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Campionatele atletice pe teren acoperit

O EDIȚIE CALITATIV SUPERIOARĂ
• Noile recorduri, de la Bacâu, se cer confirmate 
în marile întreceri internaționale ale acestui an

Cea de-a doua 
zi a Campionate
lor Republicane 
de atletism pe 
teren acoperit a 
preluat ștafeta 
spectacolului, o- 
ferind perfor
mante de certă 
valoare și dispu
te electrizante.

în prima cate
gorie se înscriu 
noile recorduri 
naționale, purtă
torul de cuvînt 
fiind Liviu Giur- 
gian, care la 60 
mg, după oe și-a 
egalat în serii ve
chiul record (7,62). 
a reușit în finală, 
pe care a domi
nat-o printr-o teh
nică superioară, 
7,53, rezultat de 
rezonanță interna
țională (reoordul 
european de sală: 
7,48). Sperăm că 
acum, în plină 
maturitate sporti
vă, la 26 ani, 
hurdlerul dinamo- 
vist va reuși să 
depășească stadiul 
de finalist al unor 
mari întreceri, 
impunîndu-se în elita probei 
scurte de garduri, primul și 
apropiatul prilej de a confirma 
acest excelent rezultat de la 
Bacău fiind „europenele" de 
sală, de la Budapesta. L-a ta- 
lonat noul șl mai tînărul coleg 
de club Mircea Oaidă, liderul

Săritorul băcăuan de triplu, Mihai . Bran. 
campion cu un rezultat valoros

Foto: Aurel D. NEAGU

tineretului prin cele două suc
cesive recorduri de juniori I: 
8,03 și 7,97. Și venind vorba de 
tineret (să nu uităm că în vară 
va fi a doua ediție a „mondia
lelor" de juniori), să subliniem 
forma promițătoare a brăilen- 
oel Daniela Pleșcari, care, după

NUMEROASE COMPETIȚII DOTATE 
CU „CUPA 16 FEBRUARIE"

recordul stabilit în prima zi la 
400 m, a alergat sub recordul 
juniorilor mari si la 200 m 
(25,68), de două ori: 24,64 și 
24,53, care-i arată marile re- 
surse, și a elevei din Slatina, 
Denisa Zăvelcă (18 ani) — 
2:05,17 la 800 m ; amîndouăim- 
punîndu-se și în compania se
nioarelor.

în a doua categorie intră, în
deosebi, alergările lungi, fina- 
lurile de la 800 și 3 000 m 
(masculin și feminin) ridicând

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag 2-3)

• în organizarea Comisiei 
sport-turism a Consiliului 
Municipal al Sindicatelor Bu
curești, in sala clubului C.P.B. 
s-a desfășurat finala pe Ca
pitală a „Cupei 16 Februarie" 
la tenis de masă, la care au 
participat sportive și sportivi 
din toate sectoarele. După în
treceri spectaculoase, dîrz 
disputate, pe primele locuri 
la fete s-au clasat Ana Halic 
(Sănătatea), Roberta Kraus 
(Spartac) șl Melania Miloși 
(I.M.G.B), iar la băieți, Vir
gil Costea (Trioodava), urmat 
de Mihai Panciu (Mecanică 
Fină) șl Constantin Popescu 
(Spartac). In aoeeași organi
zare au mai avut loc între
ceri la popioe (arena Gloria), 
orientare turistică (pădurea 
Băneasa) și șah (sala I.T.B.), 
primii clasați fiind răsplătiți 
cu diplome șl medalii. (Nico- 
lae TOKACEK. oorep.)
• Sportivii brașoveni s-au 

întrecut in numeroase compe
tiții dotate cu „Cupa 16 Fe
bruarie". La loc de frunte, 
reușitele dispute ale asocia
țiilor sindicale la popice, te
nis de masă șl șah au stabilit 
următorii învingători : Gheor- 
ghița Stochiță (Hidromecanica) 
și Mircea Ban (Flacăra) cu 
229 p.d.. respectiv 241 p.d. la

popice, Liliana Roman (Trac
torul) și Gheorghe Mazilu 
(Flacăra) la tenis de masă, 
Costel Cristea (O.N.T. Brașov) 
la șah. Foarte interesante au 
fost concursurile de patinaj 
viteză organizate pe „artifi
cialul" de sub Tîmpa, al 
U.J.C.M., și rezervate pentru 
două categorii, la fete și bă
ieți, pe distanța de 250 m, cu 
participarea a 116 sportivi. 
Câștigători: Iulia Pap (Școa
la nr. 26) și Sebastian Rusa 
(Șc. nr. 8) la categ. 11—12 ani. 
Emilia Tontsch (Șc. nr. 7) șl 
Marian Burcuș (Șc. nr. 20) la 
categ. 13—14 arii. (Carol 
GRUIA, ooresp.)
• Consiliul Județean al Sindi

catelor. C.J.E.F.S. Maramureș 
și A.S. Motorul Baia Mare au 
organizat, în sala Dacia din 
localitate, o competiție de box 
cu participarea a peste 100 de 
sportivi de la Motorul și Va
gonul Arad, Someșul șl Voin
ța Satu Mare, C.I.L, Sighetu 
Marmațiel, Electrica șl Moto
rul Baia Mare. La sfirșitul 
introoerilor, in prezența unul 
numeros public, câștigătorii — 
la diferite categorii de greu-

(Continuare în pag 2-3)

întrecerile divizionarelor A de baschet

FINAL DE MARE
Sînt mari sanse . ca titlul de 

campioană a tării la baschet 
feminin să fie stabilit abia, de 
meciul direct dintre Voința 
C.S.Ș. 2 București si Universita
tea Cluj-Napoca, din cadrul tur
neului final. Pînă atunci. însă, 
studentele vor treoui să reali
zeze o victorie dublă asupra... 
Voinței în confruntarea care va 
avea loc. sîmbătă si duminică 
în Sala Sporturilor din orașul 
de pe Someș, ceea ce este po
sibil. dar numai cu condiția ca 
formația studențească să evolu
eze la capacitatea maximă. Nu 
este mai puțin adevărat că Vo
ința are posibilitatea de a ob
ține o ..remiză", ceea ce i-ar 
asigura, teoretic, cîștigarea cam
pionatului înaintea turneului 
final. Desigur, această captivan
tă întrecere suscită interesul nu
meroșilor iubitori al sportului

INTERES ÎN DISPUTA FEMININĂ
cu mingea la cos care. în edi
ția 1987—1988 a Diviziei A. au 
avut deseori prilejul să urmă
rească întîlniri spectaculoase, 
în care evoluția scorului si-a 
adus si ea aportul la reușita în
trecerilor.

La băieți, prima etapă a celui 
de al treilea tur a soos în re
lief dorința echipelor cotate cu 
șansa a doua de a se evidenția

UN LOC PE PODIUM, CU SEMNIFICAȚIILE Șl OBLIGAȚIILE LUI 

PENTRU OAMENII SPORTULUI MARAMUREȘEAN

(Continuare in pao 2-3)
Dumitru STĂNCULESCU

De o bună bucată de vreme. 
Maramureșul înseamnă ceva, 
înseamnă tot mai mult (și) în 
perimetrul sportului de per
formanță românesc. Reprezen
tanții săi au urcat, de regulă 
repede, treptele ierarhiilor di
feritelor competiții naționale 
sau internaționale. Pentru ca 
deunăzi, în sala unde avea loc 
Plenara C.J.E.F.S., o seamă de 
trofee să atragă toate privirile. 
Unul mai ales — cel cuvenit 
locului al doilea în întrecerea 
socialistă a județelor pe 1987, 
la sportul de performantă (și 
mai era o cupă impunătoare, cu 
semnificații care nu puteau, 
nici ele, scăpa nimănui: pen
tru poziția a treia în aceeași... 
competiție, dar la activitatea 
sportivă de masă), într-un cla
sament în care întîietatea a re
venit, firește am zice, Bucu- 
reștiului. Un amănunt sugestiv, 
la rîndul său.

Cînd se ajunge la asemenea

Frumoasa stațiune 
montani Păltiniș, 
cu atrăgătoarele ei 
pîrtii de schi si sa
nie. cu mii de iubi
tori ai sporturilor 
da iarnă veniti, în
deosebi la sflrșlt 
de săptămini, pen
tru mișcare în aer 
liber, pentru rela

xare...
Foto: 

Nicolae PROFIR

rezultate — un alt fel de per
formantă. nu-i așa? —, de bu
nă seamă că autorii lor pot 
privi înapoi cu mîndrie. Au 
muncit, adică, cu folos, mult și 
bine, din moment ce totalul de 
1056,54 puncte ce au propulsat 
Maramureșul sportiv pe locul 
al doilea în țară este, mai în- 
tîi de toate, rodul contribuției 
tinerilor din nordicul județ la 
bilanțul de ansamblu al trico
lorilor în *87. Aportul determi
nant l-a avut înotul. Mai exact 
un grup de fete de la C.S.M.Ș. 
(inițiale care, se știe de-acum, 
înseamnă, în fapt, un model 
de colaborare între două uni
tăți, in speță Clubul Sportiv 
Municipal și Clubul Sportiv 
Școlar 1 din Baia Mare). în 
fruntea harnicelor eleve din 
secția coordonată de antreno
rul emerit Gheorghe Dimeca 
s-a aflat Noemi Lung, prima 
noastră campioană europeană, 
protagonistă a Universiadei de 

la Zagreb. A secundat-o Stela 
Pura, afirmări internaționale 
„semnînd" 'șl Andreea Sighiar- 
to, Eniko Palencsar, Ramona 
Terșanschi, Bianca Muller. Iar 
maramureșenii repetă, în răs
timp, că Anca Pătrășcoiu, cea 
dinții medaliată olimpică a na- 
tației de la noi, a plecat tot 
de pe aceste meleaguri... Au 
fost apoi popicarii, oamenii a- 
ceștia modești și evident do
tați, dat fiind faptul că ei au 
adus Cupa Campionilor Euro
peni la Baia Mare chiar dacă 
nu dispun de o sală corespun
zătoare (ceea ce nu înseamnă 
defel că nu e nevoie urgentă 
de așa ceva !). După mai mulți 
ani, gimnastica de aici a rein
trat în circuitul internațional. 
Deocamdată, prin Mirela Paș-

Geo RAEȚCHI
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Ștefania Borș (Voința) și Gabriela Kiss (>, V“). cu mingea, două 
din jucătoarele de bază ale candidatelor la titlul de campioană 
a tării Foto: Aurel D. NEAGU

PRIMUL CONCURS DIN CADRUL 
„CUPEI FEDERAȚIEI" LA TENIS

Florentina Curpene (TCIM 
Brașov) și Marius Comănescu 
(Dinamo Buc.) sînt dșr.igăto- 
rii primului concurs ăl anu
lui, din cadrul circuitului 
F.R. Tenis. Pe ansamblu, 
favoriții s-au impus, dar prin- 
tr-un joc defensiv, care nu se 
„cerea" pe suprafața rapidă a 
sălii din Tîrgoviște.

în finala masculină, Comă
nescu s-a impus relativ ușor 
în fața lui Adrian Popovici 
(Steaua), într-o finală fără 
istoric, practicînd un joc mai 

bun și cu lovituri mai preci
se și realizînd 5 break-uri. 
Scor final : Comănescu — 
Popovici 6—2, 6—4.

La feminin. Florentina Cur
pene, favorita nr. 1, a în
vins-o pe dinamovista bucu- 
reșteancă Teodora Tache 
(nr. 2) cu 6—2, 7—5. Meciul 
a fost mult mai disputat de- 
cît. cel masculin. Curpene cîș- 
țigînd pe merit, în urma unui 
joc complet, în care venirile 
la fileu au fost ...hotărîtoare.

Rezultate tehnice, mascu
lin, semifinale : Comănescu
— Daniel Dobre (Steaua)
6—3, 6—4 ; Popovici — Da
niei Dragu (C.S.S. 2 Pctro- 
mar Constanța) 6—4, 7—6 ;
sferturi s. Comănescu — Lu
cian Vespan (Victoria CCIAG) 
6—0, 6—4 ; Popovici — Răz- 
van Constantinescu (Victoria 
CCIAG) 6—4, 7—6 ; Dobre — 
loan Florin (Progresul) 6—2, 
6—3 ; Dragu — Cornel Ena- 
che (Steaua) 6—2. 6—1 ; fe
minin, semifinale : Curpene
— Daniela Tvana (Steaua)
6—1, 7—6 ; Tache — Monica 
Pecheanu (Dinamo) 6—2, 
6—4 ; sferturi : Curpene — 
Veneția Șchiopu (Dinamo) 
6—2, 6—1 ; Tache — Izabela 
Martin (Politehnica Bucu
rești) 4—6, 7—6, 6—4 ; Pechea
nu — Claudia Neacșu (Steaua) 
6—2, 6—2 ; Ivana — Mirela 
Buciu (Steaua) 6—0. 4—6.
6—4.

Ion TUDOR, coreep.



Dinamovîada de schi O noua reușită pe planul popularize

0 FRUMOASĂ (OMPtli|iE SPORTIVA DE MASA
Zilele trecute, la mijloc de 

februarie nu prea darnic în ză
padă de astă-dată (dar... absen
ța acesteia nu s-a făcut mai de
fel simțită datorită strădaniei 
merituoșilor organizatori: I. J. 
Su.eava al M.I.. in colaborare 
cu C.O.E.F.S. Vatra Domei, și 
beneficiind de sprijinul orga
nelor locale de partid și de 
stat), pe meleagurile dornene 
și-au dat întîlnire cei mai buni 
schiori din asociațiile sportive 
ale Ministerului de Interne pen
tru desemnarea campionilor 
Dinamoviadei de schi pe țară, 
întrecere de amploare inclusă 
în cadrul etapei de iarnă a 
„Daciadei" și desfășurată sub 
conducerea și îndrumarea Con
siliului politic al M.I.

Pe foile de concurs ale edi
ției a Xl-a a tradiționalei com
petiții au fost înscriși peste 200 
de sportivi, ceea ce spune des
tul de mult despre interesul 
major acordat „Dinamoviadei 
albie" de către cadre, elevi Și 
militari în termen din unitățile 
ministerului. Amintind de ex
celenta organizare care a con
tribuit la frumoasa reușită a 
acestei manifestări sportive de 
masă, trebuie, totuși, să adău
găm că Dinamovîada a bene
ficiat de pîrtiile bine pregătite 
(de către laboriosul corp de 37 
arbitri din localitate) de pe 
Dealul Negru (în zona „Tele- 
scaun", unde mantia albă a re
zistat cu brio razelor bogate de 
soare) pentru „alpine" și de pe 
Dealul Runc pentru fond. 
«Noua întîlnire a pasionalilor 
schiului a constituit un exce
lent prilej de evidențiere a în
demânării concurenților, a mă
iestriei lor tehnice, a curajului 
și dîrzenîei — calități morale și 
de voință atît de necesare înde
plinirii sarcinilor ce le sînt în- 
credințaie", ne spunea Ion Cor- 
neschi, secretarul Comitetului 
Orășenesc; de partid Vatra Dor- 
nei.

De-a lungul celor trei zile de 
antrenante dispute (la slalom 
special și uriaș, la fond 5 km și 
ștafetă 3X5 km), am avut oca
zia să urmărim pe rapidele pîr- 
tii (îndeajuns de înghețate, în
să, pentru a mări gradul de di
ficultate al concursului!) .con
fruntări ce au reliefat dorința 
majorității celor prezenți la 
start de a se situa pe un loc cit 
mai bun și, mai ales, pe podiu

mul de premiere. Astfel, pîr
tiile de slalom au „suportat" 
fără probleme trecerile „ca ful
gerul" printre porți ale favo- 
riților (precum D. Lupu, V. 
Trofin, Gii. Siniinescu și mili
tarul în iar.men I. Hosu) ori ale 
outsiderilor (V. Baciu și M. 
Ilînceanu). O surpriză care 
de-acum nu mai este... surpri
ză: clasarea pe locul secund, 
atît la „special", cît și la 
„uriaș", a... Liei Samoilă, parti
cipantă în întrecerea masculi
nă! Un farmec deosebit (dato
rat, firește, și minunatului de
cor hibernal) a avut concursul 
la fond 5 km, în care „marato- 
niștii" zăpezii s-au Întrecut pe 
ei înșiși (îndeosebi M. Moldo
van, D. Bazic, V, Dobrin și 
FI. Borota, campionii categori
ilor respective). Cîteva fru
moase cuvinte se cuvin și fon- 
distului timișorean Dorin Epu
re, care, cu doar o zi de pregă
tire în Vatra Dornei (alergînd 
într-un singur antrenament mai 
bine de... 30 km.!), a devenit vi- 
eecampion al cadrelor, atrăgin- 
du-și simpatia numeroasei a- 
sistențe. Dar, oare, am putea 
omite prezența în competiție, 
alături de cei mai tineri, îrice- 
pînd cu vîrsta de 19 ani, a „ve
teranilor" Dinamoviadei, Ion 
Runceanu (al patrulea la fond!) 
ți Vasile Supeală, ajunși la 
cîte... 54 de ani?

REZULTATE TEHNICE: Indivi
dual, cadre peste 35 de ani —

slalom special: 1. D. Lupu (Pom
pierul), 2. O. Pancescu (Satu 
Mare), 3. V. Dobra (Hunedoara); 
slalom uriaș: 1. D. Lupu, 2. I. 
Anastasescu (Dinamo I Bucu
rești), 3. P. Boldi (CTS); fond 5 
km: 1. M. Moldovan (Mureș), 2. 
V. Voina (Botoșani), 3. V. Pop 
(CTS). Cadre sub 35 de ani (In
spectorate județene + aite uni
tăți), slalom special : 1. V. Baciu 
(Dinamo I București), 2. Lia Sa- 
moiiă (Suceava), 3. P. Runean 
(Harghita): slalom uriaș: .1. M. 
Hinceanu (Suceava), 2. Lia Sa
moilă, 3. M. Moraru (Reșița); 
fond 5 km: 1. D. Bazic (Sucea
va), 2. D. Epure (Timiș), 3. Gh. 
Ungur’eanu (Covasna). Cadre sub 
35 de ani (trupe M.I.), slalom 
special: 1. V. Trofin (CTS 2), 2. 
Gh. Rîstei (CTS 3), 3. L. Vilcan 
(CTS 2); slalom uriaș: 1. Gh. Si- 
minescu (Pompierul 2), 2. V. Tro
fin, 3. N. Enache (Pompierul 1) ; 
fond 5 km: 1. V. Dobrin (CTS 3). 
2. S. Mălușelu (CTS 1), 3. I. 
Celmare (Pompierul 1). Elevi + 
militari in termen, slalom spe
cial: 1. I. Hosu (CTS 3), 2 I. 
Cirje (CTS 1), 3. Gh. Csaba 
(Pompierul 1) ; slalom uriaș : 1.
1. Hosu, 2. Gh. Csaba, 3. I. Cirje; 
fond 5 km: 1. FI. Borota (CTS 3),
2. FI. Polgar (Pompierul 1). 3.
Gh. Neculoiu (CTS 3); ștafeta 
3X5 km : 1. CTS 3, 2. Pompierul
1, 3. CTS 2.

Echipe, cadre (Inspectorate ju
dețene -j- alte unități): 1. Reșița,
2. Brașov, 3. Suceava și Timiș ; 
cadre (trupe M.L): 1. CTS 2, 2. 
CTS 3, 3. Pompierul 1 ; elevi + 
militari in termen: 1. CTS 3, 2. 
Pompierul 1, 3. Pompierul 2.

MARCEL POPESCU

Un nvu start in întrecerea fondistilor... Foto: S. LUCACI

EDIȚIA JUBILIARĂ A FESTIVALUL
Ton

@ Peste 150 de participant la ediția de iarnă @ Lecții 
demonstrative pentru începători 0 O „casc a șahului" m. 

la Rm. Vîlcea Miu ............................................... .......... .................................—— ------------- Tur
Sportul minții își atestă 

popularitatea sa în vertiginoa
să creștere. O dovadă de dată 
recentă: Festivalul șahului vîl- 
cean, acum ajuns Ia ediția ju
biliară, a X-a. Gazdă, ca de 
obicei, în ultimii ani, Comple
xul hotelier Căeiulata-Cozia. 
Mai bine de 150 de partieipanți 
din țară și de peste hotare au 
ținut să marcheze, printr-o 
comportare peste așteptări, 
acest moment jubiliar, în timp 
ce alte cîteva sute de specta
tori, din localitate, din județ 
și din țară, au urmărit turne
ele, nu mai puțin de 6, pe ca
tegorii valorice. Printre ei — 
ceea ce trebuie să rețină aten
ția — foarte multi elevi pre
cum și studenți afla ți in... mi- 
crovacanța de iarnă.

Devenită tradițională, aceas
tă întrecere și-a păstrat... tra
diția și în privința organizării, 
rod al colaborării dintre iniția
tori — C.J.E.F.S. Vîlcea, prin 
comisia de specialitate și Fe
derația Română ie Șah. eu con
cursul O.J.T. Vîlcea, al condu
cerii stațiunii (director, M. 
Sandu) și al directorului Com
plexului balnear, dr. Eugeniu 
Lungulescu, el însuși șahist și 
arbitru internațional. „Ne-am 
străduit să dovedim că șahul 
și-a statornicit, în județul nos
tru, un climat dintre cele mai 
propice unei continue dezvol
tări", ținea să sublinieze pre
ședintele C.J.E.F.S. Vilcea, Ion 
Iorgu. Iar prof. C. Rădulescu, 
președintele comisiei județene 
dc resort, a oomipletat această 
idee : „De bună seamă, cu spri
jinul organlelor locale de partid 
și de stat, al tuturor acelora, 
oameni ai muncii și foarte 
mulți părinți, care apreciază va
loarea educaliv-formativă a 
șahului pentru tinerele geneta- 
ții". Mai trebuie amintit fap
tul că la reușita acestei ediții 
jubiliare și-au adus contribu
ția cîțiva dintre șahiștii frun
tași ai țării, printre care M. 
Pavlov și D. Savin, prin lecții 
speciale cu cei mai mici ju
cători, precum și comisia jude-

țeană de arbitri (președinte, dr. 
Doru Bota), prin oficierea eu 
brio, alături de delegații fe
derației, la toate partidele.

în concluzie, ediția a X-a, de 
iarnă, a Festivalului șahist vîl- 
cean a răspuns integral obiecti
vului propus, acela de a asigura 
continuitate activității competi- 
ționale, în principal și. în plan 
național, de a descoperi noi 
valori în performanță. O ac
țiune care va fi urmată. în va
ră (în luna iulie), de cealaltă 
ediție jubiliară, de obicei la di
mensiuni și mai spectaculoase, 
dat fiind faptul că un eșalon 
important de partieipanți. cel 
al elevilor, se află în plină va
canță.

Să consemnăm, în rândurile 
care urmează, și numele șa
hiștilor care au urcat pe po
dium. La open-ul internațional: 
feminin, 1. Otilia Ionescu 
(C.S.Ș. 1 Buc) 7,5 p. 2. Dana
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Dl ASTĂ7I, „CUPA C.S
IA IIANDBAI i

ÎNTRECERILE
(Urmare din pag. 1)

în compania favoritelor, ceea ce 
le-a reușit în mare măsură, deși 
rezultatele nu le-au fost favo
rabile. Cît privește lupta pentru 
titlu, ea răm.îne să se dea doar 
între Steaua și Dinamo Bucu
rești, meciurile directe (12 si 
13 martie. 16 si 17 aprilie. 23 a- 
prilie) urmând să desemneze 
campioana.

SALA RAPID, SUSPENDATĂ
In urma analizei efectuate, pe 

baza documentelor oficiale pre
zentate de Colegiul central al 
arbitrilor, precum si a discuți
ilor Purtate. Biroul F.R. Bas
chet a hotărât :

— jocul feminin Rapid — 
Politehnica București, din ziua 
de 6 februarie, întrerupt în min. 
31 din cauza organizatorilor 
(care nu au asigurat, prin per
soane oficiale ale clubului și 
oameni de ordine, buna desfă
șurare a meciului respectiv), se 
omologhează cu rezultatul de 
2—0 în favoarea echipei Poli
tehnica ;

— sala de jocuri sportive Ra
pid se suspendă pe o perioadă 
de trei luni (cu începere de la 
6 februarie) pentru meciurile 
de baschet (masculine si femi
nine) din cadrul campionatelor 
republicane; în această perioa-

DE BASCHET
dă. formațiile C.S. Rapid vor 
susține jocurile. în calitate de 
gazde. în altă sală (<>- 
mologată de F.R.B.) din muni- 
cipiul București.

„CUPA ZIRIDAVA"
Șase echipe si-au disputat e- 

diția a Vl-a a ..Cupei Ziridava", 
competiție de baschet rezervată 
junioarelor IU, adică cele care 
anul trecut mai concurau la în
trecerile de mi.nibaschet. Sala 
„Decebal", din Arad, a asigurat 
condiții bune participantelor, 
dintre care cea mai bună s-a 
dovedit prima echipă a C.S.Ș. 
Constructorul Arad, urmată în 
clasament de: 2. C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca, 3. C.S.Ș. Construc
torul II Arad. Au mai luat 
parte C.S.Ș. 2 Oradea, C.S.Ș. 
Salonta si C.S.Ș. Politehnica Ti
mișoara. Au fost răsplătite cu 
premii speciale: Ecaterina Fo- 
dor (Cluj-Napoca) — locul I în 
clasamentul cosgeterelor. cu 
154 p marcate; Monica Broșov- 
schi (Arad) — cea mai tehnică 
jucătoare (a realizat și 14 'arun
cări de 3 puncte!), Andreea Ște- 
fănic (Arad) — cea mai Înaltă 
jucătoare — 1,80 m. O mențiu
ne pentru profesorul Constantin 
Wiinsch, antrenorul echipelor 
clasate pe locurile 1 și 3 Si al 
celor două jucătoare arădene 
premiate.

CLASAMENTELE DIVIZIEI A 
MASCULIN

1. Steaua 22 20 2 2288:1823 42
2. Din. Buc. 22 20 2 2134:1724 42
3. ICED 22 9 13 1938:2067 31
4. Dinamo Or. 22 9 13 1935:1959 31
5. Răpiți Buc.* 22 6 16 1694:1987 27
6. Acad. Mii. 22 2 20 1657 :2086 24

7. Balanța Sb. 22 16 6 2102:1852 38
8. Farul C-ța 22 12 10 2024:1976 34
9. RAxMIRA 22 10 12 1998:2029 32

10. C.S.U. Bv. 22 10 12 2049:2187 32
11. ELBA Tm.ș. 20 10 10 1788:1747 30
12. Polit. Iași 20 6 14 1768 :1938 26

FEMININ

• Echipe penalizate
• MECIUL masculin Politeh

nica C.S.U. Unirea Iași — ELBA 
Timișoara se va disputa In o 
dată ce va fi stabilită ulterior.
• DUBLA întîlnire Steaua — 

Rapid (etapa a XH-a) _se va des
fășura miercuri (ora 18.30) și joi 
(ora 10) în sala Construcția 
I.C.E.D. ; de asemenea a fost re- 
programat meciul Steaua — Di
namo Oradea (etapa a XIH-a) 
pentru zilele de 2 și 3 martie.

1. Voința Buc. 38 29 9 2719:2579 67
2. „U“ Cj.-N. 38 10 3193:2671 66
3. Chimistul 38 25 13 2773:2639 63
4. Olimpia B. 38 20 18 2765:1665 58
5. Rapid Buc.* 38 7 31 2432:2814 44
6. Polit. Buc. 38 5 33 2282:275€ 43

7. Voința Bv. 38 29 9 3205:2575 67
8. Mobila S.M. 38 21 17 2637 :2794 59
9. Com. Tg. M. 38 18 20 2785:2869 56

10. Met. Sal. 38 16 22 2764:2936 54
11. „Poli" Tmș. 38 15 23 2826:2887 53
12. CSU PI. * 38 15 23 2703:2869 53

TURNEELE FINALE LA FETE
S-a stabilit ca turneele finale 

ale Campionatului Național fe-

minin să se dispute astfel — 
grupa valorică 1—4 : 26—28 fe
bruarie, la Satu Mane; grupa 
5—8: 29 februarie — 2 martie, 
la Cluj-Napoca; grupa 9—12: 
3—5 martie, la Arad.

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

Magdalena Jerebie (Voința 
Brașov) cu 984 p (sâmbătă și 
duminică. 63 p). și Virgil Băi- 
ceanu (Farul) cu 663 p (97 p 
în etapa a Xl-a) sînt liderii 
autoritari ai „Trofeului Spor
tul" pentru eficacitate.

Clubul Sportiv Școlar nr. 2, 
în oolaborare cu C.M.E.F.S. 
București, organizează tradi
ționalul turneu internațional 
de handbal rezervat junioare
lor, ajuns la a Xl-a ediție. 
Timp de trei zile, începînd de 
astăzi, în sălile Rapid și Flo- 
reasca, de la ora 2, își vor mă
sura forțele 12 echipe, dintre 
care trei sînt invitate de pes
te hotare : A.S.Z. Wroclaw. 
E.S.T. Berlin și Spartacus Bu
dapesta. Acestora li se adau
gă două formații ale clubu
lui organizator, precum și 
fruntașele seriilor campiona
tului național al junioarelor, 
«cluburile sportive școlare din 
Brașov, Craiova, Sibiu, Galați, 
Iași, Făgăraș și C.S.Ș. 5 Ra
pid din Capitală,

Așadar, iubitorii handbalu
lui vor vedea la lucru cele 
mai bune echipe de junioare 
din țară, alături de trei re
prezentante ale unor țări în 
care handbalul juvenil este la 
înalte oote valorice. O nouta
te pentru desfășurarea acestui 
turneu : jocurile vor avea loc 
pe durata a două reprize a 
cite 20 de minute (în edițiile 
anterioare se juca 2 X 10 mi
nute). Intr-o discuție avută cu 
principalul animator al aces
tei întreceri handbalistice, 
prof. Nicolae Petrică, directo
rul clubului organizator. a- 
cesta ne spunea : „Turneul
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LA CĂDEREA CORTINEI

ANUNȚA
In ziua de 23 februarie 1988, orele 10, 

vinde prin licitație publică autoturisme de 
diferite mărci, disponibilizate prin Decre
tul 277/1979.

Licitația se ține în sala I.D.M.S. din 
București, Bd. Magheru nr. 6—8, etaj V, 
camera 17, sector 1.

La licitație poate participa orice per
soană care consemnează la C.E.C. o ga
ranție de 10% din prețul de începere a 
licitației autoturismului.

Autoturismele se vînd cu plata inte
grală.

Dosarele de stare tehnică a autoturis
melor pot fi consultate la întreprinderea 
deținătoare.

I. D. M. S Listele cu caracteristicile, prețurile de 
începere a licitației, precum și adresele 
unde pot fi văzute autoturismele, sînt afi
șate la următoarele magazine auto-moto- 
velo-sport ale I.D.M.S. din:
•

1

Șos. Mihai Bravu 47—49, bl. P. 16, 
sector 2 ;
Șos. Pantelimon nr. 312, sector 
Șos. Colentina, bl. 64, sector 2 ;
Bd. Magheru nr. 22,
Mag. Sport-Turism, 
53, sector 2 ;
Bd. Nicolae Bălcescu
Mag. auto din str. Valea Cascadelor 
nr. 24, sector 6.

Informații suplimentare la tel. 11.39.50 
— int. 193.

sector 1 ; 
str. Socului

nr. 36, sector

2;

nr.

1 ;

A

Reuniunea din 7 februarie, ul
tima din cadrul sezonului de 
iarnă, a oferit un spectacol hi
pic de calitate, formația eviden
țiată fiind aceea a lui M. Ște- 
fănescu, care se pare că în a- 
cest an vrea să joace un rol 
important în lupta pentru titlul 
de campion, alături de G. Tă- 
nase și N. Nicolae. Formația 
antrenorului M. Ștefănescu a 
cucerit trei victorii, eu Sebeșel, 
Sugativa și Vulturaș, toți pre- 
zentind o formă de zile mari. 
Două dintre aceste victorii au 
fost realizate de tânărul ap pr an
ti V. Niță, care s-a întrecut pe 
sine în arta conducerii. D. To- 
duță, care în alțl ani se afla 
prin coada clasamentului a re
ușit dan nou două victorii, cu 
Sipică, în principala cursă a zi
lei, șl cu Stimat, a cărui formă 
merită evidențiată. Vicecamplo- 
nul anului 1987, N. Nicolae, și-a 
înscris și el numele pe lista În
vingătorilor, realizând cu Tufă- 
nela o excelentă cursă de do
zare a efortului ; ea a acordat 
avantaje ce mergeau pînă la 
140 die metri, dar N. Nicolae 
n-u s-a descurajat, lansând un 
atac decisiv pe ultima sută de 
metri, în aplauzele publicului. 
Au mal învins : Satim (P. Ena- 
ehe reușind astfel prima Iul 
victorie din acest an) și Horni- 
ța (V.D. Mihai fiind același dri
ver valoros cu care ne-am o-

HIPISM
primul lider, urmat de M. Ște
fănescu, cu 5 victorii, apoi de 
un grup din care remarcăm pe 
N. Nicolae, T. Marinescu, _C. 
Dumitrescu, D. Toduță șl'alții, 
cu cîte 4 victorii. Mai slabă in 
acest început de an este evolu
ția formațiilor V. Pătrașcu și G. 
Suditu, care ou două și, respec
tiv, o victorie, ocupă ultimele 
locuri. Iată însă și situația la 
celelalte categorii : la ajutori de 
antrenori, V. Popa și N. Simlon 
au cite două vtotoril, La stagiari 
V. Mihai este lidier autoritar cu 
trei Victorii, iar la apprantl în 
frunte se află C. Cîrstea, cu trei 
victorii.

A. MOSCU

--------- -— e

bișnuiit).
După acest 

competițional, 
activitatea s-a

început de an 
eu 5 reuniuni, 

întrerupt pînă la
15 martie. Refleetînd asupra re
uniunilor consumate, anticipăm 
că lupta pentru titlurile de 
campioni va fi în 1988 mult mai
strînsă, numeroși antrenori, dri
ver! și apprantl cancMind la
invidiatele titluri. Cu cele șase 
victorii obținute, G, Tănase este

ADMINISTRAȚIA DE
CÂȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 10 FEBRUARIE 
1988. Categoria 1 : 2 variante 25% 
a 31.421 lei ; cat. 2 : 5 variante 
25% a 10.182 lei ; cat. 3 : 12,50 a 
4.073 lei ; cat. 4 : 75,00 a 679 lei ; 
cat. 5 : 185,50 a 274 lei ; cat. X ■: 
202,25 a 252 Iei ; cat. Z : 3.988,75 
a 100 led.

Participant Ojog Pavel din 
Bacău și loanid Teodor din 
Constanța au eîștiigat fiecare, 
suma de 31.421 Iei în numerar.

• Așa cum am mal anunțat, 
săptămina aceasta trezește aten
ția iubitorilor de competiții spor- (
tive, precum și iubitorilor de 
Pronoexpres, prin organizarea, 1
în ziua de miercuri, 17 februar j
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Cum rezulta și din’.r-un 
ticol anterior, apărut 
ceasta rubrică, 
purtate 
depind, 
modul 
tehnioe 
tribuindu-le rolurile în funcție 
de calitățile lor individuale. 
Fotbaliștii deosebindu-se in
tre ei, prin talent, gabarit, 
temperament, caracter, preto- 
tiDul stoperului de marcaj (la 
un bun nivel valoric, firește) 
este, în momentul de față, 
Bumbescu, al liberoului — Be- 
lodedici, al aripei de explo
zie — Lăcătuș, al vîrfului de 
atac din categoria „buldozere
lor" — Cămătarii, iar al omu
lui de gol recrutat din așa- 
zisa specie a „felinelor" — 
Pițurcă.

Cînd posezi asemenea jucă
tori cu profil bine conturat, e 
păcat să-i pui să joace altce
va și, în acest sens, al repar
tizărilor judicioase in foinia- 
ție — pe principiul „omul po
trivit, la locul potrivit", tre
buie înțeleasă specializarea pe 
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prinde în 
trei linii : 
înaintași.

Mdrgînd 
me cu diferențierea 
chiar în. cadrul aceleiași linii, 
simțind deci nevoia unei șl 
mai stricte specializări — în 
folosul unui randament sporit 
al ansamblului — tehnicienii 
fotbalului italian, de exemplu, 
au termeni 
mijlocașul de mare 
(macatonista) pentru cel care 
coordonează în principal (re- 
gista), pentru „închizător" 
(della dizesa) ca șl pentru 
rtpa-falsă (raezzalla).

Aproape întotdeauna (de 
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REZULTATE TEHNICE :
Feminin — (im: Mihaela Po- 

găceanu (Rapid) 7,43, Marieta 
Ucu (Metalul Hunedoara) și 
Ramona Steici (Steaua) 7,48, ul
tima — campioană de tineret ; 
200 m : Iolanda Oanță (Rapid) 
24,37, Daniela Pleșcan (C.S. Bră- 

tlneret, 
24,75 ;

(„Poli" 
Chici u 

2:04,67 —
Denisa Zăvelcă 

Slatina) 2:05,17 ; 
Beșliu (St. CFR

Ha) 24,53 — campioană 
Marinela Lazăr (Rapid) 
SJiO m : Maria Costencu 
Tim.) 2:04,15, Tudorița 
(Olimpia Slobozia) ‘ ’ 
camp. tin., ~ 
(C.S.S. Voința 
3000 m : lulia
Bc.) 9:13,02, Violeta Beclea (CSM 
Suc.) 9:15,36, Elena Fidatov (țîSM 
Delta Tulcea) 9:18,08, lulia Ne- 

9:22,63 —
Delta Tulcea) 9 :l®,08, 
gură (St. 
camp. tin.

Masculin
(Minerul 
Schromm 
(Constr. Arad) 
(Dinamo) 6,94 
200 m : V. Chiriac 22,37 — camp, 
tin., V. Suciu (Constr. Arad)
22.96, C. Popescu (Dinamo) 23,16; 
400 ----------- -■ -----
C.
B.
800
Sev.) 1:55,32. P. Drăgolescu (Jiul 
Petr.) 1:55,36, “ ----
Buc.) 1 :55,52 ■ 
m : C. Gavrilă 
3:47,44 — eamp, 
iescu 3:47,52, I. 
3:48,77 ; 3000 m
(Dinamo) 8:09,07,
C. Gavrilă 8:09,98 — camp. tin. ; 
GO mg : L. Giurgian (Dinarno) 
7,53, G. Borol (Steaua) 7,80, L. 
Vlad (Farul) 7,97, M. Oaidă (Di
namo) 7,97 — camp. tin. ; 5 km. 
marș — c. Șofran (PTT Buc.)

CFR Bc.)

I.
6.93.

FI.
V.

— 60 m :
Cl. Mușc.) 
(Rapid), ~ 

6,93, 
- câmp.

Nagy 
, I. 

Florea 
Chiriac 

tin. ;

m : M. Rădos (Dinamo) 49.83, 
Popescu 50,42 — camp, tin., 
Dumici (Fl. R. Buc.) 50.99 ; 
ni : C. Albină (CSM Dr. T.

G. Filip (Fl. R.
• camp. tin. ; 1500 
- (CSM Pitești) 

tin., P. Drăgo- 
Elena (Steaua) 
: M. Martinaș 
I. Elena 8:09.69,
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tare și însemnate sume de bani, 
de valori fixe și variabile. Reți
neți, Insă, că NUMAI ASTĂZI 
vă mal puteți procura bilete cu 
numerele favorite la această 
tragere, oare vă va răsplăti pe 
măsura așteptărilor I

• Anunțăm pe iubitori! siste
mului PRONOSPORT că, din 
cauza masivei participări la con
cursul de duminică, 14 februa
rie, omologarea cîștlgurilor la 
concursul respectiv se amină 
pentru vineri, 1® februarie. Ca 
atare, rezultatele omologării vor 
fi date publicității — Inclusiv 
prin rubrica de față — sîmbâtă, 
20 februarie.

, fiFOffr PE MĂSURĂ
și a altor fotbaliști), dar mai 
ales acum cînd dinamica jo
cului a sporit în mod consi
derabil, în aceiași timp cu ju
cătorul specializat a coexistat 
și cel de tipul polivalent, ale 
cărui calități individuale îi 
permit să etaleze, constant șl 
pe zone mai mari de teren, un 
registru tehnico-tactic mai 
variat. Așa cum o fac. astăzi, 
Hagi, Rednic, Bălăci, Țicleanu 
(în ultimul timp maratonista. 
dar și regista) ■ s.a.. jucători

-»

Pe teme 
actuale

prețui ți de antrenorii lor și 
prin faptul că ei pot ti miș- 
cați, manevrați ‘ 
echipă, potrivit 
le de moment 
determinate de 
tăți, suspendări, 
le vizavi de un 
ner de întrecere.

Deși diferiți ca profil, 
jucătorii specializați, și 
de nuanță polivalentă sînt 
dispensabili echipelor lor. 
care și unii și ceilalți (în con
dițiile fotbalului actual, com
petitivi prin importanța acor
dată în mod egal momente
lor fundamentale ale jocului, 
de apărare și 
plinesc norma

Un efort în 
însă cu folos 
ansamblu, dar 
ti’u jucătorul specializat, 
mărindu-și zona de 
devine un fotbalist 
in stare să slujească, deopo
trivă, defensiva și ofensiva. 
Cazul lui Iovan, Ncgrilă, Slă- 
neșcu, Eduard, Varga 
tehnica Timișoara) ș.a„ 
temporar. se transformă cHn- 
tr-un fundaș lateral mtr-o a-

ripă veritabilă ; dar și al ex
tremelor de tipul 'ui Lăcătuș. 
Țiră, Șoiman, Dorel Zamfir. 
Geolgău ș.a., care nu pregetă 
să-și urmărească adversarul 
direct pînă în „16“-le propriu.

Fotbalul de astăzi, al jucă
torilor specializați, bivalentl 
sau polivalenți, nu încape 
discuție, este mai dinamic și 
mai spectaculos decît cel 
practicat cu ani în urmă. Com
plexitatea la oare a ajuns, 
prin funcții sporite, prin ro
luri multiple, îl fac însă mult 
mai pretențios, impunând o 
pregătire metodică >i con
tinuă. Se supun unor aseme
nea „comandamente" a.e fot
balului actual echipele 
ponente ale eșaloanelor 
performanță ? Doar o 
dintre ele. Restul (în
măsură, datornicele toamnei) 
au trecut, prematur, de la u- 
til la plăcut, de la halteră la. 
minge. Omițînd — de ce 
oare? — că în felul acesta le 
va fi mai greu pentru primă
vara care bate la ușă. cînd, 
așa este în fotbal, se vor nu
măra mai atent... punctele.

Sfîrșit de săptămî aă... Sta
dionul Portul, vestiarul for
mației F.C. Constanța, care se 
echipează pentru meciul ami
cal cu Rapid București. Gaz
dele. dar 
peste tot 
dunat în 
timpului 
iubitori ai fotbalului, 
treținem pînă la primul fluier 
de arbitru cu Ion Zahiu. 
golge»crul seriei I. „De citi 
ani 
hiu T 
gratuit, 
tință

și oaspeții, îndrăgiți 
unde circulă, au a- 
tribune, în pofida 

rece, circa 10.000 de 
Ne în-

1970, 
uiți, 
Bibi

Ion
I.

la F.C. Constanta, 
îl întrebăm, nu 

cl în deplină cunoș- 
de cauză...
De cînd mă știu. Din 
cînd. la 10 ani neîrhpli- 
jucam la pitici. Ia 
Smărăndescu...

?îpoi 7
Am
Titi

Za- 
așa.

nea

oom- 
de 

parte 
bună

lui 
am 
nea

jucat în echipa 
Maneș, după care
nea Biikossi, la 
apoi iar la nea Ma

în formule de 
cu necesități- 

ale acesteia, 
indisnonibili- 

tactici specia- 
anume parte-

si 
cei 
in- 
în

de atac) înde- 
dublă.
plus, cheltuit 
pentru întregul 
mai ales pon

oare, 
acțiune, 

bivalent.

(PoJi-
care,

20:55,32, I. Păun 21:02,00, Gh. 
Radu 21:09,16 Metalul
Plop.), I. Olaru (Mușc. Cl.'Musc.) 
21:53,40 — camp. tin. ; prăjină : 
R. Enescu (Steaua) 5.00 m, M. 
Ni-țu (Prahova CSS PI.) 4,40 m, 
B. Tudor (Rapid) 4,30 m — câmp, 
tin. ; triplusalt ; M. Bran (St. 
CFR Bc.) 13,88 m, L. Sfia (Vo
ința Buc.) 16,84 m, M. Ene (Fa
rul) 16,56 m, Cr. Jacotă (Steaua) 
15,97 m — camp. tin. ; lungime : 
L. Sfia 7,59 m, L. Bolț 7,49 m, 
T. Szabo 7,45 m (ambii Steaua), 
D. Rotariu (CSM Iași) 7,40 —
canTp. tin. ; înălțime “ 
cu (Steaua)
(CSM Univ. Cv.) 2,25 m., 

(Steaua) 2,22 m, A.

2,25
E. Popes- 

m, S. Matei 
C. Mi- 

, Szaszlitaru
și G. Iancu (iambii Steaua) 2,05 
m .
Andrușcă (CSM Suc.) 18,31 
C. Grasu (Dinamo) 17,71 m 
camp, tin., M. Călin (CFR Cv.) 
17,55 m ; ștafeta 4X1 tur : Di
namo 1:31,83, Constructorul A- 
rad 1 :33,78, Voința Buc. 1:35,40 
— camp. tin.

camp. tin. ; greutate : M. 
m,

Gheorghe NICOLAESCU

nea
trecut la 
Tîlvesou.
reș. De la fiecare am învățat
cite oeva. în așa fel tncît în 
1978. cînd am îmbrăcat pentru 
prima oară tricoul echipei 
mari, nu mi-a fost tare frică...

— Pc cc post 7
—Vîrf de atac. De mic. mi-a 

plăcut golul...
— Ai avut vreun model 

pentru importantul rol de vîrf 
de atac 7

— Am „furat" eîte ceva d< 
la nea Biikossi, care și ca 
antrenor nu-și pierduse din 
tăria și din precizia șutului 
am mai luat și de la Buduru 
om de gol subtil, priceput 
a proteja bine mingea 
era încolțit.

— Lui Buduru ii 
piu, pe nume...

— Poate pentru că in că 
sîntem coechipieri...

— In curind începe returul. 
Vei juca, in toamnă, cu echipa 
în „A"?

— Avem șanse mari, ea d< 
altfel și .Politehnica last.

— O echipă cu 
acasă Ia ea...

— Spre sfîrșitul 
Pînă atunci, însă, 
etape ale retur ilui 
în deplasare, pe ultimele 
clasate și, 
junctură. am 
săltăm „la adevăr"...

— Spune-mi, pentru înche
iere, ca vîrf de atac, iți do
rești mult să rămîi golgeterul 
serici ?

— îmi doresc, cum să nu. 
Și mai mult aș vrea. insă, ca 
oei 10 coechipieri să toace nu 
pentru Zahiu. ci pentru pro
movare. Ar cîștiga si Zahiu. 
și echipa...

în 
cine

zici sim-

care jurați

intreoerii. 
in primele 

intîlnim
trei

coa
ma i

în această 
putea -ă

- g. n. -

ELECTROPUTERE CRAIOVA - DECISĂ SĂ-ȘI JOACE SANSA
Mai mult ca oricînd, Electro- 

putere Craiova, realizînd o con
cordantă între calitatea jocului 
practicat și punctele obținute, 
reușește, la jumătatea acestui 

‘campionat, o clasare care+i dă 
dreptul să spere într-o even
tuală promovare pe prima sce
nă. Să vedem care este opinia 
ant.renorului-jucător Sorin Cîr- 
țu despre această problemă : 
„Ne aflăm pe poziția a treia, 
la numai două puncte distanță 
de Jiul Petroșani și Inter Sibiu, 
marile favorite ale seriei a 
Il-a. La "adevăr», distanța este 
însă mai mare, ei avînd +7, noi 
numai +3, dar sînlem hotărî ți 
să ne jucăm șansa pînă la ca
păt. Suportul nostru îl consti
tuie capacitatea die joc demon
strată, care ne-a adus în bene
ficiu cel mai frumos golaveraj 
dintre toate competitoarele, 
+23, datorat disponibilităților 
ofensive ale formației noastre, 
care a înscris 39 de goluri, re
cordul seriei. Practicăm un fot
bal legat, eficace; dacă vom 
dubla aceste calități și de o 
sporire a curajului în aborda
rea meciurilor din deplasare, ne 
putem pune candidatura 
promovare. Mă mai bazez 
pe aspirațiile noilor transferați, 
Sorohan (de la Chimia Rm. 
Vîlcea), Prună și Neagoe (de 
la Universitatea Craiova), care, 
simțind gustul primei divizii, 
vor face tot posibilul să se re- 
întîlnească cu ea. Die altfel, 
chiar în etapa a Il-a a returu

lui, șefia clasamentului s-ar pu
tea să fie contestată, căci vom 
juca cu Jiul, în fața celor 8000 
de spectatori craiovenî, care ne 
încurajează chiar și numai prin

Ia 
și

OAMENII SPORTULUI MARAMUREȘEAN
(Urmare din pag 1)

cs, plus un băiat, Robert La- 
dani. Mîine? Vom vedea... în
cep să se adune bune rezulta
te la atletism. Momentan, la 
nivel balcanic sau național, 
dar, iată, despre o fată din Si- 
ghetu Marmațiel, pe nume Mo
nica lagăr, se vorbește ca des
pre un incontestabil talent! Am 
lăsat mai la urmă, în această 
înșiruire, handbalul. Pentru că 
e atît de iubit printre mineri și 
concitadini („Sala Dacia a de
venit prea mică pentru un in
teres așa de mare", spunea an
trenorul emerit Lascăr Pană, 
revenind la un adevărat... leit
motiv local), care au aplaudat 
cu satisfacție cucerirea titlului 
mondial universitar de către 
reprezentativa României, ce i-a 
inclus, între alții, pe Măricel 
Voinea, Doru Porumb, Mircea 
Petran, trei dintre favoriții lor, 
după cum contribuția unei Lă
crămioara Lazar sau a unui A- 
drian 
argint 
putut 
de la _ .
teaptă mereu mai mult, 
mentan, o nouă performanță în 
Cupa I.H.F.

Sigur, în activitatea celor 
peste 16 000 de sportivi legiti
mați în 524 secții, din care pa
tru de nivel olimpic și șapte de 
nivel internațional, au existat

Popovici la medaliile de 
de la „Prietenia" nu a 
trece neobservată. însă 
acest îndrăgit joc se aș- 

Mo-

sau există încă alte reușite, de 
la „saltul" rugbyștilor de la Ști
ința CEMIN ,1a prezența unui 
tînăr, Eusebiu Fătu, în lotul 
național de caiac-canoe, de la 
sporturile tehnico-aplicative la 
acielea de iarnă. Dar oamenii 
sportului maramureșean nu se 
Iasă cumva dominați de eufo
ria prezenței de vîrf în ierar
hia performantei naționale ? 
Chiar in recenta plenară, po
sibilul cadru festivist a fost 
înlocuit de o atmosferă de ana
liză critică asupra a ceea ce 
s-a făcut și trebuie de acum 
făcut. S-a vorbit despre lipsu
rile existente chiar la secții 
fruntașe, de neîmplinirile spor
tivilor de la tir sau ale fotba
liștilor, jucătorilor de tenis — 
în ambele ...variante — și așa 
mai departe. Nu a fost ocolit 
imperativul îmbunătățirii stilu
lui și metodelor de muncă, al 
organizării și conducerii acti
vității, iar problematica atît de 
amplă a importanței factorului 
educativ a constituit obiectul 
multor • intervenții. Indiferent 
că a fost vorba de activiștii 
C.J.E.F.S., ai U.T.C., sindicate
lor, organizației de pionieri, 
învățămîntului etc., s-a vorbit 
la obiect. "Cu dragoste de sport, 
cu bucuria de a fi putut face 
ceva spre gloria Tricolorului și 
sănătatea oamenilor, cu con
vingerea că Maramureșul va 
rămîne, pe mai departe, pe un 
loc de frunte.

Priviri 
eșalonul

spre 
secund

simpla prezență la meciurile de 
acasă".

Electroputere a reluat pregă
tirile la 11 ianuarie. După două 
săptămîni de readaptare la 
efort, și-a mutat sediul ia Băi
le Felix, unde a rămas 10 zile. 
De la 6 februarie, întoarsă aca
să, și-a început seria meciurilor 
de verificare, în care cel mai 
productiv atacant s-a dovedit 
Calafeteanu, vivace, tehnic, cu

marc putere de travaliu. In a- 
fara jucătorilor menționați, au 
mai fost cooptați în lot porta
rul Dumitru (revenire, după sa
tisfacerea stagiului militar) și 
mijlocașul Tătulescu (promovat 
de la „județeană" Petrolul 
Stoina). Au primit dezlegarea 
Biță și Bărbuccanu, ambii pen
tru concitadina Universitatea.

Dar iată lotul cu care Elec
troputere' Craioya se va lansa 
în retur în „aventura" promo
vării: Boldiei, Preduț, Dumitru
— portari ; Dogaru, 
Vrînceanu, Matei, Buciu, 
Ieț, Barbu — fundași ;
Sorohan, Prună, Crețu, 
lcscu, Firăncscu (refăcut 
hepatită) — mijlocași : 
Neagoc, Calafeteanu,
— înaintași.

Olaru. 
Orbu- 
Luță,
Tătu- 
dupâ 

Cîrțu. 
Petrișor

Ion CUPEN

MECIURI AMICALE
F.C.M. PROGRESUL BRĂILA

— RAPID BUCUREȘTI 2—2 (1—1). 
Au marcat : Cațaroș (min. 37), 
Titirișcă (min. 75), respectiv Bo- 
zeșan I (min. 31) șl Goanță (min. 
89). RAPID : Toader — Vlad, 
Mustățea, Rada, Cîrsrtea — Dră- 
ghiei, Stoica, Goanță — Țîră, 
Bozeșan I, Nica. Au mal jucat : 
Ciocan, Șt. Popa, Damaschln II, 
Marinesou, Ilie. (N. Costin, co
resp.).

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE
— „U“ CLUJ-NAPOCA 2—0 
(1—0). Autorii golurilor : Tulba 
(min. 32, din 11 m) și Dorobanțu 
(min. 81). „U“ CLUJ-NAPOCA : 
Mia — Cadar, Neamțu, Doboș, 
Mesâroș — FI. Pop, Dobrotă, 
Mujnai — Cîmpeanu II, Biro, 
Munteanu. Au mal jucat : Caval, 
Pojar, Brata, I. Moldovan, Boeru._ 
(V. Sabou, coresp.).

F.C. ARGEȘ — CHIMIA RM. 
VÎLCEA 1—0 (1—0). Unicul goi
a fost realizat de Ștefan (min. 
28). F.C. ARGEȘ : Hristea — 
Voicu, Stancu, ștefan, Eduard
— Pană, Bănuță, Badea — Guda. 
Obreașcu, Gheoacă. Au mal fost 
folosiți : Sperlatu, Slmlon, Ignat, 
D. Zamfir, Griigoriu. (I. Popescu, 
coresD.).

PETROLUL PLOIEȘTI — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 1—0

(0—0). A înscris I. Gușc (min. 
79). (1. Tănăsescu, coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — STRUN
GUL ARAD 1—0 (0—0). Autorul 
golului : Trăstaru (min. 54). (Șt. 
Marton, coresp.).

UNIREA TOMNATIC — A.S.A. 
PROGRESUL TIMIȘOARA 0—0.

„CUPA MUNICIPIULUI BRA
ȘOV". în etapa a doua s-au în
registrat următoarele rezultate : 
F.C.M. BRAȘOV — NITItAMO- 
NIA FĂGĂRAȘ 3—0 (2—0) : Ter- 
heș (min. 2), A vădanei (min.
41) și Harșani (min. 75) ; I.C.I.M. 
BRAȘOV — CIMENTUL HOGHIZ 
2—0 (1—0) : Fihochie (min. 36) 
Sighiartău (min. 56) ; PRECIZIA 
SACELE — BUCEGI RtȘNOV 1—1 
(0—1) : Boeru (min. 
tiv Cojonel (min. 35, 
(C. Gruia, coresp.);

STEAUA MIZIL — 
FINA BUCUREȘTI

60), respec- 
din 11 m).

MECANICA
1—2 (1—1). 

Golurile au fost realizate de I. 
Grigore (min. 29), respectiv Con- 
stantinovicl (min. 38) șl Dumitra 
(min. 80). (R. 
resp.).

Alcxandrcscu, co-

• Comisia
F.R.F. își reia 
ei șediință din 
să aibă loc joi 18 februarie, 
orele 13.

de disciplină a 
activitatea, prima 
acest an urm în d 

la

„CUPA 16
(Urmare din pag 1)

tate și de vîrstă — au primit 
diplome și medalii. (Vasile 
SABOU, coresp.)
• Zilele trecute, în sala de sport 

C.F.R. Timișoara s-au încheiat 
întrecerile „Cupei 16 Februarie" 
la box. competiție care a reunit 
pugilist! din secțiile asociațiilor 
A.E.M.. U.M.T. și C.F.R. din 
localitate. Pe locul I s-au cla
sat boxerii de la C.F.R. (antre-

FEBRUARIE"
nor Ion Marconi) — 59 p. ur
mați de cei de la U.M.T. 45 d si 
A.E.M. 39 p.

Din echipa învingătoare s-au 
remarcat V. Popomnicu. FI. 
Barbian, A. Juhasz, P. Maxim. 
L Ștefan si D. Maricescu. Din
tre pugilistii de la U.M.T. s-au 
evidențiat A, Szasz, D. Chiș. I. 
Danciu, M. Malonay, Z. Mărcuș 
și M. Ștefan, iar de la A.E.M.: 
C. Florea si D. Rusuceanu. C. 
CREȚU — coresp.)

Reamintim câ viza și eliberarea legitimațiilor-abonament de 
intrare la competițiile sportive pe anul 1988 a început la 1 
februarie.

Legitimațiile-obona-ment eliberate șl nevizate pînâ la data 
de 15 martie a.c. îșl pierd valabilitatea.



NOU RECORD MONDIAL FEMININ 
DE SALĂ: 7,37 m LA LUNGIME

In concursut de la Bonn Jocurile Olimpice de iarnă de la Calgary

ÎNOTĂTOARELE române, 
DIN NOU PRINTRE

PROTAGONISTE
MtîNCHEN, 15 (Agerpres). în 

ultima zi a concursului inter
național do înot de la Bonn, 
înotătoarea română Tamara 
Costache și-a adjudecat proba 
de 50 m liber în 25,27, urmată 
de Anne Scott (S.U.A.) 25,49 
și Livia Coparîu (România) 
25,50 — record național de ju
nioare.

în proba de 100 m spate. An
ca Pătrășcoiu (România) a ob
ținut victoria cu timpul de 
1:01,94, urmată de Birte Wei- 
gang (R.D.G.) — 1:02,31 șl Ma
nuela Carosi (Italia) — 1:02 70. 
Anca Pătrășcoiu a concurat în 
aceeași zi și în proba de 50 m 
spate, clasîndu-se pe locul al 
III-lea, cu 29,67.

La 100 m liber, Livia Copariu 
a ocupat locul al II-lea, în 
54,73 — rec. junioare, precedată 
de Sabine Schultze (R.D.G.) —

- -
în proba Sv 50 m bras, vic

toria a revenit sovieticei ”’"na 
Dendeberova, cu 31,81, iar ia 
400 m liber a terminat învin
gătoare Astrid Straus (R.D.G.) 
— 4:04 37.

AU FOST DECERNA TE PRIMELE MEDALII
CALGARY, 15 (Agerpres). — 

în ziua a doua a Jocurilor O- 
limpice de iarnă de la Calgary, 
în cadrul concursului de pati
naj viteză, proba masculină de 
500 m a fost cîștigată de Uwe- 
Jens Mey (R.D. Germană), ca
re a stabilit un nou record 
mondial cu timpul de 36,45. Pe 
locurile următoare s-au situat 
olandezul Jan Ykema — 36,76 
și japonezul Akira Kuroiwa — 
36,77.

Competiția de sărituri cu 
schiurile a programat întrece, 
rile probei de la trambulina de 
70 m. în care victoria a revenit 
campionului finlandez Matti 
Nykaenen, cu un total de 229,1 
puncte (ambele sărituri au mă
surat 89,5 m). L-au urmat în 
clasament sportivii cehoslovaci 
Pavel Ploc — 212,1 puncte și 
Jirl Malec — 211,8 puncte.

Proba feminină de 10 km din 
cadrul concursului de schi- 
fond a revenit concurentei so
vietice Vida Vențene, cronome
trată în 30:08,03, urmată de 
coechipiera sa Raisa Smetani- 
na — 30:17 și finlandeza Marjo 
Matikainen — 30:20,05.

Turneul de hochei pe gheață 
a continuat la patinoarul aco
perit Saddledome cu alte trei

meciuri din grupele prelimina
re, încheiate cu următoarele re
zultate : Canada — Polonia 1—0 
(1—0, 0—0, 0—0); Suedia — 
Franța 13—2 (1—1, 9—1, 3—0); 
Elveția — Finlanda 2—1 (2—0. 
0—0, 0—1).

în proba individuală masculi
nă de sanie, după disputarea 
primelor două manșe, conduce 
Jens Muller (R.D. Germană) — 
1:32,745, urmat de Georg Hackl 
(R.F. Germania) — 1:32,908 și 
Iurî Șarcenko (U.R.S.S.) —
1:32,996.

VIENA, 15 (Agerpres). Cu 
prilejul unui concurs interna
țional desfășurat la Viena, a- 
tleta Heike Dreihsler (R. D. 
Germană) a stabilit un nou re
cord mondial pe teren acoperit 
în proba de săritură în lungi
me, cu 7,37 m.

în proba de 800 m. coechipie
ra sa Christine Wachtel a fost 
cronometrată cu timpul de 
1:56,40, rezultat ce constituie, 
de asemenea, cea mai bună 
performanță mondială.

• în ultima zi a campiona
telor unionale de atletism pe 
teren acoperit, desfășurate la 
Volgograd, Aleksandr Leonev 
a cîștigat proba de triplusalt, 
cu performanța de 17,39 m. Al
te rezultate: 200 m femei :
Galina Malșughina — 23,34 ; 
3 000 m femei : Tatiana Samo- 
lenko — 9:11,80 ; 200 m bărbați: 
Nikolai Razgonov — 21,18.
• Maratonul de la Tokio a 

fost cîștigat la actuala ediție 
de atletul etiopian Abebe Me-

konnen, înregistrat pe distanța 
de 42,195 m cu timpul de 2h 
08:33. L-au urmat Jun Ikan- 
gas (Tanzania) — 2h 08:42, 
Jorg Peter (R.D. Germană) — 
2h 08:47 și Robert de Castclla 
(Australia) — 2h 08:49.

SOFIA, 15 (Agerpres). în ca
drul concursului internațional 
universitar de atletism de la 
Sofia, sportiva română Simona 
Staicu s-a situat pe locul al 
doilea in proba de 1 500 m, cu 
timpul de 4:23, fiind precedată 
de Vania Stoianova (Bulgaria)
— 4:20,23. Tot pe locul secund 
s-a clasat și Cătălina Gheor
ghiu la 800 m in 2:08,25, probă 
cîștigată de concurenta bulgară 
Ana Dimitrova — 2:05,19

Alte rezultate:, masculin: 400 
m: Bazarov (U.R.S.S.) 47,50 ;
triplusalt : Markov (Bulgaria)
— 17,20 m; săritura în lungime: 
Jeferson (Cuba) — 8,15 m; fe
minin: săritura în înălțime 1 
Stefka Kostadinova (Bulgaria)
— 2.00 m.

Tir: PERFORMANȚE EXCELENTE, EXTINDERE GEOGRAFICĂ

PAȘAPORTUL DE
Prin naturalizare peste 

noapte, pentru a putea par
ticipa (pentru culorile Marii 
Britanii) la Jocurile Olim
pice de la Los Angele’, „ca
zul Zola Budd“, pînă atunci 
cetățeancă sud-africană, a 
făcut la vremea potrivită 
senzație. Au fost destui cei 
care vedeau în gestul „aler
gătoarei desculțe" o deso
lidarizare de realitățile ra
siste din țara sa, 
o trecere de par
tea cealaltă a 
barierei, alături de 
mișcarea olimpică 
mondială, nobilă în 
însăși esența sa.

Cu trecerea anilor, lucru
rile au căpătat însă o cu to
tul altă turnură. Lumea a- 
tletismului a putut constata 
cu stupefacție că pașaportul 
britanic nu era decît o cor
tină, o cale de acces spre 
competițiile mondiale și in
ternaționale, la care pre
zența sportivilor din Africa 
de Sud este interzisă. Zola 
Budd a continuat să trăias
că tn tara apartheidului, 
cel puțin 8 luni pe an, să 
se pregătească tot acolo, 
stratagema sa, cîștigătoare o 
vreme, fiind, nu-i așa, un 
exemplu tocmai bun de ur
mat și de alți sportivi sud- 
africani, atleți, dar și boxeri, 
în special. „Păcăleala" este 
din ce în ce mai greu de 
suportat. Mai precis, orga
nizatorii neo-zeelandezi ai 
Campionatelor Mondiale de 
cros, ce urmează a se des
fășura la 27 martie, la Auk
land, au făcut cunoscut că 
prezența atletei de origine

\Contrapunct\

CONVENIENȚA
sud-africană este „mai mult 
decît indezirabilă" pe teri
toriul țării lor șl că „este 
rugată a se abține" de la 
deplasarea la Antipozi ! 
Protestul este însă mai vast, 
el cuprinzînd 
anti-apartheid 
Zeelandă, John 
ducătorul unuia 
tea, declarînd textual : „So
sirea Zolei Budd nu trebuie 
acceptată, pentru că ea sim

bolizează fața co
modă care mas
chează realitatea 
dură a ceea ce 
înseamnă politica 

de segregație rasială față 
de negri. Vizita ei ar fi o 
teribilă propagandă pentru 
regimul sud-african". Peter 
Tapsell, ministrul sporturi
lor din Noua Zeelandă, ex
tinde problema : „Voi soli
cita Federației Internaționale 
de Atletism să modifice re
gulamentele in așa fel incit 
să împiedice participarea 
unor atleți la mari competi
ții la adăpostul unor pașa
poarte de conveniență".

Reacții îndreptățite, fer
me, pe care mișcarea spor
tivă internațională le are la 
adresa unei politici anacro
nice. practicate Intr-o țară, 
Republica Sud-Africană, 
împotriva populației majo • 
ritare de culoare. Si, in a- 
celași timp, cereri firești de 
stopare a unor practici în
șelătoare din partea perfor
merilor sud-africani, ges
turi care n-au nimic co
mun cu esența întrecerii 
sportive. (Rd. T.).

și grupuri 
din Noua 
Minto, con- 
dintre aces-
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Mai mult ca oricind, anul 
trecut a însemnat pentru tirul 
sportiv de performanță prilejul 
unor serioase progrese. Impul
sul a venit prin modificările 
spectaculoase introduse în mo
dul de desfășurare a întreceri
lor, finalele și transmisiile la 
televiziune contribuind în mod 
decisiv la sporirea masivă a 
interesului performerilor, spec
tatorilor și al federațiilor națio
nale pentru acest sport.

Urmarea primă a eforturilor 
de pregătire au fost rezultatele, 
din. ce în ce mai înalte, reali
zate în competiții importante. 
Cehoslovacul Petr Kurka a 
doborî t unul dintre recordurile 
cele mai greu de depășit, la puș
că liberă 3X40 f, cu 1182 p. 
Iugoslava Jasna Brajkovici a 
realizat și ea un nou record 
mondial, la pistol 10 m. cu 489,6 
p si sovietica Salukvadze la 
pistol sport. cu 596 p. la 
care a adăugat o finală 
senzațională, numai din de
cari. Iar trăgătoarea bulgară 
Vesela Let,ceva a colecționat, 
tot în 1987, mai toate recordu
rile lumii la pușcă cu aer com
primat. dar si la glonț !

Saltul pe verticala valorică a 
rezultatelor a fost completat și 
cu o extensie pe orizontala 
practicării tirului sportiv, în 
noi regiuni ale lumii, în țări 
care., pînă nu demult, nu con

tau absolut deloc în tabloul 
performanței internaționale. La 
această realitate au contribuit 
din plin atît Uniunea Interna
țională de Tir, cit și confedera
țiile continentale, în primul 
rînd cea europeană, toate aces
te organisme construind, prin 
măsuri administrative și orga
nizatorice. un sistem de hare
muri prin care „țări mici" au 
putut obținie „pașaportul" pen
tru Olimpiada de la Seul. Pro

cesul va continua și în acest 
an, cînd, prin organizarea al
tor „Cupe Mondiale" (competi
ții care dau dreptul la realiza
rea acestor haremuri), și alți 
trăgători din aceste țări pot în
cepe drumul spre Seul.

în paralel cu această dezvol
tare, trebuie subliniat faptul că 
în 1987 tirul feminin a urmat 
un drum ascendent, poate mai 
vizibil decît al băieților. Stau 
mărturie nu numai recordurile 
mai înainte amintite, cit mai 
ales faptul că, iată, la Jocuri
le Olimpice din 1988, numărul 
țărilor înscrise la probele de 
tir feminin a crescut cu 16 fa- 
ță de ediția anterioară.

Iar pentru ca tabloul poziți
ilor cîștigate în anul trecut de 
de tirul sportiv să fie complet, nu 
putem trece, iată, peste faptul 
că această disciplină se trans
formă tot mai mult dintr-un 
sport lipsit de atracție pentru 
masele largi de iubitori ai spor
tului, intr-unui ou spectatori: la 
C.E. din Finlanda, pentru arme 
cu glonț, au asistat zilnic oină 
la 10 000 de spectatori.

Radu TIMOFTE

Felbal meridiane Clasament : 1. Real Madrid —r 
38 puncte ; 2. Atletico Madrid — 
34 puncte ; 3. Real Sociedad — 
31 puncte.

GOLGETERil EUROPENI

După etapele de campionat din 
ultimul timp, in clasamentul gol- 
geterilor euiropml conduce Tom
my Coyne (F.C. Dundee) cu 27 
goluri, urmat de Ally McCoist 
(Glasgow Rangers) cu 26. O 
spectaculoasă ascensiune a rea- 
iizat-o jucătorul turc Colak 
Tanju, de la Galatasaray, care 
are acum 24 de goluri înscrise, 
fiind pe locul 3. tn eta.pa de du
minică Galatasaray, (antrenată 
de Jupp Derwall) a cîștigat cu
2— 1, în deplasare, cu zoguldak 
(prin golurile marcate de Tanju) 
și conduce in clasament cu 53 
p, urmată de Besiktas (47 p), 
care a dispus cu 4—i de Bolu.

ÎNCĂ o ECHIPĂ CALIFICATĂ 
PENTRU J.O.

In meci decisiv pentru califi
carea în turneul final al J.O.. 
echipa Mexicului a dispus cu
3— 0, în deplasare, de cea a 
Guatemalei, după ce în prima 
manșă cîștțgase cu 2—1. 
Astfel, reprezentativa Mexicului

s-a calificat pentru turneul final 
al J.O. de vară.

REZULTATE

• Două jocuri din optimile de 
finală ale CUPEI R.F. GERMA
NIA : Bayern MUnchen — F.C. 
NUmberg 3—1, Scharzwelss Es
sen — Bochum 0—1.

• Cîtîva rezultate din CAM
PIONATUL ANGLIEI : Chelsea
— Manchester United 1—2, Ox
ford — Tottenham o—0, Charlton
— Wimbledon 1—1, Southampton
— Nottingham 1—1, Coventry — 
Sheffield Wednesday 3—0, West 
Ham — Portsmouth 1—1.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
HANDBAL • Disputat la Vie

na, meciul amical dintre selec
ționatele feminine ale Austriei și 
R.P. Chineze s-a Încheiat cu 
scorul de 24—22 (16—13) in favoa
rea jucătoarelor austriece • In

tr-un meci amical masculin, dis
putat tn localitatea elvețiană 
Horgen, echipa Ungariei a între
cut cu scorul de 24—22 (10—11) 
formația Elveției.

șah • In runda a S-a a 
turneului feminin de Ia Var
șovia, Cristina Băduiescu a 
cîștigat cu plasele negre la 
Ghenova, Margareta Mureșan 
a tnvins-o pe Wiese, Letciuc 
pe Lisovska, tar partidele 
Hofmann — Van der Mije șl 
Soflova — Sikora s-au înche
iat remiză. In clasament con
duce Zola Lelcluc (U.R.S.S.), 
ou 6,5 p, urmată de Soflova 
(U.R.S.S.) — 6 p. Erenska

(Polonia) — 5,5 p (1), Bădu
iescu (România) 5 p etc. • 
După 12 runde, in turneul 
oandldatelor la titlul mondial, 
ce se desfășoară în localitatea 
gruzină Thaltubo, conduce 
marea maestră sovietică 
Nana ios titani, cu 8 p, ur
mată de Marta Litlnskala — 
7 p (1), Ahmîlovska — 6,5 p 
(2) etc. In runda a 12-a, Io
seliani a cîștigat la Arahamia.

TENIS • In finala turneului 
feminin de la Dallas (Texas) 
s-au întîlnlt Martina Navra
tilova și Pam Shriver. Navrati

lova s-a impus ou scorul de 
6—0, 6—3. tn semifinale, Navra
tilova a învins-o cu 1—6, 6—3, 6—2 
pe Zina Garrison, iar Shriver a

dispus ou 7—5, 4—6, 6—2 de Ma
nuela Maleeva. • Turneul inter
național de la Lyon oontind pentru 
.Marele Premiu", s-a încheiat ou 
victoria surprinzătoare a jucă
torului senegalez Yaya Doumbia, 
oare l-a întrecut în finală cu 
6—4, 3—6, 6—3 pe americanul
Todd Nelson.

VOLEI • In cadrul turneului 
final al „Cupei Campionilor Eu
ropeni" la feminin, ce se des
fășoară la Salonic, echipa sovie
tică Uralooika Sverdlovsk a în
trecut cu scorul de 3—0 (15—4, 
15—10, 13—4) formația Dynamo 
Berlin. Intr-un alt joc, forma
ția Italiană Olimpia Ravenna a 
dispus cu 3—0 (15—4, 15—6, 15—2) 
de Ț.S.K.A. Sofia. • Selecțio
nata secundă masculină a Cubei, 
aflată în turneu în Peru, a jucat 
la Tumbcs, cu formația similară 
a țării gazdă; Voleibaliștii cuba
nezi au obținut victoria cu sco
rul de 3—0 (15—5. 15-5, 15—8).

• In CUPA OLANDEI (turul
2) : Volendam — Ajax 2—3, Den
Haag — Feyenoord 0—4. Kerk-

• tn etapa a 23-a a CAMPIO
NATULUI SPANIEI, lidera cla
samentului, echipa Real Madrid,

Futre (Atletico Madrid) și Larranaga (Heal Sociedad) in lupta 
pentru balon și pentru al doilea loc al clasamentului

a pierdut cu scorul de 1—2 me
ciul disputat tn deplasare cu 
formația Osasuna. Alte rezultate: 
Cadiz — Mallorca 0—0 ; Sabadell 
— Logrones 0—1 ; Atletico Ma
drid — Colta Vigo 2-1; Athletic 
Bilbao — Betis Sevilla 2—0 ; Va
lencia — F.C. Barcelona l—l ; 
Espanol Barcelona — Murcta 
1—0 ; F.C. Sevilla — Real So
ciedad 1—0 ; Las Palmas — Val
ladolid 4—0 ; Zaragoza — Spor
ting Gijon 2—0.

rade — Sittard 2—0. In campio
nat : Utrecht — Eindhoven 0—0.

• In etapa a 33-a a CAMPIO
NATULUI SCOȚIEI, echipa Glas
gow Rangers a învins pe teren 
propriu cu 4—0, pe St. Mîrren. 
Alte rezultate : Dundee — Celtic 
Glasgow 1—2 ; Dunfermline — 
Dundee United 0—3 j Mother- 
well — Hibernian 0—2. In clasa
ment continui să conducă Celtic 
Glasgow, cu 51 p, urmată de for
mația Glasgow Rangers — 48 p.


