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% Cite două reuniuni, simbâtă și duminică • Prilej de

selecție pentru „europenele" indoor # Fazele de zonă

au anticipat o participare numeroasă

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE SALĂ

Sezonul atletic pe 
teren acoperit se 
află în plină des
fășurare. Vesti so
site la redacție in- 
formîndu-ne (și 
noi. la rîndu-ne. pe 
cititori) despre su
ita concursurilor la 
care au fost pre- 
zenți sportivii noș
tri. în tară si peste 
hotare. Și dacă 
Pînă acum pri
meam, de regulă, 
știri de la circui
tul indoor nord-a- 
merican sau de la 
fazele de zonă ale 
Campionatului Re
publican (de seni
ori. tineret si ju
niori), iată că a- 
eum a sosit timpul 
unui moment de 
vîrf al calendaru
lui competițlonal intern — fina
lele Campionatelor Republicane 
pe teren acoperit ale seniorilor 
și tineretului.

După patru zile de întreceri (complete)

AU FOST DESEMNATE CELE MAI BUNE
ECHIPAJE ALE SALVAMONTULUI

Federația Română de Turism- 
Alpinism, prin Comisia centra
lă tehnică Salvamont. cu spri
jinul organelor cu atribuții în 
acest domeniu (C.J.E.F.S.. Ofi
ciul județean de turism $1 Co
misia de specialitate) din 1u- 
dețul Dîmbovița, a organizat, 
în masivul Bucegi, a! 17-lea 
Raliu republican Salvamont. 
Timp de patru zile in zona 
Peștera, Padina și Babele. 27 
de formații, reprezentînd 18 
județe, calificate lă fazele an
terioare, și-au disputat intîie- 
tatea în cadrul a cinci probe 
specifice.

După prima probă — cea de 
orientare —, în fruntea clasa
mentului s-au situat echipele 
din Zămești (cu un timp exce
lent : 36:19), Rîșnov (39:18),
Bran (40 min.). Predeal (4:49). în 
cea de a doua probă — salvare 
din avalanșe — șase formații 
au obținut același număr de 
puncte (27) si. deci, locul în- 
tîi, dar printre ele se regăsește 
doar echipa din Predeal, cele
lalte fiind Cluj. Petroșani. Si
biu (Lotnu, Negoiu și Cindrel). 
Cu, numai 29 de puncte penali
zare. echipajul din Zămești.

SPRE START

(Continuare în pag 2-3)

ELEVI-SCHIORI

Păltinișul Sibiului continuă 
să rămină una dintre „insu
lele" de zăpadă ale acestei 
ierni atit de capricioase. 
Aici. deci, iubitorii sporturi
lor pe zăpadă își pot găsi 
împlinirea aspirațiilor spre 
sport, spre mișcare, spre In-sport, spre mișcare, spre în
trecere. tn imaginea fotore
porterului nostru Nicolae 
PROFIR, un grup de foarte 
tineri schiori alpini, din ca
drul secției C.S.Ș. Șoimii Si
biu, se îndreaptă din 
spre teleschi, pentru o 
coborîre printre porțile 
slalom uriaș-scoală.

L_______________ _

nou 
nouă

Săptămâna trecută, tot la Bacău, Vali Io-, 
nescu-Constantin a sărit la lungime 6,81 m. 

Promisiune pentru aceste finale ?

Ca de obicei în ultimii ani. 
întrecerile vor fi găzduite de 
moderna sală, cu pistă circu
lară. din municipiul Bacău,

3.

în clasamentul celei de a treia 
probe — salvare și transport în 
zone de abrupt — se situează 
pe primul loc, urmat de Riș- 
nov (31 p penalizare). Sibiu 
Cindrel (38),- municipiul Bra
șov (41). Harghita Ciuc (68), 
Petroșani (72). Următoarea 
dispută — cea de schi si acor
dare a primului ajutor — a 
stabilit ordinea: 1. Predeal 
(timp total echipă 24:59,50) 2. 
Lupeni (27:25,47), 3. Cluj
(28:06,04). 4. Rîșnov (28:31.65)
5. Zărnești (28:46,22), 6. Sibiu 
Cindrel (29:19,15). Ultima probă 
— salvare și transport acciden
tați pe pirtiile de schi —, 
desfășurată parțial (a concurat 
doar un echipaj din trei) din 
cauza blocării unui cablu al 
cabinei de transport, nu a mai 
fost luată în calculul clasamen
tului general. Acesta, pe baza 
punctelor acordate în urma pri
melor patru întreceri, arată ast
fel: 1. Rîșnov (în componentă 
Rolf Troici, Wolfgang Nagy,
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capabilă să programeze probe 
de alergări pe distanțe mici, me
dii și lungi, marș, garduri, sări
turi și aruncarea greutății, ca la 
orice mare reuniune pe teren 
acoperit. Cu excepția atleților 
și atletelor care iau startul în 
această perioadă peste Ocean 
sau la Concursul F.I.S.U. de la 
Sofia, ceilalți atleți fruntași 
își vor măsura forțele la acest 
început de an olimpic, pentru 
unii dintre ei disputele de la 
Bacău constituind un ultim 
prilej de a se impune în fața 
selecționerilor pentru apropia
tele Campionate Europene in
door, de la Budapesta (5—6 
martie).

Concursul se va desfășura 
sîmbătă și duminică. în cîte 
două reuniuni zilnice, diminea
ța de la ora 9. după-amiaza 
de la ora 15, cu serii, semifi
nale și finale, sau contratimp 
(alergările de semifond și 
fond).

UN ATRACTIV TURNEU INTERNATIONAL DE HOCHEI
Gazda competiției — patinoarul din Miercurea 

Ciuc • Loturile de seniori și tineret in fața unui real exa
men • Intre echipele participante, Sokol Kiev, din 

Super liga Uniunii Sovietice
Iubitorii hocheiului din 

Miercurea Ciuc au prilejul să 
asiste, timp de trei zile,' la o 
competiție care se anunță deo
sebit de disputată și atractivă, 
Turneul internațional de ho
chei dotat cu „Cupa Federa
ției". Cele patru formații parti
cipante promit meciuri intere
sante. motivația constituind-o 
obiectivele pe care și le pro
pune fiecare dintre ele. Lotul 
de seniori, care va constitui e- 
chipa România A, și cel de ti
neret — România B, vor fi 
supuse, de azi și pînă dumini-

TENISUL A AVUT (din nou) UN AN SLAB
O simplă privire aruncată 

peste clasamentul mondial al 
jucătorilor de tenis de la sfir- 
șitul anului 1987 ni-1 indică pe 
Florin Segărceanu pe locul 150. 
Este bine ? Este rău ? Să ve
dem ce părere are suedezul 
Mats Wilander. nr. 3 în acest 

. clasament: „După mine, jucă
torii de tenis se împart astfel: 
de la nr. 1 Ia nr. 5. urmă
toarea categorie este oină in 

-. dreptul numărului 25. a treia 
pînă la 50. pentru ca ultima 
să fie ceva mai largă., cuprin- 
zînd încă 100 de jucători. ex
trem de apropiat! ca valoare, 
cum șe intîmplă. de altfel, si 
între Primii (Tennis

• însemnări de la întreprinderea de utilaj chimic 
din orașul Găești

industrială a 
aproape 2000 

tehnicieni iși 
tntr-o

•flȘ

Pe platforma 
orașului Găești, 
de muncitori și 
desfășoară activitatea 
unitate economici mereu frun
tașă : întreprinderea de utila] 
chimic. Calitatea produselor — 
repere pentru industria chimică. 
Intr-o gamă dintre cele mat 
variate — este 
evidențiată de 
toți beneficiarii. 
Deocamdată, cei 
din tară. Dar, 
intr-o perspecti
vi nu prea în
depărtată, și de 
cei din străinătate. Este un 
obiectiv pe care colectivul în
treprinderii îi situează în prim- 
planul preocupărilor, ca o ce
rință stringentă, înțelegind să 
transpună în practică indicațiile 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, să sporească ast
fel cota de eficiență și compe
titivitate a acestei unități eco
nomice.

Totul pledează pentru noi reu
șite în muncă: gradul înalt da 
calificare a majorității celor ce 
lucrează aici, spiritul de anga
jare si 
dese și 
primul 
ciplină 
tiile și 
menține întreprinderea la cote 
valorice maxime. La forjă și 
turnătorie, la cazangerie si 
sculărie, peste tot aceste atu- 
uri caracterizează oamenii, pe cei 
mai vîrstnici sau pe cei mai ti- 

1 deREPORTl

de dăruire ce îl dove- 
care se concretizează in 
rînd prin ordine și dis- 
exemplare in toate sec- 
sectoarele, ambiția de a

că, la o verificare a acumulă
rilor de pînă acum în vederea 
competițiilor oficiale la care 
vor participa peste scurt timp. 
De aceea, fiecare dintre com- 
ponenții celor două loturi se 
vor strădui să dovedească se
lecționerilor că merită să poar
te tricoul naționalei respective, 
partidele In compania repre
zentativei Bulgariei și mai ales 
a echipei Sokol Kiev, din Su- 
per-liga Uniunii Sovietice, con
stituind examene de o aprecia
bilă dificultate. Desigur, și oas
peții se vor strădui să-și ape-

Magazine, nr. 11/1987). Așadar, 
s-ar părea că Florin Segărcea- 
nu face parte dintr-un eșalon 
superior, dar 
că el încheie 
nici că a fost, 
te cu vreo 60 
fată, ci pur si 
punctele acumulate 
plasează pe locul
(să nu uităm că sînt milioane 
de îueători. peste 10.000 sînt ad
miși la concursuri, iar dintre 
aceștia doar 2500 sînt clasați) 
au fost adunate ici si colo, nu 
printr-un ..sfert" la Roland- 
Garros sau un ..tur 3“ ța Wim
bledon. cum se întîmpla cu citi- 
va ani în urmă. 

necazul nu este 
acest pluton, si 
un an-doi înain- 
de locuri mai In 
simplu faptul că 

si care-1 
150 în lume

nerl. Secretarul Comitetului de 
partid, maistrul Iulian Butul igă. 
pune aceasta nu nutftai pe sea
ma conștiinței oamenilor, a fe
lului in care au fost crescuți 
și educați (în familie, în școală, 
tn colectiv). In respect față ds 
muncă, „i 
te respecți

.pentru că în acești, fel 
pe tine însuți", oum 

ne subtiniază, ci 
și pe receptivi
tatea eondueeril 
întreprinderii, a 
directorului, ing. 
dr. Emil Dima, 
care știe să 
lucreze cu oa- 

pretuiasci, să-i 
răspundă, să fie

menii. si-i 
stimuleze, si ___ _____ __ .
săritor la nevoile lor. să stator
nicească un adevărat climat to
vărășesc.

Sigur, cînd obligațiile de 
producție sînt îndeplinite în
tocmai și toată lumea e mulțu
mită. se găsește timp și pentru 
activități extraprofesionale. des
tinate să facă tot mai frumoa
să viata de fiecare zi. Si spor
tul. iată, realizează foarte bine 
un asemenea deziderat. Sport 
însemnind nu numai echipa de 
fotbal divizionară C, Chimia 
Găești, ci și prezenta a nume
roși alți oameni ai muncii de 
la „Utilajul chimic" pe stadion 
(a se nota: propriul stadion), 
In Competițiile initiate de Con
siliul asociației sportive, de

Tiberiu STĂM A

(Continuare în pag. 2—3)

toți 
mo-

re „firma", îndeosebi hocheiștii 
sovietici, în fața cărora 
ceilalți participant! se vor 
biliza la maximum.

Aseară a fost stabilit 
gramul jocurilor, care se 
disputa de la orele 16 și 18,30. 
VINERI, România A — Româ
nia B și Sokol Kiev — Bul
garia ; SÎMBĂTA, Sokol Kiev — 
România B și România A — 
Bulgaria; DUMINICĂ, Bulga
ria — România B și România 
A — Sokol Kiev.

Partidele vor fi conduse de 
arbitrii internaționali Mihai 
Presneanu, luliu Becze, Mihai 
Dinu, Dumitru Trandafir, Emil 
Both, Gheorghe Micu. Sava 
Iliev (Bulgaria) și Vladimir O- 
sipciuk (Uniunea Sovietică).

pro- 
vor

# Florin Segărceanu 
mai ține încă pasul cu 
elita £ La orizont, doar 
o rezervă pentru titula
rii echipei de Cupa Da
vis # Copii talentați 
există, să știm să-i for
măm la nivelul marii 

performanțe !

Cu această incursiune în Ie
rarhia mondială vrem de fapt 
să ajungem la un adevăr trist, 
anume la acela că în anul 1987 

-echipa noastră de Cupa Davis 
a ratat din nou calificarea- în 
Grupa Mondială- adică reveni
rea între cele mai bune 16 for
mații din lume unde «-a-aflat 
pînă în 1984. Obiectiv, deci, ne- 
realîzat. echipa pierzînd în se
mifinală în fata Danemarcei 
(2—3 Ia Aarhus), un meci carear 
fi putut fi cîstigat la fel de 
bine, dar acest lucru nu s-a în- 
tîmplat. Este adevărat, s-a pier
dut la limită. în meet decisiv, 
chiar de Segărceanu. care ne o- 
bisnuisp să nu avem emoții 
pentru rezultatul final. Au fost 
multe, disdutii după acest eșec. 
S-a pus problema întineririi e- 
țhipei. întrebarea — firească — 
a fost ..cu cine Pentru că, 
exceptîndu-1 pe Răzvan Itu 
(care, iată â terminat si pi cu 
junioratul în acest an) nici un 
alt jucător nu a dovedit că poa
te lua locul actualilor titulari, 
iar tinerii ar trebui să-i învin
gă oe aceștia cînd sînt buni, 
nu cînd le scade valoarea. Că 
Florin Segărceanu bate nasul pe 
loc de vreo doi-trei ani este 
perfect adevărat Dar tot atit 
de adevărat este că el s-a do
vedit si cel mai tehnic, mai bine

Doino STANESCU

(Continuare in pag. 2-3)



PE PODIUM
Care este vîrsta perfor

manței maxime în șah ? 
Dacă luăm ca indice practic 
palmaresul lui Flori» Gheor
ghiu, campionul nostru en* 
titre, concluziile pot fi con
tradictorii. La numai W 
ani și-a cîștigat prima cu
nună de campion la seniori. 
La vîrsta sa de azi, 43 de 
ani, îl regăsim în fruntea 
listei jucătorilor noștri frun
tași. Desigur, este vorba de 
o carieră sportivă de ex
cepție, dar aceasta nu ne 
poate abține de la subli
nierea forței de exemplu pe 
care o oferă. Poți fi per
former la vîrstă fragedă, 
este mai greu și tot atîț 
de important să-ți conservi 
capacitatea de prestație o 
dată cu trecerea anilor.

Să-1 aplaudăm, așadar, pe 
marele maestru Florin 
Gheorghiu pentru longevi
tatea în performanță pe ca
re o anunță de pe acum. 
Chiar dacă ea ar fi oare
cum facilitată de lipsa unei 
concurențe mai susținute 
din partea colegilor de în
trecere autohtoni. Finala 
„naționalelor" de anul trecut, 
disputată în decembrie, a 
fost un prilej de confirmare 
a celor detaliate mai sus. 
Florin Gheorghiu a cîștigat 
în mod deosebit de convin
gător al 9-lea său titlu, de- 
monstrînd o tehnică supe
rioară, totodată vervă și 
fantezie. Ca în exemplul 
prezentat (alb — Rcl, Dh4, 
Tdl, hl, Cc3, e3, Pa2, b2, 
d5, e4, f3, g2; negru —
Rg8, De7, Tb8, f6, Nd7, Cc7, 
Pa6, c4, c5, d6, e5, g6, h7) 
unde, conducînd piesele albe, 
campionul ■ găsește calea 
justă de valorificare ime
diată a micului, dar consis
tentului său avantaj pozițio-

TENISUL A AVUT (din nou)
(l/rmare din pag l)

orientat în teren si cu o reală 
concepție de joc la Campiona
tele Naționale de la Brașov, 
Inclusiv în meciul in care a 
fost nevoit să se recunoască 
învins (alegînd calea abandonu
lui...) de către Mihai Vanță. A- 
cestia doi. plus Adrian Marcu, 
Andrei Dîrzu au dovedit mereu 
că sînt. totuși, cei mai buni în 
tară. George Cosac n-a răspuns 
încă încrederii care i s-a acor
dat după un an de juniorat 
promițător.

FETELE : FOSTE SPERANȚE, ACUM IN REGRES...

în ce le privește Pe senioa
re. doar Diane Samungi și-a 
trecut Ia activ, un rezultat, dar 
de nivel balcanic : locul 2 la 
individual. Echipa, din care au 
mai făcut parte Teodora Tache

SATISFACȚII PE TERENUL DE SPORT
(Urmare din pag. 1)

Comitetul sindicatului sau de 
Comitetul U.T.C. Este îndrăgit 
fotbalul desigur. Si nu numai 
pentru că maistrul Jean Iones- 
cu fi-a adus aproape toți tova
rășii de muncă de la forjă pe 
terenul de sport, ci pentru că 
pasionați ai jocului cu balonul 
rotund se întilnesc pretutindeni.

Este îndrăgit si voleiul, care 
are in persoana metrologului 
Gh. Ștefan un organizator de 
prestigiu. Oamenii de aici au 
uitat de necazurile prilejuite de 
ratarea, în două rînduri, a ba
rajului pentru Divizia B. Acum 
joacă asa, pentru ei, pentru 
bucuria de a fi mereu împreu
nă. Asa cum o fac, de altfel, 
Si șahiștii sau jucătorii amatori 

CELE MAI BUNE ECHIPAJE
(Urmare din pag l)

loan Nemeș, Nicolae Zdreila, 
Curt Schnabel, Constantin Ni- 
met) 101 p, 2. Zărnești 97 p, 3. 
Predeal 92 p, 4. Cluj 91 p, 5. 
Sibiu Cindrel 89 p, 6. Petro
șani 88.

„Această a 17-a ediție a în
registrat cea mai bună parti
cipare de pină acum — remar
ca secretarul F.R. Turism-Al- 
pinism. prof. Gheorghe Dună- 
rințiu, prezent la competiție. 
In plus, trebuie evidențiat ni
velul superior, față de edițiile 
precedente, al majorității con- 
eurenților. Pe viitor se impu

nai: 1.14! (din nou, ca de afc- 
tea ori, o simplă avansare 
de pion face breșa decisi
vă...) 1...TÎ7 (trebuie forti
ficat punctul h7, a cărui 
slăbiciune reiese dintr-o va
riantă ca X...e:f4 2.e5 I d:e5 
3.d6! Df7 4.d:c7 etc.) 2.D:e7 
T:e7 3.f:e5 T:e5 4,C:c4 Tg5
5. e5 ! (asaltul final) 5...TM
6. b3 d:e5 7.Ce4 Tf5 (7...T:g2 
8.Cf6 + ) 8.C:c5 Nb5 9,d6 N:c4 
10.d:c7 și albul a cîștigat. 
Secvență din partida Gheor
ghiu — Tratatovici (Pre
deal. 1987).
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Asalt asupra rocadei albe

Dacă pe primul loc în fi-- 
nală a figurat un reprezen
tant al generației de con- 
sacrați, următoarele două 
revin numelor noi. Parik 
Ștefanov este al doilea pe 
podiumul de premiere, din 
a cărui cartotecă de succese 
alegem diagrama noastră 
de mai sus. Aici, primul cu- 
vînt (dar și ultimul...) apar
ține pieselor negre.

Radu VOIA

Al doilea obiectiv — îndepli
nit — al seniorilor l-au repre
zentat Jocurile Balcanice de Ia 
Belgrad, unde Florin Segărcea- 
nu si Adrian Marcu și-au dis
putat finala. Primul a devenit 
în cele din urmă dublu cam
pion baloanic prin cîstigarea si 
a dublului (împreună cu Mar
cu). Jucătorii noștri s-au dove
dit cei mai buni din zonă. Nu
mai că. de mai multi ani., ta
rile participante nu mai trimit 
prima garnitură Ia această în
trecere. ci tineri viitori com- 
ponenti ai loturilor de seniori.

și Daniela Moise, s-a clasat pe 
locul 2. obiectivul — clasarea pe 
locul 1 la J-B. — ne- 
fiind îndeplinit. La aceasta 
au contribuit, după părerea 
noastră, mai mulți ' factori : 

de tenis de masă. Iar unii, sti
mulați de citeva inițiative loca
le, una aparținind vecinilor de 
la întreprinderea de frigidere 
(în frunte cu ing. Viorel Dru- 
mea si maistrul Ilie Ivanovici) 
îsi rezervă vreme pentru atle
tism, pentru concursurile de 
cros în cadnj.1 acțiunii sportive 
de masă, ,,Aleargă pentru să
nătate !“. Sînt, în cele mai mul
te cazuri, oameni cu timplele 
cărunte, dar care au înțeles că 
prin mișcare în aer liber, in
diferent de sezon, pot să-și păs
treze sănătatea, vigoarea, dra
gostea de viață. Concursurile la 
care au luat parte, la Bucu
rești, Brăila si în alte orașe ale 
tării (unul a fost organizat 
chiar la Găesti...), le-au confir
mat acest adevăr.

ne însă o nouă formulă de des
fășurare a acestui gen de în
trecere, pe grupe valorice, care 
să țină seama de experiența 
sportivilor și de specificul zo
nelor în care ei activează. Cu 
această ocazie a avut loc și 
ședința Comisiei centrale teh
nice Salvamo.it, preocupată de 
îmbunătățiri condițiilor de 
desfășurare a tuturor concursu
rilor republicane, cit și de ac
tivitatea fiecărui centru Salva- 
mont. Sperăm ca toate lucru
rile bune, rezultate în urma 
acestei analize, să-și găsească 
locul pe agenda fiecărui centru 
Salvamont în parte".

La Campionatele Naționale de lir cu arcul

TÎNĂRA GENERAȚIE ÎN PRIM-PLANUL COMPETIȚIEI
Prima întrecere a anului Ia 

tir eu arcul — Campionatul 
Republican de sală —, desfă
șurată la Suceava. în sala de 
atletism, a reunit la start 118 
sportivi și sportive din 15 clu
buri și asociații, Voința Satu 
Mare și C.S.M. Iași fiind re
prezentate la toate categoriile 
de concurs — seniori, senioare, 
juniori și junioare.

Rezultatele dfe acum, com
parate cu cele înregistrate în 
competiția similară a anului 
trecut, de la București, sînt, în 
general, bune, competitive, cu 
atît mai mult, cu cît unele 
sînt superioare celor cu care 
în 1987 s-au obținut titlurile 
naționale. în acest sens, ies în 
evidență realizările lui Mircea 
Fîrdea (Voința Satu Mare) și 
Alexandru Kiss (Voința Tg. 
Mureș) la seniori, ale echipe
lor Voința Satu Mare și C.S.M. 
Iași la șeniori și, respectiv, ju
niori I: primii doi și-au în
scris în palmares cu 15 p mai 
mult decît obținuse campionul 
din ’87, Gheorghe Bîrzu (Voin
ța Satu Mare), echipa sătm.ă- 
reană a totalizat cu 16 p peste 
ceea ce ea însăși realizase în 
Capitală, iar juniorii ieșeni au 
fost cu 69 p superiori colegilor 
lor de la Voința Satu Mare, 
care, cu un an în urmă, cîsti- 
gaseră locul întîi.

Dincolo însă de aceste creș
teri ale performanțelor este de 
menționat că. în prim-planul 
disputelor dintre arcașe s-au 
aflat aceleași trei sportive care 
și pe parcursul anului trecut 
au fost permanent în luptă 
pentru o poziție fruntașă, fapt 
care a făcut să fie evidentă în 
ultima vreme o curbă mereu 
ascendentă a rezultatelor. Este 
vorba de maestra sportului

UN AN SLAB
indisciplina în cadrul lotului, 
slaba exigentă a antrenorilor, 
ca si starea de sănătate total 
necorespunzătoare, pe diferite 
perioade, care a dăunat pregă
tirii si. implicit, rezultatelor. Ar 
mai trebui adăugat. în legătură 
cu fetele, senioare si junioare.

SEMNE BUNE PENTRU... VIITOR

Este firesc să privim înainte, 
să vedem ce se așteaptă de Ia 
tenisul nostru în viitor. în 
momentul de fată există o 
pleiadă de copii si juniori mici 
de perspectivă; în jocul cărora 
am văzut o concepție sănătoasă, 
un bagaj tehnico-tactic destul 
de bine pus la punct de care 
trebuie avut grijă, pentru a se 
evita pierderile. Angela Kerek,

IN LOC DE CONCLUZII

Se impune o analiză mai se
veră din partea biroului fede
ral. cu o reală implicare în 
toate problemele. De asemenea, 
Colegiul de antrenori are si el 
datoria să ducă o muncă mai 
exigentă, mai responsabilă, de 
îndrumare si control, ca Si Co
legiul de arbitri, unde s-au în- 
tîlnit acte de indisciplină. In
teresul general este ca „lupta" 

PENTRU CURA BALNEARĂ 
ÎN ACEST ANOTIMP

GEOAGIU-BAI : afecțiuni ale aparatului locomotor (reuma
tismale inflamatorii, degenerative, abarticulare. posttraumatlce, 
neurologice periferice) ; afecțiuni ginecologice : boli de nutri
ție și metabolice ; afecțiuni dermatologice.

LACU SABAT : afecțiuni ale aparatului locomotor ; gine
cologice ; dermatologice.; afecțiuni endocrine ; boli profesionale.

MONEASA : afecțiuni ale aparatului locomotor ; . 
periferice ; ginecologice ; nevroză astenică.

PUCIOASA : afecțiuni ale aparatului locomotor ; ale căilor 
respiratorii superioare ; ale sistemului nervos periferic și vas
cular periferic ; afecțiuni ale căilor biliare și renale : gineco
logice ; dermatologice ; boli profesionale

SINGEORZ-BAI : afecțiuni ne tubului digestiv ; hepatobi- 
liare ; boli de nutriție și metabolice.

SLANIC moldova : afecțiuni ale tubului digestiv șl ale 
glandelor anexe ; hepatobillare ; respiratorii ; ORL ; boli de 
nutriție și metabolism.

SOVAl’A : afecțiuni ginecologice ale aparatului locomotor ; 
afecțiuni neurologice periferice.

VATRA DORNEI : afecțiuni ale aparatului cardiovascular; 
ale aparatului locomotor ; afecțiuni endocrine ; ale aparatului 
digestiv : ginecologice.

EFORIE NORD : afecțiuni ale aparatului locomoti:- ; neuro
logice periferice ; ginecologice : respiratorii : dermatologice.

MANGALIA : afecțiuni ale apaiatulul locomotor ; neurolo
gice centrale și periferice : ginecologice ; respiratorii ; ORL ; 
dermatologice.
• Plecarea în stațiuni se face la data indicata de solicitant
• Sejurul se asigură șl pc perioade mai mici sau mal mari 

decît seriile de 18 zile
• Condiții optime de cazare, masă și tratament
• La dispoziția turiștilor : mijloace de agrement, manifes

tări eultural-artistice și de divertisment variate.
Biletele pentru cură balneară și odihnă In aceste stațiuni se 

pot obține de la toate agențiile Oficiilor județene de turism 
și ale I.T.H.R. București.

Aurora Chin-Matei (Steaua), de 
campioana națională în aer li
ber în 1986 și de sală în 1987 
— Gabriela Coșovan (Voința 
Rădăuți) și de mai tînăra lor 
adversară, Diana Nicolaescu 
(Olimpia București), cîștigătoa- 
rea (în primul ei an la senioa
re), a prestigioasei întreceri 
internaționale de la sfîrșitul a- 
nului trecut, Turneul țărilor 
socialiste de la Berlin. De alt
fel, Diana Nicolaescu, de la 
concurs la concurs mai bună 
(din 1984 și pînă azi a corectat 
29 recorduri naționale la juni
ori și senioare), a reușit în fi
nal o meritată clasare pe pri
mul loc, devansîndu-și clar ri
valele: cu 39' p pe Matei si cu 
43 p pe Coșovan.

La masculin atrage din nou 
atenția prestația tînărului Mir
cea Fîrdea — și el cu perfor
manțe notabile în 1987 — care, 
după un început mai timid

♦

REZULTATE. Seniori, indivi
dual: 1. Mircea Fîrdea 1123 p 
(557+566), 62/10 după baraj, 2.
Alexandru Kiss 1123 p (565+558), 
56/10 d.b., 3. Iosif Szatmari 1102 
p (559+543): echipe: 1. Voința 
S.M. (M. Fîrdea, Gh. Birzu, V. 
VVeszelovschi) 3308 p, 2. Voința 
Tg. M. 3282 p, 3. C.S.M. Iași 3104 
p; juniori I individual: 1. Con
stantin Frai (C.S.M. Iași) 1076 p.
2. Dumitru Jega (Minerul Ani- 
noasa) 1068 p, 3. Ionel Ion (Vo
ința S.M.) 1062 p; echipe: 1.
C.S.M. Iași (C. Frai, A. Popovici, 
C. Alexandrescu) 3188 p, 2. Mi
nerul Aninoasa 3127 p, 3. Voința 
S.M. 2951 p; juniori II individual: 
1. Cristi Rotar (C.S.S. Rădăuți) 
956 p, 2. Iulian Melinte (C.S.M. 
Iași' 95t p, 3. Dorin șestae (CSM 
Iași) 810 p; echipe: 1. CSM Iași 
(I. Melinte, D. Șestae, B. Mun
teanul 2525 p, 2. CSȘ Rădăuți I

ifcMwmj'mmiKU'iJit.ae.'i'vtw.'i a — - —

un lucru esențial, care poate 
avea urmări (tot neplăcute) si 
în viitor: federația de speciali
tate. factorii de răspundere nu 
au stabilit un calendar com- 
petițional corespunzător valorii 
lor si obiectivelor pentru care 
s-au pregătit. Astfel, ele nu 
au avut nici o motivație ma
joră în pregătire. în cele din 
urmă nefiindu-le acordate nici 
sansa afirmării prin J.M.U.

Loredana Bujor. Claudia Neac- 
șu. Dinu Pescariu, Andrei Pa
vel. Marius Raicea. Stelian 
Gima s-au afirmat în anul 
1987 chiar la seniori. Grija cea 
mare trebuie avută mai ales la 
băieți, pentru că ei reprezintă 
schimbul de mîine în Cupa 
Davis, iar atenția antrenorilor 
a fost îndreptată — în ultimii 
ani — cu precădere spre fete.

să se dea cu sportivi valoroși 
si diferiți pentru că. s-a dove
dit, și în tenis progresul vine 
numai cînd există o variație de 
parteneri, cu stiluri de ioc di
ferite si participarea la multe 
concursuri. Se cer. în ultimă 
instanță, cernute adevăratele 
valori, iar acum acestea trebuie 
căutate, după părerea noastră, 
numai la nivelul copiilor.

(locul 4 în primele două serii 
de tragere), s-a plasat in frun
te. dar la egalitate de puncte 
cu mai expcrimen latul arcaș 
Alexandru Kiss. In baraj, săt- 
măreanul, care abia a depășit 
limita de vîrstă a junioratului, 
a evoluat exact, cu mult calm, 
a rezistat tuturor atacurilor în
treprinse. astfel că el a obți
nut, cu 62 p față de 56 ale 
tirgmureșeanului, primul său 
titlu național la seniori. Este 
un succes care îl obligă la o 
pregătire constant bună, astfel 
ca și viitoarele întreceri să-1 
găsească într-’o formă competi
tivă. Clasarea pe locul trei a 
campionului național în aer 
liber — Iosif Szatmari (Sănă
tatea Tg. Mureș) — se dato
rează mai ales evoluției nesa
tisfăcătoare din ultima serie 
de trageri, cînd, cu 269 p, s-a 
situat abia al 12-lea.

loan NOVAC

* *

2473 p, 3. CSȘ Rădăuți II 1341 p; 
senioare, individual: 1. Diana 
Nicolaescu 1115 p (555+560). 2.
Aurora Chin Matei 1076 p (542+ 
534), 3. Gabriela Coșovan 1072 p 
(542+530); echipe: 1. Voința Ră
dăuți (G. Coșovan, M. Axane, 
M. Galan) 3090 p. 2. Olimpia 
București 3041 p; 3. Voința S.M. 
2980 p; junioare I, individual: 1. 
Olimpia Marciuc (Voința Rădă
uți) 1046 p, 2. Elena Văleanu 
(CSM Iași) 993 p, 3. Simona Lă. 
mățan (Minerul Aninoasa) 985 p; 
echipe : 1. CSS Rădăuți (M. Po
leac, M. Jurescu, M. Mureșan) 
2809 p, 2. Minerul Aninoasa 2795 
p, 3. Voința S.M. 2639 p; juni
oare n, individual: 1. Geta Mu- 
ha 831 p, 2. Carmen Curie 793 p,
3. Mirela Hanu 613 p — toate, 
CSȘ Rădăuți; echipe: 1. CSȘ 
Rădăuți 2237 p.
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ÎNTRECERI PE
Căderile de zăpadă din 

această perioadă au făcut 
ca iubitorii sporturilor de 
iarnă să ia cu asalt pîrtirle 
și locurile amenajate din 
împrejurimile municipiului 
Piatra Neamț. Pădurea Coz- 
la a fost gazda primei eta
pe a „Maratonului zăpezii". 
Toți cei cu schiuri nu au 
ezitat să se prezinte la 
start. Organizatorii au creat 
cadrul unei întreceri la 
care au fost prezenți mii de 
locuitori ai municipiului.

Dacă pe pîrtia de schi 
concurenții au fost selecțio
nați după primele alunecări, 
nu același lucru se poate

spune 
săniuș,

școlile 
piu. La
marcat
Boșcu/l» 
Ionuț C 
la copii 
Guțu, I 
Diaconi 
categori 
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DUMINICĂ

pas’ticMȘsați cu cît mai 
multe Mlete!

ADMINISTRAȚIA DT STAI LOTO-PROI
• Tragerea obișnuită LOTO Cle 

astăzi, vineri, 12 februarie, ce 
va avea loc in sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2 clin B ucurești, 
începînd de la ora 15,50, va fi 
urmată de un film artistic. In
trarea liberă.
• Reamintim că mai sînt NU

MAI DOUA ZILE pînă la atrac
tivul concurs PRONOSPORT de 
duminică, 14 februarie. Interesul 
participanților este justificat și 
de suma considerabilă (de peste 
300.000 lei) reportată de la con
cursul din 7 februarie, la catego
ria I.
• După cum am mai anunțat, 

s.au pus în vînzare biletele la 
TRAGEREA MULTIPLA PRONO- 
EXPRES OLIMPIC, care se va 
ține miercuri, 17 februarie, în 
locul tragerii obișnuite. Intere
santele cîștigurl (între care se 
disting autoturismele și excursi
ile peste hotare), precum șl a- 
tractivitatea formulei sînt tot 
atîtea argumente pentru o ma
sivă participare. La această tra
gere se cîștigă și cu 4 numere 
din 12 extrase, extragerile fiind 
„legate" cîte două.

C1ȘTIC
DI

Cate/ 
autotu: 
1 vâri 
12 var
3 : 14,-;
4 : 42, 
cat. 5 
cat. 6 
cat. X

Repc
Auto 

revenii 
Svetoz 
Vasile 
Vrane

1
4
4

l

Salvamo.it
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Subiecte

de actualitate

Chici minute cu Adrian Ursea (Petrolul Ploiești)

„SĂ CllfDEM ÎN ȘOS4 NOASTRĂ, AȘA! SPORTIV"

PRIMELE PROMISIUNI ÎNDEPLINITE

I 
I

O temă frecventă de discu
ții în aceste zile, ca în fie
care perioadă care precede 
deschiderea sezonului oficial, 
rămîne aceea a modului în 
care intensele antrenamente 
din ianuarie își arată efectele 
în joc, în comportarea echi
pelor în ansamblul lor. Pen 
tru că. este adevărat, adeseori; 
unor promisiuni spectaculoase, 
unor prezentări de cifre im
presionante privind volumul 
și intensitatea pregătirilor din 
săptămînile de iarnă le urmau 
contrazicerile din partidele de 
verificare și, mai cu seamă, 
din marile confruntări din 
campionat și din arena inter
națională. Cum se prezintă, a- 
cum, acest raport dintre a- 
cumulările anunțate și presu
puse ale zecilor de antrena
mente și efectul lor în joc ? 
Sigur, este încă mult prea 
devreme spre a putea vorbi 
despre concluzii ferme, dar, 
oricum, primele semne par mai 
încurajatoare decîi înaintea 
startului altor sezoane compe- 
tiționale.

Un prim element l-a consti
tuit calitatea mai bună a par
tidelor de verificare. Relatările 
celor care le-au urmărit vor
besc despre întreceri destul de 
atractive, cu un fotbal bun, 
dacă ținem cont de faptul că 
ne aflăm încă la mai mult 
de o jumătate de lună pînă la 
startul sezonului oficial, „șai- 
sprezecimile- Cupei. în grupa

jul de ..luări de puls" s-au în
scris și evoluțiile loturilor re
prezentative, care au inclus în 
jocurile susținute în Israel, 
Albania și Grecia un grup de 
aproape 60 de fotbaliști din toate 
promoțiile în activitate. O con
statare încurajatoare, privind 
mai alei. viitorul fotbalului 
nostru, s-a desprins din promi
țătorul start al unora dintre 
fotbaliștix-speranță, evident în 
special în meciurile echipei 
naționale. Deplasînd un lot do
minat de candidați! la un loc 
pe lista echipei naționale (dato
rită absentei justificate a nume
rosului grup de internaționali de 
la Steaua), reprezentativa pri
mă și-a văzut puternic fortifi
cată aria selecției. Pornind de 
la coeficientul de siguranță și 
maturitate al jocului dat de 
prezența consacraților interna
ționali Lung, Andone, Rcdnic, 
Boloni (ajuns la meciul nr 105 
în echipa națională), Klein, 
Mateuț, Coraș, antrenorii Em. 
Jenei și C. Drăgușin au avut 
satisfacția de a fi fost con
firmați în alegerea lor prin 
prestația unor debutanți sau a 
unor fotbaliști aflați la al doi
lea joc în reprezentativă. 
Grupul debutanților îi cuprin
de pe Ciucă, Lupescu, Sabău, 
Goanță, Lasconi, M. Popa, iar 
al celor care abia au pășit în 
echipă pe Vaișcovici, E. 
Săndoi, Țîrlea. Beneficiind de 
atmosfera de încurajare și de 
sprijin efectiv (în ioc) al .bâ- 

trînilor", masivul grup de noi 
selecționați a trecut cu bine 
acest prim examen al verifi
cării. Sigur, este doar începu
tul, dar debutul contează — 
adeseori — decisiv pentru o 
carieră internațională. îi aștep
tăm, la fel de inspirați, bine 
pregătiți și ambițioși pe acești 
tineri, ca și pe vechii „trico
lori" la următoarele examene : 
din campionat si în echipele 
reprezentative. De altfel, măr
turisirile a doi dintre compo- 
nenții lotului, rcprezentînd 
promoții diferite, sînt semnifi
cative. Lung declara că doreș
te să se prezinte la un înalt 
nivel de formă chiar din de
butul sezonului spre a șterge 
din impresiile lăsate de finalul 
stagiunii de toamnă. Sabău, 
pe care l-am întîlnit la Sova- 
ta, ne spunea : „Am avut ghi
nionul să suport efectele unei 
accidentări care m-a ținut de
parte de teren. Acum sînt re
făcut, am muncit mult și, sper, 
cu folos. Vreau să mă remarc 
chiar din startul sezonului". 
Două promisiuni îndeplinite. 
Le considerăm doar ,.acont“-uri 
în fața numeroaselor obligații 
care apar la orizont.

Eftimie IONESCU

DUPĂ SPANIA, ÎN GRUPĂ CU... SPANIA, DANEMARCA Șl AUSTRIA!
- în viitoarele preliminarii ale Campionatului European de juniori

Avea doar 18 ani cînd. sub 
tricoul cu care au evoluat repu- 
tați fotbaliști., la Petrolul. a 
debutat în Divizia A un jucă
tor de mare talent, o speranță 
a fotbalului ploieștean. Adrian 
Ursea. Iată, sîrguincios si mo
dest. disciplinat si receptiv, e! 
a ajuns în scurt timp titular 
al echipei sale (în toamnă. 15 
prezente). Frumoasa si rapida 
sa afirmare si. mai ales, cali
tățile si perspectivele de pro
gres ne-au îndemnat să-l... pro
vocăm la un scurt dialog.

— Cum decurg pregătirile din 
această perioadă ?

— Și în „etapa montană", și 
acum, echipa. întregul lot se 
antrenează cu sîrg. beneficiind 
de o atmosferă bună si mani 
festind încredere în posibilită
țile sale reale.

— Deci. Petrolul speră.
— Asa cred că e bine pentru 

un sportiv adevărat si noi cre
dem în sansa noastră.

— Iubești Petrolul. Ursea ?
— Răspunsul nu poate fi de- 

cît afirmativ, de vreme ce am 
intrat pe poarta acestui club la 
11 ani si de Ia copii la juniori, 
apoi, la speranțe, iar acum în 
prima formație, am urcat toate 
treptele. Iubesc Ploiestiul. unde 
sper , să mă realizez pe toate 
planurile.

— Cum merge cu școala, pen
tru că a venit vorba de reali
zări ?

— Sînt acum student în anul 
II la Institutul de Petrol si 

Gaze, ingineri de foraj. Am 
exemplul colegilor mei Octavian 
Grigore, care e în anul V. și 
Ilîneu. anul IV. ne care vreau 
să-i urmez.

— Dar cu fotbalul ?
— Selecționarea în lotul de 

tineret mă stimulează, dar anul 
trecut, la turneul „Marele zid", 
din China, si acum. în Grecia, 
din contactul cu fotbalul inter
național mi-arn dat seama că 
mai am mult de lucru.

— Ce jucători îti plac dintre 
cei tineri ?

— Badea, de la Craiova. Ste
re, Lupescu si Gică Popescu, 
ca să dau doar pîteva nume. 
La tineret este un nucleu de 
jucători cu mari perspective.

— Dar Hagi ?
— Da, si el e tînăr. dar a 

luat-o înaintea anilor si Hagi 
e cu adevărat numărul unu în 
fotbalul nostru.

— Cu ce gînduri vei aborda 
noul sezon ?

— Cu dorința de a confirma 
bunele aprecieri de care m-am 
bucurat în toamnă, să justific 
selecționarea mea în Iotul na
tional de tineret, iar împreună 
cu colegii să realizăm menți
nerea echipei în primul eșalon 
al tării. La debut, am avut o 
șansă. cînd Petrolul se afla 
printre fruntașe, iar acum cred 
că e o datorie să dau tot ce 
pot pentru satisfacția numeroși
lor noștri suporteri.

Constantin ALEXE
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Priviri spre eșalonul secund

LA AUTOBUZUL BUCUREȘTI — PREOCUPĂRI 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII JOCULUI

I 
I

I 
I

în sezonul de toamnă, Auto
buzul București a avut o com-, 
portare mediocră, încheinduH' 
cu un îngrijorător —5 în „cla
samentul adevărului“ și pe locul 
17 în Ierarhia seriei a 11-a a 
Diviziei B. Analizînd această 
situație, consiliul asociației și 
biroul secției de fotbal (J. Ia- 
cobescu, președinte) au hotă rit, 
printre altele, îmbunătățirea va
lorică a lotului și schimbarea 
conducerii tehnice a echipei. 
Astfel, ca antrenor principal 
(care va activa și ca jucător) a 
fost numit G. Mulțescu, ajutat 
de D. Chiriac, fost jucător al 
Autobuzului. • Lotul de jucă
tori a suferit multe modificări. 
Astfel, s-a renunțat la Angheli- 
na, iar Nicolae Dumitru a pri
mit dezlegare pentru Mecon Bu
curești, Niță pentru Automatica 
București, Deaconu și Dărăban 
pentru speranțele lui Dinamo. 
Noutăți ? Dochia (mijlocaș) și 
Curelea (fundaș lateral) — am
bii de la Dinamo-speranțe, 
Ivașcu, înaintaș de la Sportul 
Studențesc, I. Petre, fundaș, de 
la Carp ați Mîrșa, Stoichiță, mij
locaș, de la Gloria Buzău, Ploa
ie, înaintaș, de la C.S. Tîrgo
viște, Cornel și Silviu Cristescu, 
reveniți după o perioadă de in
activitate. In lot mai sînt : 
Ene, Țene, Ionescu — portari, 
Rada, Dițu, Roșu, S. Dumitru, 
Iliescu, Ursu, Avram — fundași, 

Nicolae, Țone, Petruț, Panteli- 
mon — mijlocași, Butoi, Pîrvu, 
Iordache — înaintași • Antre
norul Mulțescu a condus prima 
ședință de pregătire în ziua de 
11 ianuarie, la București, apoi, 
din 25 ianuarie și pînă în 7 fe
bruarie, antrenamentele s-au 
desfășurat la Timișul de Sus. 
Pînă în prezent, echipa a susți
nut meciuri amicale cu Mecani
că Fină București, C.F.R Paș
cani, Mobila Măgura Codi ea, U- 
nirea Urziceni ; în program 
mai sînt prevăzute partide cu 
F.C.M. Delta Dinamo Tulcea, Ci
mentul Medgidia, Unirea Slobo
zia, F.C. Constanța, Rapid Bu
curești șl Petrolul Ploiești. „Do
resc în primul rînd ca echipa 
să aibă o idee de joc, ne-a spus 
antrenorul Mulțescu. Sînt mul
țumit’de felul în care se desfă
șoară pregătirile ; toți jucătorii 
s-au angajat la efort și sînt re
ceptivi". • Ce și-a propus Au
tobuzul pentru retur ? — „Vom 
aborda meciurile cu mai multă 
încredere în forțele proprii, 
ne-a răspuns Gh. Deaconu, se
cretarul asociației. Vrem ca e- 
chipa să practice un joc de ca
litate, iar în final să rămînem 
în „B". Sperăm să reușim a- 
ceasta, deoarece avem sprijinul 
conducerii întreprinderii și al 
numeroșilor noștri suporteri".

Pompiliu VINTILĂ

Uele două campionate euro
pene de juniori (A — pînă la 
18 ani, B — pînă la 16 ani) 
se află în plină desfășurare.

Prima întrecere — derulată 
pe durata a doi ani — se 
află în faza partidelor preli
minare. Echipa noastră, cum 
bine se știe, mai are de sus
ținut două meciuri deosebit de 
importante, cu selecționatele 
Austriei și Turciei, ambele în 
deplasare. Și dacă le va cîști- 
ga, această selecționată (Bucur. 
Răducioiu, Stanici, S. Mihai, Mi - 
nea, Moldovan, Ștefănică, Se- 
limeși etc.) își poate menține 
locul de lideră și, în această 
situație, pe care o dorim cu 
toții, fotbalul nostru s-ar ali
nia pentru a doua oară conse
cutiv la startul turneului fi
nal care reunește cele mai 
bune opt echipe de pe conti
nent.

Campionatul European B se 
află și el în aceeași situație, 
adică tot în faza preliminari

MECIURI AMICALE, ȘTIRI
• „POLI" TIMIȘOARA — 

C.S.M. REȘIȚA 2—2 (2—0). Mar
catori : Dudaș (min. 5), China 
(min. 17), respectiv Mărginean țu 
(min. 49) și Uțiu (imin 61). Di
vizionara A a început Jooul în 
următoarea formație : Almășan 
— Vușean, Crăciun, Oancea, An
drea? — Bobaru, Pascu, stincu- 
ță — China, Dudaș, Bratu. Au 
mal jucat : Moise, Iacob, Ionuț, 
Paleoca. (C. Crețu — coresp.).
• AVlNTUL REGHIN — O

ilor. Numai că selecționata 
României s-a și calificat pentru 
turneul final, care se va dis
puta în Spania la mijlocul lunii 
mai. Acolo însă nu va mai 
întîlni adversari ca San Ma
rino, ci echipe foarte puter
nice, cum sînt cele ale Iugo
slaviei, R. D. Germane și Sue
diei. Meciuri de referință pen
tru grupul foarte tinerilor noș
tri internaționali (Bereș, Hai- 
diner, Artimon, Constantinescu, 
Rădos, Moisescu, Gabor, Să- 
voiu, Țicu), cei care DUPĂ 
Spania își vor continua dru
murile în Europa, deoarece a- 
ceastă echipă, U.E.F.A ’90. va 
trebui să participe la viitoarea 
ediție, a 7-a, a Campionatului 
European A.

Și, mai... grăbit ca orieînd. 
forul diriguitor al fotbalului 
european n-a mai așteptat să 
se încheie turneul final din 
Spania că a și trecut la stabi
lirea (prin tragere la sorti) 
grupelor campionatului care se

LIMPIA I.U.M. SATU MAKE 
4—2 (1—0). Au înscris : pintea
(min 37 și 55), Costan (min. 49) 
Săndulescu (min. 86), respectiv 
Sirbu (min. 51) și Puț (min 78). 
(I. Ormenișan — coresp.).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA — 
STEAUA 3—7 (0—2). Steaua a ali
niat formația : Liliac — D. Pe
trescu, Bumbescu, lovam, Ungu
reanul — Balint, T. Stoica, Ro- 
tariu, Majaru — Pițurcă, Hagi.
(Gr. Rizu — coresp.).

va încheia în 1990. Iată cum 
se prezintă aceste grupe preli
minare :

Grupa I : R. F. Germania, \* 
Polonia, Portugalia, Suedia, — -J 
Scoția.

Grupa a 2-a: Olanda. U.R.S.S., . .
Cipru, Norvegia.

Grupa a 3-a : Franța, Ceho
slovacia, Grecia, Anglia.

Grupa a 4-a : Elveția, Alba
nia, Italia, Irlanda de Nord.

Grupa a 5-a : Belgia, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Țara Ga
lilor.

Grupa a 6-a : Islanda Bul
garia, Malta, Irlanda.

Grupa a 7-a : Austria, Româ
nia, Spania, Danemarca

Grupa a 8-a : Luxemburg, 
Ungaria, Turcia, Finlanda. ”* . I

După cum se poate lesne ob
serva, grupe mai puțin echi
librate (cum sînt a 6-a și a 
6*a) Și grupe foarte puternice, 
cum este și a 7-a, în care se 
află și selecționata României. 
Pentru că, într-adevăr, una e 
să joci cu Islanda, Malta și 
Irlanda și eu totul altceva este 
să-ți dispuți șansele în compa
nia unor adversari ca Austria, 
Spania și Danemarca. Dar cum 
juniorii români au cîștigat și 
alte grupe preliminare puter
nice, sperăm că promoția de 
juniori ’90 — cu o pregătire 
COMPETENTA (repetăm — 
competentă), începută încă de 
pe acum — va reuși să stră
bată cu succes drumul pe care 
se va înscrie „după Spania 
1988".

Laurențiu DUMITRESCU

I PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI B — SERIA A II-a

I
I

I

ETAPA A 18-a (duminică 13 martie)
Jiul — Progr. București (1—0)
Inter Sibiu — Electromureș (0—2)
Gaz Metan — Metalul București (3—2)
Tractorul — Electroputere (0—2)
Chimia Rm. V. — Sp. M. Slatina (1—2) 
Pandurii Tg. Jiu —A.S. Drobeta (1—3)
C.S. Tîrgoviște — Sportul „30 Dec.“ (2—3) 
Mecanică Fină — Sp. M. Caracal ei—3) 
Autobuzul — I C.I.M. Brașov (0—2)

ETAPA A 19-a (duminică 20 martie)
Sp. „30 Dec." — Mecanică Fină (0—1) 
Sp. M. Caracal — Autobuzul (1—2)
I.C.I M. Brașov — Inter Sibiu (0—1)
Electromureș — Pandurii Tg. Jiu (1—5) 
Electroputere —Jiul (0—2)
Prog. București — Gaz Metan (1—3)
A.S. Drobeta — Chimia Rm. V. (3—3) 
Sp. M. Slatina — Tractorul (0—2)
Metalul Buc. — C.S. Tîrgoviște (0—0)

ETAPA A 20-a (duminică 27 martie)
Gaz Metan — Electiroputere (1—4)
Jiul — Sp. M. Slatina (1—2)
Tractorul — Chimia Rm. V. (0—2)
Mecanică Fină — Metalul București (0—2) 
C.S. Tîrgoviște — Progr. București (0—0) 
Autobuzul — Sportul „30 Dec.“ (0—2)
Inter Sibiu — Sp. M. Caracal (0—0) 
Pandurii Tg. Jiu — I.C.I.M. Brașov (1—1) 
Electromureș — A.S. Drobeta (0—1)

ETAPA A 21-a (duminică 3 aprilie)
Sp. M. Caracal — Pandurul (0—2)
I.C.I.M. Brașov — Electromureș (0—0)
Sp. „30 Dec.“ —Inter Sibiu (0—2)
A.S. Drobeta — Tractorul (1—2)
Chimia Rm. V. —Jiul (1—4)
Sp. M. Slatina — Gaz Metan (0—2)
Electroputere — C.S. Tîrgoviște (1—2)
Prog. Buc. — Mecanică Fină (1—2)
Metalul Buc. — Autobuzul (0—1)

ETAPA A 22-a (duminică 10 aprilie)
I.C.I.M. Brașov — A.S. Drobeta , (0—0)

Pandurii Tg. Jiu — Sp. „30 Dec." (0—0)
Electromureș — Sp. M. Caracal (1—1)
Inter Sibiu — Metalul București (2—1)
Autobuzul Buc. — Prog. București (0—2)
Mecanică Fină — Electroputere (0—4)
Jiul Petroșani — Tractorul (0—1)
C.S. Tîrgoviște — Sp. M. Slatina (0—3)
Gaz Metan — Chimia Rm. V. (0—5)

ETAPA A 23-a (duminică 17 aprilie) 
Chimia Rm. V. — C.S. Tîrgoviște (0—2)
Tractorul Brașov — Gaz Metan (0—1)
A.S. Drobeta — Jiul (0—6)
Sp. M Caracal —I.C.I.M. Brașov (0—1)
Sp. „30 Dec." — Electromureș (1—2)
Metalul Buc. — Pandurii Tg. Jiu (0—4)
Progr. București — Inter Sibiu (0—1)
Electroputere — Autobuzul (2—2)
Sp. M. Slatina —Mecanică Fină (0—2)

ETAPA A 24-a (duminică 24 aprilie) 
Electromureș — Metalul Buc. (0—0)
Pandurii Tg. Jiu — Progr. București (2—1)
Inter Sibiu — Electroputere (tt—3)
Autobuzul — Sp. M. Slatina (0—1)
Mecanică Fină — Chimia Rm. V. (0—2)
C.S. Tîrgoviște — Tractorul (0—1;)
Gaz Metan — Jiul Petroșani (0—2)
Sp. M. Caracal — A.S. Drobeta (>1—3)
I.C.I.M. Brașov — Sp. „30 Dec." (0—1)

ETAPA A 25-a (duminică 1 mai)
Sp. M. Slatina — Inter Sibiu (0—2)
Chimia Rm. V. — Autobuzul Buc. (0—0)
Tractorul — Mecanică Fină (2—2)
Jiul — C.S Tîrgoviște (0—7)
A.S. Drobeta — Gaz Metan (0—2)
Sp. „30 Dec." — Sp. M. Caracal (0—1)
Metalul Buc. — I.C.I.M Brașov (1—2)
Progr. București — Electromureș (0—2)
Electroputere — Pandurii (0—li)

ETAPA A 26-a (duminică 8 mai)
Sp. M. Caracal — Metalul Buc. (0—6)
I.C.I.M. Brașov — Progr. București (2—1) 
Electromureș — Electroputere (0—4)

Pandurii — Sp. M. Slatina (2-2)
Inter Sibiu — Chimia Rm. V. (2—1)
Autobuzul Buc. — Tractorul (2-3)
Mecanică Fină — Jiul Petroșani (0-2)
C.S. Tîrgoviște — Gaz Metan (0-2)
Sp. „30 Dec." — A S. Drobeta (2—D

ETAPA A 27 -a (duminică 15 mai)
C.S. Tîrgoviște — A.S. Drobeta (2-4)
Metalul Buc. — Sp. „30 Dec." (0-3)
Progr. București — Sp. M. Caracal (0—1)
Electroputere — I.C.I.M. Brașov (0-2)
Sp. M. Slatina — Electromureș (1-2)Chimia Rm V. — Pandurii (0-1)
Tractorul Brașov — Inter Sibiu (0-1)
Jiul — Autobuzul Buc. (0-0)
Gaz Metan — Mecanică Fină (0-4)

ETAPA A 28-a (duminică 22 mai)
Inter Sibiu — Jiul Petroșani (0-1)
Autobuzul Buc. — Gaz Metan (0-3)
Mec. Fiină — C.S. Tîrgoviște (0-3)
A.S. Drobeta — Metalul Buc. (0-1)
Sp. ,.30 Dec." — Progr. București (1—1)
Sp. M. Caracal — Electroipuitere (0-4)
I.C.I.M. Brașov — Sp. M. Slatina (1-1)Electromureș — Chimia Rm. V. (0-3)
Pandurii Tg. Jiu — Tractorul (0-2)

ETAPA A 29-a (joi 26 mai)
Progresul Buc. — Metalul Buc. (1—1)
Electroputere — Sp. „30 Dec." (0-1)
Sp. M. Slatina — So. M. Caracal (1-1)
Chimia Rm. V. — I.C.I.M. Brașov (2—1)
Tractorul — Electiromuireș (0-4)
Jiul — Pandurii (0-1)
Gaz Metan — Inter Sibiu (1—3)
C.S. Tîrgoviște — Autobuzul Buc. (0—1)
Mec. Fină — A.S. Drobeta (0-3)

ETAPA A 30l-a (duminică 29 mai)
Autobuzul Buc. — Mecanică Fină (0—1)
A.S. Drobeta — Progr. București (i-D
Metalul Buc. — Electroputere (0-2)
Sp. „30 Dec." — Sp. M. Slatina (0-2)
Sp. M. Caracal — Chimia Rm. V. (0-4)

I.C.I.M. Brașov — Tractorul (1—1)
Electromureș — Jiul (0—2)
Pandurii Tg. Jiu — Gaz Metan (1—2)
Inter Sibiu — C.S. Tîrgoviște (1—3)

ETAPA A 31-a (duminică 5 iunie)
Chimia Rm. V. — Sp. „30 Dec." (1—2)
C.S. Tîrgoviște — Pandurii (0—2)
Tractorul — Sp. M. Caracal (0—2)
Mec. Fină — Inter Sibiu (0—3)
Jiul — LC.I.M. Brașov (2—1)
Sp. M. Slatina — Metalul Buc. (0—2)
Electroputere — Progresul Buc. (1—0)
Autobuzul Buc. — A.S. Drobeta (1—5)
Gaz Metan — Electromureș (0—4)

ETAPA A 32-a (duminică 12 iunie)
A.S. Drobeta — Electroputere (1—8)
Progresul Buc. — Sp. M. Slatina (0—2)
Metalul Buc. — Chimia Rm. V. (0—2)
Sp. „30 Dec." — Tractorul (0—3)
Inter Sibiu — Autobuzul Buc. (1—0)
Sp. M. Caracal — Jiul (1—4)
I.C I.M. Brașov — Gaz Metan (0—3)
Electromureș — C.S. Tîrgoviște (0—4)
Pandurii Tg. Jiu — Mec. Fină (O—l)

ETAPA A 33-a (duminică 19 iunie)
Tractorul — Metalul Buc. (2—0)
Mec. Fină — Electromureș (0—1)
Autobuzul — Pandurii Tg. Jiu (0—2)
Chimia Rm. V. — Progr. Buc. (0—1)
Sp. M. Slatina — Electroputere (1—3)
Inter Sibiu — A.S. Drobeta (1—2)
Jiul — Sp. „30 Dec." (0—1)
Gaz Metan — Sp. M. Caracal (0—1)
C.S. Tîrgoviște — I.C.I.M. Brașov (1—5)

ETAPA A 34-a (duminică 26 iunie)
A.S. Drobeta — Sp. M. Slatina (0—2)
Electroputere — Chimia Rm. v. (1—2)
Progresul Buc. — Tractorul (0—4)
Metalul Buc. — Jiul ■— (0—1)
I.C.I.M. Brașov — Mecanică Fină (0—3)
Sp. ,,30 Dec." — Gaz Metan (0—2)
Sp. M. Caracal — C.S. Tîrgoviște (0—2)
Electromureș — Autobuzul (1—3)
Pandurii Tg. Jiu — Inter Sibiu 1.0—21



CONCURSUL DE ÎNOT DE LA BERLIN TURNEUL DE ȘAH

IMPRESIONANTA PROGRESIE A RECORDURI! OR

La Berlin a avut loc puter
nicul și tradiționalul concurs 
de înot, care reunește sportivi 
de mare valoare, în frunte cu 
campioni și recordmani mon
diali. La actuala ediție, înotă
toarele noastre — aflate la cea 
de a opta întrecere din acest 
sezon — au ocupat poziții frun
tașe în diferite probe. Astfel, 
Livia Copariu a fost a doua 
la 100 m liber, cu 56,05 după 
Katrin Meissner (R.D.G.) —
55,06. Pe poziții secunde s-au 
mai clasat Stela Pura, crono
metrată în 2:11,19 la 200 m 
fluture (a cîștigat Kathleen 
Nord 2:10,71) și Tamara Costa
che — 25,82 (1. Meissner 25,75 ; 
4. Copariu 26,29) la 50 m liber.

în proba de 200 m liber, Lumi
nița Dobrescu a sosit a treia, 
cu 2:01,50, ca și Anca Pă- 
trășcoiu la 100 m spate — 
1:03,45, cîștigătoare fiind alte 
două reprezentante ale țării 
gazdă, Heike Friedrich, 1:58,75, 
și Katrin Zimmermann, 1:02,53.

Alte rezultate, masculin: 200 
m liber: Lamberti 
1:48,20 ; 100 m spate : 
(R.D.G.) 57,08 ; 400 m
Pfeiffer (R.F.G.) 3:53,25 ; 
minin, 400 m liber: 
Mohrlng (R.D.G.) 4:09,44.

(Italia) 
Richter 

liber: 
fe- 

Anke

DE LA VARȘOVIA
VARȘOVIA, 11 (Agerpres). — 

După cinci runde, în turneul 
internațional feminin de șah de 
la Varșovia, în clasament con
duce Zoia Lelciuk (U.R.S.S.), 
cu 4,5 puncte, urmată de polo
neza Erenska — 4 puncte, 
Ghenova (Bulgaria), Sofieva 
(U.R.S.S.) — 3,5 puncte, Cris
tina Bădulescu (România) — 3 
puncte etc. în runda a clo
cea, Cristina Bădulescu a re
mizat cu poloneza Lisovska, în 
timp ce Margareta Mureșan 
pierdut la Sofieva.

într-un an competițional 
marcat de nu mai puțin de 
21 noi recorduri ale lumii 1 
(număr care se constituie, el 
însuși, într-un record) ce am 
putea aprecia drept evenimen
tul nr. 1 în halterele mon
diale ? Am fi tentați să înce
pem cu cele 472,5 kg reușite 
ia totalul categoriei „+110“ de 
sovieticul Alexandr Kurlovici. 
Rezultat de domeniul fantasti
cului, cu care, bunăoară, s-ar 
fi cîștigat detașat campionate
le lumii... de acum 30 de ani; 
celor nedumeriți, eventual, de 
afirmație, să le reamintim însă 
că pe atunci totalul insuma 
trei stiluri, șl nu două ca în 
prezent... Buigarul Mihail Pe
trov, cîștigătorul „Cupei Mon
diale ’87", ar trebui neapărat 
să intre și el în discuție. Ne-ar

C.M. DE HANDBAL (grupa C)
LISABONA, II (Agerpres). — 

Tn ziua a treia a Campionatu
lui Mondial masculin de hand
bal (grupa C). ce se desfășoa
ră în orașul portughez Guima
raes, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Italia — Por
tugalia 23—16 ; Belgia —- Olan
da 19—19 : Austria — Anglia 
37—15.

Zurbriggen l-a depășit pe Tomba în „Cupa Mondială"!
Puțini dintre apropiații schiu

lui alpin internațional antici
pau o asemenea desfășurare a 
evenimentelor: după ce italia
nul Alberto Tomba producea 
senzație, ri.ștgînd 6 din oele 8 
concursuri de Cupa Mondială 
la care a luat parte, înoepînd 
din decembrie trecut pînă la 
începutul Iul februarie, ei bi
ne, italianul a pierdut, totuși, 
șefia „circului alb" 1 Beneficia
rul este elvețianul Pirmin
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INTERVENȚIE PROMPTĂ

Zurbriggen, cel care a lansat 
un „atac total", concurînd ■ la 
toate cursele din program, de 
la slalom pînă la ooborîre și 
mărindu-și astfel șansele de a 
acumula rit mai multe puncte. 
Și, deși n-a cîștigat decît de 
două ori pînă acum, Zurbrig
gen a pus în contul 6ău noi 
punctaje, l-a ajuns șl l-a de
pășit pe tînărul schior alpin 
din Bologna. Experimentatul 
Pirmin are acum 213 puncte, 
față de numai 207 ale revela
ției actualului sezon. Să mal 
notăm că urmăritorii celor doi 
ași n-au ajuns încă la 100 de 
puncte...

Mihail Petrov, cîștigătorul din 
acest an al „Cupei Mondiale"

*; Sigur că atunci cînd prin 
; ’ diferite reviste de circula- 
■ ■ ție — lucrurile se petreceau 
; ■ acum vreo doi ani — au 
;; apărut acele reclame, cam 
<. scandaloase, e drept.
• • oricum atrăgătoare.

dar 
prea 

puțină lume și-a dat seama 
de amploarea viitoarelor 
consecințe. Era vorba acolo, 
în anunțuri publicitare bo
gat ilustrate cu Imagini de 

con- 
operații

.. oameni tineri frumos
• ■ struiți. de așa-zise 
'' estetice musculare 
;. ,.la tndemîn» ori-
■ • cui", prin care un
■ • corp urît ar putea 
;“ fi transformat în- 
., tr-unul furmos.
• • cost, desigur, si
• ’ ce fel de cost. Aface- 
'; rea a început să fie renta- 
.. bilă, cu atît mai rentabilă.
■ • atunci cînd culturiștli au
■ ■ aflat, și ei. de „minunile" 
’ “ chirurgiei plastice, care le 
.. umfla, de pildă, cvadricep-
• ■ sul, bicepșii ori flexorii fă- 
;; ră prea multă muncă și-i 
' ‘ făcea drept buni pentru a-i 
.. urca, nu-i așa. direct 
•- podium! Nimic mai simplu 
;’ decît o operație de im- 
.. plantare a unor flșli de
- ■ mușchi, cîteva săptămînl de
■ • spitalizare și, fără efort și 
’’ fără pregătire, medalia pu- 
.. tea lua drumul vitrinelor
• ■ cu trofee personale...
+ Numai că. așa cum
• ’ normal să se petreacă, re- 
.. vistele cu pricina, lăudind
■ ■ fabrica de campioni cultu-
■ • riști făcuțl peste noapte, au 
’; căzut și sub ochii membri- 
.. lor Federației întemationa-
- • le de Culturism (I.F.B.B.), 
: ’ deveniți- pe loc extrem de 
T atenți cu noua turnură a 
.. lucrurilor. Nedorind ca
• ’ sportul de ale efirui destine 

’ răspund în lumea oerfor-

\Contrapunct
Contra 

nu ori-

pe

era

mantei actuale, să devină 
dintr-o disciplină a frumu
seții corpului una a trium
fului materiei plastice, a 
falsului și Înșelăciunii In 
întrecerea sportivă, sus-nu- 
miții membri ai federației 
de resort au acționat prompt 
și lăudabil, prin introduce
rea în documentele sale, 
mai precis în cadrul capito
lului destinat măsurilor an
ti-doping (beneficiind, deci 
de același tratament dur ca 

apelul la steroizii 
anabolizanti !). a 
unul paragraf spe
cial îndreptat îm
potriva acelor 
care se vor pre- 

competiții după
sportivi 
zenta la 
ce au recurs la ajutorul chi
rurgiei pentru a determina 
creșterea artificială a mus
culaturii. Canadianul Ben 
Weider. care conduce de 40 
de ani Federația Internațio
nală de Culturism, comen
tează și mai direct: „Orice 
performer care va apela la 
grefe musculare în scopul 
prezentării la o competiție 
de culturism de orice nivel, 
va fi suspendat automat 
activitate".

Grăitoare pildă de 
gilentă și promptitudine 
activitatea — atît de dificilă, 
astăzi. In lumea tehnicilor 
surprinzător și formidabil 
dezvoltate — de profilaxie și 
de curățenie a sportului de 
performantă. Un cît se poa
te de nimerit exemplu pen
tru atîtea alte federații in
ternaționale incapabile să 
facă lucrurile mai iftult de
ci t pe jumătate...

din

vî- 
în

Radu TIMOFTE

• în turneul de hochei pe 
gheață de la Anchorage (Alas
ka) selecționata Cehoslovaciei 
a întrecut cu scorul de 5—3 
(1—0, 1—1, 3—2) echipa Aus
triei.

obliga cele patru recorduri 
mondiale stabilite de el la ca
tegoria 67,5 kg : 157,5, apoi
158 kg. la smuls, 200,5 la a- 
runcat și 355 la total. Deci 
întreg „setul" de recorduri, 
fapt ce avea să devină decisiv 
în atribuirea primului loc al 
clasamentului general pe anul 
trecut. Tot patru recorduri ale 
lumii a izbutit șl chinezul He 
Zhuo Zhiang (categoria 52 kg): 
116,5 și 117,5 Ia smuls, 153 la 
aruncat și 265 la total, motiv 
pentru care, între altele, spor
tivul din R. P. Chineză a „pri
vit" lumea sportului nu doar 
din vîrful ierarhiei halterelor,

cl și din cel al unor clasamen
te „open”, ale tuturor discipli
nelor.

A curs multă cerneală și în 
jurul performanțelor stabilite 
de juniori la Campionatele 
Mondiale rezervate acestei ca
tegorii de vîrstă. Incredibil, dar 
adevărat, cu rezultatele din 
1987 ale unor tineri de 16—17 
ani se putea cîștiga — și a- 
ceasta nu mai departe de un 
deceniu în urmă — Jocuri O- 
limpice și Campionate Mondia
le de seniori. Ba, la unele ca
tegorii (vezi 60,75 kg) întreg 
podiumul ar fi fost ocupat de 
juniori! Că, pe rînd, repre
zentanții noștri Attila Czanka 
și Andrei Socaci s-au numărat 
printre acești lideri autoritari 
ai unei generații nu poate de- 
cît să ne bucure. într-adevăr, 
se consemnează în haltere o 
impresionantă progresie a re
cordurilor, rar întîlnită în alte 
discipline...

Avem deci la dispoziție un 
întreg evantai de fapte nota
bile. Și, totuși, parcurgînd re
trospectiv aspectele cele mai 
demne de luat în seamă, con
deiul ne îndeamnă să ne oprim 
tot la acel formidabil ..mo
ment Ostrava", în care legea 
lui Newton s-a... reîntors par
că în manuale, nemaiacționînd 
pentru cîteva secunde în afa
ra acestora : în ciuda unei se
rioase accidentări, a unui aviz 
al medicului dat abia cu o 
oră înaintea concursului. Nicu 
Vlad, acest vrednic sportiv ro
mân, a concurat și a învins la 
stilul smuls. Și nu oricum, ci 
aflîndu-se la un 
record mondial, 
grame ! 11

Deși am putea 
subiectivism, am 
tul acestui moment cele 
multe semne de exclamare.

pas de un nou 
cu 201 kilo-

fi bănuiți de 
pus în drep- 

mai

Sorin SATMARI

Tur de orizont în campionatele naționale

ELVEȚIA: 0 NOUA F0RMU1A DE DESFĂȘURARE
Pentru prima oară în istoria 

fotbalului elvețian campionatul 
își va desemna cîștlgătoarea si 
echipele retrogradate după siste
mul turneu — final („play-off“>, 
echipele fiind împărțite în două 
grupe valorice: prima este alcă
tuită din 8 formații, care 
juca tur-retur pentru ' ' 
campioană, cea de-a 
compusă din ultimele

vor 
de

____ e
4 clasate

titlul 
doua

luat recent două decizii: obliga
tivitatea echipelor din cele trei 
Ligi de a Înscrie o formație de 
Juniori la unul din campionate
le rezervate acestei categorii. In 
caz contrar, formația de seniori 
va fi eliminată din competiție. 
Cea de-a doua hotărire privește 
mărirea de la 5 la 6 a numărului 
de jucători care vin de peste 
hotare.

Referlndu-ne la campionat, gă
sim, conform așteptărilor. pe 
Neuchâtel Xamax și Grasshop
pers Zurich pe primele poziții, 
echipe intre ca.re se va da lupta 
pentru titlu. Deși n-a contat pe 
Stiellke, accidentat, Xamax, în
tărită prin venirea lui Geiger 
(Servette Geneva), Van der Gijp 
(PSV) și Kaltaveridis (Lausanne) 
șl avînd în H. Hermann, B. 
Sutter (12 goluri), Lei-Ravello 
Luthl și Perret osaturi de bază, 
a etalat un joc deosebit de efi
cient. Băieții lui Grass au fost 
urmăriți de neșansă în C.C.E.. 
aflîndu-se la... 60 de secunde de

Tinărul Perret, unul din jucăto
rii de bază de la Xamax Neu- 

chătel
5 4 53:28 31
6

22 7 12
22 9 7
22 « 7

22 13
22 12

1. Neuchâtel
2. Grasshoppers
* Young Boys 

F. C. Aarau 
Servette 
F.C. St. Gallen 22 9 S 

22 7 9
22 8 7 7 39 89 23
22 8 6 8 42:34 22

22 3 811 25:38 14
22 4 5 13 27:54 13

22 4 3 15 25:46 11

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

F.C. Lucerna 
Lausanne 
F.C. Sion 
Bellinzona 
F.C. Basel 
F.C. ZUrlch

4 30:16 30
3 37:28 26
6 28:24 25
7 32:31 23
« 28:27 23
6 30:29 23

Liga Națională A și patruîn Liga Națională A și patru 
echipe din Liga Națională B, a- 
cestea fiind desemnate în urma 
unui turneu de calificare. Pri
mele patru vor evolua în ediția 
’88—89, în prima Ligă De remar
cat că este cea de-a treia mo
dificare în fotbalul elvețian în 
ultimii ani: în ’81 s-a trecut de 
la 14 echipe la 18. iar pe urmă 
de la 16 la 12. finalmente adop- 
tîndu-se sistemul „play-off“. Fo
rul de specialitate elvețian a mal

aflîndu-se la... 60 de secunde 
eliminarea lui Bayern!

Iată și citevâ cifre statistice, 
scurte aprecieri.

Grasshoppers a prezentat o _ 
părare greu de trecut. în frunte 
cu internaționalii Brunner. Egli. 
In-Albon și Koller, iar în atac 
a excelat ' ~ ~
(venit de 
marcat '*îs

si
a-

brazilianul T\ __
la Bellinzona), care 
goluri. Young Boys

Cezar
a 
a

resimțit lipsa unui „om de gol", 
motiv pentru care l-a achizițio
nat, în decembrie, pe finlande
zul Lius de la Kuusysi Lahti. 
Meritoriu s-a comportat Aarau, 
din rîndul căreia s-a desprins 
neo-zeelandezul W. Rufer (12 go
luri). Remarcabilă a fost crește
rea numărului de spectatori la 
Aarau, cu 40 000 mai multi decît 
în perioada similară a campio
natului anterior. Neuchâtel a 
avut cea mai mare medie de 
Spectatori din ligă: 11 800.

Golgeterul campionatului este 
danezul Eriksen (Servette). cu 16 
goluri. La servette evoluează si 
Kârl-Heinz Rummenlgge. dar cu 
apariții sporadice, a înscris pri
mul său gol abia în ultima eta
pă a turului !

Traian MURZEA

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Cu prilejul 

unui concurs desfășurat la Tori
no, Christine Wachtel' (R. D. Ger
mană) a stabilit un nou record 
mondial pe teren acoperit tn 
proba de 800 m. eu timpul de 
1:57,64. Vechiul record era de 
1:58.4 șl aparținea, din anul 1980. 
sportivei sovietice Olga Vakruse- 
va. Alte rezultate: lungime fe
mei : Heike Drechsler (R.D. Ger. 
mană) 7,04 m : greutate te
mei: Kathrin Neimke (R.D. Ger
mană) 20.66 m. • tn concursul 
international desfășurat la Glas
gow. sprinterut englez Linford 
Christie a terminat învingător tn 
două probe; 68 m - 6.67 si 200 m 
— 21,11. Proba de 60 m garduri a

revenit coechipierului său Jo
nathan Ridgeon, înregistrat cu 
timpul de 7,65.

baschet • tn meci pentru 
semifinalele .Cupei Cupelor" la 
masculin, echipa franceză CSP 
Limoges a tnvins pe teren pro
priu cu scorul de 102—86 (53—44) 
formația Italiană Scavolini Pe. 
saro. Partida retur se va desfă
șura Iă 16 februarie.

CICLISM • .Cursa de șase 
ziie- de la Paris s-a încheiat cu 
victor'a cuplului Danny Clark 
(Australia) — Anthony Doyle 
(Anglin) Pe locuri’e următoare 
s-au situat perechile Francesco 
Moser — Pierangelo Bincoletto

(Italia) și Bernard Vallet — 
Laurent Biondi (Franța) • Ir
landezul Stephen Roche, cam
pion mondial de fond si ciStl. 
gător al tururilor cicliste ale 
Franței șl Italiei în t987. a anun
țat că va lua parte la cursa cla
sică pe etape ce va avea loc în 
Columbia.

NATAȚIE • Cea de-a treia e- 
diție a Campionatelor Asiei se 
va desfășura in luna aprilie Ia 
Canton (R.P. Chineză). La între
ceri și.au confirmat participarea 
circa 400 de sportivi si sportive 
din 14 țări printre care' India. 
Indonez’a. Thailanda. Pakistan. 
Filipine, Singapore Kuwait și 
R.P. Chineză.

* * *
• tn ultimul meci al turneului pe care l-a întreprins în S.U.A., 

echipa de juniori a R.F. Germania a întîlnit, Ia San Jose, o selec
ționată californiană. Partida s-a încheiat la egalitate : 2—2 <2—2).
• Echipa Steaua Roșie Belgrad și-a început turneul în Franța 

jucînd Ia Lyon cu formația locală Olympique. Iugoslavii au termi
nat învingători cu scorul de 1—0 (0—0).
• în primul meci, al turneului de la Mar del Plata, echipa Pe- 

narol Montevideo a tnvins cu scorul de 2—0 (1—0) formația River 
Plate din Buenos Aires.
• Hanovra, In turneu în Bahrein, a Jucat ou formația F.C. Mu- 

harraq. victoria a revenit oaspeților cu scorul de 2—0 (1—0).
• Echipa poloneză Gornik Zabrze, aflată în turneu tn Franța, a 

Jucat cu formația Reims. Partida s-a încheiat la egalitate : 0—0.
• La Tel Aviv. selecționata Poloniei a Întrecut eu scorul de 3—î 

(1—1) formația Israelului. Golurile au fost marcate de Kubikci. 
Prusik Koseckik. respectiv Rosenthal.
• La Salonic. în meci pentru ..Cupa Balcanică", e-hina bulgară 

Sliven a învins cu scorul de 3—2 formația locală Heraklis. tn urma 
aceste! victorii, fotbaliștii bulgari s-au calificat pentru finala com
petiției.
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