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Atletismul la ora concursurilor de sală

CAMPIONATELE SENIORILOR, UN MOMENT DE V1RE,
DAI! SE APRORIE „EUROPENELE" • »9

La clubul Voința București

„SPORT PENTRU TOȚI", 

SPORT PRIORITAR!

Din dorința de a desprinde 
mai clar și mai lesne esențialul 
din noianul rezultatelor con
semnate în foile de concurs ale 
Campionatelor Republicane de 
atletism pe teren acoperit, cro
nicarul supune atenției o sinte
ză pe cîteva direcții definitorii 
aie acestui moment de vîrf al 
sezonului. Pentru că întreceri
le din sala băcăuană (ajunsă 
acum și mai funcțională) s-au 
constituit intr-un asemenea mo
ment. nu numai date’e

recordul stabilit la 3 km marș 
fete — 13:09,78 (Victoria Oprea, 
de la Steaua).

ÎN PERSPECTIVA APRO
PIATELOR „EUROPENE" DE 
SALA. Desigur că acest capitol 
trebuie să înceapă cu perfor
manța hurdlerului dinamovist 
Liviu Giurgian, care prin sim
pla alăturare de actualul re
cord european de sală (7,48) și 
de recentul rezultat obținut ’a 
concursul internațional de la 
Glasgow (7.65) de vicecampio-

acest prilej, după ce a devenit 
mantă) și Ella Kovacs (care în
cearcă să reia contactul eu pri
mul eșalon valoric). Evoluțiile 
celor două n-au fost edifica
toare — deși acest lucru s-ar fi 
im,pus —, pentru că prima a 
concurat intr-o probă pe care 
de regulă n-o abordează (400 
m), fiind întrecută de specia
lista nr. 1, Iolanda Oaniâ, dar 
și de o junioară în ascensiune 
Daniela Pleșcan, iar cealaltă a 
acuzat o busculadă, soldată cu 

, deziechilibrarea si singerarea la 
un picior, evident fiind faptul 
că n-a mai avut resursele ne 
cesare în lupta pentru primele 
locuri.

(Continuare în pag 2-3)

Paul SLĂVESCU

înta-un clasament ai unități
lor sportive cu cele mai mul
te, cu cele mai frumoase ac
țiuni sportive de masă, clu
bul Voința din Capitală 6-ar 
situa, credem, pe unul din •'"u- 
rile fruntașe. în adevăr. a- 
proape zilnic — vară ori iar
nă — pe cunoscuta bază spor
tivă din cartierul Pipera sînt 
organizate o suită de atrăgă
toare întreceri rezervate iubi
torilor de mișcare, de soort 
din cele 33 de asociații spor
tive ce aparțin și poartă nu
mele acestui tot mai îndrăgit 
club : Voința.

Este, am putea spune „Vo
ința Ia puterea 33", „Voința 
Ia ea acasă", anul trecut cu 
aproape 25 000 de cooperatori 
meșteșugari bucureșteni la 
startul ambițioaselor con
cursuri desfășurate sub egida 
Daciadei. Este, totodată. .Vo
ința de a fi mereu în pas cu 
noul". „Voința de a demon
stra. de a convinge — Tin 
mijloace practice, i ngenioavse 
— că sport înseamnă sănăta
te, vigoare, putere sporită la 
locul de muncă". De aici si a- 
cel punct care a como’etat 
ordinea de zi a recentei plena
re a clubului. El s-a uurnit 
„video" și. cu ațâți iubitori ai 
sportului care lucrează în ca
sele de creație a’e cooperației 
noastre meșteșugărești. origi
nala sinteză — pe anul tre
cut — a activității sportive de 
masă și de performantă a 
clubului Voința, nu a surprins 
pe nimeni.

Așadar, in cifre și imagini, 
pe micul ecran : „Sport și 
Sănătate**, cu 21268 de coope
ratori cane, în anul 1987 au 
trecut normele acestui oom- 
plex polisportiv. tineri și 
vînstnici (60 la sută dintre ei 
aveau peste 40 le ani) care 
au petrecut, mai în ffeoare zi. 
cite 2—3 ore în aer liber. A- 
poi, gimnastica la locul de 
muncă : 24000 de practicanți, 
cu 582 de instructori sportivi 
obștești în ,.time-out“-ul ->en- 
tru relaxare, pentru reîmpros
pătarea forțelor. Caseta video, 
o adevărată .casetă tehnică** 
a clubului Voința, a fost în
tregită de imaginile reporte
rului sportiv orezent. nu de 
puține ori. la acțiunile aces
tui dub : turismul de masă, 
sub formă de drumeții, 
excursii și vizite la muzee și 
locuri istorice, concursuri de 
orientare sportivă. .indicatori 
de plan" realizați cu oarti ti
părea a mai bine de 20.000 de 
lucrători din cooperația meș
teșugărească. Pe urmă. între
cerile din cadrul mult dispu
tatelor campionate ale aceslui 
club : peste 200 de echinc în
scrise la fotbal, volei sau 
baschet, formații Tare. de cînd 
cu noua stație de metrou, din 
dreptul stadionului de la Pi
pera. cer o reconsiderare 
planificării terenurile”

a 
în

Vasile TOFAN

(Continuare in pag 2-3)

Cupa speranțelor olimpice" la tir

UN EXCELENT RECORD NAȚIONAL LA PISTOL (10 metri)

O proba deosebit de'disputată si spectaculoasă» 1500 m. încheiată 
cu victoria Elenei Fidatov, în fotografie aflată (atunci !) pe poziția 
a treia. Foto: Aurel D. NEAGU
calendaristice, fixate de fede
rație înaintea apropiatelor 
Campionate Europene (5—6 
martie, Budapesta), ci, mai a- 
les, prin convingerea cu care 
competitorii (seniori și tineret) 
și-au susținut șansele, șanse 
bazate pe o muncă temeinică 
în sezonul rece. După cum au 
demonstrat și cele 12 recorduri 
naționale dobîndite, de seniori 
și juniori: Mihaela Pocăceanu 
(Rapid) — 7,97 la 60 mg, Vali 
Ionescu-Constantin (Rapid) — 
6,96 m la lungime, Liviu Giur
gian (Dinamo) — 7,53 la 60 m g 
— seniori ; Daniela Pleșcan 
(C.S. Brăila) — 54,98 la 400 m, 
26,64 și 26,53 la 200 m, Mircea 
Oaidă (Dinamo) — 8,03 și 7.97 
la 60 m g, Alexandru Rcbenciuc 
(Rapid) — 3:53,65 la 1500 m.. 
Daniel Cojocaru (Dinamo) — 
22.74 la 200 m, Dienisa Zăvclcă 
(C.S.Ș. Voința Slatina) — 
2:05,17 la 800 m — juniori I ; 
Iulian Constantinescu (C.S.Ș. 1 
Galați) — 7,03 la 60 m — ju
niori II, la care se adaugă si

nul mondial la 110 m g, britani
cul Jon Ridgeon, se acreditează 
fără dubii pentru C.E. indoor. 
Startul lansat (la propriu și la 
figurat) al lui Giurgian, de a 
cărui pregătire se ocupă antre
norul Constantin Mihail (im
plicat, firesc, și în progresul 
altui dinamovist, juniorul Oai- 
dă), ne lasă să întrevedem o 
muncă intensă pentru șlefuirea 
tehnicii, care-l poate duce pe 
talentatul alergător de garduri 
la mult așteptatele succese în 
marile întreceri Internaționale. 
Apoi, trebuie să continue cu 
noul record mondial pe o milă 
al Doinei Melinte (stabilit la 
mii de km. depărtare, in cir
cuitul indoor nord-american) 
eare ne reamintește mereu, și 
ne bucurăm s-o consemnăm, dc 
valoarea școlii feminine româ
nești de alergări medii și lungi.

Și. venind vorba de aceasta, 
iată, am ajuns la alte două 
candidate pentru „europene", 
Cristieana Matei (revenită în 
activitatea competițională cu

Introdusă în calendarul 'ede- 
rației de specialitate pentru a 
oferi un prilej în plus candida- 
ților la selecționarea în lotul 
național pentru Campionatele 
Europene de tir pentru arme cu 
aer comprimat. ..Cuca speranțe
lor olimpice1*, desfășurată 
sfîrsitul săptămînii trecute 
poligonul acoperit Dinamo, 
fost o competiție destul le — 
teresantă. în primul rînd oentru 
că arbitrii au putut consemna 
o nouă performanță realmente 
valoroasă, realizată de Anisoara 
Matei, în proba de pistol: 188,6 
p (388+100,6). Acest rezultat 
constituie un nou record natio
nal al probei, avînd darul să 
bucure, fiind obținut cu -nai 
puțin de două săptămâni nain- 
tea competiției continentale. 
Faptul atestă o intrare în formă 
pe care sportiva noastră trebuie 
s-o aducă la limita de sus ren- 
tru a reuși, in Norvegia o per
formantă echivalentă cu o me
dalie. Anisoara Matei are nevoie 
de această nouă confirmare a 
valorii sale de trăgătoare cu 
statut internațional, cu atît >"ai 
mult cu cit anul trecut din două 
intrări în finală (la C.E. și la 
C.M.) n-a fructificat mei una.

Putem, de asemenea, semnala 
un progres remarcabil al tinerei 
generații de trăgători si *-”gă-

la 
la 
a 

in-

toare care. în contact direct :u 
seniori consacrați (concursul a 
fost ..deschis"), a reușit deseori 
ca, prin reprezentanții săi să 
devanseze ..nume" cunoscute în 
tirul românesc. Este cazul Da- 
nielei Dumitrascu. de ia C.S. 
Alexandria, care, clasîndu-se pe 
locul secund în proba Anișoarei 
Matei, a depășit o suită de tră
gătoare senioare cu mai vechi 
state de aptivitate pe stand Ti 
Chiar dacă n-a urcat pe podium 
iunioara Ana Teodora, de a 
Metalul, le numără printre în
vinsele sale Pe Eva Olah si 
pe Daniela Zamfir, trăgătoare 
de pușcă altfel foarte experi
mentate. cu multe titluri națio
nale la activ.

Radu T’MOFTE

REZULTATE TEHNICE, pistol . 
masculin : 1. 1. Petru (Olimpia) 
632,3 p ; 2. S. Babii /Steaua)

681,8 
mo)
671.7 
666,2
665,9 „ . ____ _ .
Mated (Olimpia) 488.6 p 
oord național) ; ‘ _
mitrașcu (C.S.
p, 3. Elena Taciuc (Steaua) 474'3 
P ; 4. Elena Ene (Dlnamo) 468,4 p; 
5. Mariana Elefterie (Steaua)
461.8 p ; 6. Gabriela Dobrică
(CSS 1 București) 458,5 p ; pușcă 
masculin : 1. E. Antonescu (Dl
namo) 688,3 p ; 2. I. Joldea (Dl
namo) 682,4 p ; 3. C. Ciobanu
(Steaua) 678,6 p ; 4. I. Necșules- 
cu (Dlnamo) 678,3 p : 5. C. Stan 
(Steaua) 675,1 p ; 6. M. Scelcunov 
(Steaua) 667,2 p ; feminin : 1. Mo
nica Ioniță (Dinamo) 484.5 n : 2. 
Daniela Toader (Dinamo) 843,7 p; 
3. Aurora ștefan (Olimpia) 482,8 
P ; 4. Ana Teodora (Metalul) 
482,5 p ; 5. Eva Olah (CSU Bra
șov) 476,4 p ; 6. Daniela Zamfir 
(Dinamo) 475 p. Clasament gene
ral : 1. DINAMO 28 o. 2. Steaua 

7 p. 3. Olimpia 4 p

La sfirșitul sezonului competifional

ESTE, OARE, SATISFĂCĂTOARE CREȘTEREA 
VALORICĂ A BIATLONISTILOR NOȘTRI?

început mai tîrziu din motive 
obiective — lipsa de zăpadă — 
sezonul competițional al biatlo- 
niștilor seniori poate fi consi
derat încheiat o dată cu dispu
tarea Campionatelor Naționale 
de săptămîna trecută. Ce ne-a 
arătat cea mai importantă com
petiție internă a biatlonului 
nostru?

A fost clar pentru toți cei 
ce urmăresc acest gen de în
treceri că disciplina se prac
tică cu seriozitate și perseve
rentă la Dinamo și A.S.A. Bra
șov (cu secții de seniori și ju
niori), precum și la C.S.Ș. Riș- 
nov — principalul furnizor de 
elemente pentru «ele două sec
ții fruntașe ale biatlonului 
Unii ar fi tentați să aprecieze 
că aceasta nu ar fi suficient, 
că nu ar exista o bază extinsă 
a biatlonului. Dar trebuie să

a
se țină seama de necesitățile 
pentru practicarea acestui 
sport, de dotările absolut ne
cesare. Acum biatlonul are tot 
ceea ce îi este de trebuință la 
baza sportivă a A.S. Armata de 
pe Valea Rîșnoavei (care poate 
găzdui competiții de orice an
vergură), precum și la Rîșnov. 
în rest, ceea ce se face este la 
nivel de începători. Cind va fi 
rezolvată și „problema" bazei 
de biatlon din Poiana Mică 
a Brașovului atunci vom putea 
afirma că această disciplină dis
pune de o bază materială co
respunzătoare performantei.

Revenind la întrecerile Cam
pionatului Național precizăm 
că rezultatele înregistrate de 
cei mai buni specialiști ai noș
tri au darul să satisfacă intr-o 
oarecare măsură. Cînd facem 
această afirmație avem in ve-

■i
dere faptul că am putut tom 
para realizările sportivilor 
români cu cele ale unor biat.o- 
niști din R.D. Germană, aflati 
la noi pentru un stagiu ie 
pregătire. Cursele au eviden
țiat o ameliorare eviden
tă a performantelor. Dife
rentele timpilor de la alergarea 
pe schiuri și precizia trageri
lor dintre biatloniștii român si 
cei care au concurat la Predeal 
In zilele campionatelor au fost 
simțitor reduse, prin creșterea 
valorică a concurentilor noștri

La actuala ediție, sportivii de 
la Dinamo Brașov au dominat 
întrecerile, reușind să intre în 
posesia tuturor titlurilor: 20 
km și 10 km la individual și

Paul IOVAN

(Continuare in pap 2-3)

P ; 3. 
678,4 p 
p ; 
p ; 
p :

G. Cristacne (Dina- 
; 4. L. Stan 
C. Tîrloiu 
O. Vlșan

1.

5.
6
feminin :

(Steaua) 
(Steaua) 

(Dinamo) 
Anișoara 
(nou re- 

2. Daniela Du- 
Alexandrla) 476,8

Orașe mici, ambiții sportive mari

Șl LA SINAIA „TRASEELE" DACIADEI
DUC SPRE PERFORMANTA

Veritabilă perlă a Bucegilor, 
Sinaia are, acum, o populație 
de aproximativ 16 000 de locui
tori, acestora adăugindu-li-se. 
in timpul sezonului de iarnă, 
alte zeci de mii de turiști, ve- 
niți aici pentru a practica atlt 
de îndrăgitele sporturi hiver- 
nale. Dar Sinaia și locuitorii 
ei nu sînt doar „ofertanți". ci 
și pasionați practicanți ai miș
cării in aer liber, ai sportului 
(chiar de performanță) In ge
neral. „Activitatea de masă 
constituie un bun prilej de se
lecție a celor mai dota ti tineri 
capabili a realiza rezultate 
dintre cele mai bune în per
formanță" — ne spunea tov 
Constantin Iovan directorul 
Clubului Sportiv Școlar Sinaia, 
unitate sportivă profilată în 
depistarea și pregătirea tinere
lor talente evidențiate in ca
drul competițiilor pentru elevi, 
desfășurate sub egida Dacia
dei.

Concretizînd, trebuie aminti
te, mai intii, sporturile de iar
nă. lucru firesc, dacă ținem 
seama de specificul stațiunii. 
Astfel, la Sinaia au loc ample 
competiții de schi alpin, schi 
fond și sanie, întreceri la care

iau parte in primul rind elevi, 
dar nu numai ei. Utilitatea a- 
cestor competiții este eviden
țiată de faptul că cele două 
cluburi-fanion ale orașului — 
— C.S.O. și C.S.Ș. —. speciali
zate exclusiv pe sporturi de 
iarnă (schi alpin și fond, bob, 
sanie), dar și asociațiile spor
tive Carpați, Bucegi și Voința 
au obținut, de-a lungul anilor, 
o serie de rezultate notabile, 
furnizînd. totodată, numeroși 
sportivi loturilor naționale 'Ion 
Panțuru, Ion Stoica. Eugen 
Bogdan. Nicolae Neagoe si Du
mitru Focșeneanu — la bob ț 
Cornel Tăbăraș. Marin Focșe
neanu și Gheorghe Vulpe — 
la schi etc). Frumoasele suc
cese realizate de aceștia șl de 
multi alți membri ai cluburilor 
locale sînt continuate astăzi de 
noua generație de sportivi, lan
sată spre performanță de ve 
mănoasele trasee ale Daciadei. 
Astfel. Costel Petrariu. Ludo
vic Papp și Eugen Naghi sînt 
componenți ai lotului olimpic 
de bob : Cătălin Bcnsic si Mi-

Paul ZAHARIA
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UN PREMIU

CUPA AS. A. BRAȘOV" LA BIATLON

PENTRU HĂRNICIE

Concomitent cu desfășurarea 
Campionatelor Naționale de 
biatlon au avut loc si întrecerile • 
dotate cu ..Cupa A.S.A. Brașov”. 
Aflîndu-se la un stagiu de pre
gătire în țara noastră, sportivii 
de la A.S.K. Oberhoff au fost 
înscriși in diversele probe. Asa 
după cum am mai anunțat. în 
cursa de 26 km pe primul loc 
s-a clasat Falk Schmidt cu

minut nenali-
Mike Dietz
Iancu Diaco- 

i (3). Proba de 
a fost cîsti-

1 h 03:31.7 (un : 
zare), urmat de
1 h 04:15,0 (2) si 
ncscu 1 h 05:40,5 
viteză, pe 10 km „ 
gată de Mike Dietz în 32:32.8 
(două ture de penalizare), se
condat de Sorin Popa 32:50,6 (1). 
In disputa juniorilor pe 10 km, 
pe primele sase locuri s-au cla
sat biatlonistii oaspeți I

Elevii Liceului industrial nr. 1 din Găești LA SFIRȘITUL SEZONULUI

reluat întrecerile 
Diviziei A (feminin și masculin). 
In Întrecerea fetelor doar două 
partide au .fost ceva mal echili
brate, Confecția — Rapid și 
Rulmentul — TEROM, în cele
lalte formațiile gazdă impunîn- 
du-se cu autoritate. După. 12 e- 
tape clasamentul arată astfel :

pregătesc „terenul" pentru noi reușite
(Urmart din pag. 1)

mult îndrăgesc 
Liceului indus- 

Găești ne-am 
cu 

nul 
in 

sudori, 
si

Cu cit de 
sportul elevii 
trial nr. 1 dir. 
convin? văzindu-i. cu mic 
mare, adică de la cei din. 
I la tinerii ce vor absolvi, 
vară, anul IV. viitori ș- 
prelucrători orin aschiere 
electrotehnicierii cum trebălu- 
iesc în pauzele dintre lecții sau 
în afara orelor de clasă si a- 
teliere ne noua bază sportivă. 
Este creația lor si a harnicului 
profesor de educație fizică 
Florin Dorobanțu...

„Loc viran pe care creșteau 
bălării, pină mai ieri...” — 
ne explică directorul liceului, 
profesorul de matematică Radu 
Tudor. ..Acum ? Asa cum ve
deți !“ Si. într-adevăr. în fața 
ochilor ni se înfățișează o lar
gă platformă din beton ne care 
cei aproape 900 de elevi de aici 
îsi desfășoară nu numai lecțiile 
de sport, ci întreaga lor activi
tate extr.-i'-^nlară. A se înțelege 
campionatele pe ani de studii, 
întrecerile pentru desemnarea 
campionilor ne liceu, a elevilor 
care vor reprezenta colectivul 
mai departe, în competițiile oe 
oraș si pe județ.

Cînd ne oferă aceste detalii, 
directorul liceului încearcă să 
evoce si anii nu nrea îndepăr
tat! în care el însusi a fost 
foarte aproape d» stadion; ca 
atlet anol ca lucător de ”oleî 
și baschet. Sigur, cîteodată poa
te fi întîlnit si el între o-sio- 
nații sportivi ai liceului, ală
turi de Stoica si Bîrdes. fotba
liști c’scentibili să promoveze 
în echipa de seniori a Chimiei 
Găești divizionară C. reprezen- 
tînd întreprinderea de Ulilaj 
chimic, unitatea economică „pa
troană" a liceului. Elevii Stoica 
$1 Bîrdes nu fac decit să con
tinue trecerea tinerilor din li
ceu în „echipa mare”, așa cum 
au făcut actualii titulari Flo- 
rea Hie Georgescu. I. Dumi
trescu si C. Antonescu... Pe 
cîtiva dintre ei i-am 
pe stadionul Chimiei, 
pregătire a returului. 
Ln seria a Vl-a nil 
exigențele; nici ale elevilor li
ceului si mal puțin ale colec-

Si văzut 
în olină 
Locul 6 

satisface

tivului de la „Utilaj chimic”. Se 
vrea un loc pe podium...

Prof. Florin Dorobanțu, care 
îsi împarte timpul între lecțiile 
de educație fizică si operația de 
finisare a Dlatformei sportive, 
de care am amintit la început, 
nu este nici el satisfăcut de -eea 
ce a' realizat. Intenționează ca 
peste uriașul dreptunghi de be
ton să mai adauge o peliculă de 
bitum. „Atunci baza sportivă a 
liceului va arăta cu totul altfel 
si ar concura pe cele 
in județul nostru in 
ța...“. Toată lumea e 
cu acest proiect, chiar 
cerea îr-fepr:nderii.
Lumea din liceu si din între 
prindere nu uită că prof. Doro- 
bantu are o adevărată voc-ție 
pentru amenajarea de baze 
sportive. încă din primii ani de 
învătămînt. încă de pe cînd era 
încadrat într-o scoală dintr-o 
comună a județului Constanta. 
Iată, de atunci au trecut aproa
pe 15 ani dar vocația orof. 
Dorobanțu. de constructor har
nic. a rămas nealterată. Pre
miul „Pentru cea mai frumoa
să bază sportivă” primit atunci 
constituie un stimulent. $1 cen
tru el. dar și pentru elevi, pen
tru iubitorii fotbalului, ai 
handbalului (Oprea. Moise si 
Iorgulescu aspiră la un loc în 
formația ..Artic”, divizionară B. 
In care fostul lor coleg de li
ceu N. Iile se află printre 
actualii titulari) si voleiului 
(chiar dacă Roxana Moise ac
tivează si în afara colectivului, 
vizînd performanta, sub culori
le Clubului Sportiv Școlar din 
localitate).

La ieșirea din liceu, o întâl
nire neprevăzută cu primarul o- 
rașului Găești, Ion Moise, și cu 
președintele Consiliului oră. 
senesc pentru educație fizică, 
prof. Mihai Uie. Amîndoi au 
cuvinte de laudă la adresa co
lectivului de elevi si profesori, 
pentru modul în care știu să 
armonizeze învățătura cu prac
tica în producție, cu activitatea 
sportivă. A fost un fel de con
cluzie la cele văzute de noi...

existente 
Dimbovi- 
de acord 
si condu- 
asa că..

Tiberiu STAMA

ATLETISMUL LA
(Urmare din pag. I)

După cum n-a fost pe deplin 
edificator nid parcursul sări
torului în înălțime Sorin Matei 
(2.25 m.). dar cunoscîndu-i pu
terea de mobilizare în marile 
întreceri (vezi Universiada și 
C.M. ’87). care-1 ajută să de
pășească numărul destul de re
dus de concursuri la care ia 
parte, candidatura sa se sus
ține...

Constantă în ultima vreme 
peste 6.90 m, fosta recordmană 
mondială la lungime, Vali Iu- 
nescu, rămîne In actualitate, 
Izbutind, iată, s-o depășească 
clar pe selecționabila Maricla 
Ucu. Dar șl pofta de concurs 
a acesteia din urmă este re
marcabilă. ea izbutind un ioc 
3 și într-o probă adiacentă (60 
m.). după o altă atletă trecută 
de prima tinerețe, dar cu rezul
tate notabile la actuala ediție 
a campionatelor. Mihaela Po- 
găccanu, dublă campioană, la 
garduri și sprint.

TINERETUL. CU OBIECTI
VUL SAU. Deși a fost, în pri
mul rind. un campionat al se
niorilor și apoi, al tineretului, 
juniorii nu s-au lăsat mai 
prejos, cu gîndul la „mondiale
le” din vară. Așa îneît am con
semnat pe lingă promițătoarea 
evoluție a tinerilor fondiști. ul- 
teșteanul Constantin Gavrilă 
(21 ani. campion la 1500 m. și 
locul 3 la 3000 m.) si Constan
tin Albină (22 ani. campion la 
800 m) deveniți din outsider!, 
protagoniști, pe Ungă ascensiu
nea săritoarei în lungime Este- 
ra Szabo (Rapid, 20 ani, cam
pioană de tineret, cu 6.41 m.) 
șl performantele unui grup de

ștafetă de 4x7,5 km. Antrenorii 
de la Dinamo Brașov, Gheor- 
ghe Gîrniță și Gheorghe Vil- 
moș — foști la vremea ’or per
formeri de primă mărime în 
arena internațională — au pre
zentat un grup de biatlonlști 
bine pregătiți. în frunte cu 
campionii naționali Iancu Dia- 
conescu (provenit din pepinie
ra foarte productivă de la 
C.S.Ș. Rișnov) Sorin Popa, Ma
rius Vornicu și mereu tînărul 
Vladimir Todașcă. Munca lor 
migăloasă, pasionată a dat roa
de în competiția de care ne 
ocupăm și o dorim la fel de 
laborioasă si productivă si în

perspectiva întrecerilor Inter
nationale.

Biatloniștii de la A.S.A. nu 
au cucerit nici un titlu la a- 
ceastă ediție â întrecerilor, dar 
trebuie spus că el au fost foar
te aproape de ele în toate 
cursele. Conjuncturile de mo
ment nu le-au fost însă favora
bile. Conducerea asociației tre
buie să intervină pe ici, pe 
colo, să repare unele anomalii, 
fiindcă este de neînțeles cum 
unul dintre cei mai buni spe
cialiști de biatlon din țară — 
l-am numit pe Constantin Ar- 
ghiropol — se ocupă în cadrul 
A.S.A. (datorită funcției de an
trenor coordonator) de orice, 
în afară de munca DIRECTA 
cu biatloniștii.

1. Știința
2. Mureșuu
3. cnimistul
4. Rulmentul
5. Confecția
8. Hidrotehnica
7. Rapid
8. TEROM
9. Construct.

10. Oțelul
11. Dorobanțul
12. C.S.M. Sibiu

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

4
3
3
1
2
1

REZULTATE DIN DIVIZIA
în etapa a XII-a din cadruil tu

rului III al Diviziei B — tineret 
de volei s-au înregistrat urmă
toarele rezultate :

FEMININ — seria I : Metalo- 
tehnlca Tg. Mureș — Filatura 
Fălticeni 3—1, A.C.M.R.I.C. Piatra 
Neamț — Penicilina II Iași 3—0, 
Hidrotehnica Focșani — Toplitana 
1—3 ; seria .- Il-a ”
Brăila — Chimia 
3—0, Comerțul 
A.S.S.U. Craiova 
Oțelul Tirgoviște 
Constanța 3—1 ; i 
Metal 33 București — I.T. Bucu
rești 1—3, Calculatorul București 
— Spartac "
3—0, C.P.
București
G.I.G.C.L. Brașov — „U“ Elec
tronica București 2—3, Politehni
ca Timișoara — Voința Zalău 
3—0, MARATEX C.S.Ș. 2 Bala 
Mare — EXPLORMIN Caransebeș 
3—0 ;

MASCULIN — seria I : C.S.U. 
I.M.N. Galați — C.S.M. Delta

BRAICONF 
Tr. Măgurele 
Constanța — 
3—0, C.S.M. 
— CHIMPEX 

seria a III-a :

STIROM București 
București — Voința 

2—3 ; seria a IV-a :

MECIURILE STEAUA - RAPID
LA BASCHET

• AZI (ora 18,30) și miine 
(ora 10) sala Construcția 
I.C.E.D. București găzduiește 
dublul meci masculin Steaua — 
Rapid București, din cadrul 
etapei a XII-a a Diviziei A.
• TURNEUL final al grupei 

1—4 a Campionatului National 
feminin sc va desfășura in zi
lele de 27, 28 și 29 februarie (în 
loc de 26. 27 și 28 februarie).

ORA CONCURSURILOR DE SALA
juniori (sprintera Daniela Pleș- 
can, gardistul Mircea Oaidă, 
semifondista Denisa Zăvelcă) 
care ne-au reamintit că alți re
prezentanți de marcă ai „nou
lui val“ se aflau, sîmbătă și du
minică. la Concursul F.I.S.U. de 
la Sofia și că. împreună, voi 
dovedi ce știu și ce pot în a- 
cest sezon indoor, la sfirșitul 
lunii februarie, tot la Bacău, 
cu ocazia Campionatelor Repu
blicane ale juniorilor I.

PROBE ÎN SUFERINȚA. 
Cînd îl vezi cum arată pe a- 
rancătorul sucevean de greuta
te C. Palamariu ești convins 
că, din mîna lui, greutatea va 
poposi la limite greu accesibi
le multora, și cînd colo bila a- 
terizează la 17 metri! Sigur, co
legul său de club, M. Andruș- 
că, a aruncat peste 18 m și a 
cîștigat primul titlu național 
din carieră, dar nici rezultatul 
său nu este competitiv pe plan

international. Despre sprint ce 
să mai spunem, dacă întrece
rea feminină este dominată de 
nespecialiste. iar finala mascu
lină este' cîștigată cu 6,93 ni., 
în timp ce în concursurile in
ternaționale se aleargă în jur 
de 6,70? Titlul la lungime băieți 
este adjudecat cu 7,59 m„ chiar 
în ziua în care recordul mori- _ 
dial feminin al probei indoor 
este adus la 7,37! în 
proaspetei recordmane 
le la înălțime. Alina 
lupta s-a dat la 1,81 
cu care nu contezi în contextul 
european, ca să nu mai vorbim 
despre prăjină, unde între lo
cul I (5,00 m) și următorul 
clasat este o diferență de 60 
cm, chiar și înălțimea cu care 
s-a cîștigat fiind cea cu care 
multi atleti intră în 
rile internaționale... 
biecte de (veche!) 
pentru specialiști.

absenta 
naționa-
Astafei, 

m, cifră

concursu-
Deci, su- 

actualitate

ORAȘE MICI,
(Urmare din pag. 1)

hal Media fac parte din lotul 
national de schi alpin juniori, 
ca, de altfel, și colegii lor fon- 
disti Ion Șuică, Ligia Șerbu- 
lea. Dana Âlexandrescu si Ra
mona Spiridon. La sanie, acti
vitatea de pină acum a Măriei 
Maioru. a Elenei Stan si a lui 
Ion Apostol este dusă mai de
parte de talentații Corina Te- 
recopsă. Liviu Turea și Adrian 
Bobea, și ei membri ai lotului 
republican.

B TINERET LA VOLEI
Ti.icea 3—Of SARO Tîrgovlște — 
Metalul Tîrgovlște 2—3, Gloria 
Tulcea — PECO Ploiești 2—3 ; 
ser.a a ILa : Calculatorul Bucu
rești 
3—8 ___
Rapid București 2—3, I.O.R. Bucu
rești — Electra București 0—3 ; 
seria a III-a : I.A.T.S.A. Dacia 
Pitești — ■ Oltul Rm. Vîlcea 3—0, 
C.S.M. Caransebeș — Oțelul oraș 
Dr. petru Groza 3—0. C.F.R. Arad
— Metalul Hunedoara 3—2 ; seria 
a IV-a : Chimia Victoria Zalău
— Explorări Motorul H Baia 
Mare 2—3 Voința Alba lulia — 
A.S.A. Electromureș n Tg. Mureș 
3—2 Electrotehnica Bistrița — 
Silvanla șimlcu SHvanlel 3—0.

(Corespondenți : N. Mateescu, 
O. Guțu, N. Ștefan, C. Popa, M. 
Avanu, I. Diaconu, I. Costiniu, 
N. Magda, Narcisa Fețeanu, O. 
Bălteanu. E. Ciocîrlan, A. Crișan, 
C. Crețu, D. Crlstache, C. Albu, 
V. Tudor, Fl. Toma).

— I M.G. Vulcan București 
Prahoca I.P.G. Ploiești —

J

i.

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

Legitimațiile-abonament 
eliberate și nevizate pină 
la data de 15 martie a.c. 
își pierd valabilitatea.

0
2
2

352-261 33 
320-225 32 
300-254 32 

3 270-228 30
6 274-291 
6 231-232
6 273-281 
5
7
8 
9 
9

298-308 
240-272 
252-299 
222-290 
192-283

24 
23 
22
22
20
17 
17
10

Particip 
în coinpr 
■ •(•sitat. r< 
din etapa 
SteamiL 
Murcș — 
Sala Fior 
«tlUClOriI 
tul Brașo 
bruarie 
Baia Ma 
joi. 25 Ie

TURN 
DE SENI

PRIMEI ETAPE• JOCURILE
a returului in campionatul mas
culin s-au caracterizat prin echi
libru marcat, in patru dintre par
tidele disputate succesul a reve
nit la un singur punct. De men
ționat victoria, orreeum surprin
zătoare, a bandbaliștilor mure
șeni în mec‘ul cu H.C. Mtaaur.

Selecției 
bal a R.E 
de un ti 
susținin-d 
verificare 
chipe fr 
program : 
Vilcea ; 2 
— la Tg.

• NOT
în urma rezultatelor înregistrate, Dinamo I
clasamentul se prezintă astfel tea Craio’ 

cep să ir
1. Steaua 12 10 0 2 318-269 32 mult în 1
2. Dinamo Buc. 12 8 2 2 296-262 30 tinuăm id
3. H.C. Minaur 12 7 3 2 324-297 29 chipei d
4. „Poli“ 12 8 0 4 327-290 28 tele 20) :
5. Știința ’2 6 2 4 291-300 26 — Denis (
6. Dinamo Bv. 12 5 1 6 282-280 23 (19). Coni
7. Metalul 12 4 2 6 252-276 22 Mocan u
8. „U“ Cj.-Nap. 12 4 1 7 286-299 21 (21) Mari
9. Univ. Cv. 12 3 2 7 261-269 20 cută surp

10. ASA Electr. 12 4 0 8 281-306 20 „cel mai
11. Dacia 12 3 1 8 277-317 19 torid trir
12. RelonuJ 12 3 0 9 249-279 18 norii Gh 

Samungi.
TROFEUL 
PENTRU EFICACITATE

„SPORTUL"

FEMININ

1. 121Mariana Tircă (Știința) 
goluri ; 2. Simona Tudor (Do
robanțul) 119 ; 3. Esztera Matefi 
(Mureșul) 106 ; 4. Rodlca Pălicl 
(Constructorul) 102 ; 5. Rodica
Grigoraș (Confecția) 97 ; 6. Ga
briela Antoneanu (Oțelul) 87 ; 
7—S. Cristina Tache (Rulmentul) 
Edit Torok (Chimistul) șl Irina 
Cămui (Hidrotehnica) 72 ; 10—11.
Daniela
Liliana
Vasilica

3.

• ECIII 
NERET a 
un turneu 
țlnind do 
compania 
Rezultate 
31—29 la 
handbalist 
dan Maco 
caris^^kn 

bluL^uib 
Galați), N 
Iași) și 
Bacău'.

Paștiu (C.S.M. Sibiu) și 
Bloju (Chimistul) 63 • 12.
Dobre (Rapid) 60.

MASCULIN

1. Măricel Voinca (H.C. Mlnaur) 
103 goluri ; ’. Marian Dumitru 
(Steaua) 82 ; 3. Tudor Roșea 
namo Brașov) 80 ; 4. Gabriel 
rian (Universitatea Craiova) 
5 Alexandru Fâlker („Poli") 
8. Mlrcea Grabovschl (Dacia) 
7—8. Petre Cozma (Dacia) și 
drian Bondar (Știința) 68 ; 9. Ser
giu 
10. 
Iii.
12.

(Di- 
Ma-'
78 ;
77 ;
70 ;
A-

Pop („U“ Cluj-Napoca) 
Alexandru Matei („Foii") 
Marian Zamfir (Relonul) 
Dumitru Berbece (Steaua)

LA CLUBUL VOINȚA BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

sint și meciuri

la ca acasă" 
concursuri de 
.ie admira bi-

sensul că mai 
amicale.

Dar, „Voința 
înseamnă acele 
mare dirzenie.
lă tărie sufletească, care sint 
rezervate cooperatorilor han
dicapați fizic, în fiecane an 
cu finale pe țară. Ce nu a 
cuprins această interesantă și 
instructivă ,peliculă-sinteză“ 
prezentată de fostul atlet, 
prof. Petre Zîmbreșteaniu î Nu 
a cuprins genericul, realiza
torii acestor frumoase acțiuni 
sportive de masă : 
asociațiilor sportive 
de la Tehnometalica, 
populară, încălțămintea 
nuală. Igiena. Avîntul 
cămintei, Triootextil, 
lica ș.a. cane, prin întrecerile 
rezervate cooperatorilor. au 
umplut, nu o dată. Îndrăgitul 
stadion de la Pipera. Nu l-au 
umplut cei de la cooperative
le Mobilă și tapițerie. între-

AMBIȚII MARI
Dar, deși 

de iarnă 
nu trebuie 
Si, in acest 
formanta unei echipe apărute 
„peste noapte" (adică ln 1984), 
tot ca urmare a muncii unor 
pasionați, dar și a cadrului o- 
ferit de Daciadă : este vorba 
de formația „Montana”, care, 
in sezonul 1985—1986 a evoluat 
la categoria „Onoare", in cel 
următor a jucat in campiona
tul județean, pentru a promova

la Sinaia sporturile 
sint prioritare, 

omis nici fotbalul, 
sens, amintim per-

67 ; 
64 ; 
«1 ;
59.

• SELE 
RE a 
un turneu 
vuita t 
repre/^'j 
Germane 
noastră a 
vinsă. S< 
București) 
buit celei 
— 32 de 
compo-nen 
gătite de 
Gheorghe 
ghe (C.S.! 
Turcanu 
(C.S.Ș. „1 
Gabriela 
lău). Mon 
torul" Ci

Fotografia
— în acest an 
mai mare pe terenu- 
sport.

etc.. aș- 
în

tinerea, 
teptați 
număr 
rile de

Cu un bilanț pozitiv au în
cheiat anul care a trecut și 
performerii de la clubul Vo
ința București : de 40 de ori 
pe podiumurile dc premiere 
ale diferitelor campionate re
publicane. Calitatea, competi
tivitatea în arena internațio
nală au însemnat medalii și 
puncte obținute la
tele mondiale, europene. 
Jocurile balcanice și 
cursurile „Prietenia", 
sportivii secțiilor de atletism,
canotaj, popice, baschet, box, 
ciclism, șah. Astăzi, cînd spui

consiliile 
„Voința” 

Arta 
ma- 

îmbră- 
Meta-

camplona- 
la 

Con- 
prin

imediat In Divizia C si a bate 
acum — cu justificate preten- ' | 
(ii — la porțile celui de-al doi
lea eșalon fotbalistic al tării. 
Si nu numai atit. această echi
pă va juca, nu peste mult timp, 
in 16-imile Cupei României, 
cu... Dinamo București. Sint 
doar citeva exemple ale modu
lui in care Daciada contribuie 
intr-o măsuri determinantă la 
obținerea unor frumoase per
formante sportive. Si sintem 
convinși că, de pe acest teren 
fertil, sportivii acestui oraș- 
stafiune vor realiza roade fi 
mai valoroase...

ii

„Voința 
che'j^fct 
Divi||^ 
mășescu, 
și mond 
acea rez 
lui care 
oopii și 
șit, aoel 
compete! 
sport, d
Strugaru 
Szocs (] 
cănescu • 
Neagoc 
Spiță 
(box)

Da, 
din
noastre 
activi tati 
înflorite; 
meri tal 
nici de

ș.i
V

m.

„BALUL FE
La Bușten

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTEI 
BUCUREȘTI. In colaborare cu stațiuni 
ln această -----ln

4 martie : 
pe traseul 
„Silva", în 
hotelului.

localitate „BALUL FEM: 
martie 1988.

Program

la ora 13, plecare de la h< 
Sinaia — Buși 

i 2—3 paturi
Ploiești — ! 
camere de

mic dejun ; plimbare <5 martie
Babele ; dejun și apoi cină festivă 1 
concuirs cu premii, tombolă, muzică, da

6 martie : mic dejun ; deplasare la 
stațiunii, plimbare cu ielecabina la < 
dejun în Poiana Brașov ; întoarcerea la



I

IIONATEI 
P. CHINEZE

nă de hand- 
va tatreprin- 
ira noastră, 

nartide de 
nia unor e- 
>ă următorul 
ie — la Rm. 
Zalău ; 23—24 
— la Bacău.

pclor noastre 
nentale a ne- 

meciurilor 
de duminică 
^tNirmează : 
l.romureș Tg. 
17 februarie, 

15,30 ; Con- 
— Rulmen- 

rcurl, 17 fe
ll. C. Min aur

Bacău — 
18,00.

I
I

nica partidei 
• Universita- 
ă tinerii în- 
■ în ce mai 
icipale. Con- 
'ez<?n tarea e-

(din minu- 
z (21 de ani)
Robert Lieu 

an (23), Ion 
in Za har ia 
cu (24). Plă-

M oca nu era 
dintre jucă- 
;n de antre- 
și Valentin

I
I

Două săptămini pînă la meciul cu Glasgow Rangers

Au mai rămas 
săptămîni pină la meciul 
care Steaua îl va susține la 2 
martie, la București, cu Glas
gow Rangers. în cadrul sfertu
rilor de finală ale Cupei Cam
pionilor Europeni. Un meci care 
se anunță foarte dificil, atît 
datorită valorii deosebite ■> e- 
chipei scoțiene (campioană a 
tării sale, actualmente situa ă 
pe locul secund, oracticînd un 
ioc viguros. în forță, snadfie 
fotbalului britanic), cît și faptu
lui că ea — spre deosebire de 
Steaua — se află în plină 
competiție, deci într-o formă 
de vîrf. De altfel, antrenorul 
Anghel Iordănescu, care a ur
mărit-o recent ia lucru, in jo
cul de campionat cu Aberdeen, 
susținut în deplasare si cisligat 
cu 2—1. și-a,putut da bine sea
ma de potențialul de ioc al 
formației din Glasgow, care o 
face redutabilă pe orice teren.

tn vederea partidei de la 2 
martie, pentru a compensa — 
fie si Partial — handicapul 
lipsei de jocuri oficiale față de 
viitoarea ei adversară, cam
pioana noastră a început mai 
devreme pregătirile, conform 
unui program minuțios alcătuit 
și intensiv, ne care și l-a sta
bilit din timp și pe care îl 
respectă cu rigurozitate. Du
pă perioada acumulărilor fi
zice de la munte. Steaua s-a 
pregătit timp de o săptămină în 
Grecia (cu două antrenamente

exact două 
pe

zilnic). Revenită in țară, echipa 
bucureșteană a susținut săptă- 
mina trecută două focuri de ve
rificare. la Galați si Brăila, ca
re si-au dovedit din plin utili
tatea. în prezent, în scopul creș
terii gradului de dificultate al 
testelor sale. Steaua se află 
într-un prestigios turneu in ’ta 
lia. unde va susține cîteva jocuri 
cu echipe puternice, fruntașe ale 
campionatului din această tară. 
Pentru astăzi chiar, este perfec
tat un meci cu Florentina, iar 
la 21 februarie un altul, cu Mi 
lan. Este posibilă. însă, și o par
tidă cu echipa lui Maradona, 
Napoli. Tn compania acestor va
loroase partenere, aflate si ele 
în plin sezon competitional. 
campioana noastră îsi va verifica 
temeinic eficienta pregătirilor 
efectuate, forța de ioc la care 
a ajuns în perspectiva apropiatei 
confruntări cu Glasgow Ran
gers.

După reîntoarcerea din acest 
turneu. Steaua Va face. în me
ciul din „Cupa României", de 
La 27 februarie, cu Voința 
București, o ultimă repetiție 
înaintea marelui examen cu 
campioana Scoției, la care spe- 

Tăm să se prezinte la cota ma
ximă a posibilităților. (C.F.).

★

Sâptămîna trecută, adversara 
Stelei în C.C.E., Glasgow Ran
gers, a trecut prin clipe grele.

Souness și elevii săi au fost Ia 
numai un pas să părăsească 
Cupa Scoției. în turul trei al 
competiției. Rangers a intîlnit, 
în deplasare, modesta Raith 
Rover, din a treia ligă valorică 
scoțiană, cu care a terminat la 
egalitate (0—0). Martorii oculari 
susțin că dacă cineva ar tre
bui să fie nemulțumit acesta 
nu poate fi decît „U“-le gazdă. 
La rejucare, miercuri, pe lbrox 
Park, Rangers a luat meciul 
mult mai în serios și și-a zdro
bit adversarul (4—Oh Scor pe 
care avea să-l repete sîmbătă, 
în campionat, cu St. Mirren. în 
această partidă. internaționalul 
de tineret englez Mark Walters 
— c ma. veche cunoștință a 
noastră pe cînd evolua la As
ton Villa — a înscris primul 
gol sub culorile lui Rangers, 
el majorînd scorul deschis de 
David Cooper. La reluare, Wil
kins și Gough au înscris încă 
două goluri, pecetluind o victo
rie limpede în fața deținătoa
rei Cupei Scoției. Un succes 
care o menține pc Rangers la 
trei puncte de lidera Celtic.

Pentru Souness, serialul trans
ferărilor nu s-a încheiat. De 
la începutul acestei săptămîni 
Iotul lui Rangers are un nou 
nume: internaționalul scoțian 
Ian Ferguson, venit de la St. 
Mirren. Unde se vâ opri Sou
ness, greu de dat un răspuns.

La Sportul Studențesc

ÎN PREGĂTIRE, O PREMIERĂ
ABSOLUTĂ; GRUPĂ DE 7 ANI!

• Noua copii Ia Olimpiada dc matematici!
• A început cursa pe „traseul Ini stanici"
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antrenori 

>stit de
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Crista 
en Rădu- 
Gheorghe 
Gheorghe 

isile Tită

dă fără miză, fără p. 
cîștigate sau pierdute, 
partidă care putea _
joace sau să nu se joace, ei 
bine. într-un astfel 
un jucător a fost ______
de arbitru și trimis la ves
tiar. Numele lui? Giuchici. 
Sigur că o astfel de elimi
nare nu e urmată de jude
cata comisiei de disciplină 
Si suspendarea firească. Dar 
ea ridică, iată, aceeași pro
blemă a fotbalului nostru, 
starea lui disciplinară, des
pre care s-a mai scris și se 
va mai scrie, niciodată însă 
de ajuns. Si pentru că așa 
este, să reamintim încă o 
dată „bilanțul" cartonașelor 
galbene la jumătatea între
cerii divizionarelor din eșa
loanele fruntașe ale fotbalu
lui nostru:

Divizia A: 302! 
Divizia B : 998 !
Așadar, 1 300 de cartona

șe galbene (18 roșii numai la 
Divizia Ai), un număr im
presionant! Dar nu atît nu
mărul contează, cît făptui 
că el se află în CONTINUA 
CREȘTERE d*e la o ediție la 
alta. Acest adevăr trebuie să 
dea serios de gîndit tuturor 
factorilor care sînt impli
cați. mai mult sau mai pu
țin, în complexul proces de

inarruire a sportivului. Două 
au fost — și continuă să ră- 
mînă — cauzele înmulțirii 
cartonașelor, cum sublinia și 
unul dintre membrii comi
siei de disciplină. Gheorghe 
Glisici: 1. necunoașterea re
gulamentului de desfășura
re a respectivei întreceri; 2. 
lipsa de educație a jucători
lor.

Prima dintre cauze are 
ca principali vinovat! (în or
dinea cronologică a pregăti
rii jucătorului) antrenorul 
de la copii, juniori, seniori, 
conducătorul de club și arbi
trul. A doua e cu implicații 
mai adinei, cele legate 
familie. societate, 
mai ales școaiă. Și 
tea merge și mai 
spunînd ce face și 
.face fiecare dintre ____
factori pentru a adăuga la 
timpul potrivit cărămizile 
necesare formării caracteru
lui și personalității 
lui. Nu credem că 
acum, în acest loc

Altceva dorim să 
niem, însă, și anume 
trece foarte ușor peste im
portanta unuia dintre facto
rii cu pondere foarte maro 
în acest proces complex ca
re se numește educația 
sportivului: ARBITRUL.
Circa 70 la sută dintre car
tonașele galbene se datorese

de 
scoală, 

am pu- 
depărte, 
ce nu 

acești

sancționării pentru faulturi 
inerente jocului. Numai că 
el, arbitrul (ne-am convins 
de atîtea și atitea ori), nu 
cîntărește la fel și pentru 
gazde și pentru oaspeți, la 
fel PENTRU JUCĂTORII 
TUTUROR ECHIPELOR. Și 
dacă jucătorul x de la o e- 
chipă fără veleități vede 
cum pentru același fault el 
e sancționat cu „galben" iar 
internaționalului y i se tre
ce cu vederea (sau este doar 
admonestat cu degeW!) a- 
ceeași infracțiune, sigur că 
apare — cauzal — protestul 
și după protest știm cu toții 
ce mai urmează.

Intransigenta conducătoru
lui de joc esbe — conside
răm — unul dintre punctele 
de la care trebuie să por
nească disciplinarea cam
pionatelor fotbalului nostru 
și, în această ordine de idei, 
nu putem decît să salutăm 
decizia arbitrului din Vatra 
Dornei, care, într-un simplu 
meci de pregătire, n-a ezi
tat să trimită la vestiar un 
jucător ca Giuchici. Dar, re
petăm, cîti dintre „cavalerii 
fluierului" tratează cu ace
eași monedă partidele pe 
care le conduc în Diviziile 
A și C ?

Laurențiu DUMITRESCU
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URANTE 
lanizează 
da 4—6

inental", 
la hotel 
aurantul

cabana 
.Silva* ;

vizitarea 
Mare ;

I

I
I

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
S.C. BACAU 0—0. Divizio

nara A a utilizat în acest meci 
de verificare următoarea for
mație : Cîmpeanu — Andrieș 
Vasilache, Artonie. Ciudin — 
Burleanu. Penoff. Ivanov — 
Soiman, Andronic. Scînteie. Au 
mai jucat : Arvinte. Agachi, 
Verigeanu, Elisei, Tismănaru. 
(C. Rusu-coresp.).

FEPA ’74 BtRLAD — OȚE
LUL GALAȚI 5—3 (3—1), Go
lurile au fost înscrise de Ba- 
salic (min. 27), Spirea (min. 40 
și 57), Dumitrache (min. 42) și 
Bejenaru (min. 80 — din pe-

nalty), respectiv M. Stan (min. 
9), Antobi (min. 48) și Măstă- 
can (min. 58). Oțelul a jucat în 
următorul „11": Călugăru — Bo- 
rali. Angheîinei. Agiu, Popes
cu — Măstăcan, Burcea, M. 
Stan — Ralea, Antohi, Hanghiuc. 
Au mai jucat: Popa, Nicoară, 
Chivu, Profir, Comșa, Sandu. C. 
Stan. (C. Burghelca — coresp.).

C.I.L. SIGHET — MINERUL 
CAVNIC 2—2 (0—1). Pen
tru gazde a înscris Țipiea (min. 
49 și 70), iar pentru oaspeți An- 
dreicuti (min. 40) și Lucaci 
(min. 65). (I. Mihnea — coresp.).

La Poiana Brașov
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE 
BUCUREȘTI, In colaborare cu O.N.T. „CARPATI- — Brașov, 
organizează In zilele de 5 și 8 martie „BALUL FEMEII-, 

1a Poiana Brașov.

Program
5 martie : la ora 10, plecare de la hotelul „Intercontinental-, 

pe traseul București — Sinaia Predeal — Brașov ; 
festivă la „Capra Neagrăr 
spectacolul muzical-coregrafic 
susținut de cîntărețl de muzică 
(cîntă Rodica Moianu. acompaniată 
dansează Mariana Ganea).

Sinaia — Predeal — Brașov ; cina 
I* ta Poiana Brașov ; ta program, 

„BUNA SEARA. POIANĂ* 1 
ușoară șl corpul de balet 
de formația „Sul-generis*.

Poiana Brașov ; facultativ,6 martie : mic dejun, deplasare la
plimbare cu telecabina la cabana Cristianul Mare sau vizitarea 
stațiunii ; la ora 12,30, dejun festiv la restaurantul ..Miorița*, 
unde se poate viziona un spectacol fo-lclorlc ; se organizează 
concursuri cu premii, tombolă, jocuri distractive, muzică, dans; 
Plecarea la București, cu sosirea în jurul orei 20.

înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale 
I.T.H.R. București.

• Centrul de copii și juntori 
Sportul Studențesc s-a înființat 
în 1974, la doi ani după pro
movarea echipei în Divizia A. 
Actul de naștere n-a avut de- 
cît o valoare administrativă 
căci începuturile au fost vitre
ge: fără bază materială adec
vată, fără bază de selecție co
respunzătoare. fără stabilitatea 
corpului tehnic • După un 
provizorat de vreo trei ani. în 
care rezultatele, firesc, nu ve
neau deloc, s-au început lucră
rile pentru consolidarea unei 
baze materiale necesare per
formantei- Sprijinul președin
telui clubului, arhitect Emil 
Barbu Popescu a fost concret, 
i s-au raliat toată suflarea, an
trenorii, copiii, părinții, stu
denții aflați în practică, pre
cum. și cei care locuiau în că
minele de peste drum. Stadio
nul din Regie se transformase 
intr-un șantier, puterea exem
plului dat de antrenorul Ion 
Stoișor, aplecat pe roabă, de
venise molipsitoare. Fotbaliștii 
— salahori s-au mutat în casă 
nouă în 1980 • Astăzi, dotarea 
Centrului este următoarea: 2 
terenuri zgură, 3 beton, 2 iar
bă, sală de forță, instalații sa
nitare modeme, aparatură aju
tătoare, cabinet medical • Re
zultatele au venit, am zice, în 
consecință: campioană naționa
lă de juniori — 1986. vicecam- 
pioană — 1987 (in ambele ca
zuri, grupele antrenorului Dan 
Apolzan), pe locul trei în ierar
hia națională — 1985 (Cornel 
Jurcă), Jucătorii promovați in 
Divizia A: D. Popescu. Ciucă, 
Prodan, Bondoc, Pologea, Stă- 
nici, Purdea • Coi aproxima
tiv 300 de copii și juniori se 
află sub instruirea următorilor 
antrenori : Ion Stoișor, Dan A- 
polzan, Comei Jurcă, Marian 
Bucurescu, Vasile Suciu. Ma
rian Prodan. Pînă mai ieri era 
și Romulus Chihaia, care a 
fost transferat la echipa de 
„speranțe", concomitent cu co
optarea lui Vlad Marica, care 
a devenit șeful Centrului. Ma
rica, fost antrenor secund la e- 
chipa mare, nu consideră pasul 
tăcut a fi unul „înapoi", ci un 
prilej de îmbogățire a unei ex-

periente profesionale, cumu
late la Călărași, Bistrița, Con
stanța. Deocamdată, traduce 
(în beneficiul Centrului) o car
ie de specialitate a lui Nicola 
Comucci, o mare autoritate in 
materie de fotbal la nivel de 
copii și juniori. Se pregătește, 
de asemenea, să îanseze. in pre
mieră națională, selecția unei 
grupe cu limită de virștă de 7 
ani (pînă acum de Ia 9 ani in 
sus), ceea ce ar însemna de
vansarea pregătirii organizate. 
Avantajul preconizat, „botezul" 
fotbalului, sub control compe
tent. evitarea unor deprinderi 
tehnice greșite, însușite, ori
cum. în curtea școlii • In mod 
traditional se apasă serios pe 
pîrghiiie pedagogice clasice 
(conditionarea participării de 
notele obținute la școală, legă, 
tura permanentă cu familia, 
vizitarea de obiective socio
culturale, cu prilejul deplasări
lor etc.), astfel că și produc
ția... umană a Centrului este la 
înălțime. Două exemple eloc
vente: jumătate din echipa 
campioană națională de juni
ori, promoția 1986 a reușit la 
facultate; la ora actuală. in 
grupa lui Bucurescu (1977) 
există 9 absenți... motivați : 
participant la Olimpiada de 
matematică • Ultima selecție, 
exigentă, conform obiceiului : 
din 300 de pretendent i au fost 
reținuți 14, pentru ca la a doua 
„sită" să rămină numai 9. Cr - 
terii: rezistență, gabarit, mediu 
familial, tehnicitate specifică 
(„ne interesează tehnica dc 
joc și nu cea dc salon, în care 
se poate (inc mingea de 200 de 
ori pe picior, dar nu se reușeș
te o preluare" — VI. Marica) 
• Bat la porțile afirmării ur
mătorii juniori: Cătălin Rădu- 
canu Necula (care a refuzat cu 
obstinație să devină portar ca 
... tata, consacrîndu-se postului 
de „libero"). Florin Roman — 
fundaș lateral, Ilariton Bălțat
— mijlocaș, Zamfir Georgescu
— mijlocaș, Cornel Zamfir — 
extremă dreapta. Cu toții sînt 
motivați de „traseul Iui Stă- 
nici", care a „sărit" -de lîngăel 
direct în echipa mare.

I
Ion CUPEN

Priviri spre eșalonul secund

CIL. SIGHET SPERĂ SĂ URCE IN CLASAMENT
Deși în sezonul de toamnă la 

C.I.L. Sighet realizările nu 
s-au situat la un nivel mulțu
mitor, în cadrul echipei 
speranțe de redresare în 
turul campionatului, astfel 
cit la încheierea întrecerii 
ceasta să ocupe un loc 
să-i dea dreptul de a activa în 
continuare în Divizia B. • 
Antrenorii A. Văduvescu (prin
cipal) și I. Roman (secund) au 
condus primul antrenament în 
ziua de 11 ianuarie, la Sighet. 
unde au lucrat nînă în 31 ia
nuarie. Pregătirea centralizată 
a fost efectuată la Ocna Suga- 
tag, în perioada 31 ianuarie — 
14 februarie. • Lotul a suferit 
modificări importante. Astfel, 
au primit dezlegări tocătorii: 
Sighîartău (pentru IC.IM. Bra
șov). Scripcaru și P. 
(pentru Olimpia Rm.

sînt 
re- 
în- 
a- 

care

Adrian 
Sărat).

iar Strîmbei a plecat să-și sa
tisfacă stagiul militar. Noutăți
le formației sînt : Drăgulescu, 
înaintaș, de la Minerul Cavnic, 
Boricegnu, înaintaș, de la F.C. 
Maramureș Baia Mare. M. Pop 
și Cheaua, ambii fundași, de la 
Mecanica Sighet, Ghinda, îna
intaș. de la C.S.S. Sighet Au 
revenit după satisfacerea sta
giului militar : Arba, Petreuș, 
ambii mijlocași. Mentei și Dla- 
rici, ambii fundași. Lotul mal 
are în componență pe jucăto
rii : Petrut, Pifura — portari. 
Arezanov, Grindean, Negrea, 
Cheresteși, Țipiea, Meîega — 
fundași Bonte, Ciohan II. 
SzSke, Moiș, Sidău — mijlocași. 
Podeanu și Șuiea — înaintași. 
• în programul de pregătire 
au fost incluse o serie de me
ciuri amicale cu echipele Me
talul Aiud. Minerul Băiut Mi-

nerul Băița. Cuprom Baia Ma
re, Bradul Vișeu, Minerul Turț 
și F.C. Maramureș Baia 
• „Obiectivul nostru este 
răsi zona periculoasă a 
meniului, ne-a declarat 
Szekeli, secretarul secției 
fotbal. Organele locale și con
ducerea combinatului ne-au 
creat condiții bune dc pregăti
re, iar suporterii noștri au în
credere în posibilitățile jucăto
rilor de a evolua ia un nivel 
mai ridicat decît în toamnă. 
Comportarea tuturor jucătorilor 
Ia antrenamente, la meciurile 
de pregătire arată că ei vor să 
acumuleze cît mai mult acum, 
iar in primăvară să poată face 
fată dificultăților întrecerii 
pentru a urca mai multe trepte 
In clasamentul seriei a III-a“.

Pompiliu VINTILA

Mare, 
a pă
ci asa-
Ionel 

de

• TRAGEREA MULTIPLA 
PRONOEXPRES OLIMPIC de as
tăzi, miercuri. 17 februarie, va 
avea loc în București. în '■ala 
clubului din str. Doamnei tir. 2. 
începînd de la ora 15.30. Intrarea 
în sală este liberă pentru toți 
cel interesați. La ora 16.15 se vor 
transmite la radio, pe programul
1, aspecte de la desfășurarea o- 
perațlunilor de tragere. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate pe 
același program, în reluare, la 
ora 21.05 și mîine. joi, la ora 8.55.
• Săptămîna în curs se în

cheie cu încă o TRAGERE LOTO
2. ce va avea loc duminică, 21

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
februarie. Aceasta este, de fapt, 
u-ltima acțiune cu caracter deo
sebit a acestei luni, de add îna
inte glodurile tuturor partlcipan- 
ților fiind îndreptate către mult 
așteptatele trageri organizate, în 
mod tradițional. la începutul 
lunii lui Mărțișor. în legătură cu 
TRAGEREA LOTO 2 este inutil 
să mai vorbim de avantajele pe 
care le prezintă ; este de ajuns 
să reamintim că se poate dștiga 
și NUMAI CU 2 NUMERE. Din 
paleta de cîștlgurl, nu llpseso 
autoturismele „Dacia 1300“.

• LOZUL în PLIC se menține 
In nota cu care ne-a obișnuit lr> 
ultimul timp, atît în ceea ce pri
vește avantajele oferite partici- 
panților cît șl sub aspectul frec
venței Și operativității cu care 
atribuie zilnic autoturisme și în
semnate sume de bani. La acest 
îndrăgit joc. nu există decît O 
SINGURA CONDIȚIE : PARTICI
PAREA PERSEVERENTĂ I

A Așa cum s-a mal anunțat, 
avînd în vedere masiva partici
pare la concursul Pronosport, de 
duminică. 14 februarie, omologa
rea ctștlgurilor va fl dată publi
cității (deci, și la rubrica noas
tră), sfrnbătă, 20 februarie.
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INTENSA
• TURNEUL DE LA VARȘOVIA

VARȘOVIA, 16 (Agerpres). în 
runda a 9-a a turneului interna
țional de la Varșovia. Nikolin a 
cîștigat ' 
Sofieva, 
Lelciuk, 
Sveczik 
încheiat 
conduce _______r. __ ...
tina Bădulescu ocupă locul 5 — 
cu 5 p, iar Margareta Muresan 
locul 7 — cu 4 p.

la Ghenova, Erenska la 
Bădulescu a pierdut la 
iar partidele Wiese — 

și Mije — Mureșan s-au 
remiză. în clasament 

Lelciuk. cu 7,5 p, Cris-

• UN SIMULTAN ORIGINAL

PARIS, 16 (Agerpres). Campio
nul mondial, marele maestru so-

ACTIVITATE
vi etic Gări Kasparov a susținut 
la Cannes un original meci — si
multan cu 10 adversari, aflați în 
diferite orașe de pe glob, din 
toate cele 5 continente. Campio
nul a obținut victoria cu scorul 
de 8,5—1,5 p. A pierdut o singură 
partidă, cea cu englezul M. 
Adams și a făcut remiză cu M. 
Ulîfoin, campionul de juniori al 
U.R.S.S. Legătura cu diferitele 
orașe unde se aflau participau ții 
la simultan (Londra. Moscova. 
Tokio, Sydney, Dakar, St. John 
etc.) s-a realizat prin interme
diul sateliților. Din Franța. Kas
parov va pleca în Canada. a 
doua etapă a turneului său, ce-1 
efectuează pentru răspîndirea 
jocului de șah.

ȘAH1STA
• COMPETIȚIA CANDIDATELOR 

ÎNAINTE DE FINAL

MOSCOVA, 
o rundă înainte 
turneului candidatelor 
mondial, __ __ 
Țhaltubo (R.S.S. Gruzină), în cla
sament conduce marea maestrâ 
sovietică Na-na Io-seliani, cu 9 p, 
urmată de Ahmîlovskaia — 7,5 p 
(2), Litinskaia — 7 p (1) în run

da a 13-a Ioseliani a cîștigat la 
Litinskaia, lax Ahmîlovskaia a în
vins-o pe Gaprindașvlli.

16 (Agerpres). Cu 
de încheierea 

la titlul 
ce se desfășoară ia

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ
CALGARY, 16 (Ageipies). 

întrecerile Jocurilor Olimpice 
de iarnă au continuat ie Cal
gary.

în ziua a treia s-a disputat. 
Pe oîrtia amenajată pe Muntele 
Allan, proba masculină de co- 
borire, amînată din ziua prece
dentă datorită condițiilor meteo
rologice nefavorabile. întrecerea 
s-a încheiat cu victoria brinci- 
palului favorit, elvețianul Pir- 
min Zurbriggen, cronometrat cu 
timpul de 1:59.63. Pe locul se
cund s-a situat un alt schior din 
Elveția. Peter Muller — 2:00,14. 
iar pe poziția a treia s-a clasat 
francezul Franck Piccard — 
2:01,24.

în cadrul, concursului de 
schi fond a fost programată 
proba masculină de 30 km cîști- 
gată de sportivul sovietic Alek
sei Prokurorov — 1 h 24:26.3. 
urmat de compatriotul său Vla-

dimir Smirnov — 1 h 24:35.1 si 
de norvegianul Vegard L’U<ang
— 1 h 25:11.6.

Proba individuală masculină de 
sanie a revenit lui Jens Miiller 
(R.D.G.) cronometrat în cele Da- 
tru manse cu timpul total de 
3:05.5.4. Pe locurile următoare 
s-au clasat Georg Hackl (R.F.G.)
— 3:05,916 si Iuri Harscen- 
k0 (U.R.S.S.) — 3:06.274. nista 
a măsurat 1 225 m. cu o dife
rență de nivel de 104.2 m.

Au continuat si meciurile din 
cadrul turneului de hochei oe 
gheață. în cel mai important 
meci al zilei formația Ceho
slovaciei întrecînd cu scorul de 
7—5 (1—3. 2—1. 4—1) selecționa
ta S.U.A.
U.R.S.S. —
5—0. 0—0); R.F. Germania — 
Norvegia 7—3 (2—0 3—1. 2—2).

Alte rezultate I 
Austria 8—1 (3—1.

AUSTRIA A CÎȘTIGAT C.M. DE HANDBAL (grupa C)
LISABONA. 16 (Agerpres). 

La Guimaraes (Portugalia) a 
luat sfîrsit Campionatul Mondial 
masculin de handbal (C). primul 
loc fiind ocupat de formația A- 
ustriei. care în ultimul meci a 
întrecut cu 26—19 echipa Ita-

llei. A obținut, de asemenea, 
promovarea în grupa B a com
petiției selecționata Olandei, 
clasată pe locul secund, după ce 
a învins. în ultima zi. cu scorul 
de 23—22. formația Israelului.

i
DUPĂ LINIA DE SOSIRE.

I
O caravană formată din 

2844 de piloți, copi,lo.ți, oficiali, 
reprezentanți de firme, zia
riști. operatori film și T.V., 
medici, din 602 mașini concu
rente (312 autoturisme, 1®1 mo
tociclete, 109 autocamioane) și 
alte 1016 mașini însoți
toare se încumeta să por
nească pe cei 12.700 kilo
metri ai „celei mai grele șl 
dramatice probe incluse în 
calendarul competițional
FISA** — aprecierea aparți- 
nînd însuși președintelui a- 
cestul for, Jean-Marie Bales- 
tre. Și p) deplin adevărată, 
dacă ținem cont de faptul că 
mal bine de 10.000 de kilome
tri trebuiau parcurși prin de- 
șcrturile a șase țări africane.

Vom trece cu... 143.812 kilo
metri pe oră, deci cu media 
primelor 17 etane 
printre nenumărate
le incidente și. mai 
grav, accidente 
au înnegura* 
trecerea pînă 
tă fază a sa, punînd 

4 bruscă" în dreptul .
- tehnic în care așteptau boli- 

" ” zid gata să demareze tn în- 
cercarea cu numărul 18 ; aici, 

** venind pentru a-șl ' prelua 
„ „ Peugeot-ul 405 T, cu care co-n- 
m ► duceau i utoritar în olasa-
- ► mentul general, pilotul Vata-
- - nen și copilotul Berglund au
- - constatat cu stupoare că bo- 
•* - lidu.1 dispăruse ! ! O clipă s-a
- ” bănuit că e vorba de o con- 

’ fuzie, sau, hai !, de o glumă.
T Numai că, reflex. 
+ a zburat

» cropolis ___
- - asemenea parcare au dispă-
- rut... toate cele cinci auto-
- ’ mobile ale firm îl BMW, și

dispărute au rămas pînă în 
ziua de azi... Așa" au stat lu- 
crurl'le și acum, „gluma" de- 

„. venind dramă în momentul 
în care formula „Vatanen — 
Berglund la start**!, auzită în 

-► difuzoare, a fost urmată de
- ► un implacabil „abandon**.
- ’ Hotărire inițială a juriului.

asupra căreia avea să se re- 
vină însă. Vatar.en plecând 

* * ulterior în cursă, la volanul 
, „ uneia dintre mașinile de a- 

► sistență, adaptate în mare
- ► grabă Ia cerințele traseului 
m - ț-ămas. Numai că toate a-

4-

i ac eas- 
o frînă 
parcului

amintirea
spre episodul A-

87, cî-nd dintr-o

ceste căutări, tratative, mo- - - 
diflcări tehnice au durat pes- - - 
te patru ore, întirzlere ce a- ■ • 
vea să dea peste cap clasa- • ■ 
mentul final : Vatanen n-a " 
mai putut recupera, cîștlgător , „ 
devenind tot un Peugeot 405, , „ 
condus Insă de Kankunen — .. 
Pilronen.

Un episod-bombă, care nu < - 
a făcut decît să confirme -■ 
multiplele critic! aduce „or- - • 
ganlzăril foarte slabe, datori- - 
tă căreia raliul s-a transfor- * ’ 
mat intr-o veritabilă aven- ,, 
tură, comparabilă cu traver- ,, 
sarea oceanului pe vremea .. 
hii Collimb» (L’Equipe)... Așa .. 
că abia încheiată gălăgia pro- - - 
dusă de motoare, a început - ■ 
oea... a firmei Peugeot : • ■ 

Deși la o primă vedere, tot * ■ 
Peugeot ciștigînd, s-ar ’’ 

putea crede că in- ,. 
teresele noastre nu ., 
nu fost lezate, vom .. 
pretinde despăgu- .. 
biri considerabile. .. 

numai că mașina fu. -ț- 
valora cîteva 

nil de dolari.
piesele «puse» pe ea 
rodul unor intense și costisi- ■ ■ 
toare cercetări, dar avem • ’ 
motive să bănuim că ta mij- ' ’ 
Ioc este opera unei firme ri- 
vale, care a intrat astfel in .. 
posesia unor date extrem de . > 
prețioase-. Vatanen atacă și .. 
el frontal : „N-am concurat ■. 
nici în triunghiul Bermu- • ■ 
delor, n-am intrat nici pe ni- ' - 
șipuri mișcătoare, care să-mi ' ■ 
fi înghițit mașina. Organiza- ‘ ’ 
toril aveau datoria să-mi a- , 
sigure securitatea automobi- ., 
tulul și n-au făcut-o. voi ., 
cere și eu despăgubiri, fiind- .. 
că în afara substanțialei prl- . ■ 

cuvenite învingătorului ■ ■ 
cota ■ - 
care • ■ 
nou • ■

ll.N PALMARES TOT MAI BOGAT
Recentele întreceri ale concursului „Eu

ropa Top 12“ La tenis' de masa au fo-sit 
cîștiigate, la feminin, de sovietica 
Bulatova, una dintre cele mai ’ 
toare europene ale momentului, 
pentru a șasea oară consecutiv 
importantă competiție, sportiva 
u-rcat din nou, după 1986, pe 
sus a podiumului, ea mai ocupînd locuri 
fruntașe și la edițiile din 1983 (2) și 1987 (3). 
Să notăm, de asemenea, că în palmaresul 
acestei foarte talentate sportive — se mai 
află, printre altele, și medaliile de aur ale 
„europenelor“ de junioare din 1980 (echipe) 
și 1981 (echipe, simptlu) și de senioare din 
1982 și 1984 (dublu) precum și cele de 
argint din 1984 (simplu) și 1986 (echipe, 
simplu; dublu). Așadar. Fliura Bulatova 
(s-a născut la 7 septembrie 1960) e te una 
dintre principalele candidate șl la locurile 
de pe podiumul ediției 1988 a Campiona
telor Europene. (19—27 martie. Paris).

Fliura 
bune jucă- 
Participînd 
la această 
sovietică a 
tr ea pita de

Tur de orizont în campionatele naționale

BRAZILIA: TITLUL SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII

zeci - * 
toate - - 
fiind -

me 
am fost frustat și de 
mult superioară pe 
mi-ar fi conferit-o un 
titlu de învingători*.

Iată deed cum cea mai di
ficilă întrecere auto din lume 
are toate șansele să se pre
lungească preț de încă o e- 
tapă ; a cărei „linie de so
sire**, după cum vedem, nu 
este exclus să fie la... tribu
nal.

Pe cit de controversat a de
marat ultimul campionat, tot 
așa s-a și încheiat. Înche
iat e un fel de a spune, și veți 
vedea de ce.—Cum s-a pus pe 
picioare actuala ediție vă este 
cunoscut. Prin medierea săptă- 
mînalului „Placar", federația de 
la Rio de Janeiro și „grupul ce
lor 13“ (cele mai puternice 
cluburi din țară) au ajuns la 
un... numitor comun și astfel 
s-a dat startul în Copa Uniao, 
cu 16 formații pe linia de pie- 
care. A fost, totodată, alcătuită 
și o divizie secundă („modelo 
amarelo"), de asemenea cu 16 
competitoare. Toată lumea a 
fost mulțumită că lucrurile au 
revenit. în bună parte la nor
mal, numai că... Bomba a ex
plodat în ultimele zile ale anu
lui trecut, și asta într-un_ mo
ment în care Flamengo sărbă
torea deia cucerirea unui nou 
titlu național. Uitind de regu
lamentul convenit în vara tre
cută. federația — sub presiu
nea cluburilor din divizia se
cundă se spune — a decis, cu 
totul surprinzător, ca titlul na

Sorin SATMARI

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

concurs desfășurat la Berlin 
Ilona' Briesnick (R.D. Germană) 
a cîștigat proba de aruncarea 
greutății, cu rezultatul de 20 49 
m.

Handbalistele
cu

Hypo Sudstadt. 
chineze au obținut victoria 
scorul de 29—14 (13—6).

BOX • Pugilistul american Ja
mes McGirt este noul campion 
mondial la categoria superușoa- 
ră (versiunea I.B.F.). după vic
toria obținută, prin ko tehnic, 
în fata compatriotului sâu Fran
kie Warren.

SCHI • Cursa de schi-mare 
fond desfășurată la Ottawa a 
revenit sportivului suedez Anders 
Blomquist, cronometrat pe dis
tanța de 55 km în 2h45:46. Pe 
locul doi, în același ti mo cu în
vingătorul. s-a clasat fratele său 
Orjan..

CICLISM • Etapa a doua a 
Turului Oubei, disputată în cir
cuit la Santiago de Cuba, a fost 
cîștdgată de rutierul din R.D. Ger
mană Olaf Jentzsch, cronometrat 
tn 2hl6:50. Pe locurile următoa
re, in aeelași timp cu învingă
torul, s-au clasat compatriotul 
său Stephan Gottsllng, cubanezul 
Eduardo Alonso șl sovieticul 
Konișev. Cu această victorie. 
Jentzsch a preluat tricouil de li
der al clasamentului general In
dividual. fiind urmat de Alvarez 
(Cuba) la
— 1:11.

• tn prlmuil tur al 
internațional mascu- 

Milano, Michael Scha
pers (Olanda) 
7—S. 6—3 pe 
(Spania). Alex 
trla) a dispus 
Josef Clhak ___________
timp ce Milan Srejber 
slovacia) l-a întrecut cu 
6—4. 6—4 pe suedezul 
Bergstrom.

TENIS 
turneului 
Mm de la

l.a eliminat cu 
Emilio Sanchez 
Antonitsch (Aus- 
cu 6—1, 8—4 de 

(Cehoslovacia). în 
(Ceho- 

3—6, 
Christian

29 s și Gottschling

HANDBAL 
turneului pe

• In continuarea 
„ _ care-1 întreprinde în

Austria, selecționata feminină a 
R.P. Chineze a jucat cu formația

VOLEI > „Cupa Campionilor 
EuropeniM La feminin a fost cu
cerită de echipa italiană Olim
pia Ravenna, care. în meciul de
cisiv al turneului final disputat 
la Salonic, a întrecut cu 3—1 
(7—15. 15—10, 15—9 15—11) forma
ția sovietică Uralocika Sverd
lovsk.

țional să fie acordat numai 
după consumarea unui o lay-off. 
Turneu la care să participe pri
mele clasate, Flamengo și In- 
temacional, alături de două 
formații din divizia secundă. 
Guarani și Sport Recife. Inter- 
nacionâl n-a zis. bineînțeles, 
nu. I se oferea doar o nouă 
șansă să termine, de astă dată, 
victorioasă. Văzînd însă că îi 
poate scăpa printre degete un 
titlu dobîndit, pe gazon, cu 
multă trudă, Flamengo a refu
zat în schimb categoric această 
soluție de compromis. Iar ata
curile la adresa conducerii fe
derației ale energicului pre
ședinte al clubului din Rio de 
Janeiro. Marcio Braga, au fost 
fără milă. Flamengo avea, de 
altfel, să nu se prezinte la pri
mele partide ale turneului fi
nal. programat inițial 
luna ianuarie și care a 
astfel amînat pînă 
unei decizii. Pînă la 
rea cazului, a cărui 
nu este deloc simplă.
ce se desprinde la finele ulti
mei Copa Uniao.

Flamengo a terminat victori
oasă. A învins și a convins, 
ceea ce nu-i puțin. Pentru ..roș- 
negri“ acesta este cel de al pa
trulea titlu în ultin^J șapte ani. 
A fost, dacă vreți, triumful lui 
Zico, pentru care Flamengo în
seamnă foarte mult. Este clu-

pentru
i fost 

la luarea 
soluționa- 
rezolvare 
sa vedem

bul sub culorile câruia a in- 
scris mai bine de 600 de go
luri, i-a adăugat trofee după 
trofee, culminînd cu un 3—0 
administrat lui Liverpool in
tr-o finală la Tokio si la care, 
după experiența Udinese, a re
găsit bucuria de a juca. Apre
ciatele prestații ale lui Zico in 
toamna trecută au culminat, 
spre finalul întrecerii, cu trei 
note de 10, calificativ cu care 
gazetarii de Ia „Ptacar“ îi mîn- 
gîie foarte rar pe jucători. Dar 
singur Zico nu putea face mi
nuni, bineînțeles. Flamengo a 
cîștigat și pentru că fundașii 
centrali s-au numit Leandro — 
Edinho, mijlocul a dispus de 
Bebeto, a cărui stea este în con
tinuă ascensiune și. nu în ulti
mul rînd, pentru că purtătorul 
tricoului, cu numărul 7 a fost 
Renato. Același Renato despre 
care austriacul Ernst Happel 
afirma, după o Cupă Intercon
tinentală (Gremio — Hamburg 
2—1, goluril.e învingătorilor fi
ind opera lui Renato), că Bra
zilia nu a mai avut o aripă 
asemănătoare de la Garrincha. 
O recomandare care spune foar
te mult. Și să nu uitam că de 
la marele Mană încoace Brazi
lia a mai avut o extremă care 
s-a numit Jairzinho...

I
Mihai C'.UCÂ

După o întreagă „serie neagră4' 
de accidentări, Zico, la aproape 

35 de ani, revine în prim-plan.

• TURNEUL DE LA CANNES • PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI 
ASIEI • LARISSA MEREU IN FRUNTE • IN CUPA R.F. GERMANIA

• TURNEUL Internat tonal de la 
Ca-nn-es a fost cîștigat de echipa 
Partizan Belgrad, care a întrecut 
în finală cu 5—2 (după executa
rea loviturilor de la 11 m) forma
ția locală. La încheierea timpu
lui regulamentar de joc scorul a 
fost egal: 2—2. In partida pentru 
locurile 3—4, echipa O.G.C. Nice 
a dispus cu 5—3 de selecționata 
Camerunului. în semifinale e- 
chipa locală a învins cu 2—0 
(0—0) selecționata Camerunul ui, 
iar formația Partizan Belgrad a 
întrecut cu 2—1 (1—1) echipa 
O.G.C. Nice.
• ÎN CONTINUAREA turneu

lui pe care-1 întreprinde în Fran* 
ța, echipa Dinamo Zagreb a evo
luat la Auxerre în compania 
formației locale. Gazdele au ter
minat învingătoare cu 5—3 (4—2).
• LA ABU DHABI, în meci 

contînd pentru preliminariile 
campionatului Asiei, selecționata 
R.P. Chineze a întrecut cu sco
rul de 5—0 (4—0) formația Thai
landei. într-un alt meci selecțio
nata Thailandei a terminat Ia 
egalitate: 1—1 (1—0) cu echipa 
Bangladeshului.
• CAMPIONATUL Greciei 9 

continuat cu etapa a 19 a Lide
ra clasamentului, Larissa. își con
tinuă șirul victoriilor. Duminică 
a dispus cu 1—0 de Diago:as 
Rhodos. O prețioasă victorie a 
realizat O.F.I. Creta (revelația 
acestui campionat), învingătoare 
cu 1—0, în deplasare, cu Pan- 
seraikos. Un meci Important a

avut loc la Atena, între A.E.K. 
și Aris Salonic, cîștigat cu 2—1 
de gazde, care se mențin în plu
tonul fruntaș. Alte rezultate ; 
Ethniko-s — Panathinaikos 
Irakliis — Kala maria 
Panionios — Panahaiki 
P.A.O.K. — Levadiakos 4—1. 
clasament conduce Larissa 
29 p, urmată de O.F.I. și A.E.K. 
ambele cu cîte 26 p.
• AU FOST STABILITE, prin 

tragere la sorți, ’meciurile 
sferturile de finală ale Cupei R.F. 
Germania. Cel mai important ioo 
este cel dintre eternele rivale, 
Bayern Miinchen și Hamburger 
S.V. Bavarezii au o misiune grea, 
susținînd partida în deplasare ! 
Alte meciuri : Eintracht Frank
furt va juca cu învingătoare» 
dintre Borussia Dortmund și Ba
yer Uerdingen, Bochum cu For. 
tuna Kdln, învingătoarea dintre 
Werder Bremen șl Pforzheim cu 
Viktoria Aschaffenburg. întîlni- 
rile sînt programate la 8 si 9 
martie.
• REVISTA „Kicker Sportma

gazin" din Ntlrnberg a întreprins 
o anchetă în rîndul jucătorilor 
din prima ligă, punînd întreoa- 
rea : „Cine va fi campioana din 
acest an în R.F. Germania ?** bin 
cel 360 de jucători întrebați au 
răspuns 329. Cele mai multe răs
punsuri au fost în favoarea lui 
Werder Bremen (61,1 la sută). în 
timp ce Bayern Miinchen a avut 
un procentaj de 28.57 la sută, 
iar F.C. KBln doar 9.72 ’

1—0.
2—0,
0—0, 

Tn 
cu

din
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