNĂLȚIME

Conform unei hotărîri a 
Federației Internaționale de 
Atletism, cele mai bune per
formanțe stabilite pe teren a- 
coperit dobîndesc, din acest 
sezon, valoare de record, fi
ind recunoscute ca atare pe 
plan internațional.

Și iată că la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, Ia Bacău, în 
cadrul fazei de zonă a Cam
pionatului Republican de sală, 
pentru juniori I, atleta Alina 
Astafei (Steaua) ă stabilit — 
după cum ne anunță cores
pondentul nostru S. Neniță —< 
primul record republican atle
tic de sală, trecînd Ia săritura 
în înălțime peste ștacheta ri
dicată Ia 1,93 m, rezultat su
perior celor 
senioarelor 
nelia Popa, 
relor I (1,86 
fel, 1986).

mai bune ale 
(1,91 m — Cor- 

1977) și junioa- 
m — Alina Asta-

După „Cupa Carpați** la biatlon

COMPORTĂRILE BUNE LA TESTE SE CER

CONFIRMATE IN MARILE COMPETIȚII
Desfășurată zilele trecute pe 

Valea Rîșnoavei, într-o Orga
nizare perfectă, „Cupa Carpați" 
la biatlon a beneficiat din plin 
de excelentele condiții de în
trecere oferite de cocheta și, 
moderna bază a A. S. Armata.

1■
România socialistă Ie-a înfăp
tuit în perioada cea mai lumi
noasă din milenara ei Istorie, 
Epoca NICOLAE CEAUȘESCU. 
Pe itinerare dintre cele mai 
diverse, care au străbătut în
treaga țară, aproape 20 000 de 
oameni ai muncii s-au bucurat 
de satisfacțiile ce le oferă că
lătoriile, odihna activă.

în alte două direcții. Spar
tac București 
asemenea, tot 
în extinderea 
gimnasticii la

a înregistrat, de 
atîtea reușite: 
și consolidarea 
locul de muncă
Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2-3)

Iată eă din nou patinoarul 
23 August din Capitală a fost 
o gazdă primitoare pentru iu
bitorii sporturilor pe gheață. 
Afluență de public și mult en
tuziasm în tribune (unde au 
luat loc aproape 3000 de copii 
și părinți); aceeași emulație și 
pe oglinda patinoarului, pe 
care au alunecat mai bine de 
250 de tinere speranțe ale pa
tinajului — artistic și de vite
ză — ori hocheiului nostru. 
„Teatrul" acțiunii fiind festi
valul pe gheață organizat 
minică, de data aceasta de 
tre CEFS al sectorului 2. 
neînțeles, la acest punct se 
vine să amintim însemnata 
contribuție adusă la reușita în
tregii acțiuni de către clubu
rile CSS 2, CSS Steaua, CSS 
Triumf, ca și de asociațiile Me
canică Fină și ICEMENERG.

Un frumos dialog s-a purtat

du
că- 
Bi- 
cu-

(Continuare In pag. 8-3)
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Instantaneu în... alb pe luciul ghefii le la Patinoarul „23 August* 
din Capitali Foto : Aurel D. NEAGu

Polonia 
Bul- 
mai

pre- 
an 

exa^

Pentru biatloniștii noștri com
petiția a constituit un Impor
tant test efectuat în dispută 
directă cu unii dintre cel mai 
buni sportivi din R.D. Germa
nă, Cehoslovacia și C-‘ 
(echipierii din formația 
gariei au avut o valoare 
scăzută).

De la început trebuie să 
cizăm că sportivii noștri 
absolvit cu bine șl acest 
men, dar s-a ajuns, se pare, la 
situația că aceștia trec cu brio 
toate testele, dar atunci cînd 
concurează în competiții de an
vergură rezultatele sînt nesatis
făcătoare. Antrenorii lotului 
nostru au acuzat, aproape me
reu, eficacitatea scăzută în po
ligon a elevilor lor, cu toată 
suita de penalizări și clasări 
nesatisfăcătoare. Se spune că 
biatloniștii români pierd prea 
mult timp cu tragerile, dar, 

SPORTIVII ROMANI AU PLECAT
LA J. O. DE IARNA

Ieri a plecat spre Calgary delegația sportivilor români 
participant! la cea de-a XV-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de iarnă. Ei vor lua parte la întrecerile de schi fond, schi 
alpin, patinaj și sanie feminin și la bob 2 și 4 persoane. 
O delegație tînără. de la care așteptăm continuarea pro
greselor realizate în ultimele sezoane de disciplinele ghețli 
și zăpezii din tara noastră. Urăm succes reprezentanților 
sportului românesc 1

........■ . ...

la patinaj artistic : de la „nodule- 
țul" de numai 5 ani. - numit 
ștefan Angheiuță (căruia îna& 
nu i-au lipsit nici costumed 
de mare ținută, nici... papio
nul), pînă la de acum consa
cratul Corțjel Gheorghe — ale 
cărui execuții sînt tot mai si
gure, mai șlefuite parcă, de la 
o apariție la alta. Grația si 
frumusețea s-au întîlnit si la 
evoluțiile patinatoarelor; fie 
că a fost vorba de Crenguța 
Alccu, Fabiola Vlșinoiu, Mari
na Bclu, Nicoleta Cimpoeșu 
sau de campioana tării Anca 
Cristescu, am fost plăcut im
presionați de gradul sporit al 
dificultății exercițiilor. de a- 
companiamentul muzical, ori

Teodora OLARU

iată, la „Cupa Carpați" am 
cronometrat, împreună cu cîțL- 
va specialiști ai federației, 
timpul pierdut in poligon de 
majoritatea biatloniștilor din 
concurs. Cel mai rapid s-a do
vedit Mike Dietz din prima re
prezentativă a R. D. Germane 
(fost campion mondial de ju
niori), care de la intrarea în 
poligon, cu efectuarea trageri
lor și ieșirea din poligon con
suma, în general, în jur de 20 
de secunde. Deci eficacitate 
foarte bună, plus rapiditate în 
execuție. Cum s-au prezentat 
sportivii noștri ca ritm de exe
cuție ? Aproape la fel de bine. 
Lui Vladimir Todașcă i-au tre
buit doar 5 secunde în plus,

Paul IOV AN

(Continuare In pag a 4-a)
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Cu cit curge mai multă 
sudoare la antrenamente, cu 
atit mai ușor va fi tn tim
pul de ioc. Așa gîndesc și 
rugbyștii dinamovișd. actua
lii ocupând al poziției se
cunde tn clasamentul* turu
lui campionatului republican, 
care — iată — se pregătesc 
cu sîrg și pe zăpadă Mircea 
Paraschiv. Cornel Popescu. 
Raoul Semen (tn fotografie, 
printre altW vor să fie la 
înălțime la reîntilnirea (o- 
ficială) cu balonul oval...

Foto : Aurel D. NEAGU



Duminica a fost 
măvară in orașul 
hova. Zi frumoasă,

zi de 
Slănic

cu

Duminică, la Slănic Prahova

ALEARGA, PENTRU SANÂTATE!"
COMPETITORI DE TOATE VÎRSTELE

_ ________ , mult 
soare, cu numeroși atleți veniți 
din toată țara la startul unei 
populare și tot mai îndrăgite 
întreceri organizate sub gene
ricul Daciadci : „Aleargă pen
tru sănătate". Competiția, pri
ma din acest an, a reunit pes
te 700 de concurenți din 25-de 
cluburi și asociații sportive, re
prezentanți ai județelor Bra
șov, Buzău, Ialomița, Prahova, 
Neamț Sălaj, Teleorman, mu
nicipiul București etc. Dumini
că, însă dealurile din vecină
tatea acestui oraș minier jnai 
păstrau încă mantiile de zăpa
dă De aici și invitația gazde
lor de a se alerga într-una din 
uriașele săli ale „Palatului sub
teran de sare", cu pistă de 
atletism amenajată la 210 m 
adîncime, cu peste 3000 de spec
tatori, oameni ai muncii din 
orașul Slănic Prahova, ori din 
alte localități, aflați aici la o- 
dlhnă și tratament.

întrecerea, la înălțime, orga
nizată de C.N.E.F.S. (prin Fe
derația Română de Atletism), 
C.J.E.F.S. Prahova și C.O.E.F. 
Slănic, a fost deschisă tuturor 
iubitorilor de mișcare, 
sport. Au participat, vrem 
spunem, și pionieri (cel 
tînăr concurent — Cătălin 
ban, 8 ani), și vîrstnici (Anton 
Ionescu, 
la U.R.B.I.SJ. 
așadar 
un tur 
surind 
copii 
(C.S.Ș.

de 
să 

mai 
Șer-

ambii de 
concurat, 

de vîrstă, 
pistă mă- 

Primii clasați : 
1!,!~ Cazemir 

Valentin 
Bratu (C.S.Ș. Hîrtoapele — Te
leorman) ; copii I : Cosmin 
Enescu (A.S.P.T.T. SlănicH ju
niori III : Adriana Mihai 
Slobozia),, Marian Meșcă 
Rm. Sărat) ; juniori II : 
Olaru (P.T.T. Slănic), 
Bălașa (C.S.Ș. Ploiești);
I • Adriana Grigore (i 
București), Nicolae
(C.S.Ș. Slobozia) ; seniori : Mar
gareta Ghile (Armătura Zalău),

78 de ani,
S-a 

pe categorii 
(subteran) de 
800 m 
II : 
P.

Otilia
Neamț),

(C.S.Ș.
(C.S.Ș. 
Letitia
Daniel 
juniori 

(Olimpia 
Cîntăbine

Aurel Toader (A.S. Construcții 
București).

A fost un concurs deosebit 
de frumos, de disputat, în 
unele probe cu peste 100 de 
concurenți pe linia de plecare. 
Este meritul tinerilor și vîrstni- 
cilor care s -au pregătit pentru 
această primă reuniune a anu
lui a tot mai popularei întreceri 
„Aleargă pentru sănătate". Este, 
însă, și dragostea, competența 
celor care au contribuit la buna 
desfășurare a acestei atrăgătoare 
competiții : Constantin Meșteru, 
primarul orașului Slănic Praho
va, președintele Comisiei de or
ganizare, Victor Firea, direc
torul concursului, Nicolae Io- 
neșet., președintele C.O.E.F.S. 
Slănic Prahova, Gheorghe Mu- 
șat, Marcel Popescu, din comi
sia de organizare a competiției.

„Cupa orașului Slănic Pra- 
hova11 la atletism, desfășurată 
concomitent cu întrecerea
mintită, a fost cîștigată, pe 
echipe, de atleții gazdă. (V. Tf.)

a-

HANOBALIȘTII SE PREGĂTESC 15 ECHIPAJE AU
IN PREAJMA

RELUĂRII CAMPIONATULUI
• IN ORGANIZAREA CLU

BULUI UNIVERSITATEA din 
Cluj-Napoca a avut loc, timp 
de trei zile, un turneu mascu
lin de handbal cu participarea 
divizionarelor A .,U“ C.U.G. 
Cluj-Napoca, Dinamo Brașov, 
Metalul Bistrița și A.S.A. Elec- 
tromureș Tg. ăMureș. Obținînd 
cite două victorii fiecare și cite 
un „egal". DinamO Brașov și 
formația gazdă (cu cîte 7 p fie
care, departajate la golaveraj), 
au ocupat locurile 1 și, res
pectiv, 2 în clasamentul final. 
Pe locurile următoare: 3.
Metalul Bistrița. 4. Elebtromu- 
reș Tg. Mureș. Golgeterul tur
neului : Dan Botorce („Uni
versitatea") cu 27 de goluri 
marcate (Nu.șa DEMIAN). • ȘI 
FORMAȚIA DIVIZIONARA 
A.S.A. BUZĂU a organizat un 
turneu amical. Clasament final: 
1. Steaua (28—26 cu Dacia Pi
tești, 20—19 cu A.S.A. Buzău, 
22—19 cu Știința Bacău), 
A.S.A. Buzău (20—18 cu 
și 28—26 cu Dacia), 3. 
(28—26 cu Știința), 4. 
Bacău. Golgeter: Paul
hăilă (Știința) 37 de goluri ; cel 
mai bun portar Valeriu Solo- 
mo8 (A.S.A. Buzău).

ÎN DIVIZIA A D
la

RUGBYUL
IN VIITORUL SEZON

Programat inițial a avea loc 
la o săptămînă după partida 
de debut a rugbyștilor tricolori 
în noul sezon internațional (2 
aprilie, la Milano, cu reprezen
tativa Italiei), meciul de rugby 
România — Spania se va dis
puta, la solicitarea forului de 
specialitate iberic, în ziua de 
17 aprilie. In consecință, F.K.K. 
a revăzut programul returului 
campionatului Diviziei A, ale 
cărui etape se vor desfășura, 
în cazul seriei I, la 24 și 27 
aprilie, 1. 8, 11, 15, 22 și 29 mai, 
5, 12 și 19 iunie. Pentru grupa 
a doua valorică datele de dis
putare sînt 24 și 27 aprilie, 1, 
8, 11, IE și 22 mai. Turneul de 
promovare și pentru stabilirea 
clasamentului final are loc între 
29 mai și 19 iunie.

Deschiderea sezonului intern 
se va produce în luna martie, 
cu jocuri în cadrul Cupei Fe
derației (la 6, 13 și 20 martie). 
Optimile de finală ale acestei 
competiții — la 27 martie, se
mifinalele — la 3 aprilie, iar 
finala — la 10 aprilie. Diviziona
rele B își reiau întrecerea la 
17 aprilie, juniorii la 6 aprilie 
(seria a patra) sau 10 aprilie 
(celelalte trei serii). Turneul 
final este programat la Con
stanța. între 30 mai și 5 iunie.
• Instruirea trimestrială a 

antrenorilor echipelor divizio
nare 
la 28

B și de juniori are loc 
martie.
F.R.R.

anuale se 
data de 25 februarie.

anunță că vizele 
efectuează pînă la

EXCURSIE

0 ASOCIAȚIE SPORTIVĂ DE FRUNTE
(Urmare din pag 1)

(cu mențiuni pentru colective
le de la I.C.S. Unirea, Bucur 
Obor, București, Textila II, 
Victoria și I.D.R.M.A.I.) și în 
acțiunea de trecere a normelor 
Complexului „Sport și Sănăta
te", unde cifra de 15 000 
participanți atestă 
ile, și importanta 
cestei invitații la 
aer liber.

De bună 
tul pentru 
mai mult, 
din dialogul 
care activul asociației îl poar
tă cu masele de oameni ai 
muncii. Se dorește, de pildă, 
o și mai strînsă colaborare cu 
I.E.F.S. și Dispensarul pentru 
sportivi în vederea practicării 
cu continuitate a gimnasticii la 
locul de muncă și, de aseme
nea, a extinderii centrelor de 
gimnastică igienică, de întreți
nere și recuperare după efort. 
Se dorește, în același timp, ca 
TOATE unitățile comerciale 
ale Capitalei să fie prezente în 
activitatea sportivă de masă, 
inclusiv în cea turistică, nu 
sporadic, cum se mai întîmplă, 
ci non-stop, lucru care rămîne 
un deziderat în cazul unităților 
I.A.P.L. - ‘
men tara 
aliment, 
RECOM, 
I.A.P.L.
tot astfel, nevoia atragerii unui 
număr mai mare de tinere în 
sport, procentul de 40 la

' (cit reprezenta cel propus 
1987) nefiind materializat.

Spartac București este 
noscută și în planul perfor
mantei. In tenis de masă, spre 
exemplu, prin Otilia Bădescu 
și Emilia Ciosu, medaliate cu 
aur. argint și bronz la Cam-

de 
și proporți- 
acordată a- 
mișcare în

că în spo’r- 
dorește mult 

reieșit 
pe

seamă
toți se 
așa cum a 

permanent

Central, I.C.L. Ali-
2. 4 și 6, I.C.S. Com- 

Aluniș, 
Mobila și 

simte,
I.A.P.L.

I.C.M.
Cotroceni. Se

sută
pe

cu-

Europene și în dife- 
concursuri internațio-

In anul 
faptul că 
din Campionatul Național 
prezentau prea multe echipaje, 
ceea ce îngreuna buna lor or
ganizare și desfășurare — Fe
derația A.C.R. a decis ca la 
raliuri să existe două Divizii 
A și B.

Așa că, pentru prima dată în 
automobilismul din tara noas
tră anul trecut s-a desfășurat 
un campionat — Divizia B — 
compus din cinci etape: Raliul 
Coloana Infinitului (în județul 
Gorj). Raliul lașului, Raliul 
Muscelul (în zona Cimpulung- 
Muscel), Raliul Avram Iancu 
(în județul Cluj) și Raliul Ba
natului. Participarea a fost de 
fiecare dată numeroasă, cu 
peste 100 de mașini la start. 
De altfel, pe întregul campio
nat au existat 154 de echipaje, 
dintre ele punctînd 134. Iar 
numărul echipelor a trecut de 
20, primele zece clasate fiind 
în ordine: 1. Rutierul Brașov, 
2. CJAK Dolj-OItcit, 3. CJAK 
Suceava, 4. CJAK — FPSA Ar. 
geș, 5. CJAK Olimpia Cluj, 6. 
Muscelul Cîmpulung, 7. CJAK 
Auto Progresul Timișoara, 
Mccanosport IUGC 
Motorul Baia Mare, 
Astra Sibiu.

Așa după cum se __
chipaje din Divizia A au __
gradat, iar primele 15 echipaje 
din Divizia B au promovat în 
A. Iată numele acestora și a- 
sociațiile din care fac parte:

1987 — plecind de 
la startul raliurilor 

se

P. P
Dolj- 
N.
șov),
Dum 
N. I 
(CJA 
chea
Braș 
Busy 
o. r 
Dolj- 
C. Â 
s. n 
(Call 
Cosii 
limp 
— I 
12. .

LA GEOAGIU-BAI

Șl VIDIN (R. P. Bulgaria)
DE TURISM HOTELURI SI RES-

pionatele 
rite alte 
nale, apoi la box (Marian Mă- 
tărău este campion republican), 
la judo (Cornel Lungu, Daniel 

■ Ene și Bogdan Guruîanu se 
află printre fruntași la nivelul 
speranțelor). șah, atletism 
(marș) și volei. Reușitele în 
performanță își au sorgintea 
nu numai în talentul tinerilor 
care s-au dedicat unei anumi
te ramuri de sport, ci și în 
munca plină de dăruire a an
trenorilor, în felul care înțeleg 
să desfășoare acțiunea de se- 

aplicarea criteri- 
privind 

creșterea somatică, dezvoltarea 
motricitatii etc.

Dar și în domeniul perfor
mantei, disponibilitățile sînt 
net superioare celor cunoscute 
în 1987. Ele pot avea o cu to
tul altă... exprimare, dacă 
Spartac s-ar bucura, într-o 
mai largă măsură, de sprijinul 
necesar în asigurarea unor 
spații de pregătire (cazul bo
xului, judoului și chiar al te
nisului de masă!) și mai ales 
dacă toate unitățile comerci
ale ar înțelege să răspundă ce
rințelor materiale, strîngerea 
cotizației situîndu-se pe primul 
plan. îmbunătățirea condițiilor 
de pregătire se află în atenția 
Comitetului Sindicatelor din 
M.C.I. — așa cum s-a putut 
desprinde din opiniile expri
mate de către tovarășul loan 
Franc Valeriu, reprezentantul 
acestui, organism. —, a Consi
liului Municipal București al 
Sindicatelor (Spartac avînd in 
persoana tovarășului Vasile 
Codrea, responsabilul Comisiei 
Sport-Turism, un inimos în
drumător și susținător). Și. la 
fel, a Consiliului Municipal 
București pentru Educație Fi
zică- și Sport care, întelegînd 
să stimuleze activitatea sporti
vilor, antrenorilor și activului, 
le-a acordat — prin interme
diul președintelui acestuia, to
varășul Nicolae Stancu — Di
ploma de Onoare a C.M.E.F.S. 
Un gest care obligă la o pre
gătire și mai responsabilă 
pentru obținerea unor rezulta
te destinate să mențină asor 
ciația sportivă Spartac Bucu
rești între fruntașele pe Ca
pitală.

lecție, prin
ilor medico-biologice

ÎNTREPRINDEREA
TAURANTE BUCUREȘTI organizează o interesantă excursie 
la Geoagiu-Băi si Vidin. Iată programul acestei excursii:

Ziua I: Plecare din București ne traseul București — 
Pitești — Rimnicu Vîlcea — Sibiu (deiun) — Orăștie — 
stațiunea Geoagiu Băi: cazare la hotelul .Diana" din 
Geoagiu-Băi.

Ziua a TI-a și a IlI-a: Program liber (hotelul .Diana" are 
și Piscină): în fiecare seară la restaurantul- .Diana" 
cîntă orchestra Selena"

Ziua 
getuza 
Tu mu

a IV-a: Deplasare la Densus (vizitare) — 
(vizitare) — Herculane (deiun) — Orșova — 
Severin — Calafat (cină și cazare).

Sarmise- 
Drobeta

a V-a: Trecerea cu bacul peste Dunăre de la
___ _ . __  __ deiun.

cazare la hotel si restaurant de categoria I în
Ziua _ __

Calafat la Vidin: dedasare la hotel cu autocarul 
cină si 
Vidin. ■>

Ziua a 
la Vidin 
cină st cazare la hotel de categoria l în

Ziua a Vil-a: Mic deiun apoi deplasare de la Craiova 
la Tg. Jiu (dejun șl vizitarea obiectivelor de arhitectură și 
istorie) ; deplasare la Horezu (vizitare) : întoarcerea în 
Capitală, cu sosire In jurul orei 20.

Prețul excursiei : lei 2082.
Date de plecare : 31 martie. 7, 14 și 21 aprilie

VI-a : Mic dejun si dejun: trecerea cu bacul de 
la Calafat: deplasare de la Calafat la Craiova: 

'raiova.

știe. 15 e- 
retro-

8. 
Galati, 9. 

CJAK
2. 

Știința 
Dacia 

Știința 
Mi-

10.

Și

Gabriela

AMĂNUNTE DIN GRUPA 7-12

28
19
16
16
15
14

3036:2420 
2481:2652 
2623:2782 
2631:2728 
2684:2731 
2548:2700

64
55
52
52
51
50

8
17
20
20 
21
22

36
36
36
88
88
36

Cluj-Na- 
(Voi nț a

36 27 9 2550:2459 63
36 26 10 3008:2518 62
36 23 18 2591:2518 59
36 20 16 2612:2180 56
35 7 28 2312:2673 42
35 4 31 2159:2574 39

CLASAMENTUL DIVIZIEI 
FEMININE A

7. Voința Bv.
8. Mobila S.M.
9. Metalul

10. Comerțul 
,Poli“ Tmș.11.

12. C.S.U. PI.

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

Lideră în clasamentul „Tro- • 
teului Sportul" pentru * efica
citate este în continuare inter- POLITEHNICA C.S.Ș. TIMI

ȘOARA — COMERȚUL C.S.Ș. 
TG. MUREȘ 85—78 și 95—80. Ti- 
mișorencele și-au intrat în for
mă cam tîrziu, dar poate nu... 
prea tîrziu. Coșgetere : Kovacs

Voința C.S.Ș. 2 București 
Universitatea C.S.Ș. viitorul 
Cluj-Napoca s-au distanțat în 
fruntea clasamentului și, după 
toate probabilitățile, titlul de 
campioană a țării la baschet fe
minin va fi decis de meciurile 
directe dintre aceste ecnipe, care 
se vor mai intilni in etapa a 
XX-a (20—21 februarie, la Cluj- 
Napoca) și cu prilejul turneului 
final (26—28 februarie, la Tg. 
Mureș). In disputa pentru lo
cul 3, Chimistul C.S.Ș. Rm. Vîl- 
cea și-a asigurat un avans de 
trei puncte, care poate ii de
cisiv in intenția acestei foarte ti
nere formații de a repeta per
formanța din campionatul tre
cut, cînd s-a clasat pe onoran
ta poziție a treia a Diviziei A. 
In grupa 7—12, Voința Brașov 
și-a asigurat calificarea în gru
pa valorică 5—8 a turneului fi
nal, scop pe care are șanse să 
îl atingă și Mobila C.SsȘ. Satu 
Mare. In disputa pentru evita
rea retrogradării se anunță o 
luptă aprigă între actualele o- 
cupante ale locurilor 9—12, din
tre care Comerțul C.S.Ș. Tg. Mu
reș a înregistrat o suprlnzătoa- 
re cădere în al patrulea tur al 
campionatului, in cursul căruia a 
obținut o singură victorie din 
cinci întilnirl susținute.

Clasamentul la zi :
1. Voința Buc.
2. „U“ Cj.-N.
3. Chimistul
4. Olimp. Buc.
5. Rapid Buc.
6. Polit. Buc .

naționala Magdalena Jcreme (Vo
ința Brașov). In etapa a XVIII-a 
ea a marcat 46 de puncte și 
totalizează acum 921 p înscrise 
în ediția 1937—1988 a campiona
tului național. Este de așteptat 
ca pînă la încheierea turneului 
final apreciata sportivă să de
pășească mia, performanță pe 
care a mai realizat-o în anii 
1982 (1 111 p), 1983 (1 077 p), 1984 
(1213 p) și 1985 (1 093 p).

COMPONENȚA SELECȚIONATE
LOR PENTRU PROGRAMUL DIN 

SALA FLOREASCA

A treia acțiune organizată de 
F. R. Baschet în scopul verifi
cării lotului național de senioa
re se va desfășura joi, iu 
Floreasca, incepind de Ia 
15,30. Programul cuprinde 
meci-test între Lotul național și 
Selecționata Capitalei, precum și 
concursuri de aruncări libere 
și din acțiune. In vederea parti
dei amintite, au fost ...........
următoarele echipe — 
NAȚIONAL : 
bie, " 
șov), 
Kiss, 
sltatea 
poca), 
C.S.Ș.

alcătuite 
LOTUL 

Magdalena Jere- 
Camelia Hinda (Voința Bra- 

Aurora Dragoș,
Margareta Vereș (Univer- 

C.S.Ș. Viitorul ~
Elena Caloianu

2 București), Marțlena Ma- 
rinache, Romela Cristea, Corne
lia Stoichiță (Olimpia București), 
Melania Lefter (Rapid C.S.Ș. 5 
București), Gabriela Balogh (Me
talul C.S.Ș. I.M.P.S. Salonta), 
Cecilia Laszlo, Gabriela pandrea 
(Politehnica Mine-Energie C.S.Ș. 
4 București) ; antrenor : Nicolae 
Martin. SELECȚIONATA BUCU- 
REȘTIULUI : Ștefania Borș. E- 
lena Filip, Roxana Ștefan, Ro- 
dica Jugănaru (Voința Bucu
rești) Anișoara Biduianu, Adina 
Cristescu, Eugenia Popa, Dorina 
Pîrvan (Rapid), Sanda Dă,ian, 
Denlsa Făgărășanu (Politehnica 
București), Mariana Bădînici, A- 
lexandrina Bîră (Olimpia) 5 an
trenor : Constantin Paraschi-
vescu

ADMINISTRAȚIA DE STAT 10T0-PR0N0SP0DT INFORMEAZĂ
TRAGERII® C1STIGURILE 

PRONOEXPRES DIN 3 FEBRUA
RIE 1388. Cat. 1 : 
100% — autoturism 
(70.000 lei) ; 
100% k 17.096 
25% a 4.274 lei ; cat 
2.710 lei ; ' '
lei
X : 185,50a 300 lei ; cat. Z: 
a 100 lei Report la
11.930 lei. Participantul 
Tănasc din ‘ București 
un autoturism ~ 
(70 000 lei).

9 După cum se știe, anumite 
acțiuni cu caracter aparte, deo
sebit de îndrăgite de mas? ma
re de participanți sînt repro
gram atr periodic, tocmai pentru 
ca iubitorii respectivelor sisteme 
să aibă posibilitatea de a-și în
cerca mai frecvent șansele po
trivit propriilor preferințe în 
acest context se înscrie și TRA
GEREA LOTO 2 programată să 
aibă Ioc duminică. 14 februarie. 
Reamintim c;> la acest gen de 
tragere se poate cîștiga șî NU
MAI OU 2 numere. însă pale-

1 variantă 
..Dacia 1300“ 

cat. 2 : 1 variantă
■ lei și 3 variante

3 : 20.50 a
, cat. 4 : 68.50 a 811

iac. 5 : 182,50 a 304 lei ; cat.
3.522,50 

cat. 1 : 
Fileață 

a cîștigat 
Dacia 1300“

ta de clștigurl rămîne la fel de 
variată ș( atractivă, astfel că, 
de fiecare date se pot obține 
autoturisme și importante sume 
de bani De remarcat că la LO
TO 2 se joac; exclusiv bilete eu 
taxă unică (NUMAI 10 LEI) 
Procurați-vl’ din timp bilete 1
• Concursul PRONOSPORT al 

acest?’ săo.ămîni are, la fel ca 
șl pină acum o alcătuire la fel 
de interesantă ceea ce va sa
tisface "ără îndoială, toate exi
gențele pârtie' anțllor. lat* care ... . b 

2. Cesena — 
Empo- 

Internazionale — Torino ; 
Verona 6. Napo- 
; 7 Pisa — Ro-

— Barletta ; 9.
Taranto ; 10 Mode- 

Cremonese ; 11 Parma — 
Bari ;

TINEREȚE, TALENT
(Urmare din pag l)

sînt partidele programate : 
Ascoll — Mi’an •
Pescara • 3. Fiorentina
11 ; 4.
5. Juventus — ’
U — Avellino ; 
ma ; 8. Arezzo 
Atalanta 
na
Brescia : 12. Piacenza -
13. Udinese — Bologna.
• Milne miercuri, 10 februa

rie, are loc o nouă TRAGERE 
OBIȘNUITA PRONOEXPRES,
ceea ce înseamnă că ASTAZI 
este ULTIMA ZI de participare 1

v 
n 

_ - . c
ră. Deci, cum s-ar spune, notă h

‘ . ....... s
c 
c
£

de originala tinută vestimenta-
mare și la „impresie artistică"... 
Au evoluat apoi „viteziștii" 
de la CSS 2 București. Prota
goniști au fost. între alții. 
Dragoș Munteanu și Răzvan 
Iliescu (ei ni s-au părut a fi 
și cei mai talon ta ți. de altfel), 
primul învingînd după o cursă 
mult gustată de public.

Au completat în mod fericit 
programul jocurile dinamice, 
ștafetele aplicative ale celor 
mai mici patinatori. întreceri
le în saci, trasul la 
sau... fotbalul pe 
momente ce au generat multă

frînghie, 
gheața —

c 
i 
i 
i
1
1
1
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eelt fratele 
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primul loc I 
tineri au- 

e profesie I 
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lin-ifi, Laura I 
ea), de la I 
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i speranță a 
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>. NEAGU
20, Grădina- 
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respec- 
Sandor

16+8, Otves 
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B ALTE ANU,

DUPĂ CELE DOUA MECIURI ALE ECHIPEI NAȚIONALE
Em Jenei: „Un turneu binevenit", cave a demonstrat că „fotbalul românesc are suficienta rezerve"

La revenirea din Israel, ni 
se comunică rezultatele tehni
ce ale celor două meciuri sus
ținute cu echipele Israelului și 
Poloniei.

Haiffa, 3 februarie.
ISRAEL — ROMANIA 0—2 

(0-1).
ROMÂNIA: Lung — Ciucă, 

■Andone. Rednic, Săndoi — Sa- 
bău (min. 81 Lupescu), Boloni. 
Mateuț (min. 70 Goanță). Klein 
— Tîrlea (min. 46 Vaișcovici), 
Coraș.

ISRAEL: Ran (min. 46
Ginzburg) — A. Cohen. Klinger, 
David. Amar — Shimonov. Oha- 
na, Malmilian, Ovidia —' Brai
lovsky, Rosenthal.

Au marcat:' Boloni (min. 15, 
din lovitură liberă) și Ciucă 
(min. 70).

A arbitrat Van der Leer (O- 
landa).

„Un joc foarte bun al echi
pei naționale, aplaudată la sce
nă deschisă după pauză. S-au 
remarcat in mod special Săn-

0 „ASCENSIUNE"
A CARTONAȘELOR GALBENE... Șl

ÎNGRIJORĂTOARE
61 DE JUCĂTORI ELIMINAȚI!

Și divizionarele B se pregă
tesc intens pentru noul sezon 
conjpetițional, acumulările din 
fiecare zi mărind potențialul 
fizic si tehnic al jucătorilor. 
Desigur că, In cadrul pregă
tirilor, antrenorii și conduce
rile secțiilor acordă atenția 
cuvenită educării jucătorilor, 
precum și cunoașterii cît mai 
temeinice a regulamentului de 
ioc. Trebuie acordată o aten
ție deosebită acestui capitol al 
pregătirii jucătorilor, deoarece 
în turul campionatului starea 
disciplinară din teren a lăsat 
încă de dorit.

Datele ce ne-au fost puse 
la dispoziție de Comisia de 
competiții a F. R. Fotbal sint 
concludente. Astfel, în toamnă, 
559 de jucători au primit 998 
de cartonașe galbene (în seria 
I : 184 de jucători — 334 c.g.; 
în seria a II-a : 199 — 365 ; în 
seria a III-a : 176 — 299). Ci
frele ne-au mai oferit prilejul 
să întocmim cîtcva clasamen
te. Iată-le :
• Echipele cu numărul cel 

mai mic de jucători care au 
primit cartonașe galbene • 1—2. 
F. C. Bihor și Sticla Arieșul 
Turda — 4 jucători ; 3—4. Me
talul București și Olimpia Rm. 
Sărat — 6 ; 5. Victoria Oarei — 
7 : 6. Gloria Bistrița — 8;
7—9. F. C. Constanța, Șiretul 
Pașcani și Dacia Mecanica O- 
răștie — 9. Acest grup este 
format din echipe din extre
mitățile clasamentelor, ceea ce 
arată că acolo unde munca de 
educație este în centrul aten
ției și numărul abaterilor este 
scăzut.

0 Echipe cu cele mai puține 
cartonașe galbene : 1. F. C. Bi
hor — 4 ; 2. Sticla Arieșul
Turda — 6 ; 3—4. Minerul Baia 
Sprie si Victoria Cărei — 9 ; 
5—6. Gloria Bistrița și Meta
lul București — 11 ; 7—10. Me
talul Plopeni, F. C. Constanța, 
I.C.I.M. Brașov și Strungul 
Arad — 13 ; 11. Olimpia Rm. 
Sărat — 14 ; 12—15. Inter
Vaslui. Petrolul Brăila, A. S. 
Drobeta Tr. Severin și Dacia 
Mecanica Orăstie — 15. Același 

— MOBILA
I 85—63 și 

ale brașo- 
lintrat Mag- 
getere : Je- 
15+15, Hin- 

iț.i, respec- 
eanu 13+14.

I. Cernat.

Priviri spre eșalonul secund

U.T.A. VIZEAZĂ MĂRIREA „RECOLTEI" DE PUNCTE

:tată de
ZULESCU'
5----------- -

UNI
e. Firește, 
îia fără a 
irtida de 
ectionatele 
A cîștigat, 
lalitate. e-
ar revanșa
iu am fă- I 
lansăm o | 

anea vi- I 
tare, nu 
i organiza- | 
uturor: al I 
de diver- I

11 rece, al * 
hocheisti. _ 

și-și... Aș- I 
ative ase- I

începutul actualului campio
nat nu părea prea promițător 
pentru reputata ex-divizionară 
A, o formație cu un palmares 
care o plasează între primele 
10 echipe ale noastre din toa
te timpurile. U.T.A. pierdea la 
„vecina" sa. Strungul Arad, 
două prețioase puncte la „ade
văr" care — mal cu seamă 
privind clasamentul actual — 
se vede că au cîntărit foarte 
mult. Dar „alb-roșii" s-au re
pus pe picioare după primul 
șoc și comportarea lor a mar
cat un crescendo „întunecat" 
doar de contra-performantele 
(în deplasare) în fata unor 
concurente mai puțin experi
mentate (A.S. Paroșeni Vulcan. 
Victoria F.I.U.T. Cărei), ceea 
ce dovedește că unele meciuri 
nu au fost angajate cu aten
ția necesară. „Da, ne-au preo- 
cupat aceste sincope, să Ie nu
mim astfel, mai cu seamă că, 
în celelalte meciuri, formația 
noastră a demonstrat că știe 
să se mobilizeze, realizind par
tide destul de bune in fața ad
versarilor din primul pluton al 

doi (pe un post nou), Boloni, 
Sabău și Coraș". (Cornel Dră- 
gușin).

Haiffa, 6 februarie.
ROMÂNIA — POLONIA 2—2 

(1-1).
ROMÂNIA: Lung — Ciucă, 

Andone, Rednic (min. 46 M. 
Popa) Săndoi — Sabău (min. 
63 Goanță), Boloni, Mateuț, 
Klein — Lasconi Coraș.

POLONIA: Iankowski —
Kubitski Krol (min. 30 Cisek). 
Vdovcek, Wenclevski — Tara- 
siewicz, Kaczmarek, Prusik. 
Urban — Zirom, Kosetski.

Au marcat: Coraș (min. 37), 
Sabău (min. 48), respectiv Ci
sek (min. 40 și 84).

A arbitrat Ben Izak (Israel).
Potrivit afirmației antrenori

lor, echipa României a făcut 
din nou un joc bun. „Am re
marcat — menționează antre
norul Emerich Jenei — faptul 
că jucătorii tineri „s-au adu
nat" în jurul lui Coraș, al lui 
Boloni, Andone, Klein, pre
stând un joc curajos, lipsit de 

lider ca șl în primul clasa
ment, dar și alte formații 
preocupate de a practica un 
joc curat, în spiritul fair- 
playului.

0 Formațiile cu cei mai 
mulți jucători care au primit 
cartonașe galbene : 1. Sportul 
Muncitoresc Caracal — 15 ;
2—8. Gloria Pandurii Tg. Jiu, 
Armătura Zalău, Autobuzul 
București. Progresul "Vulcan 
București, Sportul „30 Decem-

ln turul Diviziei B

brie", U. T. Arad, F.C.M. Del
ta Dinamo Tulcea — cîte 13. 
Surprinde că în rîndul aces
tora găsim echipe ca U.T.A. 
și Gloria Pandurii — candidate 
la șefia a două serii. Alte două. 
Sportul Muncitoresc si Spor
tul „30 Decembrie" — la pri
mul an de activitate în Divi
zia B se acomodează greu cu 
rigorile unul eșalon superior 
celui în care au jucat ani de-a 
j-îndnl.

0 Formații cu cele mai 
multe cartonașe galbene : 1.
Gloria Pandurii — 31 ; 2. C.I.L. 
Sighet — 29 ; 3. Chimia Rm. 
Vîlcea — 28 ; 4. Armătura Za
lău — 27 ; 5—7. FEPA ’74 Bîr- 
lad, Autobuzul, Progresul Vul
can — 26 ; 8. Sportul „30 De
cembrie" — 25 ; 9. Gloria Re
șița — 24 ; 10—13. Unirea Slo
bozia. Jiul Petroșani. Sportul 
Muncitoresc Slatina și U.T.A. 
— 23. Cu aproape două carto
nașe galbene primite în fie
care partidă, Gloria Pandurii 
a stabilit un record greu de 
egalat, Oare, jucătorii acestei 
echipe nu cunosc regulile de 
joc ? Răspunsul este așteptat în 
retur, printr-o comportare e- 
xemplară în teren. O atitudine 
asemănătoare sperăm să aibă 
și celelalte... fruntașe ale a- 
cestui deloc onorant clasament.

0 Prin repetatele lor abateri 
de la regulile de joc, unii ju
cători au devenit colecționari 
ai cartonașelor galbene. In 

clasamentului", observa Gh. 
Vaczi, vicepreședintele clubului 
arădean. Fapt este că U.T.A. 
a terminat pe locul al doilea 
și că angajează „momentul al 
doilea al campionatului" cu 
dorința de a fi mereu in prim- 
planul luptei pentru promova
re. „Argumentele noastre sint : 
programul avantajos, cu nouă 
meciuri acasă și opt in depla
sare, punctajul bun la „adevăr", 
tinerețea și dorința de afirma
re a echipei", adăuga inter
locutorul nostru. în completa
rea spuselor sale, să precizăm 
că media de vîrstă a lotului 
este de 23?4 ani. iar cea de 
înălțime (remarcată de toți 
cei care au văzut actuala echi
pă la lucru) se constituie in
tr-un mic record! 1,81. m.

Antrenorii G. Birău, G. Da
mian, precum șl S. Iorgulescu 
și H. Ducadam — care au în 
grijă pregătirea portarilor — 
au dat startul preparatiVelor la 
8 ianuarie, la Arad; între 13 și 
31 iapuarie antrenamentele 
s-au desfășurat la Moneasa. 
Au urmat (și sânt în curs) me

complexe... După acest micro 
turneu, pe care îl consider ex
trem de util, mă bucură faptul 
că echipa națională poate con
ta — în perspectivă — pe ju
cători ca Săndoi (excelent în 
ambele meciuri), pe Sabău (un 
jucător complet. chiar dacă 
deocamdată e lipsit de experi
ență) și pe Ciucă (plin de elan, 
cu calități fizice deosebite, ’deși 
mai are de lucru la capitolul 
tehnic). Per total, a fost un 
turneu binevenit, în care am 
urmărit gradul de competitivi
tate al jucătorilor. Răspunsul 
este în general favorabil. Fot
balul românesc mai arc sufi
ciente rezerve.

• ★
, Pînă la jocul amical cu Ir

landa, în deplasare (23 mar
tie), Lotul A nu mai are nici 
o acțiune. Este rîndul cluburi
lor — care, de altfel, au trimis 
la lot jucători bine pregătiți — 
să continue munca de fortifi
care generală a internaționali
lor noștri mai vechi și mai noi.

fruntea lor se află Costel Du
mitru (FEPA ’74 Bîrlad) cu 7 
c.g., urmat îndeaproape de 
Mangalagiu (Chimia Rm, Vîl
cea) Buruntă (Gloria Pandu
rii) și George Floricel (Armă
tura Zalău) cu cîte 6 c.g.

0 în tur, din păcate, s-au 
comis și abateri mai grave, 
sancționate cu cartonașul roșu 
și, de aceea, jucătorii în culpă 
au fost analizați și sancționați, 
după gravitatea faptei, de Co
misia de disciplină. Numărul 
jucătorilor este destul de ma
re : 61 (în seria I : 17 ; în 
seria a II-a : 26 ; în seria a 
III-a : 18), care au fost sus
pendați între una și zece e- 
tape. Sancțiuni drastice, sus
pendarea pe cîte zece etape, 
au primit : Sculici (Metalul 
Bocșa) și Ochiosu (Metalul 
București), iar Ion Vintilă (U- 
nirea Slobozia) — șapte etape, 
Croitoru (Gloria Pandurii) — 
șase etape.

Prezentele clasamente oferă 
celor interesați un prilej de 
meditație, de fapt de analiză 
mai profundă a comportării 
jucătorilor, a echipelor în se
zonul de toamnă. Este, în a- 
celași timp, un semnal pentru 
a. intensifica munca de educa
ție în rîndul jucătorilor, de 
cunoaștere temeinică a reguli
lor de joc, pentru ca în pri
măvară comportarea acestora 
în teren să fîe în spiritul 
fair-playului.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
„U“ CLUJ-NAPOCA — F.C. BI

HOR ORADEA 2—1 (1—1). Auto
rii golurilor : Mujnai (tmin. 13), 
Cîmpeanu H (min. 49), respectiv 
Georgescu (min. 24). „U“ CLUJ- 
NAPOCA : Mia — Mezaroș, Neatn- 
țu, Doboș, Pojar — L. Moldo
van, Mujnai, Ctmpeainu n — L 
Moldovan, Muntean, Cadar. Au 
mal jucat : Ciucur, Aîbu, F. Pop, 
Brada, Dobrotă, Boeru, Biro. (I. 
Lcspuc, coresp.).

ciurile de verificare. Din șirul 
lor notăm victoriile cu 4—1 în 
fața unei echipe aflate pe o 
poziție fruntașă în seria a II-a, 
Gloria Pandurii Tg. Jiu, și în 
întâlnirea cu divizionara A 
Sportul Studențesc (3—2). Com
ponența lotului: Sinescu, Ivan, 
Lovaș (acesta din urmă indis
ponibil în prezent) — POR
TARI; D. Popescu, Bubela. 
Ciordaș. Visan, Gaica, Bunaciu, 
Vuia — FUNDAȘI: Cheregi, 
Șerbănică, Muhlroth (de la Va
gonul), Vancea (de la Univer
sitatea Craiova), Hirmler, Vî- 
nătoru — MIJLOCAȘI; Tîrban, 
Teodorescu (de la Rapid), 
Naghi, Negrău — ÎNAINTAȘI: 
Pe lista de proiecte, pentru re
tur, a conducerii clubului, no
tăm: mai multă concentrare în 
fazele de finalizare; continua
rea ascensiunii „speranțelor" 
Iotului, în frunte cu Cheregi si 
Negrău: încadrarea, cu un bnn 
randament, a noilor sosiți în 
lot și... stoparea pierderii de 
puncte în fața adversarilor cu 
șansa a doua.

Eftimie IONESCU

ACUMULĂRILE FIZICE
NU SE CONSOLIDEAZĂ DOAR

PRIN MECIURI AMICALE
Așa a fost și acum un an. 

și acum doi ani, și acum 
trei ani... Așa este de mul
tă vreme, mai ales de cînd 
s-a stabilit Dau s-a revenit) 
la formula de campionat, 
turul — toamna; returul — 
primăvara. Antrenorii și-au 
dat seama de importanța 
„etapei de iarnă" și, con
form indicațiilor federației, 
și-au luat elevii în pregăti
rile centralizate de la mun
te. Fiecare, unde a crezut 
dt cuviință, unde a avut 
cele mai bune condiții de 
pregătire și recuperare.

încă din prima săptămî- 
nă a noului an. diviziona- 

y rele noastre A, și aproape 
toate echipele din eșalonul 
secund, au început' pregăti
rile pentru sezonul de pri- 
măvară. Din acest punct de 
vedere, aproape că n-ai ce 
să reproșezi formațiilor 
noastre. Apoi, din ceea ce 
am văzut și noi, din ce au 
constatat și controalele fe
derației și. mai ales. din 
declarațiile antrenorilor. a 
reieșit că în perioada de la 
munte — S-A LUCRAT BI
NE și că pregătirea fizică 

. de bază a fost asigurată, că 
ț această pregătire fizică va 
i constitui un trainic suport 
’ pentru tot anul. Dacă asa va 

fi, vom vedea.
Numai că anul acesta, ia

tă, perioada precompetițio- 
nală este parcă mai lungă 
ca niciodată. Sezonul oficial 
va începe la 28 februarie, 
o dată cu desfășurarea „șai- 
sprezecimilor" Cupei Româ
niei, în care vor juca toate 
echipele de Divizia A. Deci, 
pentru returul campionatu
lui s-a beneficiat de două luni 
de PREGĂTIRE, ianuarie și 
februarie. Și cum spuneam, 
cel mai târziu la 11 ianuarie, 
toate echipele au început 
pregătirea lă munte. care 
s-a și consumat. Jucătorii 
au scăpat de cea mai difi
cilă perioadă de antrena
ment pentru ei. pe care 
mulți o acceptă atît de 
greu, au revenit acasă și 
au intrat în programul nor
mal. Iată, deci, o problemă 
a antrenorilor noștri, aceea 
de a alcătui un program a- 
decvat de pregătire acasă, 
știut fiind faptul că, nu în

PETROLUL PLOIEȘTI — C.F.R. 
PAȘCANI 4—6 (3—6). Au înscris: 
Țătoar (min. 25), Mocanu (min. 
30), Iordache (min. 44) șl Dră- 
gan (min. 75). PETROLUL: Jlpa 
— Popa. Panait, C. Ștefan, P. 
Gușe — Mocanu, Ursea, Caciu- 
reac — Țălnar, Iordache, I. Gușe. 
Au mai fost folosiți : Dirjan, 
Panou Ruse Hîncu, O. Gri- 
gore, Ștefănescu, Manea ș! Dră- 
gan. (I. Tănăsescu, coresp.).

INTER VASLUI — OTELUL GA
LAȚI 2—0 (1-0). Golurile au fost 
realizate de Mihuț (min. 10) șl 
Cojocaru (imin. 58). OTELUL : 
Călugăru — Moraru, Anghellnel, 
C. Stan. G. Gheorghe — S. Ma
rin. Burcea, Mastăcan — Ralea, 
Antoni, O. Popescu. Au mai ju
cat : Popa, Hanghiuc, Chivu, Ma
tei șl Oprea. (M. Florea, coresp.).

A.S. DROBETA TR. SEVERIN— 
DINAMO BUCUREȘTI 0—5 (0—2). 
Au marcat : R&ducioiu (min. 28), 
Timiș (min. 42. 67). Mihăescu
(min. 62) Paiegian (min.81. auto
gol). DINAMO : Moraru — 
Bucur. Movila. Nlcolae. Varga — 
Mihăescu. Lupu. Orac — Balacl, 
Răducioiu Timiș. Au mal jucat: 
Stelea Simion, Jercălău. Iorda
che. Iliescu. Chiriță. Năstase. (S. 
Manafu, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — LO
TUL U.E.F.A. ’90 3—0 (2—0). Go
lurile au fost realizate de Beleaua 
(min. 28 șl 351 și Dima (min. 66). 
(G- Carol, coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 1—1 (0—0).
Meciul s-a disputat la Caran- 

CURSURI DE PREGĂTIRE
INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT DIN 

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

Relații suniimentare la secretariatul institutului, dim 
str. Ștefan Furtună 140. telefon 49 53 65 — interior 140.

puține cazuri, multe din a- 
cumulările făcute cu trudă 
și transpirație’ pe pantele 
înzăpezite (sau desfundate) 
s-au scurs de atâtea ori 
prin invizibile canale în pe
rioada de după revenirea 
de la munte.

Și acum, mai mult ca ori- 
cînd, aceasta finind tot de 
lunga vacanță, au început 
MECIURILE AMICALE, 
normal ar fi de verificare 
și omogenizare — și nimeni 
nu minimalizează impor
tanța acestora în procesul 
de pregătire — însă unele 
dintre echipe fac adevărate 
tururi prin țară, jucind azi 
într-o localitate, peste două- 
trei zile în alta, de parcă 
meciurile acestea ar realiza 
toată pregătirea cerută pen
tru etapa respectivă. Știm, 
jucătorii duc dorul mingii 
și e omenească o asemenea 
stare de spirit, mai ales 
pentru cei ce iubesc eu a- 
devărat mingea și fotbalul. 

~ Dar a lăsa totul pe seama 
jocului, cum bine ne spu
nea un vechi tehnician, ar 
fi o mare greșeală. Asta ar 
însemna ca, în lunga peri
oadă care a rămas de la 
venirea de la munte pînă 
la startul sezonului compe- 
tițional, multe din acumu
lările montane să se piardă.

Iată de ce se cere din 
partea tuturor o muncă con
tinuă, antrenamente de o 
durată și intensitate mai 
mari decit in alți ani, du
blate de un riguros pro
gram de recuperare, de o- 
cihnă, în toate aceste zile, 
ca și în timpul competiției, 
cum bine se spunea la 
cursul de perfecționare cu 
antrenorii de Divizia A și 
B. care a avut loc la înce
putul anului. Sigur, fiecare 
echipă are particularitățile 
ei de lot. de vîrsta jucăto
rilor. dar fiecare trebuie să 
lucreze Ia nivelul cerințelor 
de azi, fără de care perfor
manța sportivă este de ne
conceput. Mai ales pentru 
majoritatea echipelor noas
tre de Divizia A, care, în 
toamnă, ne-au oferit un 
campionat de o valoare 
modestă.

Constantin ALEXE

sebeș. Autorii golurilor : Hodini 
(min. 65), respectiv Oancea (min. 
75). POLITEHNICA : Moise — 
Pascu, Oancea, Crăciun, Varga 
— Iacob, Manea, Stîncuță — Bo- 
zeșan II, Dudaș, Banu. Au mai 
jucat : Bobaru, ionuț. (C. Crețu, 
coresp.).

F. C. CONSTANȚA a susținut 
la sfîrșitul săptămînii trecute 
două partide amicale. Sîmbătă 
a întâlnit pe Gloria Bistrița, care 
a cîștlgait cu scorul de 1—0, prin 
golul marcat de Soare (min. 
60). Duminică a jucat eu Jiul 
Petroșani, meciul încheindu-se 
cu un rezultat de. egalitate ț
2— 2 (0—2). Au înscris : Udrică
(min. 50), Boșu (min. 60), res
pectiv Dianu (min. 21) și B. Po
pescu (min. 35) (C. Popa, co
resp.).

CHIMIA BM. VÎLCEA — SPOR
TUL MUNCITORESC CARACAL
3— 1 (2—0). Au înscris : Giurcă 
(min. 22), Iordache (Imin. «lț. 
Coca (min. 57), respectiv loraes- 
cu (Imln. SO). (S. Giornoiu, 
coresp.).

STRUNGUL ARAD — SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI 1—0 
(1—0). Unicul gol a fost reailizat 
de Flcu (min. 41). (G. Mornăilă, 
coresp.).

U.T. ARAD — ARMATURA ZA
LĂU 4—1 (2—1).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
CARP AȚI SINAIA 1—0 (1—0).
Autorul golului î Mărginean» 
Cm'- 39). (V. Laz&r, coresp.).

DACIA MECANICA ORAȘTIE— 
DANUBIANA BUCUREȘTI 2—1 
(1—1). Au înscris : Hațieganu 
(min. 20 șl min. 78 din 11 m), 
respectiv Aluneanu (min. 24) <!• 
Siminie, coresp.).



SPORTUL INLUME RECORDURILE ATLETISMULUI 
ÎNTR-0 CONTINUĂ CREȘTERE

MECIURI DE VERIFICARE
UE HAmALIȘTILOR 

ROMÂNI
Echipa masculină de handbal 

a României a susținut două 
partide de verificare la Sofia, 
cu formația Bulgariei. In pri
mul joo au ctștigat gazdele ou 
23—22 Cil—11), iar In oel de-al 
doilea au terminat învingători 
aportlvll români cu scorul de 
25—19 (15—9).

SURPRIZE PE EȘICHIER
ÎN TURNEELE
La St. John (Canada) s-au în

cheiat meciurile turneului oandl- 
dațllo la titlul mondial de șah, 
în ultimele două întîlnirl, ce au 
necesitat partide de baraj, 
Spraggett l-a întrecut cu 4,5—3,5 
Pe Sokolov, iar Hjartarson a 
cîștlgat cu același scor în fața 
lui korcinol. Astfel, pentru sfer
turile de finală s-au calificat 
Artur Iusupov (U.R.S.S.), Jan 
Tlmman (Olanda), Nigel Short 
șl Jonathan Speelman (Anglia). 
Lajos Portlsch (Ungaria), Kevin 
Spraggett (Canada), Johan Hjar-

CANDIDAȚILOR
tarson (Islanda). Al optulea par
ticipam la această fază a com
petiției este fostul campion 
mondial Anatoli Karpov 
(U.R. ,S ).

In turneul candidatelor la ti
tlul mondial de șah de la Thal- 
tubo. după 7 runde, conduce 
maestra sovietică Marta Ll- 
tlnr ala cu 5,5 p, urmată de 
Ahmilovskaia — 5 p, Levitina și 
Aleksandrla — cîte 4 p. Ioselia
ni — 3.5 p Gaprlndasvili. Ana- 
hamii șl Brustman — cîte 2 p.

Federația Internațională de 
Atletism este forul sportiv care 
arată o preocupare cu totul a- 
parte pentru sportivii săi 
fruntași, pe care anual ii ono
rează in cadrul unei așa-zise 
„Gale de aur“ („Golden gala“). 
Aceasta are loc spre sfîrșltul 
anului la Monte Carlo și-i re
unește pe toți atlețli care tn se
zonul încheiat au realizat re
corduri mondiale (anul trecut 
i-a invitat și pe campionii 
mondiali de la Roma), cărora 
le oferă diferite premii de o- 
noare.

în 1987, în decembrie, pe 
marea scenă de la Sporting

„CUPA CARPAȚI“ LA BIATLON
(Urmare din pag. 1)

lui Mihai Radulescu șl Imre 
Lcstien cîte 6, iar Iancu Diaco- 
nescu — la poziția culcat — a 
tras la fel de bine șl rapid ca 
Dietz. Atunci care este realita
tea ? Biatloniștii noștri trag 
slab sau nu? Spre exemplu, 
în proba de ștafetă prima echi
pă a țării noastre a fost sin
gura formație — dintre cele 
opt înscrise în concurs — care 
nu a executat nici o tură de 
penalizare !

A sosit timpul ca scuza cu 
precizia și rapiditatea în poli
gon să nu mai fie luată în 
considerare. Explicația perfor
manțelor mai slabe din ultima 
perioadă' trebuie căutată In a- 
lergarea pe schiuri. La acest 
capitol biatloniștii români ma
nifestă o vizibilă rămînere in 
urmă, datorită în special, o 
spunem răspicat, comodității in

pregătire, nerespectării progra- 
meloi de antrenament. Vom da 
din nou cîteva exemple. Câș
tigătorul cursei individuale pe 
20 km, Mike Dietz, a parcurs 
traseul în 1 h 03:49,8 în timp 
ce Iul Todașcă i-au trebuit a- 
proape trei minute mai . mult, 
iar lui Lestien 1:20, lui. Sorin 
Popa 1:16, lui Diaconescu 45 s 
etc. Desigur, cu excepția lui 
Todașcă, diferențele nu sînt 
mari, dar ele există I în acest 
domeniu trebuie ca antrenorii 
noștri să insiste. Fiindcă, bine 
se știe, alergarea bună pe 
schiuri, îmbinată cu o precizie 
adecvată în poligon, au făcut, 
cu mai mulți ani în urmă, din 
Gheorghe Girniță (actualul an
trenor al lotului nostru) vice- 
campion mondial la Minsk, iar 
echipei de ștafetă a României 
i-au permis clasarea printre 
primele șapte la J.O. de la 
Grenoble.

CE E TENISUL DE AZI ?
Cind. cam în vara trecută, 

firma americană’ „Dupont" a 
dotat rachetei» de tenis mar
ca .Head" cu o bandă așa- 
zisă miraculoasă, reclama ca
re a însoțit această operație 
a fost fulminantă. Cum se
știe ce e (in societatea de
consum) sufletul comerțului, 
producătorul rachetei „îmbu
nătățite" a căutat — șl a re
ușit — ” ------ ' '
durlle 
sloganul 
ceastă 
orice '■ 
va juca de două 
ori mal bine I", 
în ideea în care 
programată cu ajutorul unui 
computer, va realiza adevă
rate minuni I Se afirma că, 
avînd să acopere întreaga 
suprafață a ramei si con- 
țlnînd (incorporate în rășinile 
ei) „un dublu sistem de con-

- troî al vibrațiilor" banda 
„Dupont" va micșora, pe 
de-o parte, uzura rachetei, 
sporlndu-i rezistența la 
șocuri, precum 
ta va diminua 
cătorului

Doar că. pe 
dintre cel mai __ .....
nlsmam ai lumii între care 
Lendl, Wilander și Edberg 
au refuzat să folosească ra
cheta „Head", drept pentru 
care. în momentul în care 
francezul Henri Leconte, pla
sat (la ora respectivă) între 
primii 20 jucători al ierarhi
ei A.T.P.. a accertat s-o fa
că, un întreg cortegiu de e- 
togll' si oromlslun' s-au pus

în mișcare dirijat uind 
„Dupont" Leconte avînd 
devină — după un alt slogan 

dinții jucător cos-

de 
să

să bată toate recor- 
cunoscute.
„ou a- 

rachetă, 
tjrisman

utllizînd

— „ce 
mio“ ?' Chiar dacă obținută 
într-un me.-i demonstrativ, o 
victorie ...
Iul Edberg a căpătat dimen
siunile nei noi ere tn 
Istoria tenisului 71

După care însă, spre deza
măgirea 
maresul

a acestuia tn fața

sponsorilor, tn 
lu' ~

Contrapunct
noua oandâ.

vibrațiilor' 
va micșora, 
uzura 

rezistența 
și, pe de al- 
eforturlle ju-

rînd, cîțiva 
reputațl te-

pal-
Henrl Leconte 
au început să 
se adune înfrîn- 
gerile unele 
chiar la adver
sari .nai slab 

cotați. Picătura care a umplut 
paharul a constituit-o. se pa
re, eliminarea francezului, în
că din turul inaugural, la re
centele „ in le-naționale" ale 
Australiei în urma cărora 
Leconte însuși a admis că 
„racheta ar mal trebui re
vizuită". Cea mal logică ex
plicație a ilt însă de la 

- Jon And-r. Sjogren, antreno
rul lui Wilander (cîștigătorul 
„internaționalelor" de la Mel
bourne) care a pus ' ' '
pe rană : „Oricît de 
o rachetă, și „Head" 
fi decisive (ămîn 
și. mai ales, munca 
rului. Leconte s-a 
superficial, așteptînd 
de la rachetă. Dâc-ar fi fost 
după mine, l-aș fi pus mal 
serios la treabă. Tenisul de 
azi e muncă, muncă șl iar 
muncă". Ce era de demons
trat...

Ovidiu IOANIȚOAIA

PE GHEATĂ 
Șl PE ZĂPADĂ
VIEN. „ 3 (Agerpres).. — Proba 

masculină de 30 km din oadrul 
Campionatelor Mondiale de schl- 
fond pentru juniori de Ia Saal
felden (Austria) a fost oîștigată 
de sportivul sovietic Aleksandr 
Kartoenskl, cu timpul de lh 12:21. 
în prob? . feminină ele 15 km 
victoria a revenit Gabriellei 
Hess (R D. Germană) — 40:30,07.

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
In prim? zi a Campionatelor 
Mondiale de patinaj viteză 
(sprinteri de la West Allis 
(Wisconsin), americanul Dan 
Jansen a terminat Învingător în 
două probe: 500 m. — 38:70 șl 
1000 m - 1:20,40. în confcursul 
feminin Christa Rothenburger 
(R.D. Germană) s-a clasat pe 
primul loc la 500 m, in 41:30 iar 
coechipiera sa Karin Kania și-a 
adjudecat victoria în proba de 
1000 m, cu 1:24,81

VIENA 8 (Agerpres). — Proba 
de 20 km din cadrul concursu
lui Internațional de biatlon de 
la Hochfilzen (Austria) a reve
nit schiorului austriac Alfred 
Eder, ou timpul de )h 00:30. se
cunda: de coechipierul săU Egon 
Leitner — 1 h 04:20.

ZURICH 8 (Agerpres). — Pe 
pîrtla df la Saas-Fee, în ca
drul campionatelor de schi ale 
Elveției Vreni Schneider a ter
minat învingătoare în oroba fe
minină de slalom, cu timpul de 
1:32,69 fiind urmată de Corine 
Schmidha iser — 1 :32,85. Proba 
masculină de slalom uriaș a re
venit tul Joel Gaspoz — 2:33,70.

NEJ YORK, 8 (Agerpres). — 
Echipele de hochei pe gheață 
ale S.U.A. și Suediei au susți
nut la Colorado Springs u , joc 
de verificai', încheiat cu victo
ria americanilor : T—7 (4—2,
2—5 3—0).

Said Aouita
Clubul din Monte Carlo s-au 
succedat laureații anului, pre
miile fiindu-le oferite de dr. 
Primo Nebiolo, președintele 
I.A.A.F.. Juan Antonio Sama
ranch, președintele C.I.O. și de 
prințul Albert de Monaco, pre
ședintele de onoare al Funda
ției Internaționale de atletism. 
Intre laureați s-au aflat cana
dianul Ben Johnson, suedezul 
Patrick Sjobcrg, sovieticul Ser- 
ghei Bubka, atletele bulgare 
Ginka Zagorceva și Stefka 
Kostadinova, americanca Jac
kie Joyner-Kersee, sportiva 
Petra Felke din R.D. Germa
nă, cehoslovacul Ivan Zelczny 
și alți recordmani ai lumii, 
precum și mulți dintre cîști- 
gătorii la „mondialele" de la 
Roma.

A fost o reuniune de neui
tat, așa cum de neuitat sînt și 
recordurile realizate de atlețli 
lumii, a subliniat Primo Nebiolo. 

într-adevăr, și recordurile 
anului ’87, ca de altfel toate 
performanțele record, au avut 
în ele ceva deosebit, căci re
almente deosebit a devenit mo
mentul în care este obținută o 
asemenea performanță. Re
cordul, precum bine se știe,
reprezintă încununarea unei

activități de pregătire intensă 
și este realizat doar de cei 
mai buni, într-un moment de 
vîrf al carierei lor sportive. 
Recordurile mondiale, înce- 
pînd din anul 191? de cînd aii 
fost oficializate, au fost me
reu îmbunătățite, ajungîndu-se 
la un anumit prăg valoric, 
foarte ridicat, care a devenit 
tot mai greu de depășit. Și, 
totuși, lată că recorduri mon
diale sînt stabilite și in conti
nuare, cu cifre în fața cărora, 
pur și simplu, nu-ți poți as
cunde uimirea !

Anul trecut, de pildă, John
son a coborît la 9,83 s recor
dul la 100 m, Bubka a mai 
urcat cu un centimetru recor
dul său la săritura cu prăjina, 
ducîndu-1 la 6,03 m, și tot cu 
cîte un uriaș centimetru au co
rectat recordul la înălțime 
Sjobcrg — 2,42 m și Stefka 
Kostadinova — 2,09 m, Aouita 
a încheiat cursa de 5 000 m, 
pentru prima oară, în mai pu
țin de 13 minute (12:58,39), Pe
tra Felke a aruncat sulița la 
78,90 m, iar Ivan Zelezny, la 
87,66 m, Natalia Lisovskaia a 
obținut 22,63 m la greutate, iar 
Alessandro Andrei — 22,91
m etc.

Dar, așa cum evoluează 
lucrurile în atletismul interna
țional, și în 1988, cu siguranță, 
vor fi realizate noi și noi re
corduri. Sîntem pregătiți în a 
vi le relata...

Pînă atunci, permiteți acum 
o subliniere: în cele 24 probe 
masculine 3 recorduri (400 m, 
lungime și 4X400 m) datează 
din 1968, 2 (200 m șl 3000 m 
obst.) au fost stabilite în 1979 
și, respectiv, 1978, toate cele
lalte fiind realizate în anii ’80, 
iar la femei, din 19 probe cla
sice, doar recordul de la 200 m 
datează din 1979, dar și acesta 
a fost egalat ulterior, în anii 
'80, cînd au fost înregistrate noi 
recorduri în toate celelalte 
probe !...

Romeo VILARA

Tur de orizont în campionatele naționale

Argentina: UN PODIUM FARA TRIOUL DE ELITA ?
degetul 
bună e 

poate' 
talentul 
fucăto- 

pregătit 
totul

in „Cupa Davis", india Învinsa la new Delhi i
La New Delhi, în meci pentru 

primi' tur al competiției inter
naționale de tenis „Cupa Davis", 
selecțlpnata Iugoslaviei a tntre- 
out cu 3—2 echipa Indiei, fina
lista ultimei ediții a .Salatlerei 
de Argint" 1 tn partida decisivă, 
Slobodan Zivojinovlci a dispus 
ou 5—3. 6—4, 6—4 de Vljay Am- 
ritraj tn cadrul aceleâși compe
tiții la Vina del Mar (Chile),

reprezentativa Perului a învins 
cu 4—i formația țărll-gazdă.

Alte rezultate : RF " Germania 
— Brazii; 5—0 ; Cehoslovacia — 
Paraguay 5—o ; Danemarca — 
Spania 3—2 ; Suedia — Noua 
Zeelandă 5—0 ; Elveția — Fran
ța i—4 ; Italia — Israel 4—1 ; 
Mexic — Australia 2—2 (ultima 
partidă s-. întrerupt lin cauza 
întuneric ilul).

Spre deosebire de anii trecuți 
cînd, într-o singură stagiune 
fotbalistică, se derulau două sau 
chiar trei competiții majore. în-

La 43 de ani și, respectiv. 37 
de ani. Hugo Gatti (Boca Ju
niors), stingă, și Pato Fillol 
(Racing Club) apără tn conti
nuare cu succes buturile for

mațiilor lor

ATLETISM • Elvețianul Bruno 
Laffranchi a terminat învingător 
în concursu internațional de 
marat - de la Beppu (Japonia), 
fiind înregistrat pe distanța de 
42,195 km cu timpul de 2 h 11:58. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat concurențli iaponezi Futho- 
shl Sh'nohara — 2 h 12:00 și Koichi 
Takan. — 2 h 12:14. • La
Vilnius (U.R.S.S.), atletul sovie
tic Vladimir Ocikani (in vlrstă 
de 19 ani) și-a adjudecat proba 
de săritură in lungime cu 8,32 
m Iar coechipierul său Rodion 
Gataulln a obținut victoria în 
prob.' d» sărifră cu prăjina, 
cu performanta de 5,90 m
• „C-pa Europei" la cros 

desfășu.at" la Bergamo (Italia), 
a fost cîstigată de atletul Italian- 
Francesc Panetta.’ Înregistrat pe 
distanta dc 16 km cu timpul de 
32:03. Pt locurile următoare

• PE SCURT ®
s-au clasat engl-z„r Kevin 
Forste — la 26 s șl portughezul 
Domingos Castro — la 3" s.

AUTOMOBILISM • „Raliul 
Suediei" p fost ctștigată La actu
ala eoiție de ounoscutul pilot 
finlandez Markku Alen care a 
concurat pe o mașină „Landa 
Delta". '

CICLISM ® Proba de 1000 m . 
cu star; de pe loc, din cadru! 
concursului internațional des
fășurat pe velodromul acoperit 
din Moscova, a revenit lui A- 
leksandr Kirilenko, cu timpul 
de 1 :04 405 Pe locul al doi
lea s-a clasat Konstantin Krav- 
tov — 1 :04 869.

FOTBAL e Reprezentativele 
Indiei șt Bangladeshului au

termtnat la egalitate. 0—0 me
ciul programat in cadrul cam
pionatelor Asiei. Partida s-a ju
cat la Abu Dhabi.
• In etapa a 21-a a campionatu

lui Spaniei, lidera clasamentu
lui, Real Madrid a învins In de
plasare cu scorul de 2—1 (M.
Vazquez H Sanchez, res
pectiv Jur.nma». pe Spor
ting Gijon Alte rezultate : 
Cadiz — SabadeJ 3—2 : Atletico 
Madrid — Mallorca 7—0 ; Athle
tic Bilbao — Logrones I—0 : Va
lencia — Vigo 2—0 ; Espanol 
Barcelona — Betls -1 1 Las 
Palmas — Murcia 1—0 • Osasuna 
— Rea! Sotiedad 1—2 ; FC Se
villa — FC Barcelona 1—1 1 ZJ" 
ragoza — Valladolid 1—1. In 
clasament : 1. Real Madrid — 
36 p 2. Atletico Madri — 30 p. 
3. Rea' Sociedad — 29 n (20 j.).

cît nimeni nu mal înțelegea ni
mic, iar ierarhiile erau de cir
cumstanță, din sezonul prece
dent calendarul competițional 
argentinian a îmbrăcat o haină 
europeană, după modelul cam
pionatelor de pe bătrînul con
tinent. A fost creată astfel o pri
mă divizie, cu 20 de participante, 
prima clasată fiind declarată — 
firește — campioană. Interesant 
este, însă, modul cum se retro
gradează : părăsesc primul eșa
lon formațiile, două la număr, 
cu procentajul cel mai scăzut, 
procentaj calculat pe baza re
zultatelor din ultimii trei ani. 
Un criteriu care, credem că nu 
greșim, nu l-am mai întîlnit în 
campionatele altor țări.

După forfota pe care au fă
cut-o în jurul lor înaintea star
tului, se anticipa o tresărire de 
orgoliu a trioului de elită, Inde- 
pendiente. River Plate șl Boca 
Juniors, cu prestații destul de 
șterse în sezonul trecut. Numai 
că, lucru cu totul neobișnuit 
pentru două campionate conse
cutive cele trei formații, care 
au adunat împreună nu mai pu
țin de 46 de titluri naționale, nu 
se află, nici de această dată, 
pe vreuna dintre pozițiile podiu
mului. Ba mai mult, se poate 
spune că Boca Juniors .și-a luat 
deja gîndul de la titlu șl nu 
i-a rămas altceva decît să se 
gîndească la sezonul viitor.

Independlente și River Plate 
mai speră încă, fiecare cu argu
mentele sale. Independlente în
seamnă înainte de toate expe
riență o linie mediană (Maran- 
gonî, 32 ani, Gîustl, 30, Bochini, 
33) omogenă, care de ani buni 
are aceeași înfățișare, și un a- 
tac In care setea de gol a pe
ruanului Navarro face casă bună 
cu explozia lui Barperon. Un 
semn de întrebare, totuși. Cum 
va arăta Independlente fără O- 
mar Pastorlza (trecut din Ia
nuarie la Boca Juniors), de nu
mele căruia, mal lntîi ea jucător, 
apoi ca antrenor, sînt legate toa
te izblnzile clubului din Buenos 
Aires 7

River Plate mizează mult pe 
abundența de vedete din lotul 
său, Alzamendi, Gallego, Da

Silva, Ruggerl sau Caniggia fi
ind, însă, în toamna lui ’87, „mal 
mult preocupați de interpretarea 
propriei partituri șl mai puțin 
de cea a întregii orchestre" (El 
Graflco). Dacă River Plate îșl 
va regăsi sau nu matca nu pu
tem ști, un lucru este Insă cert: 
în cazul unul răspuns negativ, 
este lesne de ghicit soarta an
trenorului Tim Griguol, ale că
rui zile pe banca formației sînt, 
se spune, și așa numărate...

Prezența a numai doi jucători 
noi în „ll“-le lui Racing Buenos 
Aires i-a dat acestuia, oricît ar 
fl de ciudat, o nouă înfățișare. 
Sistemul defensiv a ctștigat acum 
prin siguranța Intre buturi a iul 
Fillol (cel care în vara trecută 
se decisese să pună ghetele în 
cui I), lat atacul a dobîndit un 
creator de clasă în uruguayanul 
Ruben Paz. Și astfel Racing, 
Ieri o prezență obișnuită mal 
mult în divizia secundă, șl-a a- 
dus aminte, prin minune parcă, 
că în vitrina sa se află totuși 
o Cupă Intercontinentală...

Mihai CIUCA
Neavînd posibilitatea să vă 

prezentăm un clasament desfă
șurat al campionatului, vă ofe
rim punctajul realizat, după 19 
etape, de primele clasate : 1. Ne
well’s Old Boys 27, 2. Racing 
Club Buenos Aires 27 p. 3. De- 
portiv Espanol 26 p, 4. San Lo
renzo 25 p 5. Argentinos Ju
niors 23 p, 6, Glmnasia y Es- 
grima 23 p 7. River Plate 23 p. 
8. Independiente 23 p.

ROMA, 8 (Agerpres). — In ca
drul tradițlo; aiului turneu in- 
ternațijn»’ de fotbal de la Via- 
reggio rezervat echipelor de ti
neret. formația Steaua Bucu
rești a terminat la egalitate, 
2—2 (6—0). ci echipa italiană 
Napoli Alte rezultate : Floren
tina — Espanol Barcelona 3—2 
(1—1) 1 Genova — Glasgow Ran

gers 3—0 (2—0', 1 Roma — FC 
Porto 4—0 (2—0) ; Partizan Bel
grad — Tnternazionale 1—1 
(1—1) « Duk’s Praga — Torino 
0-0.


