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Gala baschetului nostru feminin

„Cupa Federației" la hochei 

SELECȚIONATELE NOASTRE AU OFERIT 
UN FRUMOS JOC ÎN DESCHIDERE

in sala Floreasca

UN TEST REUȘIT, 
CU SUCCES 
DE PUBLIC

\\\\\\\\\\^^^^

Pătrunde spectacu
los Magdalena Je
rebie, apreciată ca 
cea mai bună bas- 
chetbalistă a tării.

Foto: 
Aurel D. NEAGU

Un nubile numeros a asistat la 
cea de a treia acțiune de veri
ficare a lotului national de bas
chet. feminin, găzduită de sala 
Floreasca. Spectatorii au urmă
rit cu vădit interes evoluția ce
lor mai bune baschetbaliste ale 
tării, atît în meciul-test suștinut 
in compania selecționatei Capi
talei. cit si întrecerile de arun
cări la cos din acțiune si libere, 
acestea din urmă oferind o fi
nală de-a dreptul captivantă, 
cîstigată ..la fotografie" de Mag
dalena Jerebie, în dispută di
rectă cu Mălina Marinaclie. 
Ambele realizaseră în semifi
nală un procentaj de sută la 
sută la cele 12 aruncări execu
tate: în finală, la scorul de 8—8. 
Jerebie a marcat, iar Marina- 
che a ratat. Premii au primit 
însă ambele sportive, ca de alt
fel si toate finalistele concur
sului de aruncări din acțiune 
pe posturi, care a oferit urmă
toarele clasamente: fundași-cx- 
trenie: 1. Margareta Veres 24 p 
(12 aruncări de la 6,25 m). 2—3. 
Gabriela Pandrea si Angela

ECHIPELE MASCULINE DIN NOU
Olimpia — Voința, derbyul feminin al etapei

In vreme ce Divizia A de 
baschet feminin se apropie cu 
pași repezi de Încheierea ediției 
a 39-a, Întrecerea masculină se 
reia azi prin meciurile etapei a 
Xl-a, prima din cadrul celui de 
al treilea tur. Reintră, deci, în 
întrecere Steaua și Dinamo 
București, principalele candidate 
la titlu. I.C.E.D., Dinamo Ora
dea, Rapid, Academia Militară 
Si celelalte fruntașe ale basche-

MIȘCAREA SPORTIVA IEȘEANĂ INVESTEȘTE 

CU PRECĂDERE IN DISCIPLINELE OLIMPICE
La Iași a avut loc, recent, 

o fructuoasă dezbatere a mul
tiplelor aspecte privind modul 
cum și-au îndeplinit organele 
cu atribuții și cele sportive 
sarcinile pe anul 1987 reieșite 
din documentele de partid, din 
care am reținut cîteva proble
me de interes major. Atît în 
perimetrul disciplinelor cu
prinse în „Olimpiada" sportu
lui românesc, „DACIADA" — 
cum atît de frumos a denumi
t-o secretarul general al parti
dului —, cît și în domeniul 
performanței în general s-au 
obtinut rezultate bune și foar
te bune, principalul argument 
fiind îndeplinirea indicatorilor.

Din bilanțul activ la sfirșitul 
anului trecut am considerat 
util să ne referim la PERFOR
MANȚA DE NIVEL MONDI
AL, singura care dă cu adevă
rat măsura valorii sportului u- 
nei țări. Primul fapt pozitiv ce 
se cere relevat este acela că 
lașul a punctat mai mult ca 
în anii trecuți Ia acest capitol 
medaliile obținute, performan
țele de nivel mondial fiind gră
itoare mărturii. Aceasta a fost 
posibil ca urmare a revederii 
ariei disciplinelor practicate în 
acest județ, pentru mal eficienta 
folosire a energiilor umane si ma
teriale de care dispune. De ace
ea. dintr-un număr mult mai ma
re — în anii trecuți — de ramuri 
considerate competitive pe plan 
international, ieșenii au optat 
pentru canotaj, lupte libere si 
judo, care de altfel au și fost 
nominalizate ca secții de nivel 
olimpic. Si aceasta din mai 
multe motive: o bază materia

Szenes 18 p. 4—5. Romela Cris- 
tea si Mălina Marinache 16 p; 
centri-pivoți: 1. Melania Lefter 
22 p (12 aruncări din preajma 
panoului), 2—4. Gabriela Kiss, 
Aurora Dragos si Cecilia Laszlo 
16 p.

Surprinde în mod plăcut pre
zenta unor junioare în plutonul 
de frunte al senioarelor, ceea 
ce. desigur, nu poate fi decît 
în beneficiul baschetului nostru 
de performantă, care are în 
Margareta Veres. Angela Szeneș

tulul nostru masculin. La fete 
are loc penultima etapă a turu
lui 4, „capul de afiș" fiind deți. 
nut de meciul Olimpia — Voin
ța, al cărui rezultat poate avea 
o Influență majoră în lupta pen
tru cucerirea titlului de campi
oană. In rest, menționăm evo
luția, ta sala Floreasca. a aclu. 
alelor deținătoare ale titlului, 
baschetbalistele de la Universi
tatea. precum șl faptul că. în

lă corespunzătoare, tehnicieni 
cu o temeinică pregătire profe
sională și desigur — nu în ul
timul rînd — sportivi valoroși, 
unii dintre ei figurind deja 
printre marii performeri ai lu
mii : Liliana Genes este vice- 
campioană mondială in proba 
de dublu la canotaj-scnioare și 
tot „argint" a obtinut si Valori u 
Simion la C.M. de caiac-canoe 
(ambii de la Clubul Sportiv 
Municipal). Și cam atît în pri
vința MARII PERFORMANȚE! 
Problemele, multiple și cu nu
meroase implicații, au făcut 
obiectul unei analize construc
tive, cei mai multi vorbitori 
căutînd (și găsind) cauzele ne- 
împlinirilor. Aceștia (dar nu 
toți au procedat astfel) au ară
tat cum au muncit, cite efor
turi au fost necesare pentru 
ca sportivii ieșeni să se înscrie 
în topul clasamentelor mondi
ale. Reprezentantul Comitetu
lui județean Iasi al P.C.R. ore- 
zent la plenara C.J.E.F.S. a 
apreciat rezultatele bune dar 
firește, nu a trecut cu vederea 
lipsurile, pe care le-a criticat 
oferind în același timp so
luții. în aceeași notă s-a 
înscris și cuvîntul reprezen
tantului C.N.E.F.S. Prin aceasta 
SPIRITUL CONSTRUCTIV a 
predominat în lucrările plenarei.

Curios. însă, tocmai cei vi
zați cu neîndeplinirj — in po
fida faptului că au beneficiat 
de cele mai bune condiții — 
mai mult s*au... lăudat în cu
vîntul lor, în loc să-și facă o 
necesară și cuvenită autocriti
că. Și mai de neînțeles a fost... 
tăcerea reprezentanților clubu-

și Gabriela Balogh jucătoare 
capabile, chiar la această vîrslă 
fragedă, să facă față solicitări
lor mai exigente ale primei re
prezentative. De altfel, se cuvi
ne subliniat faptul că si alte 
componente ale lotului sînt foar
te tinere, ele depășind de curînd 
vîrsta junioratului, cum este

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare în oag. 2—3)

ÎN COMPETIȚIE
grupa 7—12, se dispută întîlnirl 
foarte importante atît pentru 
candidatele la grupa 5—8 a tur
neului final, cît și pentru cele 
care luptă să evite retrogradarea. 

Programul întrecerilor — MAS
CULIN, grupa 1—6: Steaua — 
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București (re. 
zultate anterioare: 4—0; locurile 
ocupate în clasament: 1—3). Di
namo București — Rapid C.S.Ș. 
5 București (4—0; 2—5), Dinamo 
I.M.p.s. Oradea — Academia Mi-

(Continuare in pag 2-3)

lui sportiv Nicolina, care (ci
tăm din materialul prezentat 
plenarei) „nu au reușit să acu
muleze nici un punct la mari
le întreceri internaționale de 
lupte libere". Pe de altă par
te, a fost distonantă nota de... 
amnezie din cuvîntul președin-

lon GAVR1LESCJ

(Continuare in pag 2-3)

CIUBORIIE SPORTIVE ȘCOLARE
----- —~ “rivire sintetici -^-=—=

Azi: C.S.S. 1 BUCUREȘTI
Cînd, în grădina proprie, ai 

nume sonore, mal... bătrîne — 
vezi handbaliștii echipei ce în- 
cîntau odinioară tribuneie din 
orice sală a lumii, Gheorghe 
Goran și Mihai Marinescu, sau 
poloiștii Gruia Novac și Gheor
ghe Zamfirescu —, sau altele 
mai apropiate de zilele noas
tre —. vicecampionul olimpic 
’84 de canotaj Vasile Tomoioa- 
gă, sau medaliatele cu argint 
la ..mondialele" '86 de canotaj. 
Carolina Matei șl Mihaela Ar- 
mășescu, sau pe cel al lui Va
lentin Robu, campion mondial 
universitar de canotaj în 1987 
— poate este mai ușor să vor
bești despre sportul de

MIERCUREA CIUC. 12 (prin 
telefon). în prima zi a Turneu
lui international de hochei pe 
gheată dotat cu „Cupa Fede
rației". un public numeros, ca 
de obicei, a urmărit primele 
două partide din programul 
competiției.

ROMÂNIA A — ROMÂNIA B 
8—3 (2—1,3—0,3—2). Partida din
tre cele două reprezentative ale 

noastre, alcătuite din lotul de 
seniori si. respectiv, cel de ti
neret. a avut un debut frumos, 
cu multe faze interesante si nu 
putini au fost cei care erau 
tentați să creadă că se va pro
duce o surpriză. Fazele rapide 
de la o poartă la alta, cu com
binații subtile, apartinînd în 
această primă repriză mai ales 
tinerilor hocheiști — care au și 
marcat primul gol prin Dima 
(min. 9) —, au fost aplaudate 
în repetate rînduri. Echilibrul 
existent, chiar cu un plus pen
tru formația secundă, apărea 
mai ales pe fondul jocului mal 
așezat, „de încălzire" al senio
rilor. De altfel, aceștia au sl 
terminat repriza în avantaj, 
prin punctele marcate de Gereb

Campionatele Naționale de biatlon

DINAMOVIȘTII BRAȘOVENI, PE PRIMELE LOCURI 
iN PROBA DE 20 KILOMETRI

PREDEAL. 12 (prin telefon). 
Pe o vreme splendidă, si în 
condiții de întrecere dintre cele 
mai bune — soare, vizibilitate 
excelentă, zăpadă înghețată — 
vineri au început, pe Valea 
Rîșnoavei. Campionatele Națio
nale de biatlon pentru seniori.

în prima zi s-a disputat cursa 
de 20 km individual, in oare 
au fost înscriși 17 concurenti. 
Așa cum se prevedea, lupta 
pentru întîietate s-a dat între 
sportivii de la A.S.A. si Dinamo 
Brasov. Favoritii nu s-au dez
mințit si au oferit un spectacol 
sportiv de toată frumusețea, 
aplaudat cu dărnicie de specta
tori. Plecat cu nr. 1 din start. 
Vladimir Todașcă a sosit pri
mul în poligon, dar a si acu

Mîine sc reiau inirceerlle Diviziei A de handbal

MECIURI DE MARE INTERES
Cuplaj în sala Floreasca din Capitală

ta scurtă pauză competițlonală 
— oare, de fapt, a fost o vacan
ță... activă, formațiile noastre 
feminine fiind angrenate ta me
ciurile din Cupa României, iar 
reprezentativa țării evoluînd cu 
sucoes în turneul de la Cheb — 
a marcat intervalul dintre sfîr- 
șitul primei părți a Campionatu
lui Diviziei A și reluarea aces
tuia. Dacă adăugăm acestor ac
țiuni șl numeroasele turnee ami
cale, organizate de multe echipe 
divizionare, ne dăm seama că 
returul Diviziei A, care începe 
mîine, trebuie să le găsească pe 
handbaliste într-o bună formă 
sportivă, care să marcheze o 
creștere a calității campionatu
lui.

In campionatul feminin, pri
mele trei formații, știința. Mu
reșul și Chimistul, au punctaje 
apropiate: 30 studentele sl cîte 
29 celelalte două, astfel că sînt 
de așteptat partide de mare lup.

mare performanță. Cu si
guranță este și mai plăcut, și 
mai frumos, pentru că unitatea 
sportivă școlară nr. 1, cu se
diul în centrul Capitalei, mai 
are printre sportivele sale si 
ne jucătoarele de tenis de ma
să Otilia Bădescu si Emilia 
Ciosu, multiple medaliate la 
concursuri internaționale de 
cadete. si junioare Prima si 
cu două „bronzuri" la „eu
ropenele" senioarelor din 
1986. Gimnasta (de ritmică) 
Adriana Stoencscu a ieșit din 
anonimat cînd, în 1987, la C.M., 
a ocupat un onorant loc 5 în 
finala de Ia măciuci Iar flo- 
retista Laura Badea a devenit.

(min. 12) și Gliga (min. 17). în 
repriza a doua, superioritatea 
primei formații a apărut foarte 
clar, seniorii dînd drumul Ia 
oue. printr-un ioc în forță. în 
timp ce „tineretul" a început 
să intre în umbră. K. Antal 
(min. 29). A, Csiki (min. 33) 
Si din nou K. Antal (min. 35) 
au dus scorul la 5—1.

Ultima parte a meciului și-a 
pierdut din spectaculozitate, cu 
toate că echipa de tineret a 
avut cîteva zvîcniri. reușind să 
înscrie de două ori prin Andrei 
(min. 41 — sut de penalitate) sl 
Dima (min. 45). Pentru Româ
nia A au înscris Hălăucă (min. 
43 — sut frumos de la distan
tă). Burada (min. 48) si A. Csiki 
(min. 58). Așadar cinci goluri, 
dar. între minutele 48 si 58. Ine
ficacitatea si-a spus cuvîntul de 
ambele părți.

Foarte bun arbitrajul brigăzii 
formate din V. Opsiciuk
(U.R.S.S.) — S. fliev (Bulgaria)
si M. Presneanu (România).

SOKOL KIEV — BULGA
RIA 14—1 (3—0, 4—1, 7—0).

Mircea COSTEA

mulat un minut penalizare. Din
tre ceilalți dinamoviști. Iancu 
Diaconescu si Sorin Popa a- 
leargă foarte bine pe traseu, dar 
fiecare ratează cîte un foc si... 
gata minutul de penalizare! Por
niți cu numere mai mari, spor
tivii de la A.S.A. încep să so
sească după ce. la alergare. în
registrează timpi dintre cei mai 
buni. Sandor Csedo greșește un 
foc. iar colegul său Nicolae Șer- 
ban două si ies practic din lupta 
pentru podium. Vin. în schimb, 
foarte bine Mihai Rădulescu si 
Imre Lestien . care trag fără 
greșeală si pornesc într-o oal-

Paul IOVAN

(Continuare fn pag a t-a)

tâ pentru stabilirea ierarhiei fi
nale.

Iată programul etapei de mîi
ne (a XH-a). București (sala 
Floreasca, de la ora 15>: CON
FECȚIA BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI (arbitri: M. Tănă- 
sescu șl H. Marzavan din Bueu. 
rești); Constanța: HIDROTEHNI
CA — OȚELUL GALAȚI (A. Du
mitrescu — C. Szabo, din Bucu
rești) ; Rimnicu Vîlcea; CHIMIS
TUL — C.S.M. SIBIU (M. Dumi
trescu — E. Niță, din București); 
Bacău: ȘTIINȚA — DOROBAN
ȚUL PLOIEȘTI (C. Suditu — A. 
Zaharla, din Buzău); Tg. Mureș: 
MUREȘUL — CONSTRUCTORUL 
TIMIȘOARA (B. Vasiliu — V, 
Vlăduț, din Iași); Brașov: RUL
MENTUL — TEROM IAȘI (T. 
Curelea — I. Păunescu. din 
București).

(Continuare în pag 2-3)

în 1986, campioană balcanică 
de junioare. în toamna lui 1987 
întrecîndu-le, în cadrul Cupei 
României, pe cele mai bune 
trăgătoare senioare ale țării, 
începind cu... campioana mon
dială. Elisabeta Tufan. acum 
aflîndu-se tn lotul olimpic.

Rezultatele s-au tot sucoedat 
de-a lungul timpului, o scurtă 
privire pe bilanțul clubului 
din ultimii 15 ani fiind mai 
mult decît elocventă : 3 meda
lii la Jocuri Olimpice 5 la 
campionate mondiale. 11 la 
campionate europene 26 la 
Jocuri Balcanice, 18 la Con
cursuri Prietenia, 302 titluri și 
48 de recorduri naționale, 29

Doina STĂNESCU

(Continuare in pag. 2-3)



In campionatele de volei LA ZALAU, PARTIDA CEA MAI IMPORTANTA ȘTI

PE PÂRTII, ÎN FINALE (pe țară)
Șl ÎN ALTE

Multă lume, multă animație, 
în aceste zile, pe pîrtiile de 
schi (mai ales) și de sănluș. 
Grabă mare, cit mai este (pe 
unde încă este) zăpadă, pen. 
tru a încheia etapele județene 
ale „Cupei U.G.S.R," la schi 
fond, dar — unii au luat-o 
Înainte — și pentru a desem
na cîștigătorll pe tară al 
unor întreceri cu tradiție. în 
Tara de Sus. la Vatra Dor- 
nei, începînd încă de joi. se 
desfășoară Dinamoviada Ia 
schi, care, ca de obicei, are 
concursuri la probele de- fond 
șl alpin ale acestui sport de 
lamă. Tot de la mijlocul 
săptămlnli șl cu momentul 
de vlrf al premierilor pro. 
gramat duminică, la Băișoa- 
ra, în ludețul Cluj, se desfă
șoară Festivalul pionieresc 
la schi pentru cluburile spor
tive școlare. In cadru) lui se 
vor număra — fără doar și 
poate — și cei care vor fi 
performerii noștri de mîine. 
Oricum, un prilej de a măsu
ra pregătirea și ambițiile (în
totdeauna mari) ale micilor 
schiori și de a privi eu un 
ochi de... selecție talentele

CONCURSURI
din aceste școli ale viitorului 
sportului românesc.

Alte concursuri — mal 
mult sau mai puțin locale, cu 
miza unor cupe — au loc. 
simbătă și duminică, la Sir. 
nea și la Fundata, pe me
leaguri brașovene, la start a. 
llniindu-se schiori biatlonlști, 
..Maratonul sănătății" pe 
schiuri, cu... fondul lui nici
decum strict sportiv, propu
ne harghitenllor de toate 
vîrstele o reunire, la Miercu. 
rea-Ciuc, sub semnul dorinței 
de a face o întrecere cu sine, 
pentru fiecare. iar pentru 
toți o zi ..cît o iarnă". Șl tot 
în același județ, la Tiumani, 
o altă întîlnire hibernală: ce
le patru echipe școlare (elevi 
din clasele I-V) care s.au ca
lificat pentru turneul final al 
Supercupei „Tot înainte" la 
hochei vor demonstra că 
avem o viitorime ce vrea mai 
mult și în acest sport.

Diferite alte competiții, de 
sală, în întreaga tară, cu ca
racter omagial, au ca trofeu 
pus în joc „Cupa 1* Februa- 
rie".

ELEVI, PRACTICAT! ZILNIC GIMNASTICA!
11 pentru clasele V-VIII

Inițial, joc de gleznă pe | 
loc — 30 de secunde.

Exercițiul I : Din poziția i 
stînd.. 1 : Ducerea brațului 
stîng sus și a celui drept 
lateral ; 2 : Revenire ; 3: .
Ducerea brațului drept sus I 
și a celui stîng lateral : 4 : ' 
Revenire ; 5 : Ducerea am
belor brațe în lateral ; 6 : I 
Revenire ; 7 : Ducerea am- | 
belor brațe sus ; 8 : Reve
nire în stînd. Se execută | 
8X8 timpi.

Ex. 2 : Din poziție stînd... 
1 : Ducerea piciorului stîng . 
lateral, cu brațele îndoite I 
la umăr ; 2 : Ducerea bra- ' 
țelor sus, cu ridicare pe 
vîrfuri l 3 : Revenire Ia I 
timpul 1 ; 4 : Revenire în | 
poziția inițială , 5—8 : Se
execută spre dreapta, 8X8 |
timpi.

Ex. 3 : Din poziția stînd... 
1 : Ducerea piciorului stîng . 
spre stînga îndepărtat și a | 
brațelor pe cap ; 2 : Răsu
cirea trunchiului spre stîn- i 
ga ; 3 : Arcuire ; 4 : Reve
nire în stînd : 5-—8 : Se e- 
xecută spre dreapta 6X8 .
timpi.

Ex. 4 : Din poziția stînd... I 
1 : Ducerea brațelor lateral 
și a piciorului stîng late- I 
ral ; 2: Fandare laterală |
stînga. cu ducerea brațului 
stîng sus ; 3 : Revenire ca . 
la timpul 1 : 4 : Revenire I
în stînd ; 5—8 : Se execută 
spre dreapta. 8X8 timpi. ,

Ex. 5 : Din poziția stînd...
1 : Săritură cu depărtarea I 
picioarelor lateral și duce
rea brațelor deasupra capu- | 
lui prin lateral, cu lovirea | 
palmelor ; 2 : Revenire în 
poziția stînd, prin săritură, . 
16X2 timpi. :

Desene de prof. ' 
Alexandrina OVEZEA

Cea de-a 13-a etapă (a doua 
din retur) în campionatele pri
mei divizii de volei, programată 
milne. este dominată de partida 
de la Zalău, dintre echipele mas
culine Elcond-Dinamo și Stea
ua București. Campioana țării, 
care deține 
tul ediției 
însă, doar 
curenta ei 
București),

și șefia în elasamen- 
în curs (despărțită, 
de setaveraj de con- 

la titlu. Dinamo 
______ descinde in „fie£“-ul 
unei formații sălăjene parcă mai 
decisă ea oricînd să păstreze în 
final locul pe podium, pe care 
îl ocupă In prezent. Va fi un 
meci cu șanse la victorie de 
ambele părți, deci cu atît mai a- 
trăgător pentru numeroșii iubi
tori de sport localnici, care spe
ră intr-o nouă izbîndă de presti
giu a favoriților lor, așa cum 
au reușit, în tur, în fata dina- 
moviștilor bucureșteni. Depinde, 
firește, de Tutovan, Ștreang, 
Ciontoș, Codre și coechipierii lor 
dar și de Ionescu, Dascălu, Spî- 
nu, Constantin șl ceilalți ste- 
liști... De la acest meci, Dina
mo (care are o misiune ușoară, 
deși în deplasare) așteaptă...

preluarea poziției de lideră. 
In etapa masculină, mal rețin 
atenția partidele de la Suceava 
și Oradea, unde oaspeții se duc 
cu intenții de... două puncte. 
Iată, de altfel, programul jocu
rilor:

Elcond Dinamo Zalău — Stea
ua București, Politehnica Timi
șoara — Dinamo București, 
C.S.M.U. Suceava — Tractorul 
Brașov, C.S.U, Sănătatea Ora
dea — Relonul Săvinești, Dina
mo Viitorul Bacău — Universi
tatea C.F.R. Craiova, Explorări 
Motorul C.S.S. 2 Baia Mare — 
A.S.A. Electromureș 
Și iată clasamentul 
etape :

Tg. Mureș, 
după 12

1. Steaua 12 11 1 34: 6 23
2. Dinatno 12 11 1 34:13 23
3. Eicond 12 8 4 27:16 20
4. Viitorul 12 8 4 30:19 20
5. Explorări 12 7 5 27:21 19
6. Univ. C.F.R. 12 7 5 25:21 19
7. Tractorul 12 6 6 20:21 18
8. Relonul 12 4 8 20:27 16
9. Electromureș 12 4 8 18:26 16

10. C.S.M.U. 12 4 8 15:30 16
11. C.S.U. Sănăt. 12 1 11 13:34 13
12. „Poli" 12 1 11 5:34 13

nCUPA 16 fimiUARII" IA BOL

In campionatul feminin, cele 
mai atractive întilniri_ se anunță 
cele programate in 
chipele bucureștene 
plica unor formații 
clasate, deocamdată, 
să le surmonteze în ..... 
torie. Deși șansele par să surîdă 
mal degrabă gazdelor, totuși vi
zitatoarele sînt echipe bătăioa
se, capabile de surprize. Intere
sant este meciul de la Sibiu, 
unde formația locală (care bene
ficiază de aportul ex-dinamovis- 
tei Ottilia Szentkovics) Încearcă 
— printr-o victorie — să pără
sească locul retrogradării. Dar 
nici adversara sa, formația con- 
stănțoană, nu vrea să piardă 
poziția a doua in clasament. In 
schimb, Penicilina are o șansă 
bună la... Bacău. în 
moldovean, în timp ce 
nele nu au 
vîlcencele.

Programul 
București — 
Dinamo, ora 
rești .. . _ ____
pld, ora 11,30), Flacăra Roșie 
București — C.S.U. Rapid Galați 
(sala Lie. Ind. M.I.U., ora 10), 
C.S.M. Sibiu — Farul Constanța, 
Știința Bacău — Penicilina Iași, 
Universitatea C.F.R. Craiova —

Capitală, e- 
primlnd re- 
mal bine 
dar puțind 
caz de vic-

probleme

derbyul 
campioa- 

acasă, cu

Dinamoetapei:
Oltclt Craiova (sala 

__ 10.30), Rapid Bucu- 
Dacia Pitești (sala Ra
il,30), Flacăra

0 LAUDAUIIA IMJIATIVA A ORGANIZAI0IIII0II
Lăudabilă inițiativa clubu

lui Rapid și a Comisiei de box 
a municipiului București 
relua tradiția organizării 
petiției de box dotată cu 
pa 16 Februarie" în sala 
prie — Giulesti. Ringul, 
a găzduit de-a lungul anilor 
atîtea reuniuni interesante a 
atras și de data aceasta un 
mare număr de spectatori, 
fapt care ne dovedește că gus- 
tul publicului bucureștean 
pentru sportul cu mănuși nu s-a 
diminuat, ci dimpotrivă.

Competiția și-a dovedit uti
litatea și din punct de vedere 
metodic. antrenorii simțind 
nevoia să-și vadă elevii ureînd 
pe ring, concursul fiind sin
gurul în măsură să evidenție
ze nivelul de pregătire reali
zat în timpul antrenamentelor 
Aceasta este si explicația nu
mărului mare de participant! 
înscriși la „Cupa 16 Februa 
rie". pentru desemnarea cîști 
gătorilor din rindul celor 75 
de concurenți fiind necesare 
patru zile de întreceri. Si nu 
se poate spune că nivelul va
loric și spectacular al compe
tiției nu i-a satisfăcut oe cei 
prezenți. Nici nu se putea să 
fie altfel, de vreme ce. in rin- 
durile parti ci panților. au fos' 
prezenți cîțiva actuali cam 
pioni naționali (Mihai Vasila 
che, Petre Bornescu). foști de
ținători ai centurii (Nicolae 
Talpoș, Florin Tîrcomnicu), ea 
și alți pugiliști fruntași dir 
Capitală și din cîteva locali
tăți din tară.

Reuniunea finală a fost an
trenantă cu meciuri viu dispu
tate. unele dintre ele primind 
aplauze la ..scenă deschisă". 
Dintre acestea îl amintim pe 
cel dintre „cocoșii" Nicoiac 
lancu (Voința) și Eugen Dini» 
(Construcția) în care primul 
a știut să stăvilească atacuriie 
insistente ale adversarului cu 
reușite lovituri de întîmpina- 
re și cu deplasări derutante 
De altfel in urma comoortă- 
rii sale în cele patru meci.tr 
susținute. Nicolae lancu a pri
mit premiul oferit celui ma 
tehnic boxer al competiției.

Finaiiști) la categoria muscă 
Florin Manea si Marian Pona

de a 
com- 
„Cu- 
pro- 
care

deși colegi de secție la Auto
buzul, nu și-au menajat for
țele, realizind o întîlnire fru
moasă, cu numeroase schim
buri de lovituri. Cu garda in
versă și mai înalt. Manea nu 
și-a valorificat alonja. ofe- 
rindu-i lui Popa prilejul să 
puncteze mai mult în lupta de 
aproape și să acumuleze avan
tajul care i-a asigurat victo
ria.

Un meci foarte disputat, 
cu schimburi clare de lovituri 
au realizat cei doi ..semigrei" 
Tudor Panait (Semănătoarea' 
și Marcel Bereșoaie (Rapid) 
Deși incomodat de alonja ad
versarului. rapidistul a reușit 
să aprecieze mai bine distanța 
și să-și surprindă partenerul 
de întrecere cu serii scurte de 
lovituri care i-au adus vic
toria la puncte.

în celelalte partide finale 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate (semimuscă) : Flo
rin Baicu (Steaua) b.p. Lilian 
Gavrilă (Unirea Focșani) ; pa
nă : Nicolae Talpoș (Dinamo) 
b.p. Mitu Stan (Metalul); se- 
miușoară : Gheorghe Ulmea- 
nu (Rapid) b.p. Alexandru Pa
vel (Mecanică Fină) : ușoară : 
Mihai Gruescu (Timpuri Noi) 
b.p. Tudor Brașoveanu (Ra
pid) ; semimijlocie : Florian
Tîrcomnicu (Dinamo) b.p. Du
mitru Albu (Rapid) ; mijlocie 
mică : Constantin Grecu (UR
BIS) b.p. Mihai Niculescu 
(Timpuri Noi) : mijlocie : A- 
lexandru Dinu (Metalul) b.ab. 3 
Daniel Dumitru (I.M.G.B.) ; 
supergrea : Petre Bornescu 
(Mecanică Fină) b.ab. 1 Mir
cea Chelaru (Unirea Focșani)

Mihai TRANCÂ

Chimia Rm. Vîlcea. 
meniul:

• SI clasa-

1. Univ. C.F.R. 12 12 0 36: 6 24
2. Farul 12 8 4 27:18 20
3. Dacia 12 8 4 27:21 20
4. Rapid Buc. 12 7 5 26:21 19
5. C.S.U. Rapid 12 7 5 24:20 19
6. Oltcit 12 7 5 24:22 19
7. FI. Roșie 12 6 6 27:22 18
8. Dinamo 12 6 6 24 :21 18
9. Penicilina 12 4 8 19:26 16

10. Chimia 12 3 9 17:31 15
11. C.S.M. Sibiu 12 3 9 14:30 ÎS
12. Știința 12 1 11 9:33 13
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MIȘCAREA SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

telui clubului Politehnica. El 
a trebuit să fie de mai multe 
ori interpelat asupra motivelor 
„neîndeplinirii obiectivelor la 
Campionatele Europene de ju
do". încercînd să 
vorbitorul trecea, cu 
rantă insistentă, la 
le... fotbalului, dar

răspundă, 
o exaspe- 
probleme- 

__  ___  _ nici aces
tea privite în concordanță cu 
neîmplinirile clubului Politeh
nica.

lașul dispune de o puternică 
forță umană și materială pen
tru ca activitatea, sportivă — 
aidoma celei din economie, din 
toate celelalte domenii ale vie-

START IN „CUPA
16 FEBRUARIE'* LA TENIS

în trei orașe din tară începe 
astăzi concursul dotat cu Cupa 
16 Februarie. Astfel. întrecerea 
feminină (senioare si junioare) 
va avea loc în București, sala 
..23 August", cea masculină 
(s+j) la Buhusi. în timp ce co
piii vor iuca la Galați.

GALA BASCHETULUI FEMININ
'.Urmare din pag 1)
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA LOTO DIN 12 FE
BRUARIE 1988. Extragerea I ■ 
35 84 74 59 62 25 39 58 54 ;
Extragerea a Il-a: 69 28 85 16 
18 5 60 63 75. Fond de cîștiguri: 
859.113 lei.
• ASTAZI este ULTIMA ZI in 

care vă mai puteți juca nume, 
rele favorite la TRAGEREA LO
TO 2 de mîine. duminică. 14 fe
bruarie. După cum știți acest 
tip de tragere se deosebește de 
alte genuri de tragere șl prin 
aceea că oferă POSIBILITATEA 
UNICA de a atribui cîștiguri și 
pentru NUMAI 2 NUMERE EX
TRASE! In același timp, cîștigu- 
rile sînt comparabile cu cele de 
la alte acțiuni, astfel că. achi- 
tînd o taxă unică, de NUMAI 
10 lei. puteți să beneflciați de 
autoturisme sau (și) de impor
tante cîștiguri în numerar. Cele 
12 numere extrase. în 3 extrageri 
succesive, sînt cuprinse într-o 
gamă relativ restrînsă de nu
mere. de la 1 la 75.
• ASTAZI este șl TERMENUL 

LIMITA pentru depunerea bule
tinelor la concursul PRONO
SPORT al acestei săptămîni. A- 
gențlile LOTO-PRONOSPORT vă 
stau la dispoziție, însă e reco
mandabil a se evita aglomerația 
din ultimele momente!
• TRAGEREA LOTO 2 de mîi

ne, duminică. 14 februarie. va 
avea loc în București. Începînd 
de la ora 16,30, în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2.

Azi; C.S.Ș. 1
(Urmare din pag. 1)

de sportivi promovați în ioturi 
olimpice și 551 în loturi repu
blicane, și enumerarea ar pu
tea continua. Toate dovedesc 
preocuparea constantă a con
ducerii unității (Marine) Oan- 
cea — director. Tudor Mihăl- 
cescu — director adjunct), ca 
și a cadrelor de profesori și 
antrenori, de a forma sportivi 
capabili să obțină rezultate de 
valoare internațională. Secretul 
ni l-a dezvăluit directorul ad
junct T. Mihălcescu, cu care 
am stat de vorbă, și el fcst 
sportiv al clubului pînă în 1961. 
dar reîntors (la catedră 1) în 
1970 : „Un profesor-antrenor nu 
mai poate face. în ziua de azi, 
mari performanțe dacă nu are 
cunoștințe de matematică, fi
zică, anatomie, biochimie, bio
mecanica. De aceea, colabora
rea noastră cu șeful cabinetu
lui metodic. Mircea Leonte. este 
permanentă". Iar nemulțumi
rea față de propriile rezultate, 
căutarea continuă pentru cali
tate. exprimate de același in
terlocutor, „spun" mult. „Ar 
putea fi evidențiate secțiile de 
gimnastică ritmică, Judo — Ion 
Simion a încheiat victorios 
Concursul Prietenia —, scrimă,

BUCUREȘTI

cazul Aurorei Dragoș, Gabrîelei 
Pandrea si Elenei Caloianu. In 
mod cert în baschetul feminin 
din tara noastră s-a creat o 
tradiție Drin promovarea ele
mentelor tinere în echipa na
țională de senioare, exemplu] 
ceva mai vechi al Magdalenei 
Jerebic (devenită o jucătoare cu 
reputație europeană) fiind si el 
edificator în acest sens.

Revenind la acțiunea proprii 
zisă ea poate primi calificati
vul foarte bine si apreciem că 
asemenea gale baschetbalistice 
constituie nu doar un prilej de 
verificare a lotului, ci si o 
reală propagandă pentru spor
tul respectiv. Cu atît mai regre
tabilă apare absenta din tribune 
a celor mai multi antrenori de 
junioare, care dacă ar fi venit 
cu elevele lor în sala Floreas- 
ca. ar fi avut multe de învătat. 
La reuniune au fost însă doar

tenis de masă, dar prea pu
ține valori au fost promovate 
față de posibilitățile secțiilor. 
La fel, cele de baschet, volei, 
fotbal, înot nu dau rezultate 
pe măsură".

. Dintre „jocuri", doar hand
balul și polo (oare, în virtutea 
tradiției ?) răspund cerințelor, 
echipele devenind, la ultima 
•ediție a diviziei de juniori, 
campioane naționale (în fuziu
ne cu C.S Dinamo). Ambele au-, 
dat marii performanțe sportivi: 
Cristian Zaharia (handbal), 
Bogdan Olarii, Mihai Zaharia, 
Gelu Lisac. Ladislau Balanov 
(polo), cu toții legitimați 
cum la Dinamo, la 
la CNU. Legat de 
trebuie omis faptul 
București are o 
perfectă cu secții 
rilor de mare performanță, 
cum sînt Dinamo Steaua. Spar- 
tae. Sti'-om si Voința.

în sfîrșit, să amintim și șa
hul, cu noul val al clubului, 
format din Mădălina Stroe, O- 
tilia Ionescu și Gruia Călincs- 
cu. fotbalul, care i-a promovat 
pe Claudiu Vaișcovici și Lucian 
Petre, și ciclismul, care a dat 
rutieri ioturilor reprezentative: 
Costel Cîrjc, Gheorghe Lăuta- 
ru, Vasile Mitrache.

a-
Steaua sau 
aceasta, nu 
că C.S.S. 1 
colaborare 

ale clubu-

ECHIPELE
(Urmare

MASCULINE DIN
din pag. 1)

litară Mecanică Fină București 
(3—1; 4—6); grupa I—12: C.S.U. 
Balanța Sibiu — RAMIRA Baia 
Mare (3—1; 7—10), Farul C.S.Ș. 
1 Constanța — C.S.U. T.A.G.C. 
Ind. Brașov (1—3; 11—8). Poli
tehnica C.S.Ș. Unirea Iași — EL
BA C.S.Ș. Timișoara (2—2; 12—9); 
FEMININ, grupa 1—6: Rapid
C.S.Ș. 5 București — Universi. 
tatea C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca 
(0—6; 5—2), Olimpia București — 
Voința CSȘ.2 București (3—3; 
4—1), Chimistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea
— Polithenica Mine-Energie C.S.Ș. 
4 București (5—1; 3—6); grupa
7— 12: C.S.U. Prahova Ploiești — 
Voința Brașov (1—5; 12—7), Mo
bila C.S.Ș. Satu Mare — Poli
tehnica C.S.Ș. Timișoara (4—2;
8— 11), Comerțul C.S.Ș. Tg. Mu
reș — Metalul I.M.P.S. C.S.S. 
Salonta (2—4; 10—9).

Programul meciurilor din Ca
pitală — sala Floreasca, sîmbătă 
de la ora 12,30: Dinamo — Ra
pid (m). Rapid — „U“ (f), Steaua
— I.C.E.D. (m); duminică de Ia 
ora 9: Rapid — „U“, Dinamo — 
Rapid, Steaua — I.C.E.D.; sala 
Olimpia, sîmbătă ora 17, dumi
nică ora 12: Olimpia — Voința (f).
• MtINE se reia Divizia B de 

tineret, care programează etapa 
a Xl-a. In Capitală, partidele

N09 IN COMPETIȚIE
vor avea loc In sala Construcția 
I.C.E.D., de la ora 9: URBIS — 
Sodistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea (m) și 
Politehnica Mlne-Energie Bucu
rești — C.S.U. Oțelul Galați (m).
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DIVIZIA A DE
tUrmare lin pag I)

De mîine, caravana formați
ilor masculine de Divizia A se 
pune din nou în mișcare: începe 
returul celei de a XXX-a ediții 
a Campionatului Republican. 
După un sfîrșit de sezon marcat 
de o puternică efervescență, ge
nerată în special de asaltul' tine
rilor, este de așteptat o creștere 
calitativă la nivelul tuturor for. 
mațlilor care activează pe prima 
scenă handbalistică. In aceste 
condiții, fiecare meci va căpăta 
valențe aparte, fie că este vor
ba de prezenia fruntașelor — 
Steaua, H.C. Minaur, Politehnica 
Timișoara sau Dinamo București 
(in această ordine în partea su
perioară a clasamentului). fie 
că este în discuție evitarea locu
rilor retrogradării, de către 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș, 
Betonul Săvinești șl Dacia Pitești.
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„O echipă de mare competi
tivitate trebuie să fie un ade
vărat mecanism". Un mecanism 
cu „11“ piese al căror randa
ment să fie maxim. Așa a fost 
la vremea ei Internazionaie 
Milano sub conducerea lui He- 
lenio Herrera: asa a fost mai 
tîrziu Ajax-ul lui Johann 
Cruyff; la fel a funcționat Ba
yern Munchen cu celebra sa 
„coloană vertebrală" Sepp Ma
ier — Beckenbauer — Gerd 
Muller. Am avut și noi echipe 
bine sincronizate, iar ultimul 
exemplu este ce! mai elocvent: 
Steaua, o formație echilibra
tă, la un ridicat nivel competi
tiv. care i-a permis realizarea 
unor performante de excepție 
și i-a adus elogii pentru spec
tacolul fotbalistic oferit.

Pentru a se ajunge la ase
menea „mecanisme", sigur, este 
nevoie de multe căutări, de o 
pregătire corespunzătoare si de 
jucători puși în rolurile în care 
să poată da randamentul lor 
maxim și la un înalt nivel. 
Cum s-ar spune „Jucătorul po
trivit pe postul potrivit". Acest 
„implant" nu se face peste 
noapte, ci dună evidențierea 
unor calități deosebite, la care 
trebuie să se adauge „ochiul" 
și profesionalismul antrenoru
lui cel care trebuie să știe 
exact unde poate un jucător 
să dea randamentul cel mai 
bun în ideea tactică a forma
ției. Iată cazul lui Iovan. 
la Steaua, 
afirmat ea 
itor, a și 
nea. după

de 
Ca junior, el B-a 
un mijlocaș de vi- 
confirmat ascensiu- 
care a fost trecut

fundaș central. 
Iovan a fost 
postul de fundaș lateral dreap
ta și a jucat bine, dar nu era 
mulțumit. „Ca fundaș lateral, 
simt că se termină terenul și 
nu mă pot desfășura", ne spu
nea el atunci. Dar anii au tre
cut si Iovan a ajuns un exce
lent fundaș, pentru Steaua și 
pentru echipa

Și asemenea 
fost destule în 
C. Ștefănescu 
vremea junioratului, apoi 
trecut mijlocaș, pentru ca la 
Universitatea Craiova să de
vină un libero de valoare in
ternațională: Iorgulescu s-a
lansat ca atacant, dar consa
crarea internațională avea s-o 
realizeze în centrul liniei de 
fundași; Mihail Marian, colegul 
de linie al lui Iorgulescu. a fost 
mai întîi extremă. însă se pare 
că rămînea o extremă anonimă.

Sezonul de toamnă 
vizia A a însemnat 
prin jocul său bun, 
a lui Botezan, de 
Tg. Mureș, care de ani de zile 
juca mijlocaș. De la un mij
locaș ca oricare altul. Botez.an 
a ajuns acum om de bază al 
echipei sale. Cam același lu
cru s-a petrecut si cu timișo
reanul Oancea, el. vîrful ma
siv devenind acum „numărul 
1“ al apărării lui „Poli".

Iar dacă ne întoarcem 
ani. ne amintim de ploieștea
nul Mihai Mocanu. Cînd Pe
trolul l-a transferat de la Fă
găraș. Mocanu era extremă 
stingă, dar un antrenor cu ex
periența si priceperea lui Uie 
Oană a văzut în el un viitor 
fundaș de valoare și Mocanu a 
devenit titularul acestui PO6t

Dar. într-o zi, 
.transferat" pe

națională.
..reprofilări" au 
fotbalul nostru.

a fost inter pe 
a

de la Di- 
afirmarea 
ca libero, 
la A.S.A.

cu

MECIURI AMICALE
HUNEDOARA — 
. TR. SEVERIN

în echipa lui Angelo Niculescu. 
iar la Guadalajara nu avea să 
se sperie de faima Iui Jai’-z

Așadar, mutații sau reprofi
lări reușite in avantajul jucă
torilor în cauză, al echipelor 
lor, al fotbalului. Uneori, insă 
pripeala 
cercarea 
după o 
zultate. 
geter în ___
(motiv Dentru care a și fost 
transferat la Steaua), a fost 
trecut fundaș iar acum adus 
din nou ca atacant. Mibăescu, 
un alt golgeter în eșalonul se
cund, oscilează între atacant și 
fundaș și timpul trece, ca să 
nu mai spunem de Viscreanu. 
bun peste tot (doar portar nu 
a fost), dar aceste plimbări 
l-au frustrat de o consacrare 
deplină pe un anume post.

Si cu asta am ajuns la un alt 
caz. Cadar. de la „U“. El s-a 
afirmat ca un talentat atacant, 
remarcat la F.C.M. Brașov, la 
Iotul de juniori, convocat apoi 
la tineret și olimpici tocmai 
pentru că era atacant. La 
în toamnă, un 
Cadar a 
luat ca 
timp ce 
fundași 
tă, Meszaroș. Pojar. Mureșan), 
din care se puteau alege doi. 
Acum, la pregătiri, am văzut 
că în atac a apărut din nou 
Cadar și ne-am bucurat. Nu 
poți renunța la un atacant de 
22 de ani pentru că atacant! 
cu calitățile lui Cadar se gă
sesc și se cresc mai greu. Iar 
Cadar mai poate progresa. 
Poate că la „bătrînețe" Cadar 
va ajunge fundaș, dar. deo
camdată. nu e cazul. Probabil 
că la această concluzie a ajuns 
și antrenorul Remus Vlad.

sau improvizația în
de a găsi o soluție 

înfrîngere nu dau re
lată Laurenjiu. gol- 
B“ cînd iuca la Motru

,U“. 
sezon întreg, 

jucat fundaș și a evo- 
un fundaș modest în 
„U“ mai avea în lot 

„de meserie" (Dobro-

l\\\\\\\\\\\\\\\\\\^\\\\^\\^^  ̂ ...........

Cinci minute cu Aurel ficleanu

//VICTORIA ÎȚI DĂ FORȚE NEBĂNUITE"

CORVINUL 1 
A.S. DROBETA 
6—0 (1—0). Au înscris: Nicșa
(min. 20), Suciu (min. 60 65 și
75), Văetuș (min. 63) și Petcu 
(min. 80). Hunedorenii au folosit 
formația: Ionlță — Bardae. Măr
ginean. Stroia, __ _____
Petcu, Meszaroș. Klein — Gabor. 
Nicșa, Hanganu. Au mal fost fo
losiți: Trlcă. Văetuș. Suciu. Be- 
jenaru, Dubinciuc, Prigorie, Gîr- 
leșteanu. (1. Vlad-coresp.)

„CUPA MUNICIPIULUI BRA
ȘOV", Miercuri s-a dat star, 
tul în cea de a lS-a ediție a 
competiției „Cupa Municipiului 
Brașov". Iată primele rezultate : 
Precizia Săcele — Tractorul 3—3 
(1—3), Bucegi Rîjnov (cîștigătoa- 
rea ediției trecute) ""
Măgura Codlea 3—0 
ria I ; Nitramonia 
Combinata I.C.I.M. 
Cimentul Boghiz — 
șov (sp mante) 2—1 
ria a Il-a. Intru-un 
contînd pentru etapa care se va 
disputa miine. Mobila Măgura 
Codlea — Tractorul 1—3 (0—1). 
(C. Gruia — coresp.).

METALURGISTUL CUGIR — 
GAZ METAN MEDIAȘ 2—0 
(0—0). Golurile au fost marcate 
de G. Moldovan 
Vătafu (min 71)
— coresp).

CHIMIA RM. VILCEA — F.C. 
OLT 2—1 (1—I). Au marcat: 
Giurcă (min 34). Ancuța (min. 
59), respectiv Turcu (min. 3). 
(S. Giornoiu, coresp.).

DACIA MECANICA ORÂȘTIE
— A.S. DROBETA TR. SEVERIN 
2—0 (1—0). Autorii golurilor: Co-

Tîmoveanu

— Mobila 
(2—0) — se- 
Făgăraș — 

6—0 (3—0),
F.C.M. Bra- 
(1—1) — se- 
joc devans,

(min. 65) și 
(M. Vilccanu

cîrlă (min.8) și Vidican (min. 
89). (I. Slmlnie, coresp.)

MECON MUN. GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ — UNIREA FOCȘANI 
2—2 (1—1). Au înscris: T ~ 
(min.14), Dumitrașcu (min. 
respectiv Argeșanu ‘ ' 
lexandru (min. 47).
coresp.).

C.F.R. VICTORIA 
BEȘ — GLORIA 
(1—9). Unicul gol 
de Chlțimla (min. 
da, coresp.).

MINERUL BAIA _____
NERUL BAITA 1—2 (1—2). Auto
rii golurilor: Hotico (min. 43), 
respectiv Cătană (min. 19), Cri- 
șan (min. 36). (Al. Simorl, co
resp.).

F. C. MARAMUREȘ — C.S.M. 
suceava 2—3 (0—1). Au marcat: 

' Tulba (min. 51), Mureșan (min.
61), respectiv Mucilean (min. 32). 
Susanu (min. 79) și Buțerchl 
(min. 89). C.S.M. a folosit for
mația: Bucu II — Cristescu (Un
gureanul. Gălușcă (Butnaru), 
Gheneean, Cîrleanu — Mucilean 
(Șumulanschi). Gafencu, Golan 
(Susanu). Buliga — sfrijan (Bu- 
terchi). Cașuba (Păluș). (V. 
Sabou coresp.).

F.C. ARGEȘ a susținut trei par
tide amicale: 5—1 (2—1) cu Me
canică Fină Steaua București, 
7—1 (4—1) cu Chimia Tr. Măgu
rele și 3—0 (1—0) eu Sportul
Muncitoresc Slatina.

PANDURII TG. JIU a Jucat 
miercuri cu „Poli" Timișoara, 
2—0 (0—0),iar joi cu U.T.A., oe 
care a învins-o cu 3—0 (0—0).
(P. Cristca-coresp.).

Constantin ALEXE

Despre Aurică țicleanu se 
cuvine să stăruim în acest colt 
de pagină. Ni se pare bătrin 
internaționalul Sportului Stu
dențesc? Este oare „povara" 
jucătorilor care au intrat foar
te devreme 
mantei? Dar 
plinit încă 
anul viitor, 
trece pragul 
de viată. Si 
bal de cînd 
că a demarat puternic 
început de carieră. La 17 
era in echipa de luniori a 
niversitătii Craiova venit 
la Metalurgistul Sadu, unde 
sese legitimat în 1974. Au 
mat sezoane de mari satisfac
ții pentru mijlocașul craiovean. 
Multe și frumoase succese eu 
echipa din ..Bănie". în campio
nat. în cupele europene. A ve
nit. ca un corolar al ascensiu
nii. selecționarea în echipa 
națională. în care a jucat de 43 
de ori pînă acum. Au venit 
însă si zile mai grele centru 
Ticleanu. Accidentări în serie 
l-au „vînat" răpindu-i posibi
litatea de a se alinia. în conti
nuare, în cursa pentru națio
nală. A venit și transferarea la 
Sportul Studențesc cu inevita
bilele dificultăți de adaptare.

— Au existat momente cînd 
credeai că a sosit momentul 
finalului de carieră?, l-am în
trebat pe acest reprezentant al 
spiritului de sportivitate în te-

în scena perfor- 
Tieleanu n-a îm-

30 de ani! Abia 
la 20 ianuarie, va 
celor trei decenii 

parcă este în fot- 
lumea! Da, pentru 

demarat la 
ani 
U- 
de 

fu- 
ur-

ren, dar și un campion al dir- 
zeniei. cum vom vedea.

— Am trecut prin atitea cli
pe de cumpănă in care m-am 
îndoit de mine însumi incit 
poate mi-a_trecut prin minte și 
așa ceva 
pasiunea 
mai tare, 
turi. am 
am supraviețuit...

contat in această re- 
care cu totii am sa- 

revenire 
în finalul

Dar de fiecare dată, 
pentru fotbal a fost 
Am făcut mari efor- 
muncit mult si iată.

— Ce a 
venire De 
lutat-o, o 
pregnantă 
de toamnă?

— Despre eforturile mei - am 
vorbit. Alte elemente decisive 
pentru reconfortarea mea le-au 
reprezentat încurajările coechi
pierilor. atmosfera 
din club, atitudinea 
acestuia... Și a mai

— Ce anume?
— Forța nebănuită 

ti-o dă reușita victoria. 
Sportului Studențesc in 
U.E.F.A. acele partide de ne
uitat cu Brbndby m-au tonifi
cat. M-am simtit ca In zilele 
mele de formă de vîrf. Sper 
ca noul sezon să nu fie altceva 
deeît o prelungire a celui din 
toamnă!

— Si nai! Și noi cu Cotii soc
rim ea Aurică Ticleanu să In
tre într-o nouă etapă a fru
moaselor succese!

atit de 
sezonului

colegială 
conducerii 
fost ceva!

De care 
Seria 
Cupa

Eftimie IONESCU

Zamfir 
i. «7), 

(min. 20), A. 
(Gh. Grunzu,

CARANSE- 
REȘIȚA 1—0 
a fost realizat 
16). (N. Mag-

SPRIE — MI-

Priviri spre eșalonul secund

DROBETA, CU 8
• A.S. Dorbeta Tumu Seve

rin a încheiat turul cu minus 
1 la „adevăr". Destul de modest 
— ar spune suporterii echipei. 
Pe de altă parte cel care ur
măresc „renașterea" ei sînt de 
părere că Drobeta joacă mult 
peste valoarea lui minus 1, și 
asta într-o perioadă în care 
antrenorul Mateianu a fost ne
voit să facă tabula rasa — 
după meciul pierdut cu Spor
tul „30 Decembrie" (1—2 pe 
teren propriu), cînd. după pă
rerea sa, a ieșit la iveală lipsa 
de adeziune a veteranilor la 
noua ștachetă de efort • Ce 
s-a întîmplat după acel meci? 
Au părăsit echipa Călin, Cațan, 
Mișu. Tuligă Curtean si alții. 
Si au început să-și facă apa
riția juniorii Drobetei (stimu
lați cu entuziasm de instructo
rul Jean Olteanu, fost jucător) 
Si cei transferați de la C.S.Ș.- 
Drobeta. antrenați de Paul Bo
iangiu • Dumitru Păunoiu, 
președintele secției de fotbal

PROGRAMUL RETURULUI
ETAPA A 18-a (duminică 13 martie)

Victoria Care» 
C.I.L. Sighet 
Metalul Bocșa 
Chimica Tîrn. 
Strungul Arad 
CS.M. Reșița 
F.C. Maramureș 
Armătura Zalău
Dacia Orăștie .. ____T__

ETAPA A 19-a (duminică 20 martie)
Olimpia S.M.
A.S. Paroșeni
F.C. Bihor
Minerul B. Sprle — Metalul Bocșa 
Gloria Reșița ——
U.T. Arad
Progresul Tim. 
Sticla Turda 
Gloria B-ța

ETAPA A 20-a (duminică 27 martie)
Armătura Zșlău 
Dacia Orăștie 
Olimpia S. Mare 
C.I.L. Sighet 
Metalul Bocșa 
Chimica 
Strungul Arad 
C.S.M. Reșița
F.C. Maramureș __

ETAPA A 21-a (duminică 3 aprilie)
■ ~ ----- - - (0-2)

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

— F.C. Bihor
— Min. B. Sprle
— Gloria Reșița
— U.T. Arad
— Progresul Tim.
— Sticla Turda
— Gloria Bistrița
— Olimpia S.M.
— A.S Paroșeni

— Dacia Orăștie
— Victoria Cărei
— C.I.L. Sighet

— Chimica Tîrn.
— Strungul Arad
— C.S.M. Reșița
— F.C. Maramureș
— Armătura Zalău

— Sticla Turda
— Gloria Bistrița
— A.S. Paroșeni
— Victoria Card
— F.C. Bihor
— Minerul Baia Sprle
— Gloria Reșița
— U.T. Arad
— Progr Tim.

— c.i.l. signet
— Metalul Bocșa
— Chimica Tîrnăvenii

JUNIORI LA DRUM
spune că „soluția tineretului 
loca! era singura viabilă, noi 
fiind convinși că rezultatele nu 
vor întîrzia să vină si că acest 
minus 1 se va transforma, 
după părerea mea, in cel pu
țin plus 2 la terminarea cam
pionatului, ceea ce ar însemna 
o frumoasă platformă pentru 
la anul, cînd foarte tinăra 
noastră echipă va fi "îmbătri- 
nit" cu un an". • Cum arată 
lotul actual? Iată-1... Portari: 
Badea și Mateescu; fundași — 
Dumitrășcuță (căpitanul echi
pei), Udrea, Iovan, David 
Ghiciu (junior); mijlocași — 
Ciuculescu. Pălăceanu Bobocel 
(j), Chirea. Adil. Moraru (j). 
Ureche. Grăbeanu (j). Ganga 
(j), Grosu (j). Mănescu. Palea; 
înaintași — Păuna. Pavel. Scir- 
lete, Tița. Corobac (j) și Nițu- 
lescu (j). ultimul fiind selec
ționat în echipa UEFA 1990, 
după ce a fost promovat la 
seniori și nu este exclus ca d 
să joace în patria lui Butragu-

eno, în mai. la turneul final 
al Campionatului European al 
juniorilor mici, 
ceastă listă de 
că Drobeta are 
de opt Juniori, 
cent. Să mai amintim că unul 
dintre cele mai aplaudate 
jocuri cel cu Autobuzul (5—1). 
a fost susținut de o echipă cu 
trei juniori în formație. • Ce 
spune Viorel Mateianu antre
norul echipei? „Am început o 
muncă nouă, cu un lot nou. 
cu băieți tineri care știu să as
culte și să repete, tntr-un fel. 
această mereu nouă muncă de 
început e un fel de apostolat, 
ca la învățători. Nu ai astisfac- 
țiile profesorilor universitari, 
dar nu o dată s-a spus că a- 
devărata satisfacție e să în
veți copiii să citească. Sper să 
reușesc ca moara să „macine" 
din nou. Dacă voi reuși sau 
nu, 
sînt foarte 
tant e ca I 
.citească" 
„scrie" pe 
tru mine.
JOC COLECTIV".

• Privind 
lot. să reținem 
nu mai puțin 
promovați re-

a-

asta rămîne de văzut, deși 
• optimist. Impor- 
băietii să învețe să 
șl. bineînțeles. să 

gazon. Oricum, pen- 
fotbalul rămlne un

loan CHIRILA

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

(0—3) 
(0-1) 
(1-1)
(0-0) 
(0-3) 
(0-1) 
(0-1)
(0-5) 
(0—1)

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

A.S. Paroșeni 
Victoria Cărei
F.C. Bihor ... __ __________
Minerul B Sprle — Strungul Arad
Gloria Reșița — C.S.M. Reșița 
U.T. Arad — F.C.M. Maramureș
Progr. Timișoara — Armătura Zalău 
Sticla Turda — Dacia Orăștie
Gloria Bistrița — Olimpia S.M. _.

ETAPA A 22-a (duminică 10 aprilie)
Strungul Arad — F.C. Bihor (0—5)
Dacia Orăstl* — Progr. Timișoara (0—1)

Olimpia S. Mare 
Chimica Tîrn. 
Metalul Bocșa 
Gloria B-ța 
C.S.M. Reșița 
F.C. Maramureș 
Armătura

ETAPA A 23-<
A.S. Paroșeni 
C.I.L. Sighet 
Victoria Cărei 
F.C. Bihor 
Minerul B. Sprle 
Gloria Reșița 
U.T. Arad 
Progr. Timișoara 
Sticla Turda

ETAPA A 24-a (duminică 24 aprilie) 
C.S.M. Reșița — ■ -
Gloria B-ța 
F.C. Maramureș 
Strungul Arad 
Chimica Tîrn. 
Sticla Turda 
Armătura 
Dacia Orăștie 
Olimpia S. Mare — U.T. Arad

ETAPA A 25-a (duminică 1 mai) 
Minerul B. Sprie — Dacia Orăștie 
Gloria Reșița — Olimpia S. Mare 
U.T. Arad — Gloria B-ța
Progr. Timișoara — Sticla Turda 
C.I.L. Sighet _ '
Victoria Care! 
A.S. Paroșeni 
Metalul Bocșa 
F.C. Bihor

— Sticla Turda (0-1) Armătura Zaîău ■
— Victoria Cărei (0-3) Olimpia S. Mare ■
— C.I.L. Sighet 61—1) Gloria B-ța
— A.S. Paroșeni a—î) Sticla Turda
— Minerul B. Sprie (1—0) Progr. Tim.
— Gloria Bistrița (0—2) ETAPA A 27— U.T. Arad (1—4) Gloria Reșița

•a (duminică 17 aprilie)
— Metalul Bocșa (1—3)
— Chimica Tîrn. (0-2)
— Strungul Arad (0-2)
— C.S.M. Reșița (2-0)
— F.C. Maramureș (1-2)
— Armătura Zalău (0-2)
— Dacia Orăștie (1—1)
— Olimpia S.M. (0-6)
— Gloria B-ța (0—4)

— Victoria Cărei
— Prog. Timișoara
— F.C. Bihor
— C.I.L. Sighet
— Metalul Bocșa
— A.S. Paroșeni
— Minerul B. Sprle
— Gloria Reșița

(0—2) 
(1-1) 
(0-3) 
(1-3) 
(1-7) 
(1-5) 
(1-1) 
(0-1) 
(3-4)

DIVIZIEI B,
— Victoria Cărei 
— Minerul B. Sprie 
— Gloria Reșița
— U.T. Arad
— A.S. Paroșeni < 
'-o (duminică 15 mai) 
— Sticla Tuirda
— Progr. Tlm. 
— Gloria B-ța 
— Strungul Arad 
— C.S.M. Reșița 
— F.C. Maramureș 
— Armătura Zalău 
— Dacia Orăștie 
— Olimpia S. Mare 
l-a (duminică 22 mai) 
— A.S. Paroșeni 
— Minerul B. Sprie 
— Gloria Reșița 
— F.C. Bihor
— Victoria Cărei
— C.I.L. Sighet
— Strungul Arad
— Met. Bocșa 
— Chimica Tîrn.

SERIA A III-a
(3—2) 
(2-2) 
(2-2) 
(0-4) 
(0-3)

— C.S.M. Reșița
— F.C. Maramureș
— Chimica Tîrn.
— Strungul Arad
— Armătura Zalău

ETAPA A 26-a (duminică 8 mai)
F.C. Maramureș
C.S.M. Reșița 
Strungul Arad 
Dacia Orăștie

— C.I.L. Sighet
— Metalul Bocșa
— Chimica Tlrn.
— F.C. Bihor

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

U.T. Arad 
Minerul B. Sprle 
A.S. Paroșeni 
Chimica Tîrn. 
Metalul Bocșa 
C.I.L. Sighet 
Victoria Canei 
F.C. Bihor

ETAPA A
U.T. Arad 
Sticla Turda 
Progr. Tim. 
Gloria B-ța 
Olimpia S.M. 
Dacia Orăștie 
C.S.M. Reșița 
Armătura 
F.C. Maramureș

ETAPA A 29-a (joi 26 mai)
— Armătura Zalău 
— F.C. Maramureș 
— C.S.M. R șița 
— U.T, Arad

28

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

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

Chlmica Tîrn. 
Strungul Arad 
A.S. Paroșeni 
Gloria Reșița __  ____
Minerul B. Sprle — Progr. Tim. 
F C. Bihor 
Victoria Cărei 
C.I.L. Sighet 
Metalul Bocșa

— Sticla Turda
— Gloria Bistrița
— Olimpia S. Mare
— Dacia Orăștie

ETAPA A 30-a (duminică 29 mai)
Progr. Tim.
Sticla Turda
Gloria B-ța 
Olimpia S. Mare 
Dacia Orăștie 
Armătura
F.C. Maramureș

— F.C. Bihor
— Victoria Cărei
— C.I.L. Sighet
— Metalul Bocșa
— Chimica Tîrn.
— Strungul Arad
— C.S.M. Reșița

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

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

Gloria Reșița — A.S. Paroșeni (1—4)
U.T. Arad — Minerul B. Sprie a—0)

ETAPA A 31-a (duminică 5 iunie) 
Metalul Bocșa 
Chimica Tîrn. 
Strungul Arad 
C.S.M. Reșița 
A.S. Paroșeni
Minerul B. Sprie — Gloria Reșița 
F.C. Bihor ----- ------
Victoria Card 
C.I.L. Sighet

ETAPA A 32-a (duminică 12 
Gloria Reșița ““
U.T. Arad 
Progr. Tim. 
Sticla Turda 
Gloria B-ța 
Olimpia S. Mare 
Dada Orăștie 
Armătura 
Minerul B

ETAPA
Armătura 
F.C. Bihor 
Victoria Card 
C.I.L. Sighet 
Metalul Bocșa 
Chimica Tîrn. 
Strungul Arad 
C.S.M. Reșița 
F.C. Maramureș

ETAPA A 34-a (duminica 26 iunie) 
Gloria B-ța — C.S.M. Reșița 
Olimpia S. Mane — F.C. Maramureș 
Dacia Orăștie 
A.S. Paroșeni 
Minerul B. Sprie 
Gloria Reșița 
U.T. Arad 
Progr. Tlm. 
Sticla Turda

— Gloria B-ța
— Olimpia S. Mare
— Dacia Orăștie
— Armătura Zalău
— F.C. Maramureș

— U.T. Arad
— Progr Tlm.
— Sticla Turda

(0-0) 
(0-7) 
(1—1) 
(S—3) 
(0-3) 
(0-5) 
(0—1) 
(O-2) 
(0—4)

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

— F.C. Bihor
— Victoria Cărei
— C.I.L. Sighet
— Metalul Bocșa 
— Chimica Tîrn.
— Strungul Arad
— C.S.M Reșița
— F.C. Maramureș

Sprle — A.S. paroșeni
A 33-a (duminică 19 iunie) 

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

— A.S. Paroșeni
— Minerul B Sprle
— Gloria Reșița
— U.T. Arad
— Progr. Timișoara
— Sticla Turda
— Gloria B-ța
— Olimpia S. Mare
— Dacia Orăștie

— Armătura
— F.C. Bihor
— Victoria Cărei
— C.I.L. Sighet
— Metalul Bocșa
— Chimica Tîrn.
— Strur.guil Arad

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



PARTIDE DE RIDICAT NIVEL TEHNIC

EȘICHIER INUnNAȚMJNAL

LJUBLJANA, 12 (prin telefon), 
tn sala ..Tivoli" din localitate au 
început Întrecerile celei de a 
XVIII.a ediții a concursului de 
tenis de masă „Europa Top 12“ 
pentru seniori șl senioare, com
petiție la care și-a căpătat drep
tul de a participa șl junioara 
noastră Otilia Bădescu.

Reunind pe cei mal buni spor
tivi de pe continent, disputele 
au oferit numeroșilor spectatori 
prezențl tatîlniri de un ridicat 
nivel tehnic, pe măsura valorii 
competitorilor, cel mal multi 
deținători ai titlurilor europene 
sau medaliat! la „mondiale".

tn prima parte a concursului, 
Otilia Bădescu a avut ca adver
sare jucătoare recunoscute pe 
plan internațional, tn fața căro. 
ra a avut o evoluție curajoasă, 
dar, totuși, oscilantă, ceea ce 
nu l-a permis să obțină cîștig 
de cauză în toate partidele sus
ținute. Astfel, în meciul cu Ale
na Safarova (Cehoslovacia), 
după ce și-a adjudecat primul 
set la 13, lăsînd Impresia că va 
dștlga ușor, Otilia nu s-a mal 
regăsit, cedînd în final cu 1—2 
(13. —7, —9). tn schimb ea s.a 
impus în partidele cu Edith Ur
ban (Ungaria) — anul trecut lo
cul secund la „Top"; locul 6 în 
clasamentul european — 2—1 (19, 
—8, 21), șl cu Jama Fazlici (Iu
goslavia) 2—0 (16. 11). pentru ca 
să piardă, din nou. meciul cu 
Renata Kasalova (Cehoslovacia): 
6-2 (—15, —14).

în competiția masculină, pînă

in prezent au dovedit o formă 
foarte bună Jan-Owe Waldner, 
Jorgen Persson (Suedia), Andrzej 
Grubba șl Lech Kucharskl (Po
lonia) care conduc In seriile res
pective. lăstnd să se înțeleagă 
că trofeul va fi disputat între ei.

ALTE REZULTATE — feminin: 
Renata Kasalova (Cehoslovacia) 
2—0 cu Alena Safarova, 2—1 cu 
Edith Urban, 2—0 cu Jasna Faz- 
llcl; Alena Safarova 2—0 cu 
Edith Urban. 2—1 cu Jasna 
Fazlici; Edith Urban 2—0 cu 
Jasna Fazlici; Bettine Vrlese- 
koop 0—2 cu Gordana Perkucln 
(Iugoslavia), 2—0 cu Fliura Bu
latova, 2—0 cu Valentina Popova 
(U.R.S.S.), 2—0 cu Elena Kovtun 
(U.R.S.S.), 2—0 cu Mlrjam Klo- 
penburg (Olanda); Fliura Bula
tova 2—0 cu Valentina Popova, 
2—1 cu Elena Kovtun. 2—0 cu 
Mlrjam Klopenburg, 2—1 cu Gor
dana Perkucln; Elena Kovtun
2— 0 cu Mlrjam Klopenburg. 2—0 
cu Gordana Perkucln, 1—2 cu 
Valentina Popova; Mirjam Klo
penburg 2—0 cu Valentina Po
pova; masculin: J.O. Waldner 3—2 
cu J. Persson, 3—2 cu I. Lupu- 
tescu (Iugoslavia), 3—2 cu M. 
Appelgren (Suedia), 3—0 cu J. 
Ph. Gatien (Franța). 3—0 cu 
Zsolt Kriston (Ungaria); A. 
Grubba 3—2 cu L. Kucharskl,
3— 1 cu A. Mazunov (U.R.S.S.), 
3—0 cu J. Rosskopf (R.F.G.), 3—0 
cu Z. Kallnicl (Iugoslavia); L. 
Kucharskl 3—2 cu A. Mazunov, 
3—2 cu J Rosskopf, 3—1 cu Z. 
Kalinid.

Astăzi, la Calgary ÎNCEPE AXV-aEDIȚIEA J.O. DE IARNĂ

PE GHEAȚA $1 PE ZĂPADA
• Selecționata de hochei pe 

gheață a R.F. Germania a susți
nut la Edmonton un joc de veri
ficare ta compania echipei U. 
nlversității locale. Hochelștil 
vest-germani au obțin ut victoria 
ou scorul de 6—5 (2—2, 4—1. 8—2).
• Proba masculină de cobort-

re din cadrul campionatelor de 
schi ale S.U.A., ce se desfășoa
ră la Crested Butte (Colorado), 
a revenit lui Jeff Olson. înregis. 
trat cu timpul de 1:25,31 ~
locurile următoare s-au 
Mike Brown — 1 :25,38 șl 
Hudson — 1:26,34.

CONCURSUL DE LUPTE 
GRECO-ROMANE 
DE LA VASTERAS

La

Pe 
situat 

Bill

MOSCOVA, 12 (Agerpres) 
tradiționalul concurs internațio
nal de lupte greco-romane de la 
Vasteras (Suedia), ce se vor 
desfășura la finele săptămînil, 
U.R.S.S. va fi reprezentată de 
11 sportivi.

Printre cei selecționați se nu
mără Oleg Kucerenko (categoria 
48 kg), Aleksandr Ignatenko 
(52 kg), Serghel Bulanov (57 kg), 
Mihail Mamiașvlll (82 kg) 
Aleksandr Karelin (130 kg).

sl

MONTREAL, 12 (Agerpres). 
La Calgary va avea loc sîmbă
tă festivitatea de deschidere a 
celei de-a XV-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de Iarnă care 
va reuni peste 1 500 de spor
tivi din 57 de țări. Intre care și 
România,

Programul Olimpiadei albe 
cuprinde întreceri de schi (al
pin. fond si combinată nordică), 
biatlon. sărituri de la trambu
lină. săniuțe, patinai (artistic și 
viteză), bob 
tă.

întrecerile
28 februarie „ __
pe pîrtiile muntelui Allan, la 
Canmore. în Paroul olimpic, pe 
inelul de gheată si în sala Sad- 
deldome. cu o capacitate de 
17 000 de locuri. Canada găzdu
iește pentru prima oară Olim
piada de Iarnă. Edițiile prece
dente au avut loc. începtnd 
din anul 1924, 
Innsbruck, Lake 
două ediții). Chamonix, 
misch Partenkirchen. Oslo. Cor
tina D’Ampezzo, Squaw Val
ley. Sapporo, Grenoble. Sara
jevo. Pe arenele de gheată si 
zăpadă ale Olimpiadei albe 
s-au afirmat mari campioni, 
precum patinatoarea artistică 
norvegiană Sonja Henle, cîști- 
gătoâre a medaliei de aur la 
trei ediții ale Olimpiadei, 
rii alpini Tony Sailer 
tria) si. Jean Claude 
(Franța), tripli campioni 
nici. Patinatorul de 
Erich Heiden (S.U.A.). cîștigător 
a 5 medalii de aur la o sin
gură olimpiadă, sovietica Lldla 
Skoblikova, cu 6 medalii de 
aur în palmares, maratonistul 
zăpezii suedezul Sixten Jern- 
berg. cu 4 medalii de aur. 3 de 
argint si 3 de bronz, un adevărat 
recordman al Olimpiadelor de 
iarnă, săritorul de la trambu-

Si hochei pe ghea-

vor dura pînă la 
si se vor disputa

la St. Moritz, 
: Placid (cite 

Gar-

schio- 
(Aus- 
Kiily 
olim- 
viteză

CAMPIONATELE UE BIATLON
(Urmare din pag I) PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

lină norvegianul Birger Ruud si 
multi alții. în palmaresul olim
pic figurează cu o 
bronz si echipajul 
bob. condus de Ion 
Jocurile Olimpice 
noble.

La actuala ediție a Jocurilor 
delegația română aliniază un 
lot de sportivi foarte tineri.

Sîmbătă. după festivitatea de 
deschidere, vor avea loc 3 me
ciuri de hochei, iar duminică se 
vor decerna primele medalii, la 
schi alpin si schi fond.

medalie de 
român de 
Panțuru. la 
de la Gre-

★

MOSCOVA, 12 (Agerpres). După 
o perioadă de repaus, campio. 
nul mondial Garri Kasparov va 
întreprinde un lung turneu oe 
mapamond pentru propagarea 
jocului de șah. Prima etapă va 
fi Coasta de Azur, orașul Can
nes, de unde. în cadrul Festi
valului internațional, el va sus
ține un simultan cu 10 adversari 
situați în diferite puncte de oe 
glob — Bruxelles, Dakar. Gene
va, Los Angeles, Milano, Mosco. 
va, Beijing, St. John, Tokio și 
Sydney. Legăturile se vor face 
prin satelit. Din Franța, Kaspa
rov va pleca în Canada, la "* 
John, unde va lua parte la 
turneu fulger, iar de aici va 
lătorl la New York, pentru 
susține la clubul Manhattan 
simultan cu elevii din cartierul 
Brooklyn. La întoarcerea în Eu
ropa, Kasparov i 
iubitori de șah 
K61n.

VARȘOVIA, 12 
runda a Vl-a a 
național feminin

st. 
un 
că-

a 
un

pe va întilni cu 
din Zilrlch sl

MONTREAL, 12 (Agerpres). 
Partlclpantii la concursul de 
schi alpin al Jocurilor Olimpi
ce de iarnă au efectuat Pe pîr- 
tia de la Calgary primul antre
nament 
borîre. 
realizat 
briggan
bune au mal obținut coechipie
rul său Daniel Mahrer 2:03,39. 
vest-germanul Markus Wasme- 
ler — 2:03,58 și austriacul An
ton Steiner — 2:03,59.

oficial în proba de co- 
Cel mai bun timp l-a 
elvețianul Pirmin Zur-

— 2:02.64. Rezultate

(Agerpres). tn 
turneului inter.

—_____  _____ de sah de la
Varșovia, Erenska a cîștlgat la 
Ghenova, Sofleva la Wiese. Nl- 
kolin a pierdut la Llsovska. Iar 
partidele Hofmann — Muresan. 
Lelcluk — Sikora șl Sveczlk — 
Bădulescu s-au încheiat remiză. 
In clasament, pe primele locuri 
se află Lelcluk (U.R.S.S.). Erens
ka (Polonia), cu cîte 5 puncte, 
Sofleva (U.R.S.S.) — 4,5 puncte. 
Szmaclnska (Polonia) — 4 pune, 
te, Bădulescu (România) — 3.5 
puncte eto.

TBILISI, 12 (Agerpres). După 10 
runde, în turneul candidatelor la 
titlul mondial de șah de Ia Thal- 
tubo, în fruntea clasamentului 
se află marile maestre sovietice 
Marta Litlnskaia și Elena Ahmî- 
lovskala, ambele cu 6.5 puncte sl 
cite o partidă întreruptă. Ur
mează Nana Ioseliani — cu 6 
puncte.

.uiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMmțț.

Contrapunct „INFLAȚIE11 IN FORMULA 1!

pltantă cursă. La a doua tragere 
în poligon (poziția tn picioare). 
Todască mal acumulează un 
minut si iese, la rîndul său. din 
cursă. în schimb. Dlaconescu 
trage repede si exact, anunți n- 
du-si Intențiile, la fel ca si Sorin 
Popa, care îl imită. Mihai Ra
dulescu si Lestien greșesc fie
care cite un foc de astă dată, 
dar îsi continuă duelul pentru 
titlu. La a treia apariție Pe 
standul de tragere, cei doi blat- 
loniști de la A.S.A trag din nou 
repede si precis. Diaconescu si 
Popa ratează cîte o tintă. dar. 
gratie unei alergări bune, con
tinuă si ei să se afle în apro
piere. Ultima evoluție în poligon 
a celor 4 protagoniști este aștep
tată cu deosebit interes. Diaco
nescu vine, țintește ratează un 
foc. la fel ca si Popa, pornind 
ambii pe ultima buclă. Sosesc 
Si cei doi lideri, de moment. Ră- 
dulescu. surprinzător, ratează 
două focuri si cu asta si... tit
lul. Vine Lestien. se grăbește 
și... trei ținte rămln neatinsei! 
Pe traseu, nu se mai poate in- 
tîmpla nimic. Dinamovistii Dia
conescu Si Popa se Îndreaptă si
guri spre primele două locuri 
ale clasamentului, spre satis
facția antrenorilor lor Gh. Gîr- 
niță si Gh. Vilmos.

REZULTATE TEHNICE. 28 km, 
seniori: 1. Iancu Diaconescu (Di
namo) lh 05:40 (3 min pen) — 
campion național; 2. Sorin Popa 
(Dinamo) lh 06:12 (3); 3 Mlhai 
Rădulcscu (A.S.A.) lh 07:01 (3); 4. 
Imre Lestien (A.S.A.) lh 08:08(4); 
5. Daniel Mazllu (A.S.A.) 
lh 00:05 (4); 6 Vladimir Todașcă 
(Dinamo) lh 09:14(4).

Concomitent s-a disputat 
„Cupa A.S.A." la biatlon, în 
victoria a revenit lui 
Schmidt (R.D. Germană) 
lh 03:31 (1).

Sîmbătă se dispută cursa 
viteză pe 10 km, iar duminică 
cea de ștafetă.
• Pe traseele din Valea Rîș- 

noavel s-a desfășurat „Cupa Di
namo" la schi fond. întrecerile 
au fost de bună factură si au 
permis fondlștilor noștri un util 
test în vederea Balcaniadei de 
schi, care va avea loc în tara 
noastră. Rezultate. 30 km seni, 
ori: 1. F. Burcă lh 16:22: 
Lungociu lh 16:45; 3. K.
(toți Dinamo _■ 1. -

2.
3.

15 km

ATLETISM • In cadrul cam- 
plnatelor unionale pe teren aco
perit, ce se desfășoară la Voi. 
gograd, Galina Cistiakova a clș- 
tigat proba de săritură în lun
gime, cu performanta de 7,23 m, 
iar Viaceslav Liho s-a situat pe 
primul loc la aruncarea greută. 
ții, cu 20,35 m. Alte rezultate: 
60 m femei: Olga Antonova — 
7.25; 1 500 m bărbați: Viktor Ka- 
likln — 3:44,32; 60 m bărbați: 
Andrei Razin și Nikolai lujma- 
nov — ambii în 6,69; 1 500 m fe. 
mei: Lalmuțe Baikauskaite — 
4:08,02.

BASCHET • La Belgrad, în 
meci tur pentru semifinalele 
competiției masculine „Cupa 
Koracl", echipa Real Madrid a 
întrecut cu scorul de 89—82 
(48—49) formația locală Steaua 
Roșie. In cealaltă semifinală, 
formația iugoslavă CIbona Za
greb a învins în deplasare, cu 
scorul de 103—93 (46—51), echipa 
Hapoel Tel Avlv. • La Praga, în 
meci pentru sferturile de finală 
ale „Cupei Campionilor Europeni" 
la feminin, echipa locală Sparta 
a întrecut cu scorul de 77—61 
formația franceză S.F. Versailles. 
In cadrul aceleiași competiții, 
formația sovietică Dinamo No
vosibirsk a dispus pe teren pro. 
priu, cu scorul de 117—81 (59—44), 
de echipa vest-germană Agon 
Dusseldorf.

BOX • In cadrul unei reuni
uni desfășurate la New York, la 
categoria mijlocie, pugilistul 
francez Christophe Tiozzo l-a

învins la puncte pe americanul 
Charles Campbell. în limitele ca
tegoriei semigrea, lrlapdezul 
Chris Reld a cîștlgat prin k.o. 
în repriza a in-a în fața lui 
Doug Kaleza (S.U.A.).

HANDBAL • In ziua a patra 
a Campionatului Mondial mascu
lin (grupa C), ce se desfășoară 
în orașul portughez Guimaraes, 
s-au înregistrat următoarele re
zultate: Portugalia — Luxemburg 
22—12; Turcia — Belgia 21—19; 
Austria — Olanda 18—15.

TENIS • In optimile de fina, 
lă ale turneului de la Lyon, tî- 
nărui jucător senegalez Yaya 
Doumbia a furnizat o surpriză, 
reușind să-l elimine cu 6—7, 6—3, 
6—1 pe francezul Jerome Pottier. 
Argentinianul Eduardo Masso l.a 
învins cu 6—4, 7—5 pe america
nul Scott Davis, iar Kelly Evem- 
den (Noua Zeelandă) a cîștlgat 
cu 6—4, 7—6 partida cu Bill 
Scanlon (S.U.A.).

Anunțarea calendarului 
1988 pentru Formula 1, asu
mată recent de Jean.Marie 
Balestre, președintele fede
rației internaționale de spe
cialitate (F.LÂ.j, a stîmit 
nedumeriri, controverse și 
chiar indignare în lumea 
bolizilor pe 4 roți. Au sur
prins, de pildă, atît numărul 
mare de competiții, 16 Grand 
Prlx-url întinse pe lungimea 
a 8 luni (între 3 aprilie și 13 
noiembrie), cît și faptul că, 
împotriva opiniei plloțllor, 
au fost păstrate în „grafie" 
cîteva circuite (Jerez, Mon
za, Montreal) socotite drept 
primejdioase pentru viața 
celor de la volan, unul sin
gur, cel de Ia Zeltweg (Aus
tria), fiind eliminat. Asigu
rările date de Balestre, „la 
Jerez se va face... Monza 
ne-a încredințat că... Mont- 
realul s-a angajat...", evazive 
și fără termene precise, l-a 
nemulțumit o dată în plus 
pa alergători, fostul campi
on mondial Alain Prost co- 
mentînd, nu fără mîhnlre, 
că „pe traseele respective 
va reîncepe, în 1988, jocul 
cu moartea" I

Dacă unele modificări ale 
regulamentului de participa
re l-au interesat, în mod 
special, pe reprezentanții de 
firme (bunăoară, obligația 
ca, o dată anunțată la C.M., 
o echipă să la startul pînâ 
la sfîrșltul întrecerii, inter
dicția de a înscrie mal mult 
de două mașini într-un Ma

re Premiu etc.), „noutatea" 
privind creșterea numărului 
de mașini admise Intr-o 
cursă sau alta l-a privit di
rect pe piloțl și — ca să fo
losim un eufemism — i-a 
prins pe picior greșit 1 Au
zind că la grila de plecare 
se vor putea alinia, tn 1988 
34 de vehicule („Dacă vor 
fi mal multe, a Informat 
Balestre, vom organiza pre- 
callflcărl"), englezul Nigel 
Mansell aproape că a explo
dat : „Șl așa eram prea 
mulțl 1 Lipsa de experiență 
a unora a cauzat carambo- 
laje și accidente, numai că 
F.I.A. pare surdă șl, In loc 
să reducă numărul partlci- 
panțllor, l-a mărit, dovedind 
din nou cit de puțin o in
teresează punctul de vedere 
al plloțllor I De ani șl ani, 
no! cerem una șl se face e- 
xact pe dos 1“

Intr-un moment in tare 
impasibilă la solicitările 
justificate ale alergătorilor, 
federația internațională își 
vede de drum, un drum al 
profiturilor ta creștere (de 
pe urma sponsorilor, al te
leviziunii etc.), fenomenul 
„Inflației" ta universul ma
șinilor de curse capătă, ia
tă. dimensiuni dramatice, de
termining pînă șl ziarul 
„l’Equipe* să titrezi „Prea 
multă lume la Formula 1" l 
Cine are de cîștlgat de pe 
urma acestei... aglomerații nu 
e greu de imaginat...

Ovidiu IOANIȚOAIA

MADRID (Agerpres). După 22 
de etape, în campionatul Spaniei 
se menține lideră echipa Real 
Madrid, cu 38 puncte, urmată 
de formațiile Atletico Madrid — 
32 puncte șl Real Sociedad — 31 
puncte (un joo mai puțin).

Rezultatele înregistrate în eta

pa a 22-a; Celta Vigo — Athletic 
Bilbao 2—1; Betls Sevilla — Va. 
lencia 2—9; Logrones — Atletico 
Madrid 0—2 (Maroos, J. Salinas); 
F.C. Barcelona — Espanol 3—2 
(Lineker, Schuster —2, respectiv 

Losada, Laurldsen); Murcia — F.C. 
Sevilla 1—0; Real Sociedad — Las

Palmas 3—2; Valladolid — Osa- 
suna 3—0; Real Madrid — Zara
goza 2—1 (Sanchis, F. Llorente, 
respectiv R. Sosa); Sporting Gi- 
jon — Cadiz 3—0.

ROMA (Agerpres). Meciurile 
tur din cadrul sferturilor de fi. 
nală ale „Cupei Italiei" la fot
bal s-au încheiat cu următoare
le rezultate: Torino — Napoli 
1—1; Sampdorla — Ascoli 4—2; 
Avellino — Juventus 1—1; Inter- 
nazionale Milano — Empoli 2—1.
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nikov, multiplu recordman mondial, a T 
avut în 1987 un sezon mai puțin fast .. 
Bl se pregătește. Insă, cu asiduitate si - ■ 
speră ca. în continuare, să obțină rezul- ‘ ■ 
tate de primă mărime, chiar... noi re- ;; 
corduri ! Salnikov este în vîrstă de 29 de .. 
ani • ANUL TRECUT, fostul atlet fran- ■ - 
cez Michel Jazy a suferit un accident ' ’ 
cardiac, dar s-a refăcut si acum este I 
bine. Mai mult, chiar, fostul alergător.......
aleargă zilnic si visează ca tn 1989 să • ■ 
oarticipe la marele concurs de maraton ‘; 
de la New York. deși, cu peste 20 de ’ 
ani în urma el a alergat cel mai mul! < ■ 
intr-o cursă de 10 000 m. „Pentru a mă ■ ■ 
putea prezenta Intr-o stare fizică cores- ’ ’ 
punzătoare anul viitor, la New York, va . ’ 
fi necesar să dau jos cel puțin 10 kilo- ■ ■ 
grame 1“ • CA BOBUL a devenit o ra- • • 
mură a atletismului este fapt ca si do- ;; 
vedlt. avînd în vedere prezenta a nu- .. 
merosi atleti Intre practicant» săi. Ui- 
timul venit se numește Willy Gault 
sprinter de mare valoare (recordul său 
pe 100 m este de 10,10 s In 1982). Gault 
a fost si jucător de fotbal american. In - ■ 
echipa ..Urșilor" din Chicago, iar acum ; ■ 
îsi înoearcă sansa tn bobul de 4 per- ; 
soane al S.U.A.

• LOCALITATEA CANADIANA Sud
bury. gazdă anu] acesta. între 27 și 31 
iulie, a ediției a doua a Campionatelor 
Mondiale de atletism juniori, a mai asi
gurat organizarea. în 1980. a unei com
petiții internaționale de anvergură — Cam
pionatele- Panamericane de juniori, 
prilejul 
nizat si 
juniorii 
prilejul 
se cînte compozițiile în diferite concerte, 
să le fie reprezentate piese etc • DEȘI 
CELE OPT STADIOANE din R.F. Ger
mania pe care vor avea loc cele 15 
jocuri ale turneului final al Campionatu
lui European de fotbal slnt toate cu 
peste 60 000 locuri (cel mal mic: Milners- 
dorferstadion din K»ln are exact 60 00C 
locuri; cel mai mare: Olympiastadion din 
Miinchen are 77 583 locuri). iar gazdele 
slnt recunoscute ca iubitlare ale fotba
lului. totuși organizatorii contează doar 
pe o medie de 45 000 de spectatori I • 
ÎN BASCHETUL argentinian evoluează 
un jucător tnalt de 2.30 m Jorge Gonza
les. Gonzales trebuie să deprindă tehni
ca locului, să-si .formeze" anumite re
flexe. să-si asigure o bună pregătire fi
zică. Deocamdată el a izbutit, intre al
tele. să slăbească de la 180 kg la 160

Cu
C.M. ’88. la Sudbury va fi orga- 
un Festival international pentru., 
lumii. Tineri artiști vor avea 
să expună lucrări de artă, să li

kg, fapt care-i permite să aibă o prezen
tă mai activă în teren • AMERICANUL 
RENALDO NEHEMIAH. recordman mon
dial la HO mg. cu 12,93 s în 1981. după o 
scurtă carieră de fotbalist profesionist a 
revenit anul trecut pe Pista de atletism, 
dar numai după lungi discuții. Reintra-

rea lui n-a avut însă nimic din strălu
cirea de altădată. ..Eu nu m-am reîntors 
pentru a doborî recordul lumii, dar mai pot 
fi încă printre cei mai buni din lume!" 
• PRIMUL PUGILIST campion mondial 
la patru categorii. Thomas Hearns (semi- 
mijlocie — W.B.A. mijlocie 
W.B.C.. semigrea — W.B.C.
— W.B.C.) intenționează să 
si cel de al cincilea titlu: la ____
locie (limita superioară 76,225 kg) crea
tă de I.B.F. si recunoscută actualmente 
si de W.B.A. Campion en titre este sud- 
corceanul Chong Pal Park * FAIMO
SUL ÎNOTĂTOR sovietic Vladimir Sal

2. î.
K6pe 

Brasov> lh 17:42: 
Tanko (Dinamo) 
Șotropa (A.S.A.) 
Cacina ‘ ‘

juniori: 1. B. An- 
) 44:52; 2.

3. S. 
Sprle)

juniori: 
lh 14:21; 
lh 15:21;
lh 18:34; ___ __________
tal (CSS Gheorghen!) _ 
S. Stoian (Dinamo) 45:01: 
Mureșan (Ramira Baia 
45:29; 5 km fete: 1. Daniela Fl- 
limon (CSS Vatra Domei) 13:46;
2. Mlhaela Toc (Tractorul) 14:54;
3. Marla Bucșolu (Steagul Roșu) 
15:13.

E. 
V. 
V (A.s.A.)

mică — 
Si mijlocie 
cucerească 
super mij-

Romeo VILARA
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