
Începînd de vineri, la Predeal

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BIAIEON
în prim-plan, disputa dintre reprezentanții

A.S.A. și Dinamo din Brașov
Iată, a sosit timpul finalelor 

în sporturile de iarnă. Este un 
anotimp capricios, cu penurie 
de zăpadă, cu vreme schimbă
toare. Cu toate acestea, înce
pînd de mîine, la baza sporti
vă A.S.A. de pe Valea Rîșnoa- 
vei, din apropierea Predealului, 
oei mai buni biatloniști ai ță
rii își vor disputa titlurile de 
campioni ai țării la seniori. 
Conform, calendarului compe- 
■tițional alcătuit de Federația 
de Schi-Bob, programul între
cerilor este următorul: vineri, 
de la ora 10, cursa individuală 
pe 20 km; simbătă, de la ace
eași oră. proba de viteză pe 
10 km, duminică, de la ora 10: 
întrecerea ștafetelor de 4X7,5 
km.

Așa cum se 
multi ani, lupta 
mația internă a 
se va da între

Armata și
In ambele secții 
mai buni specialiști ai 
din întreaga țară, iar 
lor pentru întîietate

CELE

întîmplă de 
pentru supre- 

biatloniștilor 
reprezentanții 
Dinamo din 

se
A.S.
Brașov, 
află cel 
genului 
disputa 
este demnă de urmărit, printre 
candidați! la titlu fiind Vladi
mir Todașcă, Iancu Diaconescu, 
Sorin Popa, Marius Vornicu 
(Dinamo), Mihai Răduiescu, 
Imre Lestien, Nicolae Șerban, 
Șandor Csedii (A.S.A.).

Cine vor fi laureat'!, vom 
vedea în cele trei zile de 
concurs.

Azi, in sala Floreasca

MAI VALOROASE BASCHETBALISTE

spectatori in Sala 
din Cluj-Napoca. tot 

aț
in tribune 

atenție în 
baschetbalistele

3000 de 
sporturilor 
atîția la Rîmnicu Vîlcea, 
mosferă entuziastă 
si multă. multă 
teren. unde 
doreau să aibă prestații cit mai 
bune: succesul de public a 
fost una din reușitele acțiunii 
organizate de F.R. Baschet in 
scopul testării componentelor 
lotului reprezentativ aflat în 
anul în care va susține impor
tantul examen al Campionatu
lui European — Grupa B. De
sigur. oină la Challenge 
Round-ul „europenelor" vor 
mai fi verificări (întreceri in
ternaționale, turneul final al 
Diviziei A — 26—28 februarie. 
Ia Satu Mare ș.a.), dar este In
discutabil că acțiunile de la 
Cluj-Napoca și Rîmnicu Vîlcea 
au contribuit la stimularea ju
cătoarelor, care au avut în ge
neral, comportări bune. așa 
cum sîntem convinși eă vor a- 
vea și astăzi, în sala Floreasca, 
unde se va desfășura a treia 
(șl ultima) manșă a testărilor 
cu public.

După ce, în cursul dimineții, 
baschetbalistele susțin norme
le de control, după-amiază, de 
la ora 15,30, are loc interesanta 
reuniune care cuprinde concur
sul de aruncări din acțiune (pe 
posturi) si libere, cu tururi 
preliminare și finale, precum 
și atractivul meci dintre Lotul 
național și Selecționata Capita
lei.

Precizînd că actuala com
ponență a lotului nu este defi
nitivă, că „porțile" lui sînt în-

Aruncă la cos Margareta Vereș, 
junioară, componentă a lotului 

national de... senioare 
Foto : Aurel D. NEAGU

că deschise (și pentru intrare 
și pentru ieșire!) nu facem de- 
cît să subliniem că acțiunile fe
derației au drept scop nu nu
mai verificarea echipei națio
nale, ci și selecția ei perma
nentă. astfel ca în luna mai. la 
„europene". România să fie re
prezentată de cele mai valoroa
se baschetbaliste.

ȘAHUL FEMININ IN CONTINUA
Am așteptat să treacă me

ciul de baraj de la Predeal, 
dintre Margareta Mureșan și 
Eugenia Ghindă, pentru a pu
tea face cîteva aprecieri la zi 
asupra șahului nostru feminin 
și asupra finalei ultimului 
Campionat Național.

Se știe că, pe plan interna
țional, fetele noastre au avut 
de cele mai multe ori rezulta
te mai bune decît bărbații (5 
medalii de argint și două de 
bronz la Olimpiade, o califica
re în meciurile candidatelor 
etc.) și. de cîțiva ani buni, ju
cătoarele de șah au... aruncat 
mănușa șahului masculin și în 
domeniul tehnic al partidelor, 
căutînd să ridice cit mai spec
taculos ștacheta valorică. Au 
avut loc numerdase turnee și 
meciuri mixte, s-au făcut de
clarații senzaționale — marea 
maestră Zsuzsa Polgar (Unga
ria). de exemplu, a spus că 
nu e chiar sigură, dar în pro
porție de 90% crede că va de
veni campioană mondială la... 
bărbați! — și F.I.D.E. a decis 
ca primelor jucătoare ale lu
mii să li se ridice din oficiu 
coeficienții Elo cu cîte o sută 
de puncte (Maia Ciburdanidze 
2560!, Nona Gaprindașvili 2485 
— ambele din U.R.S.S. Zsuzsa

Polgar 2475, Nana Ioseliani 
2455 — U.R.S.S., Pia Cramling 
2435 — Suedia, ș.a.).

în această conjunctură inter
națională de efervescență, de 
creștere valorică evidentă 
(chiar dacă unele declarații 
prea optimiste necesită supor
tul unei șlefuiri în timp), în 
ce stadiu se află elita șahului 
feminin românesc și ce pers
pective se întrezăresc în anul 
olimpic 1988? Desigur, cele mai 
în măsură să răspundă la în
trebări sînt finalistele ultimu
lui Campionat Național.

Margareta Mureșan (coefici
ent Elo 2250) a dovedit (prin 
cîștigarea titlului de campioa
nă) că se găsește într-o formă 
sportivă de vîrf. Echilibrată și 
încrezătoare în forțele ei, șa- 
hista timișoreană ne dă spe
ranțe intr-o nouă calificare la 
meciurile candidatelor și con
stituie piesa de bază a echipei 
olimpice. Sclipirile Eugeniei 
Ghindă (2225) și buna ei pre
gătire teoretică sînt însoțite de 
unele căderi psihice (caracte
ristice în general celor care 
mizează totul pe o carte) care 
îi întîrzie probabil titlul de 
mare maestră. Gabriela Stan- 
ciu (2245) etalează un frumos 
joc pozițional, o bună înțelege-
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„Europa Top 12“

la tenis de masă

Printre cele mai importante 
competiții continentale ale te
nisului de masă se numără și 
„Europa Top 
te pe cei mai 
ropeni într-o 
constituit, de 
tr-o competiție de un înalt ni
vel tehnic și spectacular. A- 
juns la cea de-a 17-a ediție (a 
debutat în 1971 cu disputele de la 
Zadar — Iugoslavia); concursul 
care începe azi. în sala ..Tivoli" 
din Ljubljana. întrunește si în 

■ acest an jucători care și-au cu
cerit o foarte bună reputație în 
arena tenisului de masă inter
național. Astfel. în competiția 
feminină — acolo unde, în de
cursul anilor, sportivele noas
tre Maria Alexandru (1972— 
1979), Eleonora Mihalca (1972). 
Maria Alboiu (1986. 1987) s-au 
aflat printre cele mai bune 
participante — vo-r evolua mul
tiplele medaliate la campiona
tele europene sau la alte mari 
competiții, Bettine Vriesekoop 
(Olanda), Csila Batorfi, Edit

12". care reuneș- 
buni sportivi eu. 
întrecere care s-a 
fiecare dată, în-
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0 IMPORTANTĂ VERIFICARE ÎNAINTEA
ÎNTRECERILOR CONTINENTALE

Urban (Ungaria), Fliura Bula
tova, Valentina Popova 
(U.R.S.S.), Marie Hrachova 
(Cehoslovacia), Daniela Gher- 
ghelceva fiind dintre cele mai 
cunoscute. In această companie 
deosebit de valoroasă, prezen
ta tinerei noastre jucătoare 
Otilia Bădescu, aflată încă la 
vîrsta junioratului, este onoran
tă, iar evoluția ei este aștepta
tă cu mult interes. Ea și-a cu
cerit o frumoasă poziție — se 
află, deocamdată, pe locul 7 
in ierarhia continentală, anul 
trecut făcînd un salt de 12 locuri 
în clasamentul european —prin 
succesele repurtate la diverse 
competiții. Pentru Otilia Bă
descu va fi un examen dificil 
pe care, sperăm. îl va absolvi 
cu bine, ea avînd posibilitatea 
unei frumoase clasări în aceas
tă competiție extrem de solici
tantă, în care, pe parcursul a 
două zile și jumătate, va trebui 
să susțină 11 jocuri cu adversa
re diferite ca stil șl exprimare 
tactică.

Și în întrecerea masculină se 
anunță dispute deosebit de pu
ternice, țlnînd seama de valoa
rea competitorilor, dintre care 
se detașează Jan O«e Waldner, 
Erik Lindh, Jorgen Persson, 
Mikael Appelgren, Ulf Carlsson 
(Suedia), Desmond Douglas 
(Anglia), Andrzej Grubba, Les- 
zek Kucharski (Polonia), An
drei Mazunov (U.R.S.S.), Tibor 
Klampar (Ungaria). Zoran Ka- 
iinici (Iugoslavia), balanța în- 
clinînd. totuși. în favoarea ju
cătorilor suedezi, care domină 
de o bună bucată de vreme a- 
rena tenisului de masă euro
pean.

Așadar, ținînd seama că a- 
ceastă ediție se constituie și în. 
tr-o verificare a principalilor 
candidați la medaliile apropia
tului Campionat European, 
așteaptă, in sala „Tivoli" i 
Ljubljana, confruntări de 
deosebit nivel, pe măsura ' 
lorii particlpanților. (Em. F.),

so 
din 
un 
va-

în obiectiv, gimnastica la locul de muncă

PAȘI ÎNSENINAȚI, »

Este evident că In ultimii 
ani. s-a dus. la toate nivelurile 
o activitate mai susținută pen
tru extinderea practicării gim
nasticii la locul de muncă in 
întreprinderi, instituții și co
operative meșteșugărești. Acti
vitate menită să ducă la înlă
turarea stării de oboseală și 
creșterea randamentului în 
producție, de fapt cea mai 
simplă și mal accesibilă for
mă de practicare sistematică 
a exercițiilor fizice de către 
masa largă a personalului mun
citor. Studiile efectuate cu 
sprijinul Institutului de Edu
cație Fizică si Sport, elabora
rea a 150 de programe de gim
nastică a cîte 6 exerciții fie
care, organizarea de cursuri 
pentru formarea de noi in
structori. schimburile de expe
riență (la București, în jude
țele Bihor, Iași, Alba, Mureș,

PERFECȚIONARE
re a repertoriului ales. Ger
trude Baumstark (2215) are 
multă experiență, dar plătește 
uneori tribut oboselii. Ligia 
Jicman (2205), campioana anu
lui 1986, se menține în față cu 
prețul unor eforturi care pot 
fi încă si mai bine canalizate. 
Cristina Bădulescu (2255) a fă
cut deja trecerea de la speran
ță la certitudine și prezintă 
multă încredere prin atitudi
nea plină de responsabilitate 
cu care abordează fiecare par
tidă. Mădălina Stroe (2155), 
mezina primelor clasate, are 
toate atuurile unei mari cam
pioane: un joc plin de imagi
nație, imprevizibil, puțind în
vinge pe oricine (de altfel, ea 
a fost singura învingătoare a 
Margaretei Mureșan). Aceste 7 
jucătoare sînt calificate direct 
în finala următoare. Lor li se 
adaugă marea absentă de la 
București. Elisabela Polihroni- 
ade (2310), martoră în acele 
zile la meciul Kasparov — 
Karpov, de la Sevilla.

Șahistele din a doua jumăta
te a clasamentului âu rămas

Parik ȘTEFANOV

(Continuare in pag. 2-3)

ÎNAINTE, DAR... NU SUFICIENȚI!
Harghita, Botoșani, Călărași 
ș.a.) au dus, firește, la extin
derea practicării zilnice a gim
nasticii în regimul de lucru al 
oamenilor muncii. Față de cir
ca 1 090 000 de persoane antre
nate in această activitate la 
sfirșitul anului 1985, in pre
zent numărul Ia care s-a a- 
juns este de 2 524 000, ceea ce 
reprezintă o creștere de 250 ia 
sută. Rezultate mal bune s-au 
înregistrat în municipiul Bucu
rești, unde această activitate 
cuprinde circa 700 000 de oa
meni ai muncii, județul Bihor 
(s-a extins în 58 de unități, 
cu 82 600 de practicanți), ju
dețul Alba (41 unități, cu pes
te 51 000 de practicanți), ju
dețul Brașov (cu 62 de uni
tăți și peste 59 000 de practi
canți). La întreprinderea de 
confecții — Oradea, Tricotajul 
Roșu — Arad. Zimbrul — Su
ceava, Terom — Iași, Someșul 
— Cluj-Napoca, Voința — Dro- 
beta Tr. Severin, Adesgo, 
I.T.B., Electronica, C.P.B. și 
F.C.T.B. din Capitală, rezul
tatele obținute demonstrează 
influențe pozitive asupra creș
terii capacității de efort, îmbu
nătățirea stării de sănătate, cu 
efecte favorabile asupra creș
terii productivității muncii.

Cu toate 
la locul de 
tins și nu 
pe măsura 
importanței 
îmbunătățire a stării generale 
de sănătate, de creștere a

acestea, gimnastica 
muncă nu s-a ex- 
se valorifică tncă 
posibilităților șl a 
acestui mijloc de

capacității de lucru, a rezisten
ței organismului la oboseală. 
In unele județe ca .Ialomița, 
Teleorman, Hunedoara, Giur
giu, Tulcea, Vaslui, Maramureș, 
Vrancea, progresele sînt mino
re, întrucît se acționează cu 
încetineală, fără convingere. 
Sînt rămîneri în urmă în u- 
nități din industria ușoară, con
strucții de mașini, chimică, 
institute de cercetări științifi
ce, de proiectări ș.a. în care 
există condiții. Față de aria 
do răspindire a gimnasticii la 
locul de muncă, se înregistrea
ză o anume insuficiență în 
privința calității, ceea ce îi 
diminuează din eficiența so
cială. în unele unități din țară 
organizarea este necorespun
zătoare, nu este atras tot per
sonalul care ar putea profita 
de pe urma practicării acestei 
forme a gimnasticii. ..reprizele 
de mișcare" nu au loc în fie
care zi, exercițiile au un ca
racter formal, cu instructori 
insuficient pregătiți metodic, 
iar conținutul și structura pro
gramelor nu țin pretutindeni 
seama de natura efortului de
pus. Regretabil este, de ase
menea, că nu peste tot s-a u- 
tilizat o colaborare permanentă 
între instructori, medicii de În
treprinderi și conducătorii u- 
nităților de bază, pentru orga
nizarea în cele mai bune con-

Modesto FERRARINI

(Continuare In pag 2-3)

VICTORII ALE ÎNOTĂTORILOR

LA CONCURSUL
Reprezentanții noștri au avut 
remarcabilă comportare lao

concursul internațional de înot 
de la Polawy (Polonia), rezer
vat tinerilor sportivi născuți 
în 1975. La această întrecere 
în bazin de 25 metri, la care 
au mai fost prezenți înotători 
din Bulgaria, Cehoslovacia 
R.D.G., Polonia. Ungaria s-au 
consemnat nouă victorii româ
nești. Triplă cîștigătoare a fost 
sibianca Liana Coman. în pro
bele de bras, cu 1:15.07. respec
tiv 2:42,73. și la 200 m mixt, 
în 2:25,13, toate reprezentînd 
noi recorduri ale categoriei de 
vîrstă.
pus și 
dă — 
4:27,68

Tot de trei ori s-a im- 
brăileanca Beatrice Coa- 
1:01,39 la 100 m liber 
la 400 m liber. 5:09,53

DIN POLONIA
la 400 m mixt (pentru acest 
rezultat ea a primit Premiul 
special al concursului). în 
cursele de bras ale băieților a 
terminat învingător suceveanul 
Radu Doroftei — 1:15,53. res
pectiv 2:43,43. Concitadina Iui, 
luliana Pantilimon, a fost pri
ma la 200 m fluture, cronome
trată în 2:28,33.

Pe locul 
reșițeanul 
1:08.21 la 
la 200 m 
Georgiana . 
100 m liber, Beatrice Coadă — 
2:10,27 la 200 m liber. Liana 
Coman — 1:07,12 la 100 m flu
ture. iar luliana Pantilimon a 
sosit a treia la 100 m bras — 
1:20.22 și la 200 m mixt — 
2:31,68.

secund s-au clasat 
Bogdan Călincscu — 
100 m spate, 2:25 90 
spate. ploieșteanca 
ștefan — 1:02 05 la



IN ORȘOVA, LA „ȘCOALA

Initiative sportive

DELFINII" DIN MUSCEL

CELOR MAI MICI CAIACIȘTI
Pentru sute

Aurel
de 

Vernescu
copii, modelele se cheamă

și Vasile Dîba...
care leagăîn acceleratul

Capitala de Drobeta Turr.u- 
Severin, la o jumătate de oră 
de punctul terminus al călăto
riei, în gara Balota urcă și 
se așează lîngă noi un copil 
chipeș. Are pe mîneca hainei 
însemnele școlii din Orșova. 
Elev în clasa a Vl-a. aveam 
să aflăm după un prim dia
log. Deci, pionier. Venise la 
părinți, în comună, la Ciochiu- 
ța. pentru două zile, la sfîrsit 
de săptămînă.

Sigur, rămînem puțin nedu
meriți : de ce urmează cursu
rile școlii la o distanță atît 
de mare de casa părintească, 
aproape 80 de kilometri 7 De 
ce nu la Strehaia, care-i mult 
mai aproape ?... Răspuns fără 
ezitare: „Pentru că vreau să 
fac sport. Și anume caiac, cum 
m-am decis. Iar la Orșova con
dițiile sînt minunate Bază 
nautică special amenajată, am
barcațiuni. profesori-antrenori 
ca niște părinți. Ce mai I Dacă 
ați vrea să vedeți cum lu
crăm. Multi vrem să fim ca 
Vernescu si Dîba !"

Ne-am modificat programul. 
De la Drobeta-Turnu Severin 
am continuat călătoria pînă Ia 
Orșova cu Gabriel Scoică. Nu 
mai văzusem orașul — noul 
oraș firește — de aproape două 
decenii. N-am mai recunoscut 
nimic, pentru că totul este 
nou. Și școala unde învață 
pionierul Gabriel Scoică, și 
baza nautică, unde viitorul ca- 
iâcist de performanță (rămîne 
să vadă profesorii-antrenori, 
dacă acest vis cutezător are 
sorți de izbfndă) se inițiază cu 
sîrg. El. si împreună cu el 
alți purtători ai cravatei roșii 
cu tricolor. Cîți ? „Deocamda
tă 40", ne comunică cifra e- 
xactă prof. Beniamin Zabet, 
directorul Clubului sportiv șco
lar din localitate și antrenor 
coordonator al Centrului Olim
pie de caiac pentru juniori. 40 
din peste 200, cîți s-au pre
zentat la concursul de selecție, 
în toamna trecută. Alte cîteva 
sute vor susține un al doilea 
concurs, în primăvară. în mar
tie sau aprilie.

O curiozitate : copiii, iubitorii 
caiacului, sînt în marea lor ma
joritate din multe alte așezări 
ale țării, nu numai din Orșova.

Gabriel Scoică, de pildă, mai are 
aici o colegă din Ciochiuta. pe 
Nicoleta Popescu, iar Nelu si 
Marin Druga sint din Berbe.știi 
Vîlcil, Dana Spătaru — din 
Strehaia, Kaluca Ioniță — din 
Dîrvarii Prahovei. Vin la Or
șova, urmează cursurile scolii, 
paralel cu inițierea in caiac. 
Cei mai dotați pentru acest 
sport trec în secția Clubului 
sportiv școlar, fac pași spre 
consacrare. Cazul lui Florin 
Scoică, Ion Scoică și Adrian 
Scoică, acum pe cale de con
sacrare ; toți campioni ai țării ; 
Florin la juniori mici, Ion la 
juniori mari. Adrian la tine
ret. Toți specializați în aceeași 
probă, caiac — 1000 de me
tri. Elevii prof. Beniamin Za- 
bet, care îi vede titulari ai 
lotului reprezentativ. De altfei 
ca' și pe alți copii din „clasa" 
sa de caiaciști. Unul dintre ei 
ar fi Marius Marian. A început 
inițierea tot din primii ani 
de „gimnazială"; acum e în a 
9-a șl. cum afirmă prof. Za
bet, „se anunță a fi un spor
tiv de mare viitor !—“ Profeso
rul nu face afirmații de dra
gul vorbelor. I-au trecut prin 
mînă, în cei aproape 7 ani de 
cînd conduce clubul sportiv 
școlar din Orșova, mii de co
pii. „Si dacă, să zicem, nu toți 
micii caiaciști confirmă, ce se 
întimplă 7 Ni se răspunde 
prompt : „Nu se întimplă ni
mic, după absolvirea școlii n- 
ceștia își continuă studiile, fie 
în cadrul Liceului de marină, 
de obicei băieții, fie la Liceul 
-Ștefan Plavăț», cazul fetelor, 
învață o meserie, unii se sta
bilesc la Orșova, își înteme
iază familii. Vețf întîlni în o- 
raș, de bună scamă, astfel de 
cazuri".

I-am văzut pe copiii prof. 
Zabet în plină pregătire. Pe 
lac, în ambarcațiuni, dar și pe 
uscat, practicînd sporturi com
plementare : atletism, gimnas
tică, ceva haltere (băieții), 
chiar și o miuță de fotbal. Toți, 
copii chipeși, ușor bronzați. 
Pentru că la Orșova primăvara 
a și sosit, iar soarele este mult 
mai darnic decît era de aștep
tat pentru acest început de fe
bruarie...

Tîberiu STAMA

Duminică dimineață, în gară 
la Cîmpulung Muscel: lume 
multă, grăbită, cu excepția 
unui grup de 30—40 de tineri. 
Calmi, fără bagaje si de o ve
selie molipsitoare. Pe matricola 
mîinii stingi : Școala nr. 4 
Cîmpulung Muscel. în dreptul 
inimii — un frumos ecuson în- 
fătisind un mic delfin.

— Inteligente vietăți! spun, 
arătînd cu mîna către ecuson. Și 
foarte rapide în apă.

— Și noi sîntem rapizi în 
apă, plus că avem numai zece 
la matematică.

— I-am văzut într-un delfi- 
nariu, continui eu. Nu ieșeau 
di. cuvîntul celui care îi pre
gătea

— Nici noi nu ieșim din cu
vântul antrenoarei, plus că îno
tăm mai felurit, 
decît ei.

— Mai complet
— In sensul că 

și în probele de delfin, ’ 
in cursele de bras, fluture 
spate.

— Da. notul e un sport fru
mos. Vara e o plăcere să mergi 
la ștrand 1

— Noi in fiecare zi mergem 
la ștrand, plus iarna la bazi
nul acoperit.

— Aveți voi, ceva, eu „plus"

mai complet

în ce sens ? 
luăm startul 

plus 
Și

ăsta. De unde bazin acoperit la 
Cîmpulung Muscel ?

— Păi, noi de ce sîntem în 
gară? Mergem, in fiecare du
minică. la piscina olimpică de 
ia Pitești : antrenamente, con
cursuri, plus vizitarea unor o- 
biective economice și cultu
rale.

— N-am auzit să practici 
înotul la atîți kilometri dis
tanță de casă !...

— Delfinii pot trăi fără apă? 
Vedeți ? Ne-am îndrăgostit, 
vrem să spunem, de acest sport. 
Ne pregătește — vara, iarna — 
profesoara noastră de educație 
fizică Victoria Nicolescu și ne 
pregătește bine, de vreme ce 
unii dintre noi au început să 
aibă rezultate promițătoare: 
Robert Dumitrescu, Bogdan 
Nistor Valentin Șerban, Adrian 
Vișoiu, la avansați, plus Ma
rius Popa, lonuț Matei, la în
cepători.

Trenul se 
La geamul 
„delfinii" orașului 
Muscel. Sînt patru 
înotători. „plus" 
Victoria Nicolescu, 
cu o normă întreagă la 
bul inițiativelor în sport", sec
ția „Dragoste pentru copii, pen
tru exercițiul fizic".

TENISMANUL DINU

PAȘI ÎNSfMfcA|l ÎNAINTE
(Urmare din pag. I)

diții a acțiunii și aprecierea 
obiectivă a rezultatelor obți
nute.

Cu siguranță că pentru ge
neralizarea practicării gimnas
ticii la locul de muncă, pentru 
ridicarea ei pe plan superior 
de calitate și eficiență C.N.E.F.S. 
împreună cu U.G.S.R., C.C. 
al U.T.C. Ministerul Sănătății 
și U.C.E.C.O.M. vor lua în 
continuare măsurile corespun
zătoare 
acestui 
vita tea 
sportivă 
linie,
noastre viitoare ne vom referi 
la MASURILE adoptate de Co
mitetul Executiv al C.N.E.F.S., 
cu privire la extinderea prac
ticării gimnasticii Ia locul de 
muncă și creșterea eficienței 
sociale a acestei activități.

în vederea îndeplinirii 
indicator privind acti- 
de educație fizică și 
de masă. Pe această

într-unul din numerele

pune în mișcare, 
vagonului apar 

Cîmpulung 
grupe de 
profesoara 
antrenoare

,CIu-

Paul MATEOIU coresp.

Dinu Pescariu a început 
tenisul in toamna anului 
1983, pe' tind avea nouă ani, 
adică la o virstă la care 
copiii dispută, deja, primele 
meciuri (ceea ce inseamnă 
că ei stăpinesc — cit de 
Cit — un bagaj tehnica- 
tactic) Cu toată intirzierea... 
startului, Dinu a depășit 
extrem de repede faza de 
„începător", ciștigindu-și 
(in același ritm) locul prin
tre cei mai de viitor tenis- 
mani ai țării, lată ce spune 
primul (și actualul) său 
antrenor, Liviu Vasilescn 
(TCB) : „Dinu s-a remar
cat de la început, datorită 
unei mari îndemînări și da
torită gradului său de in
teligență, cu mult peste ni
velul unui copil de aceas
tă virstă. In scurt timp a 
dovedit un simț 
al jocului și, 
a înțeles regula și 
ioc". Că este așa 
dește ascensiunea 
dă în ierarhia 
in 1984 (10 ani), a partici
pat la primul concurs re
publican ; in 1985 a pierdut 
in turul 2 la „republicane", 
in fața reșițeanului Bogdan 
Peia ; in 1986 a ocupat lo-

deosebit 
mai ales 
ideea de 
o dove- 
sa răpi- 

națională :

cul 2 
ani), ir 
constăn] 
vel, pe 
13 anii 
cîștigâu 
dublu ( 
Progres 
Republi 
în sezo' 
șit să 
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le, „C 
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printre 
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ȘAHUL FEMININ IN CONTINUA PERFECȚIONARE
(Urmare din pag I)

oarecum datoare pentru 1988. 
Mariana Duminică, start in 
trombă cu 4 victorii, continu
are a unei evoluții la fel de 
bune în liga B. s-a stins în 
final. Ildiko Minescu, debutan
tă. Iudita Chiricuță, Edit Koz- 
ma, Cristina Stanca, Smaranda 
Boicu (2265). cea mai mare 
deziluzie a finalei, după ce 
anul trecut a jucat în turneul 
de baraj pentru titlu și Ia tur
neul internațional al României 
s-a comportat excelent. Lavi- 
nia Popescu, debutantă. Otilia 
Ganț, imediat după finală a 
cucerit locul I la un turneu 
international de junioare. Ma 
riana Caravan, debutantă, nu 
au dat în finală măsura tutu
ror posibilităților.

Cu aceste jucătoare, antreno
rii Valentin Stoica. Serban 
Neamțu, Traîan Stanciu și Iu
lian Drăghici vor parcurge tra
seele anului în curs. De ase-

menea, avem destule șahiste 
tinere (Monica Sorescu, Mălina 
Nicoară, Georgeta Rufă, Irina 
Candea, Luminița Bădiță, Da
niela Popovici, Laura Caplar,

Nadia 
nci, L 
sibilită

Coef 
îmbuni 
țele t< 
conțin: 
re...

BASCHET. in mod evident, echipele 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca și 
Chimistul C.S.ș. Rimnlcu Vîlcea sînt avan
tajate atunci cînd susțin pe teren propriu 
meciuri le-chele din Campionatul Național. 
Intr-adevăr, In sălile de sport din localită
țile respective sînt prezențl de regulă, circa 
3 000 de spectatori, entuziaști susținători al 
echipelor „U“ șl Chimistul. încurajările ră
sună din prima șl pînă In ultima secundă 
’ joc, eie constituind un sprijin moral so- 

pentru clujence și vîlcence. In contrast, 
Capitală (In sălile Floreasca șl Olimpia, 
pildă). Voința și Olimpia (aflate și ele 
lupta pentru locurile fruntașe ale cla

samentului, în rivalitate directă cu „U“ și 
Chimistul) au doar cîteva zeci de așa ziși 
simpatizanțl, aii căror „aport" se rezumă, 
de fapt, la apostrofarea arbitrilor și la în
cercarea de descurajare (prin... huiduieli)

de 
lid 
in 
de 
In

f

10 STAȚIUNI RECO
PENTRU CURA BALNEARĂ

dea adversarelor ! Ca să nu mai vorbim_
ceea ce se petrece în sala Rapid... • ȘCOALA 
GENERALA NR 206 a fost dată in circui
tul competițional baschetbalistic, ea găz
duind de cîtăva vreme întrecerile campio
natului de juniori și junioare al munici
piului București Iată un frumos exemplu 
(în mod regretabil, însă, foarte Tar) de 
încurajare a sportului de performanță în 
rîndui elevilor, datorat în mare măsură di
rectoarei școlii, profesoara Odette Crăciun.
(D. St.).
HOCHEI PE GHEAȚA • INSPIRATA și promp
tă intervenția antrenorului A. Crișan de 
la Steaua în minutul! 10 al primei întîlnfri 
Sport Club Miercurea Cluc — Steaua, care 
a condus la calmarea spiritelor mult prea 
încinse ale unor jucători * ÎN MINUTUL 
36 al aceluiași meci, la scorul de 1—1, Bo-

goș (Sport Club) a șutat puternic, pucul a 
intrat In poarta Stelei, apoi a ricoșat in 
teren, jocul a continuat ,golul (contestat 
de steMiști) fiind acordat de arbitrul FI. 
Gubernu după 15 secunde, la intervenția 
jucătorilor-gazdă și a publicului, după o 
consultare prealabilă cu arbitrul de poartă 
T. Szabo. (V. PAȘCANU, coresp.)

VOLEI. MAESTRUL EMERIT Aurel Dră- 
gan, Marian Stamate, Octavian Crețu, Lau- 
rențiu Dumănoiu, Martin Rauch, Dorin 
Poroșnicu, Romeo Enescu (maeștri ai spor
tului). atâ nume de voleibaliști care au 
purtat cu cinste tricourile reprezentativei 
țării cu ani în urmă. Toți aceștia pot fi 
văzuți jucînd săptămînă de săptămînă, este 
drept nu in echipa națională, ci în forma
ția I.S.P.H. București, actuala fruntașă a 
campionatului municipal și candidată la 
promovarea în Divizia B. Inițiativa de a 
reuni acest nucleu de fruntași al voleiului 
aparține unui alt fost performer. Sergiu 
Cucu Toma, rămas, dună cum se vede, un 
pasionat sufletist al acestui sport. O men
țiune : echipa I.S.P.H. ființează de 5 
In decursul cărora a avut (și are) o 
tivitate continuă, sprijinită din plin 
conducerea institutului respectiv. (D.

ani. 
ac- 
de 

St.).
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AMARA: afecțiuni ale aparatului 
gice periferice : ginecologice : dern 

BĂILE FELIX : afecțiuni ale apar! 
rologice . ginecologice.

BĂILE GOVORA : afecțiuni respiri 
naratului locomotor : neurologice peri 

BĂILE HERCULANE : afecțiuni t 
tor : neurologice periferice : sechele 
ternului locomotor.

BĂILE OLĂNEȘTI : afecțiuni ale 
glandelor anexe ; ale rinichilor și 
bolice (gută, diabet, obezitate) : 
respiratorii.

BĂILE TUȘNAD : afecțiuni ale . 
nevroză astenică : afecțiuni ale tubul

BORSEC: afecțiuni ale glandelor 
vasculare periferice: afecțiuni ale I 
glandelor anexe : nevroză astenică.

BUZIAȘ : afecțiuni ale aparatului < 
ternului nervos central : nevroze.

CĂLIMĂNEȘTI-CĂCIULATA : afe< 
gestiv : hepatobiliare ; afecțiuni ale 
nare ; boli de nutriție si metabolisnr 
tului locomotor : neurologice periferi 
afecțiuni alergice.

COVASNA : afecțiuni eardiovasculai 
afecțiuni hepatobiliare.

DE

căi! 
b<

ap<

REȚINl

1 PREMIERE Șl...
• UN NOU CLUB /al șapte- 

I lea din municipiu) a luat ființă 
la Galați : C.S.M. Constructorul, 

Iaparținînd întreprinderii de An
trepriză Construcții. Montaje șl 
Reparații Siderurgice și avînd 
7 secții : popice, tir, tenis, box, 
lupte, hochei și yachting. [T. 

ISIRIOPOL] » UN REUȘIT SI
MULTAN DE ȘAH a avut loc, 
din inițiativa secției respective 
din cadrul asociației sportive 

I Metalurgistul, la Cuglr. ou par
ticiparea maestrului Internațio
nal Corvin Radovici. Practic, 
simultanul s-a desfășurat pe 
două „secțiu :1“ : una la 24 de 

Imese, cealaltă cu echipa locală 
care vizează promovarea In Di
vizia B. (V. POENARUJ O 
TIN ARA SPERANȚA a te
nisului vasluian este Adrian 
Eftene, în virstă de 14 
ani elev la Liceul „Gh. Roșea 
Codreanu" din Bîriad. Mereu 
Intre fruntași la o serie de com
petiții organizate în ultimii ani 

. — pentru pioni îri și juniori — 
I școlarul birlădean este ciștlgă-

„TRADIȚIONALE"
torul finalei pe țară a „Cupei 
U.T.C " Ia categoria 15—16 ani 
în 1987. Marea lui pasiune pen
tru „sportul alb" se îmbină ar
monios cu aptitudinile sale ar
tistice (medalie de aur la un 
concurs internațional de pictu
ră organizat la Ulan Bator) șl 
cu înclinația deosebită pentru 
matematică (locurile 1 și 2 la 
concursurile naționale de profil) 
[Fl. SCHIOPU] a „FESTIVALUL 
SPORTIV MĂRGINEAN", ajuns 
la a V-a ediție, cu întreceri de 
șah și tenis de masă, a reunit 
peste 100 de elevi șl tineri din 
școlile șl asociațiile sportive din 
comuna suceveana Marginea șl 
din alte localități apropiate. 
Desfășurate pe categorii de 
virstă concursurile au dat pe 
următori’ clștigători : Mihai Bi- 
volaru Ana-Maria Onclu, Con
stantin Llță din Putria Pazica 
Grigorean din Solea, Geta Gri- 
gorean din Rădăuți, Mirela Ele
na Adochlței Costel Sestaliuc, 
Toader Magopăț din Marginea 
Ia tenia de masă, Lozurică Ma-

gopăț din Rădăuți, Paraschiva 
Pavaian. Florentina Magopăț, 
Simona Bodnărescu, Lenuța 
Bodnărescu, Gavril Uoi, Ionel 
Bodnărescu Mihai Pascaniuc și 
Gheorghe V. Magopă* toți din 
Marginea la șa.i Pârtiei panții 
au fost invitați după întreceri 
la ateii erul de ceramică al unul 
cunoscut meșter olar, Ion Ma
gopăț. laureat al Festivalului 
Național „Cîntarea României" 
șl al mal multor tîrguri ale o- 
latillor. [St. VATAMANIUC] « 
A.S. vnTORUL ROMAN a ame
najat cu sprijinul organelor lo
cale și cu participarea școlarilor 
din zonă, o pîrtle de schi și de 
săniuș in apropierea comunei 
Săbăoani, „bază de iarnă" foar
te solicitată în aceste zile . (O. 
GUTUI • O ALTA ASOCIAȚIE 
SPORTIVA — IPROLAM din Tîr- 
goviște — a organizat o ex
cursie ia Predeal, prilej de Ini
țiere ș! îmbunătățire a cunoștin

țelor practice în sportul schiu
lui. In uitlina din cele șapte I 
zile ale jxcurslel a avut loc și 
un concurs (devenit tradițional) I 
de slalom numit Cupa „Fulg de 
nea", destinat începătorilor și, : 
separat, avansaților, pe categorii 
de virstă, la feminin și mascu
lin. învingătorilor le-au fost de- 1 
cernate diplome și premii, tro
feul „Fulg de nea", la a opta . 
ediție, revenindu-i lui Florin 
Niță. [I. TUDOR1 a DIN CEI 
zece cei mai buni sportivi me- 1 
hedințenl desemnați la finele 
anului trecut opt sînt reprszen- | 
tanți ai .. sporturilor pe apă.
Mai precis, practicant! — și I 
performer! — ai caiacului și ca
notajului Semn că pe malurile 
Dunării alte sporturi mai au 
mult pînă să atingă nivelul 
reușitelor caiaeiștilor și canoto
rilor. Poate anul acesta... (S.
MANAFU], I

se face la da 
pe perioade

• Plecarea în stațiuni
Sejurul se asigură si 
decît seriile de 18 zile.

Sînt așlgurate condiții optime de cs 
La dispoziția turiștilor: mijloace 
țări cultural-artistice si de divert 
Biletele pentru cură balneară si 

țiuni se oot obține de la toate age 
de turism și ale I.T.H.R. Bucur

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PR(
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEX- 
PRES DIN 10 FEBRUARIE 
1988. Extragerea I: 21 8 40 25 
28 22; extragerea a Il-a: 18 4 
2 23 19 17. Fond total de cîș- 
tiguri: 714.107 lei din care 11.930 
lei report la categoria 1-
• C1ȘTIGURILE TRAGERII ex

ceptionale PRONOEXPRES 
DIN 31 IANUARIE 1988. FAZA
I. Cat. 1 j 2 variante 100% —
autoturism „Dacia 1300“ (70.000
lei) și 6 25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 
13 25% a 7.803 lei ; cat. 3 : 5
100% a 7.874 lei (în cadrul că
rora cite o excursie de un loc 
în U.R.S.S. și diferența în nu
merar și 28 25% a 1.968 lei ; cat. 
4 : 99,50 a 950 Iei ; cat. 5 : 169,50 
a 557 lei ; cat. 6 ; 849 a 100 lei ; 
cat. 7: 13.670,25 a 40 lei
FAZA A Il-a : Cat. A : 2 25% a 
17.948 lei ; cat. B : 2 100% a
II. 045 lei (în cadrul cărora cite 
o excursie de două locuri în 
U.R.S.S. șl diferența în nume
rar) și 5 25% a 2.761 lei ; cat C : 
18 100% a 1.158 lei și 52 25% a 
289 lei : cat. D : 120,50 a 298 lei ; 
cat. E : 258 a 100 lei ; cat. F i 
7.587,75 a 40 lei. Autoturismele 
„Dacia 1300“ au revenit particl-
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| MAI MULTĂ ATENȚIE ARBITRILOR DE VALOARE!
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După ce s-a scris în această 
pagină despre echipe, despre 
jucători, despre probleme ale 
sezonului de toamnă, astăzi ne 
oprim la arbitri. Nu intenționăm 
să facem o analiză amănunțită 
a prestațiilor „cavalerilor fluie
rului" în prima parte a cam
pionatului (cu toate probleme
le pe care le incumbă regula
mentul de joc). Aceasta ur
mează să se facă în apro
piata reuniune a Colegiului 
central al arbitrilor. Ne-am 
propus doar să privim un 
clasament al arbitrilor di
vizionari A, întocmit pe baza 
următorului punctaj alcătuit 
din calificativele cronicarilor 
ziarului nostru: am acordat 9 
puncte pentru FOARTE BINE, 
7 pentru BINE. 6,5 pentru ÎN 
GENERAL BINE, 6 pentru SA
TISFĂCĂTOR. 5 pentru CU 
GREȘELI și 4 pentru SLAB.

CLASAMENTUL TURULUI
1. I. CRACIUNESCU 56 p (7 j)
2. D. PETRESCU

M. SALOMIR 53 (7)
4. M. NEȘU

R. PETRESCU 52 (7)
6. GH. CONSTANTIN 48 (6)
7. G. IONESCU 45 (7)

8. I. Velea 43,5 (6), 9. A. Mo- 
roianu și Gr. Macavei 42 (6). 
11. I. Coț 38,5 (5). 12. A. Po- 
rumboiu și N. Dinescu 37,5 (5). 
14. Fl. Popescu 35 (5). 15. Al. 
Mustățea 34 (5). 16. I. Igna și 
M. Constantinescu 32 (4). 18. O. 
Streng și Cr. Teodonescu 30 
(4), 20. J. Grama 30 (5). 21. V. 
Alexandru 28 (4), 22. A. Gheor- 
ghe 26 (4), 23. D. Buciuman 25 
(3), 24. M. Stoenescu 23 (3). 25. 
V. Antohi 22,5 (3). 26. V Curt, 
M. Niculescu. C. Gheorghe și 
C. Corocan 20,5 (3), 30. V. Ti- 
torov 19.5 (3), 31. I. Tărcan 16 
(2). 32. M. Axente. N Voinea 
și V. Angheloiu 14 (2), 35. S. 
Rotărăscu 13 (2). 36. S. Necșu- 
lescu 7 (1).

în primul rînd o remarcă: 
locul I nu este ocupat întîm- 
plător de vîlceanul I. Crăciu- 
ncscu (în ciuda finalului de 
sezon mai slab) acesta fiind 
purtătorul ecusonului F.I.F.A. 
(barem pe care l-a îndeplinit 
anul trecut, forul internațional 
urmînd să-i trimită prestigioa
sa distincție). în grupul „celor 
7“ (desprins din nucleul de 
bază al arbitrilor din țara 
noastră) îi întîlnim și pe cei
lalți purtători ai ecusonului 
F.I.F.A. (M. Salomir, D. Petres
cu — aflat și el în situația lui 
Crăciunescu — . G. Tonescu —

PUNCTE DE VEDERE

pe lista F.I.F.A.), ceea ce 
iarăși este o constatare îmbu
curătoare.

Parcurgînd însă cu atenție 
clasamentul întocmit, vom con
stata cu surprindere locul 
destul de îndepărtat pe care 
îl ocupă „mundialistul" I- Ig
na. Ad. Porumboiu si O. Sirene 
(aflati și ei pe lista arbitrilor 
F.I.F.A.) sînt în aceeași postu
ră, urmare firească a puținelor 
jocuri pe care le au ia activ 
în prima parte a campionatu
lui. Chiar dacă timișoreanul 
Igna are o oarecare motivație 
— înti-un interval de timp 
(20 septembrie — 25 octom
brie) a fost solicitat de forul 
internațional — problema lip
sei de delegări în cazul celor 
mai buni arbitri rămîne des
chisă. deoarece cifrele dintre 
paranteze, înscrise în dreptul 
lor. sînt total nesatisfăcătoare.

Sigur că situația aceasta pro
vine și din faptul că s-a cău
tat ca toată lumea să fie mul
țumită (!?) Dar așa ceva nu 
există în practica federațiilor 
de specialitate. De aceea, pro

babil, s-a ajuns ca în toamna 
trecută nu mai puțin de 36 dc 
arbitri să oficieze Ia centru pc 
prima scenă; in timp ce, să 
dăm un exemplu din fotbalul 
englez, aici forul fotbalului arc 
doar un grup de 28 de arbitri 
(soe'-’a’izati numai o»"fni 
„cenlru") în, cadrul unui cam
pionat (și ce campionat!) cu 10 
jocuri pe etapă! în Italia si
tuația este asemănătoare. Iată, 
deci, ne aflăm în fața fenome
nului de diluare a corpului de 
arbitri. Ideca dc a da tuturor 
arbitraje Ia centru nu ajută 
progresului fotbalului.

*
Clasamentul întocmit și — 

pe baza lui — rîndurile de fa
ță. nu trebuie preluate în ab
solut (există în orice apreciere 
o anumită doză de relativita
te). Dar faptul că cei mai buni 
arbitri-ai noștri — cu excep
țiile amintite — se află în 
fruntea clasamentului e o rea
litate care devine... obiectivă.

în activitatea de delegare a 
arbitrilor mai e mult de făcut. 
Iar principiul nu poate fi de- 
cît folosirea Ia maximum a 
cavalerilor fluierului valoroși. 
După cum înțelegem că în 
munca de arbitraj greșelile sînt 
inerente; asta nu o poate ne
ga nimeni. Dar, greșelile vor fi 
în orice caz mai puține în ca
zul arbitrului de valoare, care 
are și o prestanță superioară 
în fața jucătorilor și chiar a... 
tribunei.

Sperăm, de asemenea. că 
acest clasament, pe care îl 
vom completa la terminarea 
campionatului, să fie un sti
mulent pentru toți arbitrii, ast
fel îneît să asistăm Ia o creș
tere generală a calității arbi
trajului în tara noastră.

St. TRANDAHRESCU

Cinci minute cu Nicolae Negrilă (Universitatea Craiova)

„TOTDEAUNA AM PUS SUFLET ÎN JOC"
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Priviri spre eșalonul secund

SPORTUL „30 DECEMBRIE" - DECISĂ SĂ CONFIRME

Fundașul dreapta al Uni
versității Craiova, Nicolae Ne- 
grilă, se numără printre ve
teranii primei noastre divizii. 
Joacă de aproape 14 ani într-o 
formație care, la rîndul ei, s-a 
aflat mereu printre fruntașele 
campionatului, cucerind in a- 
ceastă perioadă trei titluri și 
patru Cupe ale țării, succese 
la care și-a adus contribuția 
și... „Negoro". cum îi spun 
lui Negrilă foștii și actualii 

"Iui echipieri.
— Cînd s-a petrecut debutul 

în „A"?
— în partida cu Petrolul, la 

Ploiești, meci decisiv, la sfir- 
șitul căruia noi am obținut 
punctul necesar cîștigării pri
mului titlu. Asta era în finalul 
campionatului 1973/1974...

— Ar fi deci al 14-lea start 
al pregătirilor de iarnă pentru 
Negrilă. Cum au fost ele 7

— Grele. Devin tot mai gre
le. Dar nu mă las, că nu-i 
în firea mea să cedez ușor. 
Am lucrat cot la cot cu puștii. 
Ba le-am mal luat-o și îna
inte. incit unul dintre ei ai 
fi zis că eu n-am inimă-n 
mine...

— Ai spus ceva dc._ firea Iui 
Negrilă. Nu crezi că in me
ciuri i-a jucat și feste, unele 
soldate cu avertismente sau e- 
liminări ?

— Cam așa e, dar totul a 
pornit de la luptă, de la în
cleștare. Și mie mi-a plăcut 
și-mi place lupta. N-am evi
tat-o niciodată, m-am vîrît în 
încleștare. Totdeauna am pus 
suflet în joc. De altfel, un fun
daș care n-o face n-are ce 
căuta pe teren. O să-mi 
ziceți că am depășit uneori și 
măsura, că am luat și carto

nașe, și suspendări... Și asta-i 
adevărat, numai că totul a 
plecat de la ambiția de a în
vinge. Că cine intră pe teren 
fără dorința de a cîstiga. in
diferent cine-i adversarul, 
n-are ce căuta la fotbal. Noi, 
la Bratislava, ca să eoborîm 
de la... teorie, am intrat să... 
murim pe teren și naționala a 
ajuns la Paris ! Vă amintiți ?

— Cum se explică faptul că 
Universitatea a primit 28 de 
goluri in 17 etape ? Are ți 
fundașul Negrilă vreo vină?

— Am și eu, nu pot spune 
că n-am. Adevărul adevărat 
e însă ceva mai complicat. Eu 
am rămas singurul dintr-o li
nie cu Tilihoi. Ștefănescu ți 
Ungureanu. Au venit în locul 
lor Rada. Săndoi. Weissenba- 
cher, Gică Popescu, Ad. Po
pescu, Zamfir. Am jucat cind 
cu unii, cind cu alții. N-a fost 
nimic stabil ți așa au căzut 
golurile. De altfel, dacă le 
scoatem pe cele opt primite la 
Hunedoara și Brașov, alta ar 
fi fost situația...

— Negrilă, cile campionate 
crezi că vei mai juca 7

— Vreo două tot mai joc. 
Pînă prin ,’90, cînd, am eu 
convingerea, naționala va mer
ge la Campionatul Mondial.

— Te mni gîndești Ia națio
nală ?

— Nu, asta nu. E Săndoi a- 
colo. Oltean „rău", ambițios...

— Ca Negrilă ?
— Să zicem — ne-a răspuns 

zimbind. pentru că orice dia
log cu crîncenul fundaș craio- 
vean nu se poate desfășura de- 
eît cu zimbetul pe buze.

Lourențiu DUMITRESCU
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■ REZULTATELE

La cîteva zile după ce Spor- 
Itul „30 Decembrie" a luat star

tul pregătirilor, a avut loc si 
analiza comportării formației 
în sezonul de toamnă. „S-au I rostii, atunci, multe cuvinte 
frumoase, ne spunea Gh. FIo- 
rea, președintele secției de 
fotbal. Cu locul 8 și +2 Ia „a- 
devăr" nu se poate lăuda nici 

Iuna dintre promovatele de 
anul trecut Dc aici decurg în
să și marile obligații ale retu
rului". „Acum, după ce le-am I învins pe fostele divizionare A 
ale serici a II-a, pe valoroasa 
formație a Iul Sorin Cîrțu, ca 
să nu mai vorbesc și de vic- 

Itoria de la Drobeta Tr. Seve
rin, nu vom mai fi priviți ca 
o... necunoscută. De aceea ne 
pregătim în consecință, cu a- 

Iceeasi seriozitate si ambiție care 
ne-au caracterizat în prima 
parte a campionatului", com
pletează tînărul și harnicul I antrenor Nicolae Tănăseseu •
Vă rugăm să numiți, succint.

DIN TOAMNĂ
atuurile din sezonul trecut ale 
formației. „Disciplina riguroa
să de joc, un pronunțat spirit 
de echipă, ambiția unor tineri 
jucători, ea Prodan, Ciobanu 
și Ionescu, dorința lor de a se 
afirma alături de nucleul jucă
torilor mai experimentați — 
Zariosu, Lazăr, Margclatu, Tă- 
nase, Niță, Vișinoiu. Nu pot 
să nu vorbesc și dc condițiile 
foarte bune de pregătire asi
gurate de conducerea unității 
noastre, de ajutorul substanti
al primit de la experimentatul 
antrenor Ștefan Stănculescu". 
• Prin ce s-a caracterizat *e- 
ta pa-montană?". „La munte 
am lucrat intens, timp de 12 
zile, pentru îmbunătățirea re
zistentei Ia efort prelungit, a 
mobilității și forței. în paralel, 
am disputat șl trei jocuri de 
verificare: 3—0 cu Electrodul 
Slatina, 0—3 (0—0) cu Sportul 
Studențesc, 1—1 (1—0, la pau
ză prin golul marcat de Tăna- 
sc) cu Flacăra Moreni" •

Ce priorități se află pe agen
dă? „Rezolvarea marcajului la 
fazele fixe (in aceste momen
te am primit multe goluri), 
sporirea eficacității prin creș
terea dinamicii jocului in tre
imea adversă" • O ultimă în
trebare: cu ce efectiv și cu ce 
gînduri pregătiți returul? „Lo
tul are în componență pe Za
riosu și Iordan — portari; Bar
bu, P. Dumitru, Lazăr, Cioba
nu, Ionescu, Marlinescu — fun
dași; Tănase, Vișinoiu, Niță, 
Margelatu, Covaci, Pop — mij
locași; Prodan, G. Dumitru, 
lorgulescu II, Neagu și Farcaș 
(de la Nitramonia Făgăraș) — 
înaintași. Cît despre gînduri, 
unul singur: muncind tără me
najamente, vrem să demon
străm că rezultatele obținute 
în sezonul trecut n-au fost în- 
tîmplătoarc. Sau, vorba secre
tarului asociației noastre spor
tive, I. Dobre, noi nu vrem 
decît ca prin jocul prestat să 
ciștigăm simpatia publicului 
spectator, așa cum s-a întîm- 
plat Ia Drobeta Tr. Severin".

T. STELIAN

MECIURI AMICALE, ȘTIRI
„U" CLUJ-NAPOCA — MINE

RUL CAVNIC 3—3 (1—2). Meci 
reușit de pregătire, în care di
vizionara 2, Minerul Cavnic, a 
dat o replică dîrză. Au marcat : 
Biro (m!n. 30 șl 85). I. Moldo
van (mln 59), respectiv Azolței 
(min 18 șl 36), Buia (mln. 82). 
„U" : Caval — Mezaroș, Doboș, 
Pop Polar — Dobrotă, Mujnal, 
Biro, Cîmpeanu n — Cadar, 
Boeru Au mai jucat : Mia,
Neamțu L Moldovan șl I. Mol
dovan. (I. LESPUC coresp).
• ASTAZi, LA BACAU, o in

teresantă întîlnlre Intre divizio
nare A. Formația locală. Sport 
Club primește vizita Iul F.C.M. 
Brașov.
• INSTRUIREA ARBITRILOR 

DIVIZIONARI A se va desfășu

ra Ia București în zilele de 1», 
20 și 21 februarie. Așa cum am 
mai anunțat arbitrii din lotul 
divizionar A se vor reuni in 
Capitală timp de trji zile spre 
a audia o serie de conferințe 
eu subiecte din problematica 
arbitrajului șl pentru a trece 
testele teoretice și fizice.
• SPORTUL MUNCITORESC 

CARACAL — CHIMIA RM. VIL
II EA i—e (2—0). Golurile au 
fost marcate de Roșea (min 86), 
Bărbulescu (min. 42), Pîotoag» 
(mln. 61) și Năuiu (min 89) 
Duminică, pe stadionul din lo
calitate la ora 11, este progra
mat meciul amical SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA (I. 
DONCIU — coresp.).

• OTELUL GALATI — STEAUA BUCUREȘTI 1—1 (1—0). AU 
marcat : Antohi (min. 40), respectiv Hagi (mln 77). OȚELUL : 
Călugăru — Borall, Anghellnel, Aglu Popescu — Hanghiuc, 
Burcea. Măstăcan — Ralea Antohi O Popescu (au mai ju
cat Oprea Nlcoară, Chlvu, Minelu — Stan) ; STEAUA : Lili
ac — Iovan Bumbescu, Belodedloi. Ungureanu — Stoica, Ro- 
tarlu, Bălan, Hagl — Pițurcâ Balint (au ma> tucat Stîngaclu, Ci
reașă D. Petrescu, Majaru). Astăzi, de la ora 15, formația 
noastră campioană va susține un meci amical la Brăila, in 
compania divizionarei B din localitate, F.C.M. Progresul <T. 
SIRIOPOL — coresp.)
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I PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI B - seria i
ETAPA A 18-a (duminică 13 martie)

Prahova Ploiești — Delta Tulcea (0—3)
C.F.R. Pașcani — OUmpla Rm. Sărat (1—2) 
Unirea Slobozia — F.C. Constanța (0—4)
Gloria Buzău — Ceahlăul P. N. (2—3)
F.E.P.A. ’74 — Politehnica Iași (0—2)
C.S. Botoșani — Șiretul Pașcani (0—1)
Unirea Focșani — Petrolul Ianca (1—1) 
Progresul Brăila — Inter Vaslui (0—1)
Steaua Mizil — Metalul Plopenl (0—2)

ETAPA A 19-a (duminică 20 martie)
F.C. Constanța — Gloria Buzău (0—0)
Ceahlăul — C.S. Botoșani (1—2)
Șiretul Pașcani — F.E.P.A. 16 (0—2)
Politehnica lași — Unirea Fofșani (0—1)
Petrolul Ianca — Progresul Brăila (2—4)
Inter Vaslui — Steaua Mizil (0—2)
Metalul Plopenl — Prahova Ploiești (1—2)
Delta Tulcea — C.F.R. Pașcani (0—3)
Olimpia — Unirea Slobozia (0—2)

ETAPA A 20-a (duminică 27 martie)
Unirea Focșani — Șiretul Pașcani (1—3)
C.F.R. Pașcani — Metalul Ploneni (1—2)
Unirea slobozia — Delta Tulcea (0—0)
F.E.P.A. ’74 — Ceahlăul P. Neamț (0—2)
C.S. Botoșani — Gloria Buzău (0—4)
Olimpia — F.C. Constanța (0—2)
Progresul Brăila — Politehnica Iași (1—1)
Steaua Mizil — Petrolul Ianca (3—2)
Prahova Ploiești — Inter Vaslui (1—0)

ETAPA A 21-a (duminică 3 aprilie)
F.C. Constanța — C.S. Botoșani (0—1)
Gloria Buzău — F.E.P.A. ’74 Bîrlad (0—2)
Ceahlăul — Unirea Focșani (0—3)
Șiretul Pașcani — Progresul Brăila (0—2)
Politehnica Iași — Steaua Mizil (0—4)
Petrolul Ianca — Prahova Ploiești (0—4)
Inter Vaslui — C.F.R. Pașcani (0—1)
Metalul Plopenl — Unirea Slobozia (0—2)
Delta Tulcea — Olimpia Rm. Sărat (2—0)

ETAPA A 22-a (duminică *0 aprilie)
Progresul Brăila — Ceahlăul P. Neamț (1—1) 
Olimpia — Metalul Plopenl (0—3)

Steaua Mizil — Șiretul Pașcani (1—2)
Unirea Focșani — Gloria Buzău (0—0)
F.EP.A. ’74 — C.S. Botoșani (0—1)
Delta Tulcea — F.C. Constanța (1—3)
Prahova Ploiești — Politehnica Iași (0—4)
C.F.R. Pașcani — Petrolul Ianca (0—1)
Unirea Slobozia — Inter Vaslui (0—1)

ETAPA A 23-a (duminică 17 aprilie)
Politehnica Iași — C.F.R. pașcani (2—1)
Petrolul Ianca — Unirea Slobozia (0—2)
Inter Vaslui — Olimpia Rm. Sărat (1—3)
Metalul Plopenl — Delta Tulcea (0—1)
Gloria Buzău — Progresul Brăila (1—2)
Ceahlăul — Steaua Mizil (0—3)
F.C. Constanța — F.E.P.A. >74 Bîrlad (0—0)
C.S. Botoșani — Unirea Focșani (1—3)
Șiretul Pașcani — Prahova Ploiești (0—2)

ETAPA A 24-a (duminică 24 aprilie)
Steaua Mizil — Gloria Buzău (2—2)
Progresul Brăila — C.S. Botoșani (1—2)
Unirea Focșani — F.E.P.A. ’74 Bîrlad (0—0)
C.F.R. Pașcani — Șiretul Pașcani (1—2)
Prahova Ploiești — Ceahlăul P. Neamț (0—2)
Unirea Slobozia — Politehnica Iași (0—3)
Olimpia — Petrolul Ianca (0—3)
Delta Tulcea — Inter Vaslui (1—2)
Metalul Plopenl — F.C. Constanța (1—2)

ETAPA A 25-a (duminică 1 mai)
Petrolul Ianca — Delta Tuloea (0—3)
Inter Vaslui — Metalul Plopenl (1—4)
Politehnica Iași — Olimpia Rm. Sărat (2—0)
F.C. Constanța — Unirea Focșani (3—4)
F.E.P.A. ’74 — Progresul Brăila (0—3)
C.S. Botoșani — Steaua Mizil (0—2)
Gloria Buzău — Prahova Ploiești! (0—0)
Ceahlăul — C.F.R. Pașcani (2—3)
Șiretul Pașcani — Unirea Slobozia (0—3)

ETAPA A 26-a (duminică 8 mai)
Inter Vaslui — F.C. Constanța (0—4)
Delta Tulcea — Politehnica Iași (0—5)
Metalul Plopenl — Petrolul Ianca (1—1)
Olimpia — Șiretul Pașcani (1—1)

Unirea Slobozia — Ceahlăul P. Neamț (0—1) 
C.F.R. Pașcani — Gloria Buzău (0—3)
Progresul Brăila — Unirea Focșani (0—1)
Prahova Ploiești — C.S. Botoșani (1—1)
Steaua Mizil — F.E.P.A. ’74 Bîrlad (1—2) 

ETAPA A 27-a (duminică 15 mai)
F.E.P.A. ’74 — Prahova Ploiești (0—0)
Unirea Focșani — Steaua Mizil (0—5)
F.C. Constanța — Progresul Brăila (0—2)
Petrolul Ianca — Inter Vaslui (0—2)
Politehnica Iași — Metalul Plopend (0—2)
Șiretul Pașcani — Delta Tulcea (2—0)
Ceahlăul — Olimpia Rm. Sărat (1—3)
Gloria Buzău — Unirea Slobozia (0—1)
C.S. Botoșani — C.F.R. Pașcani (1—2)

ETAPA A 28-a (duminică 22 mai)
. Metalul Plopenl — Șiretul Pașcani (1—2)

Delta Tulcea — Ceahlăul P. Neamț (0—3)
Olimpia — Gloria Buzău (1—2)
Unirea Slobozia — C.S. Botoșani (0—2)
C.F.R. Pașcani — F.E.P.A. ’74 Bîrlad (0—0)
Prahova Ploiești — Unirea Focșani (0—1)
Steaua Mizil — Progresul Brăila (0—1)
Petrolul Ianca — F.C. Constanța (0—3)
Inter Vaslui — Politehnica Iași (0—4)

ETAPA A 29-a (joi 26 mai)
C.S. Botoșani — Olimpia Rm. Sărat (0—2)
F.E.P.A. ’74 — Unirea Slobozia (3—3)
Unirea Focșanii — C.F R. Pașcani (1—5)
Progresul Brăila — Prahova Ploiești (1—1)
F.C. Constanța — Steaua Mizil (1—2)
Politehnica Iași — Petrolul Ianca (1—I)
Șiretul Pașcani — Inter Vaslui (I—2)
Ceahlăul — Metalul Plopenl (0—1)
Gloria Buzău — Delta Tulcea (1—1)

ETAPA A 30-a (duminică 29 mai)
Petrolul Ianca — Șiretul Pașcani ( 0—3) 
Inter Vaslui — Ceahlăul P. Neamț (1—2) 
Metalul Plopenl — Gloria Buzău (1—4)
Delta Tulcea — C.S. Botoșani (0—3)
Olimpia — F.E.P.A. ’74 Bîrlad (0—4)
Unirea Slobozia — Unirea Focșani (0—1) 
C.F.R. Pașcani — Progresul Brăila (1—3)

P-3) 
(1-2)

Prahova Ploiești — Steaua Mizil (
Politehnica Iași — F.C Constanța (

ETAPA A 31-a (duminică 5 iunie)
-- - (0—1)

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

■ F.C. Constanța
— Politehnica Iași
— Petrolul Ianca
— Inter Vaslui
— Metalul Plooenl
— Delta Tulcea
— Olimpia Rm. Sărat
— Unirea Slobozia
— C.F.R. Pașcani

Prahova Ploiești — 
Șiretul Pașcani 
Ceahlăul 
Gloria Buzău 
C.S. Botoșani 
F.E.P.A. ’74 
Unirea Focșani 
Progresul Brăila 
Steaua Mizil

ETAPA A 32-a (duminică 12 iunie) 
--- (1—3)

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

— Progresul Brăila
— Steaua Mizil
— Prahova Ploiești
— Șiretul Pașcani
— Gloria Buzău
— C.S. Botoșani
— F.E.P.A. ’74 Bîriad
— Unirea Focșani
— Ceahlăul P. Neamț 

>-a (duminică 19 iunie)
— Șiretul Pașcani
— Politehnica lași
— Petrolul Ianca
— Inter Vaslui
— Metalul Plopenl

Olimpia 
Unirea Slobozia 
C.F.R. Pașcani 
F.C Constanța 
Petrolul Ianca 
Inter Vaslui 
Metalul Plopenl 
Delta Tulcea 
Politehnica Iași

ETAPA A
Ceahlăul 
Gloria Buzău 
C.S. Botoșani 
F.E P.A. ’74 
Unirea Focșani
Progresul Brăila — Delta Tulcea
Steaua Mizill — Olimpia Rm. Săra* 
Prahova ploiești — Unirea Slobozia 
C.F.R. pașcani — F.C. Constanța

ETAPA A 34-a (duminică 26 iunie) 
(0-6) 
(2-0) 
(0-4) 
(0-0) 
(0-3) 
(0-2) 
(0-5) 
(2-5) 
(0-5)

33
(0—1) 
(0-2) 
0—1) 
(0-1) 
(0—4) 
(0-3) 
(0-1) 
(0-1) 
(0—2)

Unirea Slobozia 
F.C. Constanța 
Șiretul Pașcani 
Politehnica Iași 
Petrolul Ianca 
Inter Vaslui 
Metalul Plopenl 
Delta Tulcea 
Olimpia

— C.F.R. Pașcani
— Ceahlăul P. Neamț
— Gloria Buzău
— C.S. Botoșani
— F.E.P.A. ’74 Bîrlad
— Unirea Focșani
— progresul Brăila
— Steaua Mizil
— Prahova Ploiești



»
HALTEROFILI ROMÂNI ÎN TOPUL MONDIAL

CUPA DAVES, MAI PLINĂ DE SURPRIZE CA ORICÎND

PARIS, 10 (Agerpres). în cla
samentele celor mai buni hal
terofili ai anului 1987, comu
nicate de Secretariatul fede
rației internaționale de spe
cialitate, figurează și patru 
sportivi români : Nicu Vlad pe 
locul 2 la 100 kg cu 422,5 kg 
la totalul celor două stiluri ;

TURNEUL CANDIDATELOR LA ȘAH
La Thaltubo, tn Gruzla s-a 

desfășurat runda a 9-a a turne
ului candidatelor la titlul mon
dial feminin de șah : Litinskala 
a cîștigat la Arahamia, Brust- 
man la Gaprindașvlll (!), iar 
Levitina și Ioseliani și-au Îm
părțit punctul. Continuă să con
ducă marea maestră sovietică 
Maria Litinskala cu 6,5 p, ur
mată da Irina Levitina, cu 5,5 p, 
și Elena Ahmîlovskaia cu 5 p 
(«.

★
Turneul internațional feminin 

de la Varșovia, la care participă 
șl șahlste române, a continuat 
cu runda a 4-a. In care Marga-

PE GHEATĂ 

ȘI PE ZĂPADĂ

MOSCOVA, 10 (Agerpres). Ip 
cadrul concursului internațional 
de patinaj viteză de la Kirov, 
sovieticul Haritlnov a terminat 
învingător în proba de 500 m, 
cu timpul de 40,10. în cursa si
milară feminină pe primul loc 
s-a situat Bogatova, ou 43,17.

COPENHAGA, 10 (Agerpres). 
într-un meri amical de hochei 
pe gheață disputat în orașul 
danez Odense, selecționata R.D. 
Germane a întrecut formația 
țării gazdă cu 3—1 (1—0, 1—1,
1-0)

SIMȚUL VALORII ?
N-a mal fost, totuși, în ciuda 

reclamei de rigoare, un „meci 
al secolului", căci puțini îl cre
ditau pe fostul campion mondi
al al greilor Larry Holmes, In
vincibil vreme de 12 ani (1973— 
1985), cu vreo șansă în fața ac
tualei „centuri supreme" Mike 
Tyson. Atît diferența de vlrstă, 
net favorabilă lui Tyson, mai 
tînăr cu aproape 17 ani (Holmes 
a împlinit 38, la 8 noiembrie), 
cit și mal lunga întrerupere a 
activității de către „Papy Larry" 
(după eșecul în fața lui Michael 
Spinks, care l-a împiedicat să 
egaleze recordul lui Marciano) 
însemnau, în ochii specialiștilor, 
tot atîtea argumente de partea 
campionului ân titre, „le nou
veau prodige des rings", cum 
îl numea recent, Jean-Miche) 
Rouet. în „l’Equlpe".

Și virări 22 ianuarie la Con
vention Center din Atlantic 
City, nimic n-a Infirmat prono
sticurile, Tyson cîștigînd lejer, 
ba încă prin k o., în repriza a 
patra spulberînd toate nădejdi
le unul Holmes care — toema! 
devenit bunic ! — calculase
că, obținînd izbîrda, va ajunge 
cel mai vîrstnlc campion al lu
mii din istoria categoriei, depă
șind perfbrmanțele lui Walcott 
(învingător la 37 de ani și 5 
luni), Clay (3« de ani și 7 luni), 
Fitzsimmons (33 de ani șl 9 
luni) etc

Victoria lut Tyson, mult mal 
puțin însoțită de „circ" și „po
ze" ca de obicei („Holmes a fost

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • La Leningrad, 

Eva Sokolova (U.R.S.S.) a a- 
lergat 100 mg In 12,91, cea mai 
bună performanță mondială pe 
teren acoperit (v.r 13,12 apar
ținea lui Erhardt, din 1976). • 
Recordmana mondială Stefka 
Kostadinova (Bulgaria) a cîști
gat la Atena, cu 2,04 m. In a- 
celași concurs, Hristo Markov a 
terminat învingător la triplu 
sal-t. cu 17.45 m • Cea mai bu
nă performanță mondială a se
zonului la săritura în lungime 
băieți a fost realizată, la Karls
ruhe (R.F.G.), de americanul 
Larry Myricks : 8,38 m.

CICLISM o Desfășurată în 
S>ania cursa internațională 
„Drumul Soarelui" a revenit 
rutierului belgian Edwig Hooy- 
donck urmai la 4 secunde de 
spaniolul Jesus Vilar. Ultima e- 
tapă, » 5-a a fost cîștigată de 
olandezul Adrij Van der Poel. 
cronometrat pe 136 km în 3 h 
57:17

HANDBAL • Meciurile din 
ziua a doua a Campionatului 
Mondial masculin (grupa C). ce 
v de iașo-ară în orașul portu

Attila Csanka pe locul al trei
lea la categoria 60 kg cu per
formanța de 307,5 kg la cele 
două stiluri ; Andrei Socaci pe 
locul al patrulea la 75 kg cu 
Un total de 367,5 kg și Traian 
Cihărean pe locul 5 la 52 kg 
cu 247,5 kg.

reta Mureșan șl Cristina Bădu- 
lesou au făcut remize, cu Szma- 
cinska șl, respectiv, Erenska. Pe 
primul loc se află Lelciuk 
(U.R.S.S.) cu 3,5 p. Bădulescu 
a acumulat 2,5 p, iar Mureșan 2.

în „Cupa I.H.F.“

EGLE VILNIUS-0
Handbalistele din Vilnius 

joacă în prima ligă a Uniunii 
Sovietice din momentul înfiin
țării echipei, în 1962. După 
doi ani ele au urcat pe treap
ta a doua în campionatul 
U.R.S.S., dan jocul echipei a 
început să cunoască o curbă 
descendentă, astfel că forma
ția Jalghlris — așa se numea 
pe atunci — a retrogradat și 
a revenit apoi pe prima sce
nă a handbalului sovietic abia 
în 1976, sub denumirea de Egle 
(Bradul). Vrînd să-și onoreze 
numele, sportivele din Vilnius 
au dorit să fie la... înălțime și 
pe planul performanței, dova
dă și rezultatele bune obținu
te în competițiile interne și 
internaționale. Astfel, în 1981 
ele s-au situat pe locul 3 în 

liderul generați si sale de pugl- 
liști. dar vremea el a trecut", a 
declarat. parcă respectuos 
Mike), atrage o dată Ir. plus a- 
tențla asupra campionului de 
azi, nu doar cel mal tînăr din 
cîți au fost, ci șt cel ma‘ dor- 
nio să-sl pună centura în joc, 
fără temeri și tergiversări. In
tr-adevăr. infruntîndu-1 pe Hol
mes la Atlantic City, Tyson și-a 
apărat, iată, pentru a clncea 
oară titlul în decurs de numai 
zece luni, boxînd mai des (dar 
foarte eficient) decît oricare 
dintre așii .careului magic", 
cam o dată la 9—10 săptămînl ! 
S-ar put?a spune chiar că el 
inaugurează sau tinde să inau
gureze o nouă eră tn boxul la 
cel mai înalt nivel, deolarîn- 
du-se gata să întîlnească pe ori
cine (bine clasat, firește) și orl- 
cînd. programul său pe anul în 
curs fllrd de asemenea, foarte 
încărcat : Tony Tubbs sau lari 
Williams la 21 martie, la Tokio, 
Frank Bruno la 18 iunie, la Lon
dra, Francesco Damiani ia 9 
septembrie la Milano !

Să fie ale! cutezăm să între
băm, doar simțul, intuiția pro
priei valori sau, reversul meda
liei. Tyson însuși (protejatul 
faimosului organizator Don 
King) să nu însemne decît o 
„rotiță" din atît de controversa
tul și repudiatul „boxing busi
ness" ? să mal vedem

Ovidiu IOANIȚOAIA

ghez Guimaraes, s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Tur
cia — Anglia 23—11 ; Belgia — 
Austria 21—liS ; portugalia — 
Israel 1®—17.

SCRIMA. Contînd pentru „Cu
pa Mondială", concursul de 
spadă de la Caracas (Venezue
la) s-a încheiat cu victoria ita- 
. lanului Sandro Cuomo învLn- 
gător cu lv—ll în finala susți
nută cp cnechipieru1 său Ange
lo Mazzoni

TENIS Rezultate înregistra
te în primul tur al turneului de 
la Lyon : Ba*es — Winogradsky 
7—6, 6—3 Nelson — Anton iscii
6—4. 6—3. Masso — Gilberton 
6—1 7—-6 Turneul face oarte
din circuital1. Marelui Premiu. 
Jucătoare,” canadiană JIU He’-he- 
ringtoi 3 cîștlgai finala femini
nă de la Wellington (Noua Zee- 
landă), d’sDUinînd în finală. 6—1 
6—1, de Katr’na Adams. In cu
plu cu Patty Fendick (Satele 
Unite) ea a terminat învingătoare 
și la dublu feminin : Hethering
ton, Fend’ck — CordweH. Ri
chardson (Noua Zeelandă) 6—3.
6—3

în 1987, lumea tenisului mon
dial a fost marcată de o lungă 
serie de evenimente, care mai 
de care mai neașteptate, mai 
frumoase sau mai apreciate. 
Astfel incit, oricui îi va fi 
foarte greu să le stabilească o 
anumită ordine. De pildă, tînă- 
ra jucătoare vest-germană 
Steffi Graf (18 ani) a cunoscut 
deplina afirmare, încheind vic
torioasă în 13 finale din 15 
disputate (ale tot atîtor turnee 
Ia care a luat startul). Ea a 
reușit în acest fel să „spargă" 
zidul format de... veteranele 
Martina Navratilova și Chris 
Evert, care, de mai bine de un 
deceniu, își făcuseră un obicei 
în a... cîștiga primele două 
locuri în clasamentul feminin.

Surprinzătoare a fost și vic
toria australianului Pat Cash 
la Wimbledon, acesta lipsindu-1 
pe Ivan Lendl de unicul titlu 
care-1 lipsește din palmares.

Perfectarea, pînă la nivel de

ia handbal feminin

ECHIPĂ REDUTABILĂ
Campionatul național, iar în 
anul următor, partlcipînd la 
„Cupa I.H.F.", au fost depășita 
doar în finală, de formația 
Iugoslavă H. K. Tresnjevka Za
greb, după două palpitante 
jocuri : 27—30 în deplasare și 
19—17 acasă. în prezent, Egle 
Vilnius, una dintre favoritele 
actualei ediții a reușit să a- 
iungă, din nou, în fazele su
perioare ale „Cupei I.H.F.", în 
optimi depășind pe Swift Arn- 
heim (Olanda).

Din formația care a parti 
cipat la finala amintită au ră
mas în continuare în „7“-le de 
bază Sighita Strecen — lide
ra de necontestat a echipei, 
portarul Aușra Galdikaite și 
Vida Taurenff, lor alăturîn- 
du-ll-se nume noi, handbaliste 
care au deja în palmares două 
titluri de campioane ale lumii 
la tineret : Daiva Kalauskaite,

SANCȚIUNEA A
»

Sancțiunea de suspendare pe 
timp de o lună aplicată cam
pioanei franceze Jeannie Lon
go nu va fi anulată, se anun
ță de la Secretariatul Federa
ției Internaționale de Ciclism, 
care a respins apelul forului

Tur de orizont în campionatele naționale

Cehoslovacia: SPARTA ,,SPRIMTEAZĂ“ SPRE Al... 16-lea TITLU

OTBAL 
meriduiMe

După necalificarea echipei Ce- 
hoslavaciei pentru turneul final 
al C.E. și ieșirea echipelor 
Bohemians Praga și Dunajska 
Streda (din primul tur), a Spar
tei Praga (în al 2-lea tur) din 
cupele europene, „onoarea" fot
balului cehoslovac a fost salva
tă de „albaștrii" de la TJ Vitko- 
vice. Formația antrenată de Ivan 
Kopecy, după ce a eliminat, pe 
rînd, pe AIK Stockholm, Dundee 
United și Vitoria Guimaraes și 
a promovat în sferturile de fi
nală ale Cupei U.E.F.A., a ocu
pat Ia sfîrșitul turului campio
natului un onorabil loc 4. La reu
șitele echipei și-au adus contri
buția internaționalul Kadlec, ca 
și coechipierii Grussmann, Vik, 
Bartl și Kovacik.

Campioana en-titre — Sparta 
Praga — a reușit din nou să se 
instaleze autoritar ca lideră, după 
o evoluție foarte bună, echipa 
suferind prima înfrîngere în ul-

Knoflicok, de la Slavia Praga 
unul dintre „tunarii" actuale- 
ediții a campionatului cehoslovac 

ultim detaliu, a înțelegerilor 
între Comitetul Internațional 
Olimpic și Federația Interna
țională de Tenis, pentru ca 
„sportul alb" să revină, cu suc
ces, în arena olimpică, după o 
absență de 64 de ani —, iată 
un alt punct de mare interes 
al anului trecut.

Evenimentul de necontestat 
al anului rămîne. totuși, com
petiția dotată cu Cupa Davis. 
Ultima sa ediție, la nivelul Gru
pei Mondiale, a fost, pe mă
sură ce avansa în desfășurare, 
tot mai... surprinzătoare in re
zultate. Cine ar fi crezut vreo
dată că Cehoslovacia ar putea 
fi învinsă (chiar pe teren pro
priu) de Israel? Sau Argentina 
— de două ori cîștigătoare a 
Salatierel — de India? Sau 
R.F. Germania — finalistă cu 
numai doi ani în urmă — de 
Spania? Ca să nu mai vorbim 
de reprezentativa S.U.A. (are 
28 de victorii în Cupa Davisi),

Aușra Miklușite, Iolanta Jemai- 
tite și Rima Kujimova. Se im
pune, de asemenea, să fie men
ționat și numele Miroslavei 
Trainovska. cu o formă remar
cabilă în acest sezon, astfel că, 
în prezent, Egle Vilnius are o 
medie de vîrstă de 23,8 ani șl 
o înălțime medie de 176,8 cm.

în ceea ce privește jocul, 
formația pregătită de antreno
rul emerit al R.S.S. Lituaniene 
Antanaș Taraskiavicius. care 
se află de șase ani la „tirnor 
nă“, îmbină viteza în execuții 
cu aruncările în forță, toate 
sportivele evidențiindu-se prin- 
tr-un ridicat procent de efica
citate.

Vestea că în sferturile de 
finală Egle va întîlni pe Rul- 
menul Brașov a fost primită 
cu multă satisfacție de iubito
rii sportului din Vilnius, ți- 
nînd seama că handbalul ro
mânesc se bucură de o exce
lentă carte de vizită, spectato
rii așteptînd să vadă un meci 
de o cit mai bună factură teh
nică si spectaculară.

Eleno RERIH - A.P.N.
Vilnius, 10 februarie

FOST MENȚINUTĂ
francez de specialitate. Jeannie 
Longo a folosit un medicament 
pe bază de efedrină (substanță 
interzisă sportivilor) Înainte de 
a doborî un nou record mon
dial pe velodromul din orașul 
american Colorado Springs.

tima etapă la Ostrava, cu Banik. 
Echipa lui Vaclav Jezek adună 
în rîndurile sale mulți interna
ționali in echipa reprezentativă, 
cum sînt fundașii Straka și Cho- 
vanec, mijlocașii Bilek și Hasek, 
atacantul Skuhravy. o impresie 
bună a lăsat și tînărul mijlocaș, 
în vîrstă de 20 de ani, Nemecek, 
ca și Vrabek și Griga. Celelalte 
„europene" — Dunajska Streda 
și Bohemians — au avut evoluții 
diametral opuse. Dacă prima a o- 
cupat poziția a 3-a, avînd în Pa
vlik, Detari și Micinek cei mai 
buni jucători ai săi, în schimb 
Bohemians a ocupat un amenin
țător loc 13, la un punct de pe
nultima situată în clasam entail a- 
devărului. Singura consolare a 
praghezilor de la Bohemians a 
fost poziția a 3-a ocupată de 
Pavel Choloupka în clasamentul 
golgeterilor. cu 10 goluri, după 
Drulak (Olomouc) cu 13 goluri 
§i Ivo Knoflicek (Slavia Praga) 
cu 12 goluri.

Venind vorba de internaționalul 
de la Slavia, trebuie amintii ă e- 
ficacitatea sa ieșită din comun, 
din ultima partidă disputată în 
deplasare; cu Dukla Banska Bys
trica, cînd a înscris toate cele 
7 goluri ale echipei sale ! Cît 
privește pe Banik Ostrava, ea a 
reușit să ocupe locul secund în 
ultima etapă, învingînd pe Spar
ta Praga la un scor de forfait,

n Aflată în turneu în Franța, 
echipa poloneză Gornik Zabrze 
a terminat la egalitate, 0—0, cu 
divizionara B Reims Confir
med ascensiunea din ultima 
vreme reprezentativa Maltei a 
învins, la La Valetta, pe cea a 
•Finlandei cu 2—0 (2—0). a
..Bursa" engleză despre șansele 
celor 8 calificate la „Euro" *88 : 
R.F.G 6/4 Spania si Danemarca 
2'1, Anglia 4/1, U.R.S.S. 6/1. Tta- 
!ia și Olanda 8/1. Irlanda 31/1. 
Irlanda pare. singura neglijată.. 
A Noua ediție a campionatului 
U.R.S.S va începe la n martie. 
Ea se va întrerupe la 27 mai. 
pentru ca „naționala" lui Loba- 
novski să poată pregăti turneu!

o forță de necontestat a teni
sului mondial, cu zeci și zeci 
de mii de jucători. A pierdut 
mai întîi în fața Paraguayului, 
apoi, la baraj, a cunoscut gus
tul amar al— retrogradării în 
grupa zonală.

Și, în ultimul rînd, cine ar fi 
pronosticat că India va dispu
ta finala, trecînd, după Argen
tina, de Israel și de Australia 
(deținătoarea, la acea oră, a 
trofeului) ? Echipa asiatică a 
mai pătruns pînă în finală (de 
două ori. în 1966 și 1974), dar 
niciodată cu o echipă atît de 
„bătrînă" și, practic, cu un sin
gur jucător (ca acum), anume 
Ramesh Krishnan (1,67 ml), 
autorul punctelor decisive.

Doar victoria suedezilor a 
venit firesc în această înlăn
țuire de neprevăzute. Scandi
navii au cucerit Cupa Davis 
pentru a patra oară (1975: 3—2 
cu Cehoslovacia; 1984: 5—0 cu 
S.U.A.; 1985 : 3—2 cu R.F.G.; 
1987: 5—0 cu India), ei jucînd 
și celelalte două finale ale ul
timilor cinci ani, pe care le-au 
pierdut însă (1983 și 1986: 2—3 
cu Australia). Performanța, u- 
nică în istoria competiției de 
la abolirea. în 1973. a sistemu
lui Challenge Round, este con
siderată normală pentru o e- 
chipă excepțională, superlativ 
absolut datorat individualități
lor strălucite și unității de 
ansamblu. Demonstrația valorii 
suedezilor au făcut-o cei (nu 
mai puțin de) șapte jucători 
selecționați la ediția actuală: 
Mats-Wilander. Stefan Edberg, 
Anders Jarryd, Joakym Nys- 
trom, Kent Carlsson, Mikael 
Pemfors și Jan Gunnarsson. 
„Pentru mine, totul este atît 
de ușor... Nu pot pierde cu 
atîția jucători minunați!" spu
nea căpitanul neiucător al 
campionilor, Hans Olsson (Da
vis Cuo News. Nr. 22/1987), 
care, de cînd este la conduce
rea echipei (1982), a obținut un 
număr (record) de 19 victorii 
în 22 de partide susținute, în- 
frîngerile fiind cele două fina
le amintite mai înainte și eli
minarea din „sferturi" cu SUA 
(1982), toate la limită.

Doina STÂNESCU

evidențiindu-se internaționalii Mî- 
klosko, Kula, Danek, cît și Za- 
leslcy ondrasek, Smocek și 
Necas. S-au înscris 361 de goiuri

1. Sparta 15 11 3 1 36-13 ?5
2. Banik O. 15 8 4 3 28-18 20
3. Dunajska !5 8 4 3 23-15 20
4. TJ Vitkovice 15 7 3 5 30-21 17
5. Olomouc 15 5 7 3 28-25 17
6. RH Cheb 15 6 5 4 22-20 17
7. Dukla Praga 15 5 6 4 22-17 16
8. Spartak T. 15 6 4 5 21-21 16

9. Slavia Praga 15 5 4 6 23-20 14
10. Inter B. 15 5 4 6 23-25 14
11. Nitra 15 5 3 7 22-22 13
12. Hradek K. 15 3 7 5 18-30 13
13. Bohemians 15 5 2 8 20-27 12
14. Dukla Ban-ka 15 5 1 9 17-33 11
15. Zilina 15 3 3 9 16-27 9
16. Presov 15 2 2 11 12-27 6

(o medie de peste 3 goluri de 
partidă), lidera avînd cea mai 
bună apărare și înaintare și cu
cerind foarte multe puncte în 
deplasare — 12. Nou promovatele, 
Inter Bratislava șl Hradec Kra- 
love (revenită după 6 ani) se 
află în a doua jumăitaite a cla
samentului, dar nu sînt lipsite 
de grijile returului.

Ștefan DUMITRU

final al C.E. între meciurile de 
verificare ale selecționatei 
U.R.S S. cele cu Italia Argen
tina, Suedia și R.F.G. • Wat
ford găsindu-se. în liga engleză, 
pe ultimu’ loc. antrenorul Dave 
Bassett șl-a dat demisia. Venit 
de la Aston Villa. Steve Harris- 
son s-a angajat să termine pe 
locul 12 ! Să mai vedem... rw 
Federațiile din Spania și Suedia 
Si-au depus candidatura pentru 
organizarea C.E. din 1992. Pre
liminariile aceleiași competiții 
anunță o înscriere record : 34
de țări din 35, cile sînt afiliate 
la. U.E F.A. In premieră absolu
tă San Marino !
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