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CONSILIILE POPULARE - SPRIJIN PERMANENT
IN DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE

Gospodarii comunelor și orașelor se preocupă ca exercițiul fizic și sportul să se extindă
cit mai mult In rlndurile tineretului, ale oamenilor muncii

Consiliile populare — jude
țene, municipale, orășenești și 
comunale — manifestă o per
manentă preocupare pentru 
dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport.

„Angrenarea tineretului, a 
maselor de cetățeni într-o bo
gată și variată activitate de 
educație fizică și sport și 
crearea condițiilor pentru am
plificarea ei continuă, pe coor
donatele stabilite de condu
cerea partidului si statului» s-au 
aflat permanent în atenția 
noastră", ne spunea primarul 
orașului Caracal, Gh. Angbel, 
care a încurajat. în această me
reu mai frumoasă așezare din 
județul Olt. orice inițiativă des
tinată să asigure o largă parti
cipare a oamenilor muncii, a co
piilor și tineretului la o diversi
tate de acțiuni sportive. Trans
formarea treptată a parcului 
orașului într-o veritabilă oază 
de sănătate, modernizarea sta
dionului, amenajarea de noi te
renuri pentru jocuri sportive 
etc., dovedesc sprijinul pe 
care Consiliul popular al 
orașului Caracal îl acordă per
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manent nevoii de mișcare a ce
tățenilor. în sprijinul sănătății 
și a creșterii capacității de 
muncă.

La Vatra Dornei. primarul 
loan Corneschi, printr-o colabo
rare rodnică cu toți factorii lo
cali, continuă acțiunea — evi
dentă îndeosebi în ultimele 
două decenii — de transfor
mare a acestei pitorești așezări 
și într-o adevărată stațiune a 
sporturilor de iarnă. Amenajă
rile pentru schi (fond si alpi
ne) și sanie sint o mărturie, la 
fel ca și punctele de spri jin ale 
amatorilor de turism, a celor ce 
doresc să drumețească prin lo
calitățile din „Țara Domelor" 
sau pe firul Bistriței Aurii.

Concretă, cu remarcabile rea
lizări în plan sportiv se arată 
a fi și activitatea unor primari 
din județul Vîlcea. Din Căli- 
mănestl. de pildă, acolo unde 
Consiliul popular. primarul 
Rovin Todea. au creat con
diții excelențe nu numai 
pentru ca tineretul să poată 
practica disciplinele preferate 
(atletismul — vara, schiul — 
iarna). ci si pentru ca unele lo
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turi reprezentative, cum sînt 
cele de caiac-canoe. să își poa
tă îndeplini, la parametrii su
periori, obiectivele de pre
gătire pentru principalele com
petiții internaționale. în același 
timp Călimăneștiul și-a stator
nicit faima de fief al sportului 
minții, orașul și stațiunea fi
ind gazda uneia dintre cele mai 
prestigioase întreceri interne și 
internaționale. Festivalul șahu
lui vîlcean. care șl-a sărbăto
rit recent ediția jubiliară. Tot 
în județul Vîlcea. primarul ora
șului Horezu. Ion Constantines- 
cu, s-a îngrijit de modernizarea 
stadionului, pus la dispoziția 
tuturor amatorilor de mișcare 
în aer liber. în primul rînd a 
elevilor din școlile și liceele din 
localitate si din împrejurimi 
(Măldărestl. Vaideeni. Pietrari). 
O preocupare similară dove-
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IDEI NOI DE JOC LA ECHIPA NAȚIONALĂ DE RUGBY

Semenicul, cu pîrtiile sale 
îmbrăcate în hlamida groasă 
de nea, a fost locul de des
fășurare „a uneia dintre cele 
mai reușite ediții ale Cupei 
U.T.C. Ia schi — probe al
pine și de fond", cum apre
ciază tovarășul Stelian Cara
cas, reprezentant al secției de 
resort a C.C. al U.T.C. O reu
șită asigurată nu numai de 
alegerea Semenicului drept 
gazdă a acestei întreceri spor
tive de masă, finală republica
nă în cadrul Daciadei, ci și de 
condițiile excelente asigurate 
de factorii locali, Comitetul 
județean Caraș-Severln al 
U.T.C. și C.J.E.F.S., cu spri
jinul organelor de partid și de 
stat, precum și de pasionan
tele dispute oferite de concu- 
rențl.

Tinerii din județul-gazdă au 
avut bucuria de a aplauda, în 
proba masculină a „alpinelor" 
un sportiv din Reșița, pe Cris
tian Ruszizka, elev la Liceul 
Industrial nr. 4, care a înche
iat întrecerea pe prima treap
tă a podiumului, înaintea lui 
Ștefan Wolf — Liceul de mate- 
matică-fizică din Sibiu și a 
lui Zolly Romfeld — Liceul a- 
groindustrial din Tg. Mureș. O 
probă dificilă în care elevul 
din Reșița atestă frumoase ca
lității de schior. Ca și Eda Fey. 
prima clasată la aceeași probă, 
in grupa fetelor. Satisfacție fi
rească pentru colegele și prie
tenele ei de la Liceul „C D. 
Loga" din Timișoara, care au 
susținut-o cu entuziasm pe în
tregul traseu... în urma el s-au 
clasat Cristine Herbert de la 
Liceul de matematică-fizică din 
Sibiu șl Giinde Abraham de la 

Liceul de matematică-fizică din 
Miercurea Ciuc.

Cu două locuri secunde în 
ambele probe alpine, tinerii 
din județul Sibiu ocupă pozi
ția I în clasamentul general 
pe județe, înaintea celor din 
Timiș și Caraș-Severin. Pe 
locurile următoare : Brașov (4), 
Maramureș (5), Mureș, Satu 
Mare și Harghita (6—8).

Fondul a dat cîștig de cauză 
— net — reprezentanților ju
dețului Maramureș, care au 
dominat întrecerea și la băieți, 
și la fete. în cazul băieților, 
prin Florian Feidi de la Liceul 
Industrial nr. 1 din Baia Mare, 
„talonat" de Adrian Rîmbu, 
muncitor la întreprinderea „6 
Martie" din Brașov și de la Bella 
Nagy de la Liceul industrial 
nr. 2 din Sf. Gheorghe — Co- 
vasna. La fete, prin Ana Cos- 
tea de Ia Liceul industrial nr. 
8 din Baia Mare, care a în
cheiat prima întrecerea, înain
tea Anei Rețiu de la Liceul 
industrial nr. 1 din Tirnăveni- 
Mureș și Doina Andronicescu 
de la Liceul industrial din 
Cîmpulung Motdovenesc — Su
ceava

în clasamentul general al 
fondului, deci, pe locul I. ju
dețul Maramureș. în continua
re : 2. Brașov. 3. Mureș, 4. Su
ceava, 5. Caraș-Severin. 6 Bis- 
trița-Năsăud

întrecerile Analiștilor la „Cu
pa U.T.C." continuă In aceas
tă săptămînă la Miercurea 
Ciuc, cu probele de patinaj vi
teză (27—28 februarie), iar săp- 
tămîna viitoare la Sărmaș — 
Harghita cu cele de sanie (2—3 
martie). Așadar, noi emoții, 
dar și multe bucurii 1

in cursă de viteză pe circuit N. Baban de la Volanul (echipa
C.M.A.K. București)

în trei asociații sportive din Capitală

PRINTRE MOTOARE. CU GlNDUL
LA CAMPIONATELE DE AUTOMOBILISM Șl KARTING

Sintem încă în iarnă. dar 
zilele trec și. firesc, se apro
pie starturile Campionatelor 
Republicane de automobilism 
și karting. în aoest scop, așa 
cum este și normal, pregătiri
le sîrit în toi. sportivii și me
canicii trebăluind uneori pînă 
seara tîrziu in ateliere pentru 
pregătirea mașinilor de con
curs. Se „fac" motoare, se în
tăresc punți, se modifică sus
pensii. se alcătuiesc loturi, se 
stabilesc echipaje...

Este motivul pentru care 
ne-am propus ea. în această 
perioadă, să vedem ce noutăți 
sînt la trei asociații sportive 
bucureștene. cunoscute de-a- 
cum în performantă. Și iată 
oele aflate la •

VOLANUL
Da, nu se putea altfel. a- 

eociația sportivă a Școlii de 
șoferi amatori și-a luat un 
nume legat de un... obiect al 
muncii. Deci A.S. Volanul, 
imediat ce a luat ființă, s-a 
afirmat. Marin Tache. Fătu 
Simîonescu, Gri gore Mircea. 
Gheorghe Lunu. Mihai Col- 
tea ș.a. — toti instructori auto 
ai școlii — s-au prezentat la 
început în Întrecerile Dacia
dei. cu predilecție la concursu
rile de îndemînare unde re
pede. au încenut să monopoli
zeze prind oalele titluri puse 
în ioc. Tnecînd la nivel de 
performantă ultimul succes, 
din 1987. este al maistrului de 
a toilor Ni col ac Răhon, locul 
IV în Campionatul Republican 

de viteză pe circuit — grupa 
A. La întrebarea : Ce își pro
pune Volanul în 1988 ? ne-a 
răspuns președintele asocia
ției. Ștefan Moldoveanu, direc
torul adjunct al școlii : „în 
prezent avem legitimați 16 
sportivi, cu care vom lua par
te, în continuare, la Întreceri
le Daciadei, la campionatele 
republicane de viteză pe cir
cuit. In acest scop, in afara

Modesto FERRARINI
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Excursia hibernală cons
tituie una dintre formele 
de mișcare cele mai a- 
greate de către oamenii 
muncii sosiți la sfîrșit 
de săptămînă sau aflati 
in concediu. în aceste zile, 
la munte In Imaginea 
fotoreporterului nostru 
Aurel D. NEAGU. un 
grup de vizitatori ai Po
ienii Brașov, in drum 
spre unul din numeroa
sele locuri în care se 
poate schia: o plimbare 
înaintea lunecării nu 
strică...

Dialog cu antrenorul Th. Radulescu
Bilanțul cu care echipa de 

rugby a României a încheiat 
ultimul ciclu ahual — pornit 
din toamna lui 1986 si înche
iat în 1987 — a fost negativ, 
Chiar dacă în dreptul celor 11 
meciuri figurează 6 victorii și 
doar 5 înfrîngeri. Avem însă 
in vedere că s-au pierdut toa
te partidele cu adversari pu
ternici: cu Franța 3—20 la 
București. 12—55 la Wellington 
și 3—49 la Agen: cu Irlanda 
0—60 la Dublin si cu Scoția 
28—55 la Dunedin. Nu e rostul 
articolului de fată să zăboveas
că asupra . acestor insuccese, 
urmărind să insiste doar asu
pra perspectivei, care lasă să 
răzbată unele raze de soare...

Noul sezon internațional bate 
acum la usă. cum se spune, cu 
două prime meciuri oficiale în 
cadrul Campionatului Eu-o. 
pean cu Italia si Spania. Si
gur întreaga lume a rugbyului 
nostru îsi leasă mari speranțe 
de o comportare pe care o vrea 
superioară în aceste partide, 
crezînd cu încăpățînare într-o 
reabilitare, într-o reluare a su
itei rezultatelor bune, care — 
cum se știe — ne-au propulsat 
în elita acestui sport.

Am stat de vorbă cu un vechi 
si apreciat tehnician ' al 
nostru, antrenorul echipe: cam
pioane Steaua căruia i s-a în
credințat din nou. încenînd din 
această primăvară pregătirea 
reprezentativei țării. DP fant. 
este o revenire a lui Theodor 
Rădulescu la cîrma naționalei 
duoă două etape anterioare : 
1970—1973 sl 1979—1985.
• Care e cea mai frumoasă 

amintire ca antrenor ? 1-am 
întrebat. • Acel de neuitat 

15—6 cu Franța de acum opt 
ani. Toate victoriile asupra 
francezilor, să adăugăm si pe 
acel 13—9. din 1982. cea cu ga- 
lezii (24—6) cea cu cîsiigătorii 
..marelui stern", rugbyslii sco
țieni (28—22) au avut o egală 
valoare si. aproape că nu mai 
,e nevoiș s-o shun, un mare ecou 
internațional. 0 Cum vă explicați 
.căderea" rugbyului nostru în 
ultimii 2—3 ani? ® Am regre
sat pentru că s-a făcut mereu 
o selecție necorespunzătoare. 
Asta în primul rînd. Apoi as 
aminti faptul că meciurile în- 
ternnționale au fost prost pre- 
parate. Astfel, la pregătirea cen
tralizată dinaintea „mondiale
lor" s-a neglijat total factorul

CICLIȘTII, LA ÎNCEPUT DE SEZON
După ultimul concurs impor

tant al anului trecut — Cam
pionatele Naționale de ciclo- 
cros, desfășurate în luna no
iembrie la Poiana Brașov —, 
cicliștii nu șî-au pus bicicle
tele în rastele. în perioada de 
iarnă, în care zăpada, caro
sabilul alunecos și temperatu
rile scăzute au constituit - tot 
atîtea impedimente, ei s-au 
antrenat cu sîrg, pentru a da 
un nou impuls activității spor
tului cu pedale. Vom încerca 
să redăm cîteva aspecte din 
pregătirile loturilor, precum si 
spicuiri din bogatul program 
ccmpetițional alcătuit de fede
rație.

FOND Lotul pentru cursei.» 
pe șosea (V. Mitrache, Val. Con- 

tehnico-tactic. lucrul specific ou 
balonul, nierzindu-se un timp 
irecuperabil. Nu s-a ținut sea
ma de principiile n’că'uirîi echi. 
pei. de omogenizarea ei pe 
cupluri de jucători, pe linii si 
compartimente. Altă problemă: 
timp de peste doi ani. in echi
pa națională s-an perindat cir
ca 40 de rugbysti. Nu știu pa
tru dintre ei care să fi îucat 
toate meciurile ultimilor doi ani 
dinaintea ..Cupei Mondiale". Ce 
să mai spunem de faptul că la 
„mondiale" au apărut jucători 
(chiar în meciul cu Franța) care 
n-au evoluat nici o dată îm
preună ?! Fatală improvizație 1
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stantinescu, I. Gancea. C. Pa- 
raschiv, Gh. Lăutaru, Ol. Ce- 
lca, Cr. Ncagoe, Val. Buduroi. 
N. Aldulea. L. Kovacs. St. An
ton, D. Catană — antrenori 
Ioan Ardelean. Constantin Cio
can, coordonator Nicoiae Voicu) 
s-a reunit tn luna decembrie, 
pentru un stadiu de pregătire 
la București, după care antre
namentele s-au... mutat în cli
ma mai blîndă de pe șoselele 
Litoralului. • Din competi 
țiile mai importante ale anu
lui, pe plan național cităm : 
în martie, prima competiție, 
„Cupa 8 Martie", apoi „Cupa 
F. R. Ciclism", la Constanța, 
cu participare internațională ; 
în iunie : ..Cursa Munților" ; 
în august, „Cupa I.M.G.B.", 
„Cupa Voința", iar între 28 august 
și 4 septembrie — „Turul Româ
niei". însumînd 1 300 km, cu 8 
etape : în septembrie — Cam
pionatele Naționale ia Tg Mu
reș . în octombrie — „Cursa 
Victoriei" . in noiembrie. Cam
pionatele Naționale de ciclo- 
cros. Pentru luniori. în afara 
campionatelor si competițiilor 
republicane, este programată 
tradiționala Cupa Orașelor" 
ce se va derula de-a lungul 
a 14 etape. • în privința ca
lendarului extern se preconi
zează parficinarea la ■ In a- 
prille — ..Turul Niedersach- 
sen" (R F G > Turul Turciei" 

„Turul Regiunilor" sl „Premiul 
Eliberării" (Italia) în mai — 
„Cursa Păcii" în iunie — 
„Memorialul Skopenko" (Polo
nia si VR’.SS.i, ..Turul Rena-

Hnratiu SIMA
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EXERCIȚII FIZICE PENTRU SANATATE Șl... FRUMUSEȚE După turneul de la Gheorgheni,

însemnări din activitatea Centrului de gimnastică de întreținere al Sectorului 2 al Capitalei PROGRESUL M. CIUC, PE PRIMUL LOC
înființat cu 4 ani In urm», 

centrul de gimnastică de în
treținere pentru femei din str. 
Logofătul Luca Slroici, apar- 
ținînd Consiliului pentru edu
cație fizică și sport al Sectorului 
2, cunoaște o rodnică activitate, 
înima acestui centru de sănă
tate este profesoara Georgeta 
Amira, fostă canotoare, cîndva 
campioană a țării. După pe 
șl-a încheiat activitatea ca 
șportivă de performanță, prof. 
Amira ș-a . dedicat, cu aceeași 
seriozitate și tenacitate unei 
munci care o pasionează : 
menținerea și. întreținerea să
nătății femeilor, prin exerci
țiul fizic, prin programe spe
ciale de gimnastică. Reușita 
este demonstrată și de faptul 
că nu mai puțin de 85 de 
cursante participă la lecțiile pe 
care le predă în cadrul acestui 
centru, de la fetițe aflate la vira
ta codițelor — cazul Androei 
Șerbănescu șt Andreci Bloc, 
care abia au împlinit 10 ani, 
la femei în plină maturitate, 
cum este Maria-Luiza Capîta- 
riu, cadru medical, și chiar 
persoane aflate la vîrsta senec
tuții, una dintre acestea fiind 
pensionara Ileana Maior.

Le-am văzut lucrînd cu In
teres, cu ambiția de a respec
ta întocmai recomandările pro
fesoarei Amira și a o... copia 
cît mai exact. Pentru că. în 
același timp cu participantele 
la curs, si profesoara execută 
exercițiile...

Una dintre primele cursante 
înscrise la acest centru, Cris
tina Rădulescu. care se consi
deră drept o... fondatoare, a-

Desigur, cum recunoștea cu 
modestie și profesoara Geor- 
geta Amira, e incă loc de mai 
bine. Cînd facem această a- 
firmație, avem în vedere nu 
numai diversificarea continuă 
a programelor de exerciții, in-

firma cu toată convingerea că 
„exercițiile fizice, practicate 
metodic, permanent, constituie 
pentru mine un medicament 
ideal, pe cit de eficient, pe atit 
de accesibil. In afara faptului 
că mă ajută să trec cu bine . _
unele momente mai dificile le- dividualizarea lor, ci și con

tinua îmbunătățire a dotării 
centrului, cu mingi medicinale, 
de pildă, cu alte materiale ne
cesare completării inventarului 
acestui centru. . Pentru reușita 
activității, pentru creșterea 
numărului de participante și, 
implicit, pențru eficiență do
rită deopotrivă de inițiatori și 
de beneficiare.

gate de influența unor factori 
nocivi — frigul, curentul, obo
seala —, prin mărirea gradului 
de rezistență fizică imi creează 
și o stare de bună dispoziție, 
prielnică unei activități de du
rată. Se înțelege că voi pleda 
cu toate convingerea pentru ca 
și alte persoane, rude sau cu
noștințe, să urmeze aceste 
cursuri, să fie, la rîndu-le, be
neficiarele lor..."
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ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ — C.S.M. VIITORUL 
GHEORGHENI 7—5 (2—2, 1—1, 
4—2). Punctele au fost înscrise 
de Majora» 2, Marton 2, Sza- 
kacs. Fustos și Andrei, respec
tiv Toke 2, Benedek, Tober și 
Kedves. Minute de penali
zare : 4—2.

PROGRESUL M. CIUC — 
C.S.M. VIITORUL 2—2 (1—2,
1—0, 0—0). Au marcat : Peter 
și Todor, respectiv Baroti și 
Korpos. Minute de penalizare : 
8—4,

SPORTUL STUDENȚESC 
T.M.U.C.B. — ELECTROMU
REȘ TG. MUREȘ 5—2 (2—0,
1—1, 2—1). Marcatori: Udrea 
2, Divoiu, Nibu, Unsureanu 
pentru bucureșteni, respectiv 
L. Andras și F. Andras. Minu
te de penalizare : 25—16.

Au arbitrat : I. Becze, Gh. 
Micu, Em. Both. Gb. Tașnadi 
și Cs. Fodor.

CLASAMENT: 1. Progresul
Miercurea Ciuc 11 p, 2. C.S.M. 
Viitorul Gheorgheni 9 p, 3. E- 
lectromureș Tg. Mureș 7 p. 4. 
Sportul Studențesc T.M.U.C.B. 
5 p. Cs. MALNASI. coresp.

. Pe patinoarul din Gheorgheni 
s-au desfășurat întrecerile Di
viziei A li — grupa I la ho
chei pe gheață, cu participa
rea primelor 4 echipe din cla
sament, întregistrîndu-se ur
mătoarele rezultate :

PROGRESUL MIERCUREA 
CIUC — ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 6—2 (1—0, 3—1, ?—1). 
Marcatori: E. Antal 2, Szen- 
teș. Kocsis. Peter si Baczoni, 
respectiv Andras 2. Minute de 
penalizare : 20—8.

C.S.M. VIITORUL GHEOR
GHENI — SPORTUL STU
DENȚESC T.M.U.C.B. 8—3 
(4—1. 2—2, 2—0). -Au marcat . 
Toke 3, Orban, Itokaly, Cs. 
Csata, Benedek și Baroti. pen
tru localnici, respectiv Niță 2 
și Udrea. Minute de penaliza
re : 29—23.

PROGRESUL MIERCUREA 
CIUC — SPORTUL STUDEN
ȚESC T.M.U.C.B. 7—2 (4—0,
2—1, 1—1). Au înscris : Todor 
2, Szenles 2, Lămpi, La jos și 
Szabo, respectiv Divoiu și U- 
drea. Minute penalizare s
10—4.

NOI
(Urmare din pag n

Marceiina RADU, coresp.

Desfășurate intr-o atmosferă de destindere șt voie bună, lecțiile 
de gimnastică conduse de profesoara Georgeta Amira trec aproape 
pe nesimțite... Foto: Gabriel MIRON

DE JOC

CONSILIILE POPULARE - SPRIJIN PERMANENT
(Urmare din pag. 1)

dește și primarul din Olănești, 
Aurel Vlădoiu, cu merite deo
sebite în modernizarea sălii de 
sport din localitate, aptă să 
găzduiască nu numai întrecerile 
copiilor și elevilor, ci și pe 
acelea ale unor loturi naționa
le. ca de Pildă, cel de volei. 
Rămînînd între limitele acelu
iași județ, să mai reținem nu
mele primarilor din Băbeni — 
Ghcorghe Răban și Drăgășani 
—- Ion Ban, de sprijinul cărora 
sînt legate multe realizări în 
planul îmbunătățirii bazei ma
teriale, la nivelul unităților de 
învățămînt sau al celor econo
mice.

Județul Neamț oferă la rîn- 
du-i cîteva exemple demne de 
amintit Iată, de pildă, cel al 
primarului Carol Bereșoaia, din 
comuna Gherăiești, sufletul 
sportului nostru național, oină. 
Comuna a ajuns — și prin oină 
■— să fie cunoscută pe plan re
publican. în același timp, la 
Săbăoani. primarul loan Răz
meriță încurajează orice iniția
tivă destinată să scoată din a- 
nonimat două din jocurile 
sportive cel mai mult îndrăgite 
aici — handbalul și fotbalul. 
Iar la Timișești. Virginia Chi
la se mîndrește cu faptul că 
această comună, a treia pe ța
ră in planul dezvoltării hipis- 
mului, posedă unul dintre cele 
mai frumoase manejuri.

Sălajul, în speță comuna 
Românași, are în persoana pri
marului Vasile Crișan un acti
vist de nădejde. Din inițiativa 
sa a fost creat acolo un puter
nic centru atletic, pepinieră a 
Zalăului, de unde sînt descope
rite multe elemente susceptibi
le să aducă Sălajul cit mai re
pede în prim-planul perfor
manței.

Prezent peste tot unde este 
organizată activitatea sportivă
— în școli sau în întreprinderi
— primarul orașului Rm. Să
rat, Ghcorghe Cristian, se îngri
jește in același timp ca iubito
rii exercițiului fizic, practicat 
sistematic, să aibă condiții op
time de exprimare. De aid, 
modernizarea stadionului, spo
rirea amenajărilor sportive 
simple. Tot în județul Buzău, 
la Smeeni, primarul Mihai Dră- 
ghici se impune atenției ca un

activ susținător al tuturor e- 
chipelor din comună, prezente 
în campionatele județene „tot
deauna, într-o ținută exiempla- 
ră“, cum ține să remarce pre
ședintele C.J.E.F.S., prof. Nico- 
lae Dragu.

încheiem aceste notații la 
Negrești-Vaslui. acolo unde un 
primar la fel de pasionat de 
sport, ca și toți cel amintiți 
pînă acum. Constantin Oancea, 
caută să materializeze toate 
inițiativele izvorîte din rîndul 
tineretului și oamenilor muncii, 
legate de sporirea bazei mate
riale (alături de un frumos 
stadion cu aproape 3.000 de 
locuri, anul acesta va fi dat in 
folosință și un bazin — primul 
ștrand amenajat în această lo
calitate), precum și de conso
lidarea unor secții pe ramură 
de sport; după fotbal, mai re
cent halterele, sport prin care 
se vrea ca Negrești! să aibă, în 
viitorul apropiat, un campion 
al țării...

FESTIVALUL ȘAHIST LA BRAȘOV
Brașovul 

Festivalului 
Concursul 

către clubul 
nume, cu 

Române 
jude-

Peste cîteva zile, 
va fi gazda 
„Tractorul 1988“. 
este organizat de 
sportiv cu același
sprijinul Federației 
de Șah, al Consiliului 
țean pentru educație fizică și 
sport Brașov și al O.N.T. 
Carpați Brașov, în perioada 
25 februarie — 8 martie.

BALUL FEMEII"
La Bușteni

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE 
BUCUREȘTI, în colaborare cu stațiunea Bușteni, organizează 
In această localitate „BALUL FEMEII". în perioada 4—6 

martie 1988.Program
la ora 13. plecare de la hotelul „Intercontinental". 
Ploiești — Sinaia — Bușteni : cazare la hotel 
camere de 2—3 paturi ; cină la restaurantul

în cadrul Festivalului vor
avea loc turnee „open", atît
la masculin, cît și la feminin, 
pentru toate 
clasificare, 
cială merită 
feminin pentru 
candidate de maestre, 
suplimentar cu un trofeu 
stind ziua de 8 Martie.

Deschiderea festivă a 
cursului este programată 
tru 25 februarie, orele 16. în 
sala de șah a 
torul" Brașov, 
dă în aceeași 
de la orele 17.

Ne amintim 
In ultimii ani. 
șahistele 
de astăzi ... 
chier la tradiționala ..Cupă 8 
Martie".

categoriile de 
O mențiune spe- 

turneul „open" 
maestre și 

dotat 
cin-

con- 
nen-

dubului ..Trac- 
iar prima run- 
zi, cu începere

cu plăcere 
multe 

noastre 
au debutat

că. 
dintre 

fruntașe 
ne eși-

• Ce-si propune, spre remedie
rea acestei stări de lucruri, 
actuala conducere tehnică 7 • 
împreună cu Gogu Nica sl Radu 
Demian. am alcătuit un lot dc 
circa 30 de sportivi, pe care-1 
considerăm capabil să răspundă 
noii concepții de loc prevăzute 
pentru echipa nationa’ă de că
tre conducerea federației si co
legiul de antrenori. • Ați a- 
mintit de o nouă concepție. 
Există unele Idei noi de joc ?
• Trebuie să creștem domina
rea noastră in momentele fixe 
ale jocului si in cele intimplă- 
toare. asigurînd posesia balonu
lui. susținerea ei si cîstigarea 
de teren. Asta exersăm acum, 
în momentele pierderii mingii, 
pressingul la toate nivelele e 
salutar. Placajele ferme, armă 
cindva specifică rugbyului nos
tru. recuperarea balonului si 
declanșarea contraatacului, iată 
ce a linsit mult echipei națio
nale în ultimul timp. Vom pre
găti jucătorii sore a face fată 
unei asemenea concepții. Ne va 
ajuta si o scurtă vacanță a"t:- 
vă (sper, cu toți rugbyștii din 
Iot) la cabana Steaua din Bu- 
cegl, pusă cu generozitate la 
dispoziția noastră de clubul 
Steaua, si unde avem condiții 
optime de pregătire. Jucători cu 
experiență, ca Murariu, Caragea, 
Rădulescu. din înaintare, dublați 
de tineri talentati. cum ar fi 
Doja sau Gurămare, Fulina, 
Boldor. Ținea. Piti, pe liniile 
dinapoi, alături de mai consa- 
crații Lungu. Tofan, Vărzaru, 
Codoi asigură un real echili
bru echipei ® Cu ei vom abor
da campania de primăvară. Să 
le urăm succes deplin în reali
zarea unui tel îndrăzneț: o 
dublă victorie, cu Italia. în de
plasare (foarte greu) si cu 
Spania la Focsani (normal). în 
încheiere am dori să ne spuneți 
cîteva cuvinte asupra meciului 
Anglia — Tara Galilor, al că
rui martor ati fost. • Am 
asistat pe Twickenham Ia . o 
confruntare între două echipe 
de o vitalitate extraordinară, 
în primele 40 de minute, egale 
din punctul de vedere al domi
nării cimnului de joc. englezii 
au trecut ne lingă victorie, ra- 
tînd două eseuri ca si făcute.

Apoi, pregătirea fizică supe
rioară a galezilor a prevalat sl 
atacurile lor. care au mers toa
te pînă la „contact", a făcut ca 
pînă în final oaspeții să în
scrie două încercări de toată 
frumusețea (11—3). Echipele au 
jucat, ambele, foarte simplu: 
organizat si asigurat Ia maxi
mum in propria jumătate de 
teren. încolo. în atac, mereu 
perpendicular ne noarta adver
să. Ia toate nivelele (înaintași 
si treisferturi). pînă la crearea 
acelei situații de .supra-nume- 
ric" care permite realizarea 
eseului. • Ceva învățăminte 
pentru ai noștri ? • Să reac
tualizăm, in primul rind. com
bativitatea si dăruirea cîndva 
exemplare. Anoi. s-ar cuveni 
ca să ne pregătim mult mai 
bine ne plan tehnic, oamenii să 
se găsească in teren cu „ochii 
închiși". Ș; asta trebuie s-o 
invete acasă, la echipele de 
club, ba as zice chiar incepînd 
de la copii sl juniori. Altfel nu 
se mal poate face rugby de 
performantă !

CICLIȘTII
țUrmart din pap 1)

niei“ (R.F.G.), Balcaniada de 
seniori și juniori (Turcia) ; în 
august — „Turul Hessen" 
(R.F.G.) ; în septembrie — 
„Turul R.D.G.".

VELODROM. Sportivii din 
loturile naționale (antrenori : 
Ioan Vasile, Ștefan Lemindroiu, 
Mircea Mihăilescu, Constantin 
Baciu și Francisc Gera) s-au 
antrenat la loturile de șosea 
sau la cluburi. în privința ca
lendarului, în afara Campio
natelor Naționale și a diferi
telor concursuri care se vor 
desfășura pe velodromul Di
namo, se mai au în vedere 
participări la importante între
ceri din Polonia, R. D. Ger
mană, Ungaria și Bulgaria.
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< martie : 

pe traseul 
„Silva", in 
hotelului.

5 martie :_________ _ ___ . _ . _
Babele ; dejun și apoi cină festivă la restaurantul „Silva" ; 
concurs cu premii, tombolă, muzică, dans.

6 martie : mic dejun : deplasare la Poiana Brașov, vizitarea 
stațiunii, plimbare cu telecabina la cabana Cristianul Mare ; 
dejun în Poiana Brașov ; întoarcerea la București.

mic dejun ; plimbare cu telecabina la cabana

La Poiana Brașov

ca (Urmare din pag I)
SUITĂ DE CONCURSURI NON STOP ALE SĂNIERILOR LA SĂRMAȘ

I
*
*

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE 
BUCUREȘTI, în colaborare ou O.N.T. „CARPAȚI" — Brașov, 

.................................. de 5 și 6 martie „BALUL FEMEII", 
la Poiana Brașov.

Program
plecare de la hotelul „Intercontinental".
— Sinaia — Predeal — Brașov ; ca- 
hotelul „Capitol" din Brașov ; cină 

„Capra Neagră" In Poiana Brașov ; în program, 
muzical-coregrafic „BUNA SEARA, POIANA" !

' " ușoară și corpul de balet

organizează In zilele

5 martie : la ora 10. 
pe traseul București 
zarea se asigură la 
festivă la “ 
spectacolul . . ________
susținut de cîntăreți dc muzică ușoară și corpul de balet 
(cîntă Rodica Moianu. acompaniată de formația „Sui-gener!s“ 
dansează Mariana Ga nea).

S martie : mic dejun, deplasare la poiana Brașov ; facultativ, 
plimbare ou telecabina la cabana Cristianul Mane sau vizitarea 
stațiuni! ț la ora 12,30, dejun festiv la restaurantul „Favorit"; 
se organizează concursuri eu premii, tombolă, jocuri distrac
tive, muzică, dans ; plecarea la București, cu sosirea în 
jurul ore! 20.

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

■J

Din cauza condițiilor impro
prii pentru înghețarea pîrtiei 
de la Sinaia, caravana sănieri- 
lor noștri s-a mutat, în totali
tate. în depresiunea Gheor- 
ghenilor, „pol" al frigului la 
noi, mai precis în comuna har- 
ghiteană Sărmaș. Pe pîrtia na
turală de aici, care se prezintă 
în condiții excelente. Incepînd 
de dimineața devreme si pînă 
spre lăsatul serii este o forfo
tă permanentă, cei aproape 200 
de sportivi, antrenori și me
canici efectuînd ultimele antre
namente și preparative in ve
derea Campionatelor Naționale 
de sanie rezervate juniorilor 
mici, mari și seniorilor. Sînt 
prezenți sportivi de la clubu
rile ASA Brașov, Sport Club 
M. Ciuc. CSȘ. CSO și Voința 
din Sinaia. CS și Bradul din 
Vatra Dornei. IĂCED Bucu
rești. CSȘ Petroșani. Nitramo- 
nia și Pionierul din Făgăraș, 
CSM. Gloria și Mecanica din 
Bistrița, CSȘ Toplița.

Iată programul : la 22 — 23 fe
bruarie — antrenamente oficia
le ; 24—25 Campionatele Națio
nale ale juniorilor mari ; 26 — 
antrenamentele oficiale : 27—28 
— Campionatele Naționale ale 
seniorilor. Reamintim că la aces
te concursuri își vor apăra șan
sele și campionii de anul tre
cut: juniori mici, fete: Ana 
Boicu (CSM Bistrița), băieți : 
Ion Marin Pop (Sp. Club M. 
Ciuc + CSȘ Topi ița). dublu : 
Cătălin Pentiuc + Gheorghe Si- 
mionescu (CSȘ Vatra Domei) ; 
juniori mari, fete: Liliana Bo- 
ronea (Sp. Club M. Ciuc + CSȘ 
Topii ța), bă'eti; Laurențiu Bo- 
roșoiu (CSU Sinaia), dublouri ; 
Crist-'an Sudu + Liviu Cepoi 
(CSȘ V. Domei +. ASA Bra
șov). La senioare si seniori, 
aflați la ora schimbului de ge
nerații. se anunță dispute foar
te echilibrate. în care „noul 
val" va încerca să se impună.
(H.S.).

mașinii lui Băban, am mai 
pregătit una pe care o vom 
repartiza,, in funcție de va
loarea pretendenților. Ne pro
punem — și vom realiza acest 
lucru — să organizăm în 1988 
concursuri pentru selecția 
de noi conducători talentați. 
Din rindul instructorilor noș
tri, dar și din acela al... ele
vilor veniți la noi să învețe", 
în final, răspuns la o altă în
trebare • „Școlarizăm anual 
circa 15 000 de candidați, din
tre care — in ultimii doi ani 
— devin posesori de 
circa 75 Ia sută".

I.T.B.
Asociația cunoscutei 

prinderi dc Transport
rești crește, an de an. A ajuns 
cunoscută atît prin activitatea 
la automobilism — in 1987, 
Horia Andronic a devenit vi- 
oecampion la viteză pe circuit, 
clasa A2 ; echipa de automo
bilism I.T.B. a ocupat locul VI 
în Campionatul Republican, iar 
la karting — locul IV în cam-

carnete
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DE IARNĂ
mafiile de tineret — în prim- 
plan Dinamo și Universitatea 
din Brașov. Torpedo Zărnești, 
iar la individual Constantin 
Nimăt (Dinamo), Ionel Mano- 
lache (Torpedo) și Rică Cris- 
linel (Jiul Petrila) — vor a- 
dăuga celor două probe... fe
minine și una de bivuac. Se
niorii — care la finele lui 1987 
au avut pe primele trei locuri 
echipele Armata Brașov, 
Electro Sf. Gheorghe și Tor
pedo Zărnești — vor avea de 
executat două trasee, fiecare 
cu grad de dificultate „de la 
5 in suș“. cum spun specia
liștii. sau — pe înțelesiil nos
tru — cu trasee foarte difici
le, cu pereți de stin-că aproa
pe verticali, în care punc
tele de sprijin sînt rare, tra
see avind o diferență de ni
vel de pînă la 300 m. Evident 
că misiunea căpitanilor de e- 
chipă, a „capilor de coardă", 
cum sînt numiți în limbaj al
pin, nu este ușoară, dar — 
sin tem siguri — experimen
tați! Dionisie Daro (Armata 
Brașov). Gheorghe Vizitiu 
(Sănătatea Deva) și Aurel Co- 
zanu (Electro Sf. Gheorghe),' 
care și anul trecut s-au nu
mărat printre laureați. își vor 
conduce și acum cu brio co
echipierii. (I. N-).
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SE APROPIE STARTUL 
tN „ȘAISPREZECIMILE" CUPEI 

Astftzi, doua echipe de „D“ și două de

UNIREA URZICENI, DUPĂ CINCI VICTORII
• Unirea Urzîccni — Corvi

nul este un meci pentru care 
cele 3 000 de locuri ale stadio
nului din localitate vor repre
zenta cel mult 40 la sută din 
cereri. • Unirea a mai jucat 
un derby în Cupă, în 1971, 
cu Dinamo (0—2), dar acum 
lucrurile se schimbă. • Uni
rea este astăzi la plus 13 „la 
adevăr", iar entuziastul pre
ședinte; al asociației (Mircea 
Coman) consideră că meciul cu 
Corvinul nu este doar unul de 
Cupă, ci marea trambulină 
pentru duelul promovării, In 
care este angajată și Dunărea 
Călărași, liderul de astăzi. • 
Dr. Ion Poiană, antrenorul care 
a creat aoeastă echipă, por
nind de la județ, comunică 
următoarea formație probabilă: 
Șoituz — Gh. Stoian, Ivan, Tu- 
dorache, Buzatu — C. Stoian 
(jucătorul de perspectivă al e- 
chipei). Andrei, Aclenei — Dă- 
nilă, Dudu Georgescu, Cîrlan.

Priviri spre eșalonul secund
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Printre cele mai frumoase 
meciuri : în prima zi, M. Cior- 
tescu (Steaua Mecanica Huși) 
b.p. T. Cozmei (Voința Negrești), 
C. Durchi (Rulmentul Bîrlad) 

b.p. T. Cozmei (Voința Negrești); 
V. Frunză b.p. E. Cheleu (am
bii de la Steaua Mecanica 
Huși) ; în ziua a doua, A. Moisă 
(Steaua Mecanica Huși) b.p. 
C. Pruteanu (FEPA ’74 Bîrlad): 
P. Vîlcu b.p. Al. Cucu (ambii 
de la Steaua Mecanica Huși); 
V. Burcă (Steaua Mecanica 
Huși) b.p. V. Agacbi (Rulmen
tul Bîrlad). Clasamentul pe e- 
chipe: 1. Steaua Mecanica Huși 
12 victorii. 2. Rulmentul Bîrlad 
8. 3. Nicolina Iași 5. Sportivul 
cel mai 
clacat G. 
Negrești,
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l) si L. Bălan (Negrești) au fost cei mai 
e au urcat pe ringul „Centurii sindicatelor 
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săi — Eugen Ionescu Cristea, 
S. Vasile, P. Pircălâboiu, C. 
Căpriță, AI. Simion, N. He- 
rișanu, F. Mațeescu, P. Nuță 
ș.a. — au reprezentat și re
prezintă cu cinste Bucureștiul 
în Campionatele Naționale cu- 
oerind titluri de campioni atît 
la raliuri, cît și la karting. Ce 
va faoe Unirea în 1988 ? Ne-a 
răspuns președintele său. ing. 
P. Pîrcălăboiu, fost alergător : 
„Participăm la raliuri auto ctt 
4 echipaje : E. Ionescu — A. 
Mihai, F. Mațeescu — C. Mo
toc, F. Nuță — R. Dumitriu, 
A. Damian — N. Andrei, și ne 
propunem unul din primele 
locuri in campionatul pe e- 
chîpe ; Ia karting, unde în ul
timii 10 ani am cucerit 8 ti
tluri pe echipe, vrem să mer
gem cu... aceeași turație. Lo
tul nostru format din C. Rusu 
(cel mai bun kartist al anului 
1987), C. Minciu, P. Nicules
cu, M. Ciorbă. R. Groza, Gică 
Graef. V.. Constantin, M. 
Stamatin și o fată, elevă, E- 
lena Vasile — cu 3 sportivi în 
„primii 10“ ai anului (Rusu, 
Constantin, Ciorbă) — are a- 
celeașî „pretenții ca și în 
1987".

I
I
I
I

I
I

• Iată seria Unirii 
(actuala ediție) : 1—0 
mia Buzău, 2—1
tomatica București, 
Metalul București, 
Progresul București, 
Metalul Mija. • Dudu Geor
gescu, decanul de vîrstă și 
de palmares al echipei, a 
înscris 15 goluri în tur. 
Cei din Urzlceni așteaptă ți 
mai mult de la... decan. • Ae- 
lenei, transferat recent, a reu
șit să. limpezească jocul la mij
locul terenului și să-i dinami
zeze pe tineri. • Ce declară 
antrenorul Ion Poiană? „Se 
spune, în generai, că o echipă 
angajată în lupta pentru pro
movare se menajează în Cupă. 
Noi vom aborda meciul cu 
Corvinul cu un angajament to
tal, care să verifice, între al
tele, forța noastră de Joc in 
perspectiva derbyului cu Du
nărea Călărași, una din cheile 
returului". (I. Ch.).

în Cupă 
cu Chi
eu Au- 
3—2 cu 

5—2 cu
1—0 cu

SATU MARE ÎN AȘTEPTAREA UNEI ÎNTÎLNIRI 
DE TRADIȚIE

La Satu Mare, deschiderea 
sezonului 1988 este asigurată 
de un meci „de zile marf“: 
Olimpia I.U.M. — „U“ Cluj- 
Napoca, un joc de tradiție care 
figura, cu cîțiva ani în urmă, 
în programul primei divizii. 
Luni dimineața, la Satu Mare, 
ningea puternic, stratul de ză
padă crescînd văzînd cu ochii. 
„Avem toată grija pentru ca 
partida noastră cu reputata di
vizionară A din Cluj-Napoca 
să beneficieze de cele mai bune 
condiții de desfășurare, ne-a 
spus președintele clubului, 
Viorcl Brudașca. Ambele tere
nuri (Olimpia + Unio) vor fi 
Curățate de zăpadă în timp u- 
til, astfel ca duminică dimi
neața, la ora fixată pentru 
startul „16"-imilor Cupei, su
prafața de joc să corespundă 
cerințelor regulamentare. Nu 
mai este nevoie să vă spun 
că interesul pentru intîlnire 
crește cu fiecare oră care ne

apropie de lovitura de începe
re a sezonului oficial. Forma
ția noastră, în plină afirmare, 
rezultînd din fuziunea efectua
tă la începutul sezonului tre
cut între Olimpia și Unio, do
rește să demonstreze și pe pla
nul Cupei că întruchipează una 
dintre candidatele la revenirea 
în primul campionat al țării".

Pregătirile Olimpiei I.U.M. 
au continuat în ritm susținut 
iii ultima perioadă de timp. 
Meciurile de verificare s-au 
succedat cu regularitate. Săp- 
tămîna trecută (marți), 3—1 cu 
Ind. Sirmei C. Turzii, joi 3—0 
cu Avîntul Reghin, duminică 
0—0 cu Victoria Cărei. Mîine 
este prevăzută ultima repetiție, 
cu U.T.A., la Satu Mare For
mația probabilă a sătmăreni
lor pentru partida cu „U“: 
Pteancu — Scheurii, Gnandt, 
Borhîdan, Puț — Patkos, Si- 
laghi, Erdely, Palcsa — Bolba. 
Bencze. (Ef. I.).

C.F. R. PAȘCANI, DUPĂ 23 DE ANI...
• După 23 de ani, C.F.R. 

Pașcani își înscrie în palma
res a doua participare în 
„șaisprezecimile" Cupei Româ
niei. Atunci, feroviarii au e- 
voluat în compania lui F. C. 
Argeș, Dobrin și ai săi dînd 
un frumos recital iubitorilor 
de fotbal din localitate. • „A- 
cum, în compania divizionarei 
A Flacăra Moreni, ne spune 
președintele clubului din Paș
cani, V. Palade, ne-am propus 
să ne apărăm cu ardoare șan
sele, să realizăm un joc de ca
litate". Antrenorul echipei 
Leonida Aniohi. completează : 
„Acest meci oficial din «Cupa 
României» ne va da posibili
tatea să vedem ce încărcătură 
am făcut pentru reluarea retu
rului, un retur pe care-1 do
rim 
de

maî fructuos decît sezonul 
toamnă, încheiat,

PARTIZANUL
DE

cum se

BACĂU
piNA
este e-Bacău 

de încălțăminte 
pe Bistrița. Față 
din clasamentul

• Partizanul 
chipa fabricii 
din orașul de 
de poziția ei 
seriei a Il-a a Diviziei C, lo
cul 9, cu 20 de puncte, dar cu 
un golaveraj pozitiv (29—15), 
fără emoții de retrogradare și 
veleități de promovare, Parti
zanul este o revelație a „Cu
pei". A activat și în Divizia 
B (1973—1975), dar au trecut 
ani buni de atunci și Cupa îi 
prilejuiește acum o frumoasă 
afirmare. • Drumul pînă în 
„16“-imi a însemnat patru par
tide, trecute cu o neașteptată 
autoritate : 6—1 cu C.S.M. Bor- 
zcștî (Divizia C), 1—0 cu
F.E.P.A. ’74 Bîrlad, 2—0 cu 
Ceahlăul P. Neamț (ambele 
divizionare B) și 4—0 cu Me
canica Vaslui (C). Așadar, 13—1 
golaverajul în Cupă !! • Ce 
va urma ? Ne-a răspuns Teo
dor Bența, secretarul asocia
ției : „Sigur, va fi mult maî 
greu, dar dorim cu toții să fim 
Ia înălțime și, printr-o puter
nică mobilizare, să dăm o re
plică pe măsura așteptărilor 
unei divizionare A cum este 
F. C. Olt". • Partizanul e pre
gătită de instructorul Matei 
Ghica, ajutat de un jucător 
cunoscut (singurul), portarul 
Mangeac, cel care a jucat ani 
de zile la S. C. Bacău. • Pen
tru că am vorbit de jucători,

C.S. TiRGOVIȘTE: NOUTĂȚI ÎNAINTEA RETURULUI
După un tur destul de agitat 

(pe care 1-â încheiat abia pe 
locul 13, dar cu un acceptabil 
zero la „adevăr"), C.S. Tîrgo
viște traversează un proces de 
„stringere a rindurilor" și — 
după unele importante măsuri 
organizatorice — privește ' cu 
mai multă încredere noul sezon. 
Clubul are un nou președinte, 
fost jucător divizionar A, De- 
oebal Neagu, un nou cuplu de 
antrenori (Viorel Kraus, prin
cipal, Die Rontea, secund), se 
iau măsuri pentru reconstitu
irea unui birou de secție pu
ternic. acest organism funcțio- 
nind pînă acum defectuos. • 
în tur, C.S. a avut doi antre
nori: C. Gheorghe, 3—4 etape, 
apoi P. Dragomir, care a ple
cat la Petrolul Ploiești (Viorel 
Kraus a preluat lotul în jurul 
datei de 20 ianuarie). Echipa a 
înregistrat cîteva rezultate bu
ne acasă (7—0 cu Jiul. 3—1 cu 
Inter Sibiu. 2—1 cu Electropu- 
tere Craiova, fruntașe ale se
riei). dar n-a dat randamentul 
dorit în deplasare. • Față de 
toamnă, nu mai figurează în 
lot: vîrful de atac Chiriță (ple
cat la Flacăra Moreni), porta
rul Dîrjan (la Petrolul Ploiești) 
și atacantul Ploaie (la Autobu ■ 
zul București). • Mult mai 
numeroase sînt însă numele 
noi: portarul Eftimescu (venit 
de la Delta — Dinamo — 
mijlocașii Călin (de la 
Ploiești, în schimb cu 
Preda (de la Flacăra 
dar, de fapt, revenit ... 
Vișan (întors după efectuarea 
stagiului militar). Pușcaș (de 
la Steaua, dar care a jucat ul
tima oară la Rapid) și înaintașul 
Tirchineci (de "ia Moreni). • 
Să menționăm, pornind de la 
schimbul Chiriță — Tirchineci. 
Preda, că s-au stabilit si se

Tulcea), 
Petrolul 
Dîrjan), 
Moreni, 
acasă).

vor dezvolta ini continuare 
bune relații de colaborare cu 
divizionara A Flacăra Moreni. 
din același județ. • După o 
perioadă de pregătiri de circa 
două săptămîni. la Bușteni. C.S. 
Tîrgoviște a început suita de 
jocuri de verificare, cu urmă
torul lot: Mîndriîă, Eftimescu, 
Popescu (portari), Niculescu. 
Ncdeiciu, Badea, Betz. S. Du
mitrescu, Burlan, Ghergu, To
ma (fundași). Petcu, Bondoc, 
Răducanu, Călin, Preda, Vișan, 
Pușcaș, R. Tudor, Stefan (mij
locași), D. Dumitrescu, FI. Gri- 
gore. Tirchineci, Cbircă, Goran 
(atacanți). După cum se vede, 
un lot numeros, din care mai 
mult de jumătate sînt jucători 
care au activat în Divizia A, 
alături de tineri ridicați pe 
plan local, ceea ce permite — 
și promite — o bună îmbinare 
a experienței și maturității cu 
elanul și dorința de afirmare. 
• Este o idee pe care ne-a 
subliniat-o și Decebal Neagu 
(care a mai fost președinte al 
clubului, în 1982, cind echipa 
juca în „A") și care a ținut să 
adauge: „Dorim să realizăm un 
retur superior, prin fortifica
rea secției, printr-o mal pro
fundă muncă de instruire, prin 
imbunătățirea disciplinei, prin 
creșterea atașamentului Jucăto
rilor fată de culorile echipei, 
de orașul pe care-1 reprezintă 
și care, ani în șir, a fost în 
Divizia A. Avem, in retur, 9 
meciuri acasă, alte jocuri „afa
ră" din care considerăm că pu
tem scoate puncte, așa incit — 
realizînd mai mult decît cele 
16 puncte din toamnă — să ne 
atingem obiectivul de a ne cla
să în primele sase locuri In 
serie".

Radu URZICEANU

INSTRUIREA ARBITRILOR DIVIZIONARI A

știe, cu —1 la «adevăr»". • 
Pină în prezent echipa din 
Pașcani a susținut un bogat 
program de meciuri de veri
ficare : 12 (7 victorii, 2 egali
tăți și 3 infringed ; golaveraj: 
20—16). Ceea ce sugerează că 
s a lucrat bine. • Jucători noi 
transferați : mijlocașul ofensiv 
I. Rotaru, venit de la Delta 
Tulcea, și atacantul Pavel, de 
la Minerul Cavnic, dar care a 
dispărut fără urme după o 
săptămînă de pregătire. • Iată 
și echipa probabilă pe care 
C.F.R. o va alinia duminică : 
Bucu I (Mihăilă) — Farcaș, 
Oprea, Ursu, D. Antohi — Ma- 
rinov, Rotarii I, Irimia, Toma 
— Andrei, Rotaru II. • Te
renul a fost curățat de zăpadă 
și se speră ca el să fie co
respunzător la ora meciului cu 
Flacăra Moreni

La sflrșitul săptăminil trecute 
a avut loc, în București, instru
irea arbitrilor divizionari A. Cu 
acest prilej, .. ...
analizat arbitrajele din 
campionatului Diviziei A. 
cum șl 
mâni tn 
le. în 
Franclsc 
legiului _____ _ _ _____ _ ___
tre altele, că în turul campio
natului 1987—1988 prestațiile ar
bitrilor s-au situat peste nivelul 
mediu al jocurilor, ceea ce de
notă că. în marea lor majorita
te, „cavalerii fluierului" s.au 
pregătit cu multă seriozitate șl 
s.au străduit să asigure o des
fășurare corectă a meciurilor. 
S-a insistat însă și asupra defi
ciențelor manifestate de unii ar
bitri. Deși în ultimii ani există 
o preocupare pentru pregătirea 
fizică, totuși, deplasarea șl pla
samentul multor arbitri nu s-au 
situat la nivelul cerințelor, ceea 
ce a dus la luarea unor decizii 
neconforme cu realitățile din joc. 
De asemenea, și colaborarea

Colegiul central a 
turul

_ ------- pre-
prestațlile arbitrilor ro- 
. competiții Internaționa. 
expunerea prezentată. 
Coloși, președintele Co. 
central, a arătat, nrin-

„central" șl arbitrii de 11. 
lăsat de dorit tn multe si
ca urmare a lipsei de a. 
și promptitudine a unora 
membrii brigăzii. Din pă- 

n-au 
uni-

Șl GOLAVERAJUL 
ACUM: 13-1

și formația de bază :
— Postăvaru, Mun- 

Pilaf, Ursu — David, 
Berncvic — Chitic, 

Cel mai

am notat 
Mangeac 
teanu. 
Usturoi, 
Pândi chi, Popovici.
eficace, vîrful de atac Pandi- 
chi. • Meciul va fi găzduit 
de stadionul asociației, unde se 
speră că duminică dimineața 
afluența de public să fie mai 
mare decît la partidele de cam
pionat.

dintre 
nie a 
tuații. 
tențle 
dintre _____  _
cate, nici regulile de joc 
fost întotdeauna anllcate 
form, chiar în cadrul aceleiași 
partide, s-a fracțlonat nejustificat 
jocul, prin sanctionarea unor a- 
baterl neintenționate. neînsem,
nate sau îndoielnice. Printre de
ficientele manifestate de unii 
arbitri a fost șl lipsa de curaj în 
sanctionarea fermă a abaterilor 
comise în suprafața de pedeapsă 
prin trecerea lor cu vederea, 
schimbarea caracterului șl aDli. 
carea discriminatorie a sancțiu
nilor, aprecierea Inexactă a locu
lui comiterii abaterilor în 
ție de unele elemente cu 
subiective.

Un fant îmbucurător îl __
stituie trecerea testelor fizice de 
către toți arbitrii (cu excepția lui 
M. Stoenescu — bolnav si M. 
Neșu — absent de la această In
struire).

func- 
totul
con-

• MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE •
A.S.A. TG. MUREȘ — F. C. 

MARAMUREȘ 3—0 (1—0). Două 
goluri au fost înscrise de Cra- 
tu (min. 7 șl 62) șl unul de L. 
Moldovan (min. 54). Mureșenii 
a,u aliniat formația: Vodă — 
Szabo, Jenei, Dorobanțu, Fodor 
— Sabău, C. Hie, L. Moldovan — 
Ciorceri, AIbu, Craiu. Au mai ju
cat: Varo, C. Moldovan și Bo. 
tezan. (Gh. Botezan.coresp.).

C.I.L. SIGHET — CUPROM 
BAIA MARE 6—0 (0—0).

C.I.L. SIGHET — MINERUL 
TURȚ 2—0 (1—0).

PETROLUL BRĂILA — DELTA 
TULCEA 2—1 (1—1). Golurile au 
fost realizate de Brăteanu (min. 
37 — din penalty) șl Ciubotarii 
(min. 89). Pentru tulceni a mar
cat Sacu, în min. 44. Intr-un alt 
meci. Petrolul a întrecut cu 6—2

AD^IINISIRATIA Df STAT TOTO-PRONOSPORI lISTORMEAZl
• ClȘTIGURILE TRAGERII 

MULTIPLE PRONOEXPRES „C- 
LIMPIC“DIN 17 FEBR. 1988. 
Faza I: cat. 1: 2 variante 25% a 
27 415 lei; cat. ~ 
a 6.854 ‘ 
lei; cat.
154.50 a
363 lei;
25% a 50.000 le’iY’cât.
ante 25% a
33.50 a 3.397 QQQ 1 p? • z»of- 
cat. F:’ 315,75 a 360 lei; cat. G:
5.250.50 a 100 iei. Participantii 
Muraru Viorel din Pascani-Iasi 
și Precup Marin d’n București, 
au cîștigat. fiecare cîte 27 415 lei, 
la Faza I, iar Miu Gheorghe din 
Craiova și Maier Eugen din corn. 
Balota-Hunedoara, 
de asemenea, cîte 
Faza a Il.â.
• Știți care este 

acest an la care 
nu mal puțin de 16

2: 8 variante 25% 
lei; cat. 3: 16,25 a 3.374 
4: 70,00 a 783 iei; cat. 5: 
355 lei; cat. X: 151,00 a 
cat. Z: 2.628,25 a 100 lei. 
Il-a: cat. A: 2 variante 

B: 7 vari- 
18.227 lei; cat. C: 
lei; cat. D: 121,25 a 
E: 321,75 a 354 lei;

Probabil că cel care joacă în mod 
constant la sistemele noastre știu 
că este vorba de Tragerea ex
traordinară Loto a Revelionului, 
și, totodată, cunosc și Impresio
nanta suită de cîștiguri în bani 
și excursii peste l’.otare de care 
au beneficiat nenumărațl parti
cipant!. Este o adevărată plă
cere de a informa participant!! 
că o altă ocazie de 
fi oferită vineri, 4 martie 1988, 
cînd va avea loc

acest fel va

au cîștlgat. 
50.000 lei. la
tragerea din 
s-ău cîștigat 
autoturisme 7

tradiționala 
TRAGERE EXTRAORDINARA LO
TO A MĂRȚIȘORULUI. Ca de 
obicei, se vor extrage 120 de 
numere. în cadrul a 12 extrageri. 
Extragerile fiind grupate cîte 
două, după sistemul „legării", e- 
xistă posibilitatea de a se cîști- 
ga și cu 3 numere din 20 ex
trase. Cîstlgurile vor fi'substan
țial sporite, avind in vedere că, 
la faza a TIT-a suplimentară, se 
acordă cîștiguri din fondul spe
cial al sistemului,

(5—1) pe divlzonara C C.Ș. Pro
gresul Brăila. (T. Enache-coresp.)

DACIA MECANICA QRAȘTIE
— MUREȘUL DEVA 2—A (1—0). 
Dobrău a deschis scorul în min. 
32, iar Cocîrlă l-a majorat în 
min. 56. (I. Slminie-coresp.)

C.S. BOTOȘANI — EXPLORĂRI 
CÎMPULUNG MOLDOVENESC 2—1 
(0—0).

C.S. BOTOȘANI — CHIMIA 
FĂLTICENI 2—0 (0—0).

I.P. ALUMINIU SLATINA — 
ROVA ROȘIORI 0—1 (0—1). A 
marcat Meliuțu în min. 31. (T. 
Negulescu.coresp.)

VIITORUL DRAGAȘANI — 
SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA 0—3 (0—2). Au marcat: Le- 
ța (min. 10) sl Tîțu (min. 40 si 
70). Miercuri, la Slatina. înce- 
pînd de la ora 15, echipa locală 
Sportul Muncitoresc va juca cu 
Inter Sibiu.

ELECTROPUTERE CRAIOVA _
CHIMIA RM. VILCEA 2—1 (0—0). 
Pentru craiovenl au înscris Lută 
(min. 53) șl Neagoe (min. 74). 
iar pentru vîlceni Carabageac 
(min. 70). Miercuri. Electropute. 
re întîlnește — pe terenul din 
Valea Roșie, de la ora 15,45 — pe 
Universitatea Craiova. (T. ștefă- 
nescu-coresp.).

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE
— INDUSTRIA SIRMEI C. TUR
ZII 3—1 (2—0). Pentru gazde au 
înscris Erdely (min. 20), Silaghi 
(min. 35) și Bencze (min. 67), 
iar pentru oaspeți Zaha (min. 
52). Intr-un alt meci, Olimpia a 
întrecut cu 3—0 pe Avîntul Re
ghin prin golurile marcate de 
Patkos (min. 4) și Erdely (min. 
56 și 70). (St. Vida-coresp.)

AURUL BRAD ‘ " -------
RUL PAROȘENI 
marcat Iordache 
Ciontos (min. 36) „____ ____
78). (Al. Jurcă-coresp.)

DANUBIANA BUCUREȘTI — 
A.S. DROBETA TR. SEVERIN 
1—1 (0—0).

AUTOMATICA ALEXANDRIA 
— A.S. DROBETA TR. SEVERIN

— A.S. MINE. 
4—0 (2—0). Au 
(min. .14 si 68). 
și Stefan (mln.



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
HALTERE : OHAREAN

Șl NEGREANU, ÎNVINGĂTORI 
IN R.D.G.

BERLIN, 22 (Agerpres). 
Competiția internațională de 
haltere nentru Juniori .Cuna 
de Cristal", aflată la a 8-a edi
ție s-a încheiat la Magdeburg. 
Drintre laureat! aflîndu-se si 
doi sportivi români.

Astfel la categoria 52 kg. 
nrimul loc a fost ocupat de 
Traian Cihărean. cu rezultatul 
de 240 kg (110 kg olus 130 kg), 
in timn ce la categoria 60 _ kg 
a terminat Învingător Dumitru 
Negreanu — 260 kg (115 kg 
Dlus 145 kg).

Iată si ceilalți cîstigători : 
categ. 56 kg: Ivanov (Bulga
ria) — 255 kg: categ. 67.5 kg: 
Mora (Cuba) — 297.5 kg: categ. 
75 kg: Koslovskl (U.R.S.S.) —
347.5 kg : categ. 82,5 kg: Zama-
dov (U.R.S.S.) — 352.5 kg: ca
teg. 90 kg: Șakiasvili (U.R.S.S.) 
— 367,5 kg : categ. 100 kg : Șo- 
tod (U.R.S.S.) — 360 kg: categ. 
110 kg: Weller (R.D. Germa
nă) — 430 kg; categ. neste 110 
kg: Kruscevlci (U.R.S.S.) —
382.5 kg
SCRIMĂ: DUPĂ LOCUL 3 LA 
„TURNEUL CELOR 7 NAȚIUNI", 

FLORETISTELE
LA „CUPA EUROPEI"

Cele mai bune floretiste 
române se află în acest în
ceput de an olimpic in plină 
pregătire, de această dată prin 
intermediul unor puternice con
cursuri internaționale, prilej, 
evident, de verificare la cel 
mai înalt nivel.

Astfel, recent la Osnabrdck 
(R F.G.) s-a disputat tradițio
nala competiție „Turneul celor

7 națiuni* echipa României 
clasîndu-se pe locul 3. în urma 
Italiei (neînvinsă) si R.F.G. I. 
si înaintea formațiilor U.R.S.S. 
si R.F.G. II. Poloniei Franței 
Si Urgariei. Reprezentativa 
noastră (E. Tufan. R. Lazăr. CI. 
Grigorescu. L. Badea. G. Beca) 
a întrecut cu 8—7 Ungaria. 
9—7 Polonia. 8—6 Franța si 
9—3 R.F.G. II fiind întrecută 
de Italia cu 9—2 R.F.G. I cu 
9—5 si U.R.S.S. cu 9—6. De 
remarcat că Elisabeta Tufan a 
înregistrat al doilea rezultat 
individual dintre toate flore- 
tistele prezente în turneu — 18 
victorii fată de 8 insuccese, 
pe primul loc situîndu-se Do
rina Vaccaroni (Italia) — 21/4.

La sfîrsitul acestei săptămîni 
se va desfășura la Torino 
„Cupa Europei" cu participa
rea echipelor campioane na
ționale. floretistele noastre 
fruntașe evoluînd de această 
dată sub culorile clubului 
Gțf'OH un

ATLETISM : LA MOSCOVA, 
TUDORITA CHIDU, A DOUA 

LA 800 M
MOSCOVA 22 (Agerpres). 

în cadrul concursului interna
tional de atletism în sală de 
la Moscova, sportiva română 
Tudorița Chidu s-a situat oe 
locul secund în proba de 800 m. 
cu timpul de 2:01.80. fiind pre
cedată de atleta sovietică Olga 
Neliubova — 2:01,40.

La 60 m plat. Nadeida Ros- 
ciukina a cîstigat în 7.12. sta
bilind un nou record al U.R.S.S.. 
în timn ce proba feminină de 
săritură în lungime a fost cîs- 
tigată de Galina Cistiakova — 
7.13 m.

SPORTUL HM3
J. O. de iarnă de la Calgary

SURPRIZĂ LA SLALOM SUPER-URIAȘ I
CALGARY, 22 (Agerpres). — 

Proba masculină de SLALOM 
SUPER-URIAȘ din cadrul 
Jocurilor Olimpice de iarnă de 
la Calgary a fost ciștlgată de 
schiorul francez Franck Piccard, 
cu timpul de 1:39,66. urmat de 
austriacul Helmut Mayer — 
1:40,96 și suedezul Lars-Borje 
Eriksson — 1:41,08. Pîrtia de 
concurs a măsurat 2 327 ro (di
ferența de nivel 647 m), fiind 
pichetată cu 50 de porți.

în competiția de SCHI FOND 
proba feminină de ștafetă 4X5 
km s-a încheiat cu victoria 
echipei U.R.S.S. (Svetlana Na- 
geikina, Nina Gavriliuk, Ta
mara Tihonova, Anfisa Rezțo- 
va), înregistrată în 59:51,1. Pe 
locurile următoare s-au situat 
formațiile Norvegiei —■ lh 01:33 
și Finlandei — lh 01:53.8.

La PATINAJ VITEZA, proba 
masculină de 10 000 m a re
venit suedezului Tomas Gus
tafson, care cucerește astfel al 
doilea titlu olimpic după cel 
obținut în proba de 5 000 m. 
învingătorul a realizat un nou 
record mondial — 13:48,20, fi
ind urmat de Michael Had- 
schieff (Austria) — 13:56,11 și 
Leo Visser (Olanda) — 14:00,55.

La COMBINATA ALPINA, 
primul loc în clasamentul fi
nal a fost ocupat de schioara 
austriacă Anita Wachter, cu 
29.25 puncte, urmată de concu
rentele elvețiene Brigitte Oertli

— 29,48 puncte și Maria Walli- 
ser — 51,28 puncte.

în ultimele meciuri din gru
pa preliminară B a turneului 
de HOCHEI PE GHEAȚA s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : U.R.S.S. — Cehoslovacia 
6—1 (2—0, 3—0, 1—1), Aus
tria — Norvegia 4—4 (1—1,
1—2, 2—1), K. F. Germania — 
S.U.A. 4—1 (2—0, 0—0, 2—1). 
Din această grupă pentru faza 
finală s-au calificat echipele 
U.R.S.S., R. F. Germania și 
Cehoslovaciei.

în proba de dansuri din ca
drul concursului de PATINAJ 
ARTISTIC, după executarea 
figurilor impuse, conduce pe
rechea sovietică Natalia Beste- 
mianova — Andrei Bukin, ur
mată de cuplurile Marina Kli
mova — Serghei Ponomarenko 
(U.R.S.S.) și Tracy Wilson — 
Robert McCall (Canada).

Din cauza condițiilor atmos
ferice nefavorabile (vînt pu
ternic) ultimele două manșe ale 
probei de bob 2 persoane au 
fost amînate.

TURNEUL

HANutiALISTELOR 

DIN R. P. CHINEZĂ 

în cadrul turneului amical 
pe care îl întreprinde în țara 
noastră. reprezentativa fe
minină. de handbal a R. P. 
Chineze a susținut două par
tide la Zalău. in compania 
formației Textila I.A.S. din 
localitate. în primul meci, 
scorul a fost egal. 30—30 
(18—17) iar în cel de al doi
lea au învins la limită gazde
le : 27—26 (10—13).

Ambele întîlniri s-au bucu
rat de o asistentă numeroasă 
și au fost deosebit de dispu
tate. (N. DANCIU, coresp.).

PE PISTELE DE ATIETISH
AMSTERDAM, 22 (Agerpres) 

în cadrul campionatelor pe teren 
acoperit ale Olandei, Rob Drup
pers a stabilit un nou record 
mondial in proba de 1000 m, fi
ind cronometrat în 2:16,62. Pre
cedentul record era de 2:18 și 
aparținea sportivului sovietic 
Igor Lotarev.

TOKIO, 22 (Agerpres). Cursa 
de 10 km disputată la Tokio a 
fost ciștigată de sportiva norve
giană Ingrid Kristiansen, crono
metrată cu timpul de 31:38.

fywqp» efe ih4
1 ..COMPETENTĂ Șl PROGRES

BASCHET • tn meci pentru 
turneul final at „Cupei Campio
nilor Europeni" (feminin), echipa 
sovietică Dinamo Novosibirsk a 
întrecut in deplasări cu scorul 
de 96—70 (54—33) formația S.F.
Versailles.

ÎNOT • In ultima zi a con
cursului internațional de la Go- 
teborg. sportivul sovietic Vladi
mir Salnikov a terminat învin
gător in proba de 1500 m cu 
timpul de 15:37,99 compatriotul 
său. Ghenadl Prlgoda. a ctștlgat 
oroba de 50 m liber cu 23.20, 
Iar englezul Adrian Moorhouse 
s-a situat pe primul loc la 100 
m bras in 1 :04.02. Alte rezul
tate : 100 m liber. feminin : Karin 
Seick (R.F. Germania) — 57.79 ; 
100 m mixt feminin : Elena
Dendeberova (U.R.S.S.) — 4:50.01; 
200 m fluture, masculin : David 
Wilson (Australia) — 2:01.32 ;
100 m liber, masculin : Anders 
Holmertz (Suedia) — 1 :49.37.

sărituri cu schiurile •

• PE SCURT •
Concursul de pe Muntele Igman 
(Iugoslavia), din apropiere de 
Sarajevo, s-a încheiat cu victoria 
iugoslavului Tomaz Dalar. cu 
ambele sărituri de 109 m. Pe 
locurile următoare s-au situat 
austriecii Oliver Strohmaier si 
Werner Heim. La competiție, 
care a contat pentru „Cupa Eu
ropei". au participat sportivi din 
cinci țări.SCRIMA • In finala concursu
lui masculin de floretă de la Ve
neția. contind pentru Cupa 
Mondială", scrimerul italian Ma
ria Numa l-a învins cu 10—3 pe 
coechipierul său Stefano Cerloni. 
Pe locul trei s-a situat vest-ger- 
manul Ulrich Schreck, care l.a 
întrecut cu 10—8 pe francezul 
Pascal Jolyot.

TENIS e Turneul de la Mem
phis (Tennessee), coretînd pentru 
„Marele Premiu", a fost cîștigat

de jucătorul american Andre 
Agassi, care l-a întrecut in fi
nală cu 6—4, 6—4, 7—5 pe suede
zul MIchiei Pernfors • Fina
la turneului masculin de 
la Milano se va disputa 
intre americanul Jimmy Co
nnors și francezul Yannick 
Noah, tn semifinale, Connors l-a 
eliminat cu 6—1, 3—6, 6—1 pe 
Milan Srejber (Cehoslovacia). în 
timp ce Yannick Noah a dispus 
cu 6—4, 4—6. 7—6 de vest-germa- 
nul Boris Becker.

VOLEI « „Cupa Campionilor 
Europeni" la masculin a fost cu
cerită la actuala ediție de echi
pa T.S.K.A. Moscova. în ultimul 
mec! al turneului final, disputat 
in orașuil francez Lorlent, volei
baliștii sovietici au întrecut cu 
scorul de 3—0 (15—8. 15—8. 15—8) 
formația Italiană Panini Modena.

La numai cîteva luni de la desemnarea în funcția de pre
ședinte al .Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice 
de lamă din i992, Jean Claude Killy tșl dădea demisia. Lipsit 
de o minte organizatorică șl de un consilier fără egal în 
materie de asistență tehnică privind partea pur sportivă a 
competiției, statul major al Olimpiadei albe a oferit de atunci 
încoace serioase motive de îngrijorare, graficul preparativelor 
inreglstrlnd cele mai neașteptate oscilații.

Cînd nimeni nu se mai aștepta, agențiile de presă au 
anunțat, de curînd, existența unor propuneri foarte ferme 
privind reangajarea triplului campion olimpic în toate func
țiile avute acum un an. Locuitorii șl forurile de decizie ale 
provinciei Savola dau de astădată asigurări privind înțele
gerea și colaborarea lor depline, promițînd să uite (cum. de 
altfel, ar fi fost normal încă de la vremea potrivită 1) mă
runtele Interese locale vizavi de Jocurile Olimpice viitoare : 
dorințe nefondate de a primi curse de schi depășind propriile 
posibilități ale unora dintre stațiuni, presiuni împotriva pri
mirii de către alte stațiuni a unor probe, pe scurt, promo
varea unor interese opuse, ca-n fabula cu racul, broasca șl 
ștluea. Probabil afirmativ, răspunsul fostului as n-a sosit 
încă, dar faptul Interesează mal puțin. Căci, departe de a fi 
o simplă ceartă, cu sanse de a fl rezolvată favorabil. tntlm- 
plarca are semnificații mal profunde. între acestea, că sportul 
de performanță are nevoie de inteligență specifică, de auto
rități autentice în materie de întrecere sportivă, cu expe
riență în arene, de propriii săi specialiști. Este vorba, dacă 
vreți, de relația obligatorie dintre competență al progres.

AFRICA
i~

Contrapunct

--------------------- !
ADRIIÂRAJ'II TIGRI... i

. Nu de mult, postul de te- 
I leviziune Z.D.F. din R.F. 
' Germania a prezentat publi- 
’ cuiul un film care se nre- 
I tinde ..Inspirat din hocheiul 
' ne gheată" intitulat „Răz- 
I boiul tigrilor". Denaturînd

în mod revoltător realităti- 
» le ienorînd vădit spiritul 
I sportiv al locului (apărat de 
' altfel cu cerbicie de un 
î regulament care sanctionea- 
| ză sever duritățile si iesiri- 

« le nesportive prin cunoscu- 
Itele eliminări de oe teren oe 

cîte două minute uneori 
I* cinci sau zece sau - 'ar

Prin asa-num ițele .pedepse 
, de med" pentru toată du- 
Irata partidei) filmul pre

zintă — cu cinism si ostlli- 
» tate — hocheiul oe gheată 
I ca oe un sport barbar, plin 
J de atrocități practicat de 
J oameni cruzi care comit ne 
I gheată acte din cele mai 
. ’ condamnabile. Scene cu totul 
I străine de acest snort

. |nvlr‘ si răniri pe care rea- 
• litățile tocului le înregfs- 
| treazâ foarte rar. sînt pre-
, în film ca fenomene
I curente în hochei ca mani

festări caracteristice. Mai
• mult chiar Războiul tlgrî- 
I lor" prezintă fel de fel de 
I t-muri nentru răn’ma șd- 
] versorului si scoaterea luă 
I din ’oe Popularizează in- 

cm’eriîtndlnea <ț| corupția

Irîrticîndu-îe la rang de e- 
xemnîti Pe scurt, un film

• care denigrează h n-bei u! 
Icare — în loc să contribuie 

la atragerea tineretului spre 
' această spectaculoasă dlșci- 
■ n’tnj nlimnîcă, la omagierea 
, fair-nlaviilui" — îndeamnă 
11a violentă ’a dispreț fată de 

partenerul de întrecere Ia 
» t-isarea arbitrilor. Tar într- 
I .un sen® mai lare fi’mul este 

I un -tentat la însăsl ideea 
Ide snort.

Firește o asemenea peli

culă nefastă nu putea ră- I 
mîne fără replica ce i se « 
cuvenea. Si protestul a venit I 
chiar din partea Federației J 
Internationale de Hochei pe > 
Gheată (I.I.H.F.) care, prin- | 
tr-o scrisoare publică adre- » 
sată de secretarul său gene- | 
ral Jan-Ake Edvinsson, lui < 
Frit» Hufen unul din con- ' 
ducătorii postului de tele- I 
viziune Z.D.F. condamnă | 
vehement filmul. arătîn- • 
du-i toate tarele și sub- | 
liniindu-i caracterul anti- I 
sportiv și antieducativ. J 
în mod ferm. I.I.H.F. pro- | 
testează împotriva transmi- « 
terii oe ecrane a .Războiului I 
tigrilor" exorimîndu-si do- I 
rinta (justificată), ca acest J 
film (cităm din textul apă- | 
rut în buletinul său de ore- ' 
să) ..să fie băgat la arhivă, t 
atit de adine, incit să nu | 
mai fie găsit niciodată". La « 
rîndul său Federația de ho- I 
chei din R.F. Germania si J 
antrenorii din această tară , 
au condamnat filmul si l-au | 
dezaprobat public. »

Prea multe comentarii a- I 
supra acestui scandal nu ne ‘ 
rămîn de făcut. Ne vom ' 
mulțumi să cităm pentru a I 
sugera ecoul nociv al „Răz- ’ 
boiului tigrilor" asupra tine- > 
retului cîteva rînduri din I 
scrisoarea de protest semna- ' 
tă- de Edvinsson: .Fiul meu. I 
de 9 ani era acum cîteva , 
zile I» antrenament, cu e- > 
china d<- Juniori din Vîena. | 
la care Joacă. La un moment ' 
dat un c«t"g a venit si i-a I 
spus : "Hai să-ti arăt si tie J 
un truc nentru rănirea ad- . 
versorului oe care l--m în- | 
vătat dlntr-un film văzut la » 
televiziune !"“

Acesta să fe oare, scopul. • 
filmelor Inspirate din viata ' 
arenelor sportive ?

Radu UR7ICFANU J

DECLINUL FAVORIȚILOR
Pe lista participantelor la tur. 

neul final al J.O. 1988 figurează 
șl trei reprezentative africane: 
Tunisia. Nigeria si Zambia. Ele 
s-au calificat, după meciuri du
ble în fata echipelor Marocului, 
Algeriei și Ghanei, socotite ma
rile favorite, atît prin prisma 
palmaresului (Marocul n-a lipsit 
de la C.M. 1986), cit și, firește, 
a numărului mare de jucători 
prezenți, cu prestații remarcabi
le. în diferite campionate euro
pene.

După 0—1 la Tunis, selecționa
ta Marocului își și comandase 
bilețel® pentru Seul! Fusese con
vocată toată ,,protipendada", cu 
Zakl (Real Palma de Majorca), 
„Balonul de Aur“ african 1986, 
cu Krimau (Matra Racing), cu 
El Haddaoui (Saint Etienne) etc. 
60 000 de spectatori luaseră loc în 
tribunele stadionului din Rabat, 
calificarea era cu atît mai nece
sară cu cît, se știe, Marocul n-a 
încetat să spere în obținerea or
ganizării „Mondialelor" din 1994. 
crezînd în sansa lui. deși concu
rența (Brazilia șl Statele Unite) 
e acerbă. Totul însă a fost în 
zadar! Meciul s-a încheiat cu 
scorul de 2—2 și fotbaliștii tuni- 
sieni (avînd în ..statul major" și 
pe fostul selecționer polonez 
Antoni Piechniczek) s-au întors 
acasă în triumf, făcînd din Ta. 
rak (Esperance Tunis) un ade. 
vărat „erou national"! S-ar pu
tea ca cu gîndul la .pățania"

danezului Frlmann, menționarea 
cîtorva din numele de mal sus, 
Zaki, Krimau etc, să vă fi sur
prins, cunoscut fiind faptul că 
un jticător care a luat parte la 
preliminariile 
al C.M. este 
cursa pentru 
terdicția este ... . .
gulamentele F.I.F.A., doar pen
tru Europa șl America de Sud!

Algeria, care a pierdut ambele 
meciuri cu Nigeria, 0—1 (acasă) 
și 0—2 (în deplasare), nu l.a pu. 
tut folosi însă pe Rabah Madjer, 
ex-Porto, acum la Valencia și 
din toamnă la Bayern! Motivul 
absenței celui mai bun fotbalist 
african 
dansat 
printre 
trebuie 
cît în...

Radu T1MOFTE

sau turneul final 
descalificat din 

J.O. Numai că in- 
valabilă. după re-

al anului 1987, care a de- 
.trăznete și fulgere" 

suporterii algerieni, nu 
căutat în altă parte de- 

...... neglijenta federației din 
Alger, care a omis să stipuleze 
clauza „eliberării" lui (pentru

meciurile „naționalei") în con
tractul cu clubul spaniol! Trimis 
în ultima clipă, telexul federației 
algeriene a rămas fără răspuns... 
în sfîrșit, Zambia, cu un singur 
„european" de marcă (Bwalya, 
de la Cercle Bruges), părea să 
fie o victimă sigură pentru Gha
na lui Abedi Pele (Marseille), 
Odoom, Razak șl Eshun (toți de 
la Ashanti Acra), numai că. pe 
teren, lucrurile au stat invers! 
Analizînd preliminariile J.O.. co
mentatorii avizați sînt de pă. 
rere că, mal mult ca orîcînd, 
ele au evidențiat „mutații pro. 
funde în aria fotbalului african" 
(„France Football"). Peste tot, 
lată, roata fotbalului se învîrte!

Ovidiu IOANIȚOAIA

Meci-derby în Grecia ; Sredeț pășit cu dreptul ; surprize în

Abedi Pele (in prim-plan) 
Ghana au ratal calificarea la

J.O

a
„Bundesliga"; Real Madrid, 5 p avans; Monaco mereu in frunte
• în etapa a 20-a a campio

natului GRECIEI s-a desfășurat 
derbyul dintre fruntașele clasa
mentului, O.F.I. Creta și Larissa.
O. F.I. a cîștigat cu 2—1 și ame
nință acum poziția liderei. în 
clasament conduce Larissa cu 
29 p, urmată de O.F.I. 28 p și
P. A.o.K. 27 p. Alte rezultate; 
Kalamarla — P.A.O.K. 0—1. Aris
— Panlonlos 2—t, Verrla — Pa- 
natiafM 0—2. Dlagoras — A.E.K. 
0—0 Ethnikos — Panseraifcos 0—0. 
Panathineikoș — Iraklis 1—1, 
Levadiakos — Olymplakos 1—1.
• A reînceput campionatul 

BULGARIEI. în etapa a l«.a. 
Sredeț a dispus cu 4—2 de Be
rce Stara Zagora sl se menține 
în frunte cu 27 p. urmată de VI- 
toșa cu 24 p și Trakla — 21 p. 
Vitosa a obținut scor egal (1—1) 
la Pleven, cu Snartak. în timp 
ce Trakla Plovdiv a cîștigat pe 
teren propriu (2—1) cu SHven. 
Atte rezultate: Lokomotiv Sofia
— Minior 1—1. Cernomoret — 
Slavla 2—0, Vrața — Etăr 3—0. 
Spartak Varna — Lokomotiv 
Plovdiv 1—0. Oreahovița — Pi- 
rln 1—1.
• Șl tn R.F. GERMANIA a 

fost reluată ..Bundesliga", cu e- 
tapa a 20-a. Trei formații învinse 
pe teren propriu: F.C. Homburg
— Dortmund o—3. Borussia 
M6nchengladbach — V.f.B. Stutt
gart 0—1, Mannheim — Bavern 
Mtlnchen 1—2. Surprind Infrîn- 
gerea suferită de Hamburger S.V. 
la Hanovra cu 3—1 șl scorul 
egal (0—0) dintre Udera Werder 
Bremen și Kaiserslautern (locul

12). Alte rezultate: Nilrnberg — 
Leverkusen 2—1. Eintracht 
Frankfurt — Bayer Uerdingen 
3—1, Schalke — Karlsruhe 3—1. 
Kdln — Bochum 2—2.
• Eliminată din Cupa SPA

NIEI. Real Madrid tși continuă 
„galopul de sănătate" In cam
pionat. Duminică. în etana a 24-a 
a dispus cu 5—0 (Tendillo. Mi
chel, Sahchls. H. sanchez —2) de 
Las Palmas, tn timp ce a doua 
clasată. Atletico Madrid, nu a 
reușiit decît un scor egal la Se
villa, cu Betiș (1—1). Acum Real 
are 40 p. Iar Atletico 35 p. în 
timp ce Real Socledad (care a 
eliminat pe madrileni din Cupă) 
totalizează 33 p. prin victoria cu 
1—o (Baquero) la Espanol. Alte 
rezultate: Logrones — Mal’orca
1— 0, Celta Vigo — Sabadell
2— 0. F.C. Barcelona — Athletio 
Bilbao 1—2 (Roberto — Mendțșu- 
ren. Uralde). Valladolid — F.C. 
Sevilla 0—0. Gljon — Osasuna 
1—0, Zaragoza — Cadiz 1—1.
• Rezultate In etapa a 25-a în 

Franța unde a fost reluat cam
pionatul: Oiymplque Marseille — 
Racing Club Paris 2-0: Nice — 
Laval 0-1: Nlort - Monaco o-o, 
Toulouse — Bordeaux 2—1
cico. Rocheteau — Fargeon): Mriz 
— Nantes 1—0. Auxerre — St. 
Etienne 0—1 (Tibeuf); Lens — 
Brest 2-1 ■ Le Hâvre - Lille 
0—0 : Montpellier — Toulon 0—1. 
în clasament pe primul loc 
continuă să se afl" Monaco — 
26 p urmată de Bordes’ ’X ș 
R.C. Paris — cîte 32 "
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