
ist

E»

Proletari din toate țările. unltl-vSă CUPA PIONIERUL" LA SPORTURILE DE IARNA
0 COMPETIȚIE MEREU MAI FRUMOASA

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XLIV - Nr. 11 872 | 4 PAGINI - 50 BANI Miercuri 24 februarie 1988* |

ATLETISMUL PE TEREN ACOPERIT
SE APROPIE DE MOMENTELE DE VIRF
£ Campionatele indoor ale S.U.A. premerg „euro
penele** de salâ, de la Budapesta • Repetiția genera
lă de la sfirșitul 

reper și
acestei sâptămini (ț Performanțe 
candidaturile atleților noștri

teren a- 
de punc-

(60 mg), Cristicana Matei (800 
km

Sezonul atletic pe 
coperit se apropie 
tele sale de vîrf, acestea fiind 
în concordanță cu cele două 
direcții principale de desfășu
rare, pe bătrînul continent și 
pe continentul nord-american.

Sperăm ca recentul record al hurdlerului 
Liviu Giurgian la 60 mg să constituie pre

misa unei medalii la C.E.
Foto : Aurel D.

Astfel, în ordine cronologică, 
Ia sfirșitul acestei săptămini 
se vor desfășura, prin tradiție, 
la Madison Square Garden din 
New York, Campionatele in
door alo S.U.A., cu participare 
internațională, printre prota
goniste aflîndu-se șl atletele

noastre Doina Melinte șl Mi
tica Junghiatu-Constantin, zi
lele trecute învingătoare in ul
timul concurs al circuitului 
nord-american de la Inglewood 
(California), contînd pentru 
„Marele Premiu — IAAF“, în 

cursa de 800 m șl, 
respectiv, o milă. 
Apoi, la începutul 
lunii martie (5—6), 
Budapesta va găz
dui ediția 1988 a 
Campionatelor Eu
ropene pe teren a- 
coperit.

Simbătă și du
minică, însă, în 
sala din Comple
xul Sportiv Nep- 
stadion, aceeași 
unde se vor de
rula întrecerile 
„europenelor", va 
avea loc un im
portant concurs 
internațional, „Cu
pa Tricotex", or
ganizatorii consl- 
derîndu-1 drept re
petiție generală 
înaintea marii con
fruntări a celor 
mai buni atleți de 
pe continentul nos
tru. Prilej care 
va fi folosit — 
după cum ne-a 
precizat secretarul 
adjunct al Federa
ției de specialitate, 
Nicolao Curta — 
drept un ultim 
prilej de selecție 
pentru unii dintre 
atleții români frun
tași, a căror can- 

n-a fost susținută

m), Victoria Oprea (3 
marș), Petru Drăgocscu (800 
m), Lucian Sfia 
plusalt), Eugen Popescu 
(înălțime), dar și Liviu Giu- 
glan (60 mg). Sorin Matei 
(înălțime) și Maricta Ucu (lun
gime) care s-au numărat deja 
în acest sezon printre frun
tașii respectivelor probe în 
concursuri edificatoare.

Sigur, atletismul este prin 
excelență un sport al cifrelor 
exacte. Iar întrecerile pe te
ren acoperit, chiar dacă aduc

(tri-

Paul SLÂVESCU

(Continuare in vao a 4-a)

Stațiunea Vatra Dornei a 
fost, si în acest an. gazda fi
nalelor ne tară ale „Cupei 
Pionierul" la sporturile de iar
nă. întrecerile organizate sub 
genericul Daciadei, au reunit. 
De DÎrtiile de ne Dealul Runcu 
si Dealul Negru, precum si oe 
nista special amenajată centru 

concursurile de sanie, sute de 
purtători ai cravatei roșii cu 

tricolor, cîștigători ai etapelor 
pe iudet. Au fost patru zile 
de dispute ambițioase — la 
schi alpin schi fond, sanie s! 
Complexul aplicativ ..Pentru 
apărarea patrei" (etana de iar. 
nă) — cu multe talente la 
start, cu numeros! spectatori, 
localnici si oaspeți, veniti la 
odihnă si tratament sau chiar 
special pentru aceste întreceri 
pionierești, cu sute de elevi 

iubitori ai sporturilor sezonului 
alb.’reprezentanți ai centrelor 
de schi, sanie si Datina! din 
localitățile învecinate cunoscu
tei stațiuni : lacobeni. Poiana 

Stampe-. Dorna Cîndrenilor.
Saru Dornei Dornisoara, Nea

gra Șarului...
A fost un adevărat Festival 

al sporturilor hibernale. la 
înălțime organizat de Consiliul 
National al Organizației Pio
nierilor Consiliul National 
pentru Educație Fizică si Sport 

și factorii locali cu atribuții în 
sport n comnetitie a competi
țiilor. cu finale mult aplauda
te. cu alte reușite momente 
cultural-educative si recreati
ve printre care si feeria 
..Bucuriile zăpezii" (acum la a

DACIADA
cincea ediție), pregătite de co
pii. o parte dintre finalist! sL alături de ei, sportivi de ace
eași vîrstă din orasul-gazdă si 
din iudetui Suceava.

Laureatii întrecerilor : schi 
alpin (cat. 11—12 ani) : fete —
1. Suzana Marta (Covasna), 2. 
Ecaterina Tăndea (Hunedoara), 
3. Ramona Olteanu (Mureș) ; 

băieți — 1. Ștefan Orban (Co
vasna). 2. Roberto Steres (Pra
hova). 3. Răzvan Stroescu (Bra
sov) : (cat. 13—14 ani) — fete 
— 1. Ana Kadar (Hunedoara).
2. Ramona Rosner (Covasna),

3. Diana Farchescu (Caraș-Se- 
verin) ; băieți — 1. Cosmin 
Radu (Covasna). 2. Dan Cos- 
tinescu (mun. București). 3. 
Gheorghe Hompoth (Harghita).

Schi fond (cat. 11—12 ani) : 
fete — 1. Maria Flămind (Bis- 
trița-Năsăud). 2. Ana Roman

tContinuare in pao 2-3)

Incepind de azi, la Predeal

CAMPIONATELE
NAȚIONALE

DE SCHI-FOND

NEAGU

didatură 
pînă acum cu cifre convingă
toare in compania unor adver
sari valoroși. Așa incit pe lis
tele concursului internațional 
din 27—28 februarie de la Bu
dapesta se vor afla în această 
situație Mihaela l’ogăccanu

Pe agenda actualității

SĂRITORII DE LA PROGRESUL BUCUREȘTI
AU CUCERIT rrCUPA F.R. NATATIE'
Modernul bazin Olimpia din 

Sibiu a fost, timp de două zi
le. gazda primului concurs ofi. 
cial de sărituri din acest an : 
„Cupa F.R. Natalie". Au fost 
prezent! sportivi de Ia Steaua. 
Progresul și ’ ' ”
resti. Crisul 
C.S.S. din 
sportivii de 
București.
desfășurat sub semnul surpri
zelor. întrecerea la platformă 
(f) a fost dominată de iunioa- 
ra Ioana Voicu (16 ani), care, 
atît în calificări, cît și în fi
nală. a reușit salturi de mare 
precizie : în schimb proba bă
ieților a fost la discreția expe
rimentatului Cornel Pop. O 
surpriză plăcută a furnizat-o 
orădeanul J. Lajcsak (în pre
zent la Steaua), singurul care 
a executat triplu șurub, dublu 
șurub și jumătate. De altfel, ele
vul profesoarei Viorica Kele- 
men se Prezintă la ora actua
lă printre cei mal buni sări
tori din tară. Proba de tran- 
bullnă 3 m fete a revenit Ile
nei Gheorghe. fără probleme. 
O remarcă pentru Ionica Tu. dor, care, la cel 13 ani ai săi,

Lie. 37 din Bucu- 
Oradea C.S.M. si 
Sibiu. Au lipsit 
la C.S.Ș. Triumf 

Prima probă s-a

a ocupat locul 4 în disputa cu 
cele mai bune senioare.

Iată rezultatele finale : TRAM
BULINA. fete : 1. Ileana Gheorghe 
(Progresul) 913,40 p. 2. Luana 
Clufuligă (Progresul) 873,20 p. 3. 
Ellsabeta Kopatz (C.S.ș. Sibiu) 
855,50 p. 4. Ionica Tudor (Lie. 37) 
753,05 p, 5. Vladia Dicu (C.S.Ș. 
Sibiu) 650.35 p ; băieți : 1. Josif 
Lajcsak (Steaua) 1048,70 p. 2. Ion 
Petrache (Progresul) 1004,40 p. 
3. Florin Avaslloaie (Progresul) 
967,20 p, 4. Cornel Pon (Progre
sul) 958.40 p. 5. Călin Hlla (C.S.M. 
Sibiu) 922.70 p, 6. Siegfrld Fredel 
(C.S.Ș. Sibiu) 913.40 p. PLAT
FORMA. fete: 1. Ioana Voicu (Pro
gresul) 753,40 p, 2. Elisabeta Ko
patz 748,35 p, 3. Daniela Popa 
(Crlșul Oradea) 739,90 p. 4. Ilea
na Gheorghe 733.40 p, 5. Vladia 
Dlcu 585,75 p, 6. Monica Matte 
(Crlșul Oradea) 579,65 p ; băieți : 1. 
Cornel Pop 979.70 p. 2. ion Petra
che 916.85 p. 3. Sorin Baca (C.S.Ș. 
Sibiu) -------- - — - -
(C.S.ș. 
Herlaș

830,35 p, 4. Bogdan CIbu 
Sibiu) 819,90 p, 5. tonuț 
(Lie. 37 București) 759,90 
Iile IONESCU, coresp.

(Continuare In pag 2-3)

Incepînd de astăzi și pînă 
duminică, pe cunoscutele tra
see de la baza sportivă A.S.A. 
de pe Valea Rișnoavei din a- 
propierea Predealului, se vor 
desfășura Campionatele Națio
nale de schi-fond pentru se
niori și juniori. întrecerile con
stituie pentru cei mai buni 
schiori ai noștri un ultim test 
înaintea alcătuirii echipei re- 
rezentative ce ne va repre
zenta la întrecerile balcanice 
ce vor avea loc între 12 și 13 
martie în țara noastră.

Disputele se anunță extrem 
de interesante și este așteptată 
cu nerăbdare lupta ce se va 
da între sportivii de la Dina
mo Brașov (antrenor Nicolao 
Dudu) și A.S.A. Brașov (an
trenori Constantin Enache și 
Gyula Kiss).

Printre protagoniști se Vor 
afla loan Lungociu, Elemer 
Tanko, Karoli KSpe, Florentin 
Burcă, Eugen Popa (Dinamo), 
Gavrilă Boitiș, Viorel Șotropa, 
Valentin Cacina, Constantin 
Dobre, Ion Păvălcan (A.S.A.).

Iată programul de disputare 
al curselor seniorilor - miercuri, 
de la ora 10: 30 km : joi, zi 
de pauză ; vineri, ora 10 : 15 
km ; simbătă. ora 10: ștafeta 
de 4X10 km ; duminică, ora 9 : 
50 km.

plenarele organizațiilor sportive
SÎMBĂTĂ, START ÎN NOUL

SEZON OFICIAL DE FOTBAL
CALAȚI: INDICATORI ÎNDEPLINIȚI, DAR OBIECTIVELE

NU AU FOST
Județul Galați reprezintă, 

fără îndoială, un punct forte 
pe harta sportivă a țării. Con
firmă această apreciere bo
gata sa bază materială, cît 
și performanțele bune obținu
te în planul sportului de 
masă și în cel atît de im
portant al sportului de per
formanță. aspecte subliniate și 
la recenta plenară a C.J.E.F.S. 
Galați. S-a amintit, de pildă, 
cu prilejul dezbaterilor, des
pre succesele obținute de spor
tivii gălățeni în anul trecut — 
18 titluri de campioni ai Româ
niei și 17 medalii cucerite în 
competițiile internaționale ofi
ciale, la Jocurile Mondiale Uni
versitare, 
le. Jocuri 
Prietenia, 
subliniat 
premiere 
tuosi sportivi gălățeni în 1987, 
în frunte cu atleta Liliana 
Năslase, campioană mondială 
universitară.

Prilej de analiză lucidă, res
ponsabilă a întregii activități 
sportive din județ. plenara 
C.J.E.F.S Galați a trecut, am 
putea spune, destul de repede 
peste aceste realizări, conside- 
rîndu-se că în 
țațele „nu s-au 
te sectoarele, la 
derilor de plan,

Campionate Mondia- 
Balcanice. Concursul 
Un bilanț frumos, 

de o festivitate de 
a celor mai meri-

general rezul- 
situat, in toa- 
nivclul prcve- 
nu au fost pe

LA NIVELUL CONDIȚIILOR CREATE
solicitat de buna reprezentare 
a județului pe plan național 
și a sportului românesc In 
competițiile internaționale, că 
numai o mică parte a secțiilor 
contribuie ia pregătirea și pro
movarea valorilor de care este 
nevoie pentru realizarea o- 
biectivelor stabilite: atletis
mul, voleiul, handbalul femi
nin, fotbalul, hocheiul, mode- 
lismul și, mai de curind șahul, 
automobilismul și kartingul. A- 
ceasta — s-a menționat. — în

măsura posibilităților de care 
dispune sportul de performan
tă din Galați". S-au făcut re
feriri la situația necorespun
zătoare a gimnasticii, boxului, 
tenisului, handbalului mascu
lin, judoului ; la .situația pre
cară a selecției și a rezulta
telor la lupte, haltere și caiac- 
canoe". S-a subliniat faptul că 
potențialul organizatoric, teh
nic și material bun de care 
dispune mișcarea sportivă din 
județ în domeniul performan
ței (11 cluburi, la care se a- 
daugă și 10 asociații sportive 
cu secții de performanță) nu 
produce la nivelul posibilită
ților și cerințelor, la nivelul

Petre HENȚ

(Continuare tn two 2-3)

PRIMUL TURNEU DE POLO LA ALBA IULIA

• Stagiunea competitională va fi inaugurată de „lăț
imile Cupei României @ Programul ți arbitrii meciu
rilor • 3 partide vor începe la ora 14, restul la ora 11

GLORIA BISTRIȚA — VIC- 
TORIA BUCUREȘTI : Ad. Mo- 
roianu (Ploiești) — 
(Brasov) si I. Năltan 

MONTANA SINAIA 
MO BUCUREȘTI : 
(Constanța) — L.

SIMBĂTĂ
BUCUREȘTI

D. Petrescu - 
Al. Rolea ftoti din

VOINȚA 
STEAUA: 
Mușat și 
București)

F.C. MARAMUREȘ — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA : O. 
Strong — I. Caraman și 
Bumbui ? 
(Ambele partide vor începe la 
ora 14).

R.

M. 
(toți din Oradea).

Noul și cochetul bazin din 
Alba Iulia a găzduit, săptămîna 
trecută, un turneu de polo. A- 
ceastă premieră a fost onora
tă de numeroși spectatori, ca
re au aplaudat muite faze 
frumoase, spectaculoase. Con
form așteptărilor. competiția 
a fost dominată de Lotul A. 
învingător în cele trei partide 
susținute : 13—10 eu Lotul de 
tineret. 11—7 cu Steaua și 
12—5 cu Rapid. O prestație 
bună au avut și poloiștii de

la Steaua, care au ciștigat c„ 
12—7 meciul cu Rapid si cu 
9—7 pe cel cu Lotul de tine
ret. Aceasta din urmă echipă 
a întrecut pe Raoid cu 14—10.

Cel mal bun iucâtor al tur
neului a fost declarat Eugen 
lonescu, cel mai bun oortar — 
Sorin Diaconu. in timp ce co
legul lor de la Dinamo și na
țională. Vlad Hagiu, a ter
minat golgeter. cu 14 puncte.

Gh. N1STOR, coresp.

DUMINICA
OLIMPIA SATU MARE - 

„U“ CLUJ-NAPOCA t V Tito- 
rov — C Olteanu și șt. Ca- 
tană (toți din Drobeta Tr. Se
verin).

OȚELUL OR. Dr. P. GROZA — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
1. Igna (Timișoara) — P. Abru- 
dan (Cluj-Napoca) șl D. Pura 
(Dej)

CARPAȚl AGNITA - SPOR
TUL STUDENȚESC: D. Bu- 
ciuman (Timisoara) — R. Cîm- 
peanu ți 1 Bălan (ambii din 
Arad) — amînat.

C.S.M. REȘIȚA — F.C.M. 
BRAȘOV .- M Constantinescu — 
D. Teodoreseu și L. Pan tea 
(toți din București).

UNIREA URZICENI - COR
VI NUL
Porum boi ti (Vaslui) — 
și M Spâtaru (ambii 
lăți). (Se dispută la

GLORI â PANDURII 
— S.C. BACAU : G.

AdHUNEDOARA:
S. Ioan 

din Ga- 
ora 14). 
TG. JIU 
lonescu 

(București) — D. Ciolan și M. 
lonescu 'ambii din Pitești).

P. Cadar 
(Predeal). 
— DINA- 
V. Curi 
Măerean 

(Brașov) și S. Pantelimonescu 
(Ploiești)

C.F.R. PAȘCANI - FLACĂ
RA MORENI : J. Grama — 
M. Toncea și G. Andrei ftoti 
din București).

RAPID BUCUREȘTI — A.S.A. 
TG. MUREȘ : I. Crăciunescu 
(Rm. Vîlcea) — I. Nlculițov și 
I. Schiopu (ambii din Focșani).

GRANITUL BABADAG — 
F.C. ARGEȘ : I Coț - Gr. 
D lonescu și V. Banu ftoti din 
Ploiești).

PETROLUL PLOIEȘTI — O- 
ȚELUL GALAȚI : M. Salomir 
(Cluj-Napoca) — C. Popov ici 
(Cîmpia Turzil) si T. Dem’an 
(Zalău)

PARTIZANUL BACAU — 
F.C. OLT : C. Gheorghe (Su
ceava) — I. Toma (P. Neamț) 
si I. Roșu (Tg. Neamț)

F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
— C.S.M. SUCEAVA : Gh Con
stantin — A. Mițaru și 1. Do- 
garu (toți din

Cu excepția 
ciuri a căror 
fost precizată, ___
tide vor începe la ora 11.

Rm. Vîlcea)
Celor trei mc- 
oră de start a 
celelalte paf-



0 La Liceul industrial 
nr. 6 din Drobeta-Turnu

d Divizia A la tenis de masă

NICI O ABSENȚĂ!
Severin, activitatea sporti
vă intră in programul co
tidian al elevilor-

ETAPA INAUGURALA

Crihala, cartier cu tradiție 
sportivă in municipiul Drobeta- 
Turnu Severin, are în rîndul 
celor peste 1 200 de elevi ai 
Liceului industria] nr. 6 cu 
profil energetic, amplasat aici, 
tot atiția practicanți ai exer
cițiului fizic, l-am văzut, in 
recreații. folosind din plin 
cele citeva minute de odihnă 
activă, prin alergări și „jocuri", 
anunțînd prin elanul, prin 
voioșia lor apropiatele între
ceri ale sezonului sportiv în 
aer liber...

La drept vorbind, sezonul în 
aer liber nici nu s-a întrerupt 
aici, vremea relativ caldă din 
așa-zisele luni de iarnă (cu un 
strat de zăpadă doar simbolic, 
prin decembrie...) constituind 
pentru toți elevii de la „indus
trial 6“ — și nu numai pentru 
ei — o permanentă invitație a- 
fară, la activități sportive, du
pă orele de studiu, laborator 
sau atelier-școală. Așa se ex
plică de ce la... apelul celor 
doi profesori de educație fizică. 
Victor Constantin Ghiață și 
Alexandrina Popa „nu se în
registrează nici o absență ne
motivată". cum sublinia aceas
ta din urmă. De aici, fără nici 
un dubiu, și fețele îmbujorate 
ale tuturor elevilor, plăcerea 
cu care — după orele de sport 
— reintră în clase.

Peste ceea ce realizează în 
planul cuprinderii tuturor ele
vilor la lecțiile de educație 
fizică, profesorii de speciali
tate de aici trăiesc și satis
facția de a fi reușit să des

copere și să asigure o primă 
modelare unor tineri care do
vedesc calități reale pentru 
sport, peste o activitate de 
masă. Iată, cazul luptătorilor 
de greco-romane Gheorghe Do- 
bre și Nelu Avram și al co
legilor lor ceva mai mici (din 
a X-a) Nicolae Chirculescu și 
Alin Gogonețu. Sînt patru din
tre voinicii care au dominat 
multe din competițiile organi
zate în cadrul ministerului de 
resort (al energiei electrice), 
unii dintre ei fiind vizați pen
tru divizionara A Aluminiu 
Slatina, spre titularizare. Așa
dar, o „școală" a voinicilor...

Dar și o „școală" a altor ra
muri de sport, dacă e să ținem 
seama că doi dintre absolvenți, 
Nicolae Lupu și Florin Țiu, se 
afirmă ca handbaliști de nivel 
divizionar, la fel ca și fotba
liștii Adrian Năstase și Gheor
ghe Teghiu, deocamdată la ni
velul Diviziei C, iar Adrian 
Combei anunță un viitor sprin
ter, pentru început sub culo
rile Clubului Sportiv Școlar. 
Cîștigă tot mai mult... teren 
și badmintonul, cu adepți la 
nivelul multor clase.

Există la „industrial 6“ din 
Drobeta-Turnu Severin și un 
fel de specializare în sport (în 
afara celei asigurate de pro
cesul propriu-zis de învăță- 
mînt, care formează sudori, e- 
lectroenergeticieni, lăcătuși me
canici, mecano-energeticieni, 
termognergeticieni sau munci
tori specializați în construcții 
hidroenergetice), de vreme ce,

de pildă, clasa a X-a B areL 
între disciplinele prioritare 
baschetul (la fel ca și diri
ginta, profesoara de chimie 
Georgeta Udrea), a XII-a A 
voleiul, a XII-a B fotbalul, iart 
a XII-a A atletismul. După 
cum există o dispută strînsă, 
pentru poziția de fruntaș pe 
municipiu și județ, cu elevii 
de la „industrialele" 1, 3, 4 șif 
5. O dispută în sensul pozitivL 
al cuvîntului în care reu-f 
șitele în sport sînt însoțitei, 
și de cele la învățătură, în p 
producție. Chiar și cînd sînt» 
organizate mari acțiuni spor
tive, sub forma unor festiva
luri, cum sînt cele care fac 
deschiderea sau închiderea a-L 
nulul de învățămînt, această 
dispută nu încetează. Fiecare 
colectiv este dornic să prezinte 
programe cît mai inedite șiL 
mai bine puse la punct. „Șir 
în acest caz — ne asigură 
președintele C.J.E.F.S. Me-» 
hedinți, Romulus Predescu — 
cei de Ia «energetic» nu accep-t 
tă să rămină în umbră...".

Peste ceea ce ține de capa-1 
citatea profesională a cadrelor ' 
de specialitate și înțelegerea 
conducerii liceului (director, 
profesorul de matematică Gh.L 
Mateescu ; director adjunct, pro-r 
fesorul de limba franceză Vie- , 
tor Șonea) trebuie să relevăm și» 
condițiile optime de exprimare 
în plan sportiv : o sală adecva-!; 
tă, terenuri pentru jocuri, al
tele în curs de amenajare.

Tiberiu STAMA

întrecerîle Diviziei A la tenis 
de masă au debutat simbătă în 
șase orașe ale țării: Rîmnicu Vîl- 
cea, Tîrgu Mureș și Slatina — 
campionatul feminin, Craiova, 
Bistrița și Odorheiu Secuiesc — 
campionatul masculin, turneele 
primei etape fiind organizate de 
echipele gazdă. Iată rezultatele;

FEMININ

tehnica Iași (m) : 23—24 februa
rie; Metalul — Mobila (f): 26—27 
februarie ; Politehnica Iași — 
ELBA (m) ; 9—10 martie.

TURNEELE FINALE

DERBYUL „U“ - VOINȚA 
Șl LOTURILE NAȚIONALE

După cum menționam în 
prezentarea meciului-derby U- 
niversitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca — Voința C.S.Ș. 2 
București, întrecerea aceasta 
constituia și prilejul verifică
rii unor jucătoare componente 
ale loturilor naționale (de se
nioare și de junioare), ca și a 
celor care bat la porțile a- 
firmării. Și, prin prisma inte
reselor reprezentativelor țării, 
trebuie spus că întîlnirile res
pective s-au constituit în reu
șite depline, baschetbalistele 
ambelor echipe trebuind să 
facă față rigorilor unor dispu
te aprige, așa cum am vrea 
să vedem cît mai des. Mai în- 
tîi se cuvine să subliniem că 
apărările agresive au fost a- 
plicate aproape tot timpul, iar 
momentele de presing au spo
rit dirzenia jucătoarelor. A- 
poi, au fost ritmul alert al ac
țiunilor ofensive și frecvența 
ridicată a aruncărilor la coș, 
inclusiv a celor de 3 puncte, 
în care au excelat Tiinde E- 
nyedi (în accentuată revenire 
de formă, care o recomandă 
revenirii în lotul reprezenta
tiv) de Ța Universitatea și 
Estela Urogdi de la Voința. 
Drept urmare, meciurile au a- 
vut desfășurări captivante, în 
cursul cărora răsturnările de 
scor și-au adus și ele un a- 
port consistent la sporirea in
teresului publicului. Să nu-1 
omitem pe cei peste 3000 de 
spectatori, care au contribuit 
și ei la mobilizarea jucătoare
lor, creîndu-le o atmosferă an
trenantă. asemănătoare celei 
specifice marilor competiții in
ternaționale (și nu cum se pe
trece în sălile din București, 
unde baschetbalistele s-au o- 
bișnuit să joace într-o liniște 
aproape deplină), așa cum va 
fi și la Challenge Round-ul 
Campionatului European din 
acest' an, din Italia.
* 1 .yjM- — ——

«cupa r. n. natație"
(Urmare din pag l)

Cît privește campionatul nos
tru, decizia finală va fi cu
noscută pe teren neutru, în 
sala C.S.Ș. din Satu Mare, 
unde se va desfășura turneul 
final.

CLASAMENTELE LA ZI
FEMININ

1. „U“ CJ.-N.
2. Voința
3. Chimistul
4. Olimpia
5. Rapid •
«. Pol it. Buc.
7. Voința Bv.
8. Comerțul
9. Mobila S.M.

10. „Poli" Tim.
11. C.S.U. Pl.
12. Metalul

40 30 10 3359:2815 70
40 29 11 2863:2745 69
40 27 13 2959:2798 67
40 21 19 2890:2794 61
40 7 33 2591:3030 46
40 6 34 2411:2881 46
40 31 9 3358:2707 71
40 20 20 2927:3001 60
38 21 17 2637:2704 59
40 15 25 2958:3040 55
40 15 25 2835:3011 55
38 16 22 2764:2936 54

MASCULIN
1. STEAUA 24 22 2 2524:2015 46
2. Dinamo 24 22 2 2357:1844 46
3. I.C.E.D. 24 11 13 2137:2240 35
4. Dinamo O. 24 9 15 2117:2158 33
5. Rapid • 24 6 18 1886:2223 29
6. Acad. Mii. 24 2 22 1777:2309 26
7. Balanța 24 18 6 2315:2033 42
8. Farul C-ța 24 13 11 2213:2160 37
». C.S.U. Bv. 24 10 14 2236:2400 34

10. ELBA Tim. 22 11 11 1972:1936 33
11. RAMIRA 22 10 12 199812029 32
12. Polit. Iași 20 « 14 1768:1938 26

• Echipe penalizate
Meciurile restanță se vor dis

puta astfel: RAMIRA — Poll-

Participantele la turneul fi
nal al grupei 1—4 a Diviziei 
feminine A vor susține me
ciurile (în sala C.S.Ș. din Satu 
Mare) după următorul pro
gram — sîmbătă, de la ora 17 : 
Universitatea — Olimpia. Vo
ința — Chimistul ; duminică, 
de la ora 17 : Olimpia —• Vo
ința, Chimistul — Universita
tea ; luni de la ora 17: Chi
mistul — Olimpia, Universi
tatea — Voința. Și la celelalte 
turnee (grupa 5—8, la Cluj- 
Napoca, între 29 februarie si 
2 martie ; grupa 9—12, la A- 
rad, între 3 și 5 martie) reu
niunile vor începe în fiecare 
zi de la ora 17.
MAGDALENA JEREBIE A 

DEPĂȘIT 1000 DE PUNCȚE!
Datorită celor 64 de puncte 

marcate în dublul meci cu 
Politehnica Timișoara, Magda
lena Jerebie (Voința Brașov) a 
depășit „granița" celor 1000 de 
puncte, ea totalizînd Înaintea 
turneului final al grupei 5—8 
nu mai puțin de 1048 p. La 
băieți, liderul Virgil Băiceanu 
(Farul) este consemnat cu 
719 p.

Rubrică redactată de 
Dumitru STANCULESCU

Grupa I
METALUL CSȘ RM. VÎLCEA — 

SPARTAC STIROM CSȘ 1 BUC. 
3—5. Au punctat, pentru învingă, 
toare, Otilia Bădescu 3 v și E- 
milia Ciosu 2 v, respectiv Maria 
Alboiu 2 v, Anda Gîrbină 1 v.

JUVENTUS MILMC BUC. — 
CSM CLUJ-NAPOCA 5—1. Cris
tina Enulescu 2 v. Adriana Năs
tase 2 v, Carmen Găgeatu 1 v 
respectiv Gabriela Gherman 1 v.

SPARTAC STIROM CSȘ 1 BUC
— CSM CLUJ-NAPOCA 5—1. Bă
descu 3 v, Ciosu 2 v, respectiv 
Gherman 1 v.

JUVENTUS MILMC BUC. — 
METALUL CSȘ RM. VÎLCEA 5—3 
Enulescu 3 v, Găgeatu și Năsta
se — cîte 1 v, respectiv Maria 
Alboiu 2 v șl Maria Bogoslov 1 v.

SPARTAC STIROM CSS 1 BUC.
— JUVENTUS MILMC BUC. 5—4. 
Meci de mare luptă Intre favo
ritele seriei, în care au obținut 
victorii: Ciosu 3, Bădescu 2, res
pectiv Enulescu 2, Năstase și 
Găgeatu — cîte 1.

METALUL CSȘ RM. VÎLCEA — 
CSM CLUJ-NAPOCA 5—0. Vic
toriile au fost realizate de Albo
iu șl Bogoslov — cîte 2 șl Gîr
bină 1.

în acest turneu au concurat 
cele mai bune jucătoare ale 
noastre, care au oferit partide 
interesante, urmărite de un nu
meros public. Cristina Enulescu 
a reușit o victorie cu 2—1 la O- 
tilia Bădescu. iar Maria Alboiu 
a fost întrecută la același scor 
de Bădescu și Enulescu. Intere
santă partida dintre Alboiu și 
Bădescu: la 1—1 la seturi, Alboiu 
conducea cu 12—3, pentru a 
pierde în final la 18 1

Juventus nu a avut în forma, 
ție pe Anca Cheier. absentă la 
antrenamente șl la etapă... (S. 
GIORNOIU, coresp.)

Grupa a II-a, seria 1
CSȘ 2 ȘTIINȚA IJPIPS CON

STANTA — TRACTORUL BRA
ȘOV 5—2. Au obținut victorii: 
Daniela Șerban 3, Cristinela Ca- 
tană și Elena Pintilie — cîte 1, 
respectiv Maria Gaftea si Lorena 
Mihai. _ .

CSȘ CONSTRUCTORUL ÎNFRĂ
ȚIREA TG. MUREȘ — CS ARAD 
5—3. Maria Losonczi 3 v, Daniela 
Popoviciu 2 v, pentru Tg. Mureș. 
Andrea Geller 2 v. Livia Oăru- 
ceru 1 v.

CSȘ CONSTRUCTORUL ÎNFRĂ
ȚIREA *
BRAȘOV 
realizate 
Losonczi

CSȘ 2 
STANȚA 
ban 3 v,
— eîte 1 .. ------- —--- - ,

CSS CONSTRUCTORUL ÎNFRĂ
ȚIREA TG.M. — CSȘ 2 ȘTIINȚA 
IJPIPS C-ȚA. 2—5. Pentru Învin
gătoare au obținut victorii Ser. 
ban 3 șl Kiss î, Iar pentru În
vinse Popoviciu șl Losonczi.

CS ARAD — TRACTORUL BRA. 
ȘOV 5—1, prin victoriile realiza
te de Căruceru și Geller — cîte 
2. Anca Otavă 1. respectiv Lore
na Mihai 1.

în echipa din Tîrgu Mureș nu 
a jucat Klnga Lohr, accidentată. 
(C. ALBU, coresp.)

Seria a II-a

TG.M. — TRACTORUL 
5—0. Punctele au fost 
de: Erika Gyeresi si
— cîte 2, Popoviciu 1.
ȘTIINȚA IJPIPS CON.
— CS ARAD 5—2. Șer- 
Roxana Kiss si Pintilie 
v. respectiv GeTler 2 v.

HIDROTEHNICA C.S.M.-C.S.Ș. 
BUZĂU s 5—3 cu CSȘ-IPC E- 
NERGETICA SLATINA, 5—3 CU 
ELCOND ZALAU și 5—0 CU CON
STRUCTORUL TAGCM CSȘ UNI. 
VERSITATEA CRAIOVA;

CSȘ-IPC ENERGETICA SLA
TINA: 5—4 CU ELCOND ZALĂU 
șl 5—0 CU CONSTRUCTORUL 
TAGCM CSȘ UNIVERSITATEA 
CRAIOVA;

PLENARELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
(Urmare din pag 1)

p, 6. Siegfrld Fredel 750,90 p. 
Clasament general cumulat B+F: 
I. Progresul București (antrenor 
Melania Treistaru) 387 p. 2. C.S.Ș. 
Sibiu 322 p, 3. C.S. Crișul Oradea 
91 p, 4. Lie. 37 București 90 p, 
5. S*eaua 50 p. 6. C.S.M. Sibiu 
45 p ; clasament echipe-fete : 1. 
Progresul București 194 p, 2. 
C.S.Ș. Sibiu 185 p, 3. C.S. Crișul 
Oradea 91 p. băieți : 1. Progresul 
București 193 p, 2. C.S.Ș, Sibiu 
137 p, 3. Steaua 50 p.

ciuda existenței unui număr 
mare de profesori de educație 
fizică, tehnicieni, antrenori șl 
activiști sportivi retribuit!.

Multe dintre cauzele neîm- 
plinirilor au fost scoase în e- 
vldență de către cei care au 
luat cuvîntul în cadrul lucră
rilor plenarei, în timpul că
reia s-au făcut și numeroase 
propuneri în legătură cu bunul 
mers al activității sportive de 
masă și de performanță din 
întregul județ. Iată cîteva 
„fragmente" din cuvîntul par- 
ticipanților la această analiză 
a sportului gălățean : • „Echi
pa noastră de fotbal, Oțelul, 
are acum o poziție bună în 
clasament (locul IV) în retur 
trebuie să se pregătească cu 
mare seriozitate. Am dori să 
o vedem in(r-una din cupole 
europene..." m „Sarcina ca fie
care tînăr din județul nostru 
să dedice sportului 6—8 ore 
săplămînal a rămas încă un 
deziderat. Se poate ca acest 
frumos obiectiv să devină rea
litate". • „Onoarea sportivă a 
județului nostru a fost salvată 
anul trecut îndeosebi de unele 
dintre sporturile individuale, de

atletism îndeosebi. Sporturile de 
echipă, în schimb, au rămas... 
datoare numeroșilor lor supor
teri. Principala vină o au an
trenorii care nu prea își văd 
de treabă...". • „In 1987, spor
tul gălățean și-a îndeplinit in
dicatorii stabiliți, dar acești 
indicatori pot fi mai mobiliza
tori față de condițiile mate
riale existente și de numărul 
satisfăcător de cadre de spe
cialitate de care dispune". • 
„Multe dintre sporturi nu merg 
bine în județul nostru deoarece 
nu se respectă planurile de 
pregătire. Selecția nu se face 
cu destulă atenție și compe
tență, menținîndu-se în loturi 
sportivi plafonați, care duc la 
regresul performanțelor și la 
inutile cheltuieli de fonduri..." 
• „Rezultatele sportivilor ar 
fi cu mult mai bune dacă ar 
fi acordată atenția cuvenită 
muncii de educație, ordinii și 
disciplinei. Sînt destule situa
țiile în care am asistat la re
lații neprincipiale între spor
tivi și antrenori". • „Valoarea 
performanțelor depinde în ma
re măsură și de ambiția profe
sorului de educație fizică sau 
a antrenorului". • „în activi
tatea lor, unii antrenori obțin

rezultate, alții nu reușesc timp 
îndelungat. Aceste reușite și 
nereușite nu se pot explica 
altfel decît prin calitatea mun
cii...". • „Este necesar ca și 
în sport toate activitățile să 
se desfășoare sub semnul cali
tății. Și în acest domeniu tre
buie ca aprecierea muncii să 
se facă pe baza rezultatelor...".

Prin urmare, cîteva opinii 
în care se oglindesc cauzele 
neîmplinirilor, dar și căile prin 
care se poate ajunge la rezul
tate pe măsura condițiilor și a 
exigențelor.

ADMINISTRAȚIA DE
CÎȘTIGURILE

CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 21 FEBRUARIE 1988 
Categoria 1 (13 rezultate): 12 

variante 25% a 37.397 lei :
Categoria 2 (12 rezultate): 7 

variante 100% a 9.765 lei și 217 
variante 25% a 2.441 lei ;

Categoria 3 (11 rezultate) : 
112 variante 100% a 1.282 lei și 
2.663 variante 25% a 320 led.
• Astăzi, miercuri, 24 februa

rie, va avea loc tragerea obișnu
ită PRONOEXPRES, în sala clu. 
buluh din str. Doamnei nr. 2 din 
București, începînd de la ora 
15,50
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ASA II CRAIOVA 0—2. 
au fost realizate de: 
3, D. Paal și C. Simon
I. Lbrincz ?i Paal — 

cîte 1, respectiv I. Ml-

FĂRĂ SURPRIZE I
ELCOND ZALAU — CONSTRUC

TORUL TAGCM CSȘ UNIVER
SITATEA CRAIOVA 5—3.

S-au evidențiat Maria Păun 
(Craiova), Iulia Rîșcanu (Buzău). 
Rodica Urbanovici (Zalău) 
Izolda Ghiță (Slatina) (C. 
GHEA, coresp.)

MASCULIN
Grupa 1

PR

CSȘ CONSTRUCTORUL ÎNFRĂ
ȚIREA TG. MUREȘ — UNIVER
SITATEA ---------- -------------- ~ ‘
Victoriile 
FI. Vaida 
— cîte 2, 
Naidin — . . _ . .
halache și E. Colan — cîte 1.

UNIVERSITATEA ASA I CRA. 
IOVA — CSM CLUJ-NAPOCA 
9—2. V. Florea și C. Toma — 
cîte 3 v, V. Tiugan, C. Ignat și 
șan — Hettman — cîte 1, res
pectiv S. Crișan și Z. Zoltan — 
cîte 1 v.

UNIVERSITATEA I 
VERSITATEA II 9—2.

CSM CLUJ-NAPOCA — CSȘ 
CONSTRUCTORUL ÎNFRĂȚIREA 
TG.M. 9—1. Victoriile au fost ob
ținute de: Crișan 3, Zoltan și T. 
Hettman — cîte 2. Cioca și Cri
șan — Hettman — cîte 1. res. 
pectiv Vaida 1.

UNIVERSITATEA ASA II CRA
IOVA — CSM CLUJ-NAPOCA 
1—9. Zoltan 3 v, Hettman și Cri
șan — cîte 2, Cioca, Crișan — 
Hettman — cîte 1 pentru clujeni, 
respectiv Mihalache 1 v.

UNIVERSITATEA ASA I CRA
IOVA — CSȘ CONSTRUCTORUL 
ÎNFRĂȚIREA TG.M. 9—2, prin 
victoriile obținute de: Toma și 
Florea — cîte 3. Ignat 2 și du
blul Florea — Toma 1 iar pen
tru învinși Vaida si Naidin.

Universitatea I Craiova s.a 
impus, datorită mai ales jucă
torilor Florea sl Toma. în timp 
ce echipa secundă a craiovenilor 
a aliniat elemente tinere (M. 
tan, M. Picfu. M. Bărăgan) 
POPOVICI, coresp.)

Grupa a II-a, scria I
CSȘ 

0—4 
9—7

SPARTAC STIROM 
BUC. ! 0—1 CU IMGB, 
STICLA BISTRIȚA și 
VOINȚA SATU MARE ;

STICLA BISTRIȚA I
VOINȚA SATU MĂRE și 0—7 
IMGB;

VOINȚA SATU MARE — IMGB 
0—7.

Călin Creangă (Sticla Bistrița) 
proaspătul campion de seniori, a 
cîștigat toate rele 10 partide sus
ținute. (I. TOMA coresp.)

Seria a II-a
CSȘ TEHNOUTILAJ ODORHE. 

IU SECUIESC; 9—8 CU CSȘ 2 
ȘTIINTA IJPIPS CONSTANȚA. 
0—4 cu MECANICA FINA BUCU
REȘTI șl 9—4 CU HIDROTEHNI
CA CSM-CSȘ BUZĂU ;

CSȘ 2 ȘTIINTA IJPIPS CON
STANTA: 9—8 cu HIDROTEHNI
CA CSM-CSȘ BUZĂU și 9—6 
CU MECANICĂ FINĂ BUC.;

MECANICA FINA BUC. — HI
DROTEHNICA CSM-CSȘ BU
ZĂU 9—5.

S-au evidențiat A. Fejer (Od. 
Secuiesc), R. Dragomir (Constan
ta) și Gh. Teodor (Buc.) (A. 
PIALOGA, coresp.)

• ••
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SI INTfNSIIICĂ LUPTA PL
După etapa a 14-a a cam

pionatelor Diviziei A de volei, 
o nouă inversare de poziții în 
partea superioară a clasamen
tului la masculin. De data a- 
ceasta, între aspirantele la 
treapta a treia a podiumului, 
Viitorul-Dinamo Bacău și 
Elcond-Dinamo Zalău. Un 
duel care se anunță — ca șl 
cel dintre Dinamo și Steaua, 
pentru titlu — deosebit de 
interesant. La feminin, cam
pioana țării, Universitatea 
C.F.R. Craiova, se menține li
deră, neînvinsă, deși cu un 
meci mai puțin (amînat, după 
părerea noastră, fără justifi
care). Pretendentele la celelal
te două locuri pe podium. în 
final, sînt mult mai numeroa
se, Farul Constanța și Dacia 
Pitești avînd, însă, poziții mai 
avantajoase.

1. Din
2. Stei
3. Viit
4. Ele
5. Uni
6. Exi
7. Tril
8. Rel<
9. AS,

10 C.S
11. C.S
12. Pol

1. Uni
2 Dai
3. Fai
4. Dir
5. FI.
6. C.S
7. Raj
8. Olt
9. Pei

10. Chi
11. C.S
12. Știi

STAT LOTO-PRONOSPOR
• Pentru duminică, 28 februa

rie, concursul PRONOSPORT 
programează următoarele parti, 
de: 1. Como — Pisa; 2. Empoll 
—- Ascoli; 3. Torino — Cesena;
4. Avei lino — Fiorentina (pauză) ;
5. Avellino — Fiorentina (final);
6. Milan — Sampdoria (pauză);
7. Milan — Sampdoria «final); 8.
Pescara — Napoli (pauză): 9.
Pescara — Napoli (final): 10. Ro
ma — Juventus (pauză); 11. Ro
ma — Juventus (final): 12. Ve
rona — Inter (pauză); 13. Vero
na — Inter (final).

• Dintre caracteristicile TRA
GERII EXTRAORDINARE LOTO
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19 octombrie '88

2 noiembrie ’88
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Danemarca 
ROMANIA 
Grecia 
Bulgaria 
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Danemarca 
Bulgaria 
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Bulgaria 
Danemarca

Grecia 
Bulgaria 
ROMANIA 
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Bulgaria 
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ndamentele — 
ajuns Ia o nouă 
dUMferi neîn- 
t structuri
cnrar cu da!e 

părea să se în- 
oluție convena- 
dună o ședință 
ziu^de 29 ia-

n®rai 40 de 
endarul loc de 
it... mărul dis- 

tabelul părea 
constatat că 

:ă si daneză nu 
suDra datei de 
iului Grecia — 

ii propuneau 
nimo ce da
lă noiembrie

icîntelegere" pă- 
bstacol ușor de 
că au interve- 

mă. obstacole 
Se pare că 

delegații. la... 
mai fost mul- 

tinală găsi-

4ENTE 
ULIN

14 13 1 40:13 27
14 12 2 37: 9 26

. 14 10 4 36:21 24
. 14 9 5 31:19 23
. 14 8 6 29:25 22
. 14 8 6 30:26 22

14 8 6 26:24 22
13 5 8 23:29 18

. 14 4 10 21:32 18
13 4 9 17:33 17
14 1 13 16:40 15
14 1 13 5:40 15

MIN
13 13 0 39: 6 26
14 10 4 33:24 24
13 9 4 30:18 22
14 8 6 30:21 22
14 8 6 33:24 22
14 8 6 27:23 22
14 7 7 28:27 21
14 7 7 26:28 21
14 6 8 25:27 20
14 3 11 17:37 17
14 3 11 14:36 17
14 1 13 8:39 15

TMEAZA
I (care se con. 
tîtea avantaje), 
trageri de cite 
le numere ex
trageri „legate" 
billtatea de a se 
lume'e din 20: 

pe 21 de ca- 
sume de bani, 
icla t300“ 
ire. Rețineți 
lei participă 
și au acces
e ciștlvuri. Ul- 
vă mai puteți 
'ori te este joi,

și 
că 
la 
la

Printre concurentele din ,,16"-imile Cupei*

ASTAZI, ALTE CINCI DIVIZIONARE B
F.C.M. PROGRESUL BRĂILA IȘI CUNOAȘTE

FOARTE BINE FOSTA COLEGA DE SERIE!

tă — cu această unică excep
ție .— si au venit cu o nouă 
variantă, bazată ne sase date 
de disnutare a jocurilor în 
cuplu. Reprezentanții F.R.F. au 
găsit nefirească recurgerea la 
o nouă variantă — cînd era 
în discuție doar stabilirea unei 
singure date în plus — si nu 
au acceptat această variantă, 
între altele, s-a emis părerea 
că nu e normal ca meciurila 
echipei României împotriva 
unei echipe din prima

valorică (Danemarca» să se 
dispute — asa cum se poate 
vedea .mai ios — pe parcursul 
unei singure luni, tur-retur, la 
încheierea preliminariilor. si 
asta, in timp ce varianta ini
țială oferea jocuri alternative, 
mult mai apropiate de spiritul 
preliminariilor.

în aceste condiții celelalte 
trei delegații au căzut de acord 
asupra ..programului lor", cu 
cele, sase date de disputare ..în 

după cum urmează:

• „Acordăm o atenție deose
bită participării noastre in 
„16"-imile ~ ' - - -
ne-a spus 
președintele _____
Progresul Brăila. Sortii 
adus ca adversară pe 
Suceava, o formație pe 
cunoaștem foarte bine, 
limii 10 ani activînd impreună 
în aceeași serie a Diviziei B. 
Cele cîteva jocuri de verifica
re ne-au arătat că sintem pe 
un drum bun, astfel că dumi
nică, in fața actualei divizio
nare A C.S.M. Suceava, tintim 
calificarea în faza superioară 
a competiției". • Antrenorul 
Robert Cosmoc speră să-i re
cupereze pe Ionașcu. Stamate 
și Chiriță, toți trei accidentați, 
formația urmînd să aibă urmă
toarea alcătuire: Dinu (Brăti- 
anu) — Oprea, Ionașcu, Darie, 
Chiriță (Tudose) — Pascu, Ti- 
tirișcă, Cațaros, Radulescu — 
Glonf, V. Radu • „Sperăm ca 
noii venifi, Glonț de Ia Victo
ria București și V. Radu, de 
la Rapid București, să se inte-

Cupei
Octavian 
clubului

noastre 
României, 

Ulman. 
F.C.M.
ne-au 

C.S.M.
care o 
in ul-

greze cît mai bine concepției 
noastre de joc", ne-a declarat 
Robert Cosmoc. • La Brăila 
gazonul stadionului Municipal 
este acoperit cu un strat des
tul de gros de zăpadă, dar el 
va fi curățat, astfel că Ia ora

jocului se va prezerva în con
diții optime de desfășurare a 
partidei „O partidă așteptată cu 
deosebit interes, a ținut să spu
nă O. Ulman de inimoșii noș
tri suporteri care vor de la c- 
chipa noastră o rcvitalizarc a 
jocului pe toate planurile Sin
tem sprijiniți substanțial de 
organele locale și tocmai dc 
aceea avem obligația ca- în a- 
ecastă primăvară să ne com
portăm foarte bine", (Gh. N.)

F.C. MARAMUREȘ: FĂRĂ COMPLEXE IN FAȚA LUI „POLI“
„Iubitorii de fotbal din Baia 

Mare așteaptă cu mare interes 
partida de Cupă cu divizionara 
A -“Poli» Timișoara. Este, dacă 
vreți, ne mărturisește pre
ședintele clubului. I. Sauliuc, 
evenimentul sezonului pe plan 
local. Sigur că vor fi tribune 
arhipline simbătă" • Antreno
rul echipei, dr. Nicolae Szabo, 
consideră că F. C. Maramureș 
se află la un stadiu avansat de 
pregătire și că echipa sa care 
n-a renunțat încă la... 
promovării, ține morțiș 
satisfacă suporterii prin calita
tea jocului, dar și printr-un re
zultat bun, pentru a urca

visul 
să-și

in

GLORIA BISTRIȚA, 0 SPECIALISTĂ A COMPETIȚIEI K.O

Odată acest program ____
nit de cele trei delegații, fără 
acordul reprezentanților F.R.F.. 
care, repetăm, au găsit nefi
rească răsturnarea unei întregi 
variante din cauza unei singu
re date, 
memoriu 
s-a spus între altele 
zul acceptării acestui program 
hotărîrea subcomisiei de 
ganizare creează un precedent 
care va necesita modificarea 
art. 4 prg. 7 care prevede că 
..datele si locurile meciurilor 
dip cadrul competițiilor preli
minare sînt fixate de asocia
țiile naționale interesate". (Ce 
mai rămîne din această preve
dere dacă o neînțelegere mi
noră survenită la fixarea unui 
singur meci, provoacă aseme
nea oerturbatii. cînd ar fi fost 
firesc ca autoritatea comisiei 
de organizare să rezolve doar 
această neînțelegere ?).

F.I.F.A. a răspuns Ia memo- . 
riu. arătind că programul îna
intat se menține. Și. astfel, el 
intră in vigoare.

Sigur 
meciuri 
minare are _ ______________
dar nu e mai puțin adevărat 
că. în fata faptului împlinit, 
fie el si contestabil pe prim- 
plan trebuie să se afle pregă
tirea echipei noastre naționale 
pentru preliminarii. Poate că 
programul nostru inițial ar fi 
fost mai convenabil. (O obser
vație simplă ne atrage atenția 
asupra faptului că Danemarca 
a reușit. în cele din urmă, să 
obțină date de formă maximă, 
în cadrul unui campionat care 
se desfășoară în perioada apri- 
lie-octombrie). Dar pe prim- 
plan — repetăm — rămîne 
pregătirea echipei. Să ne adu
cem aminte că în prelimina
riile pentru Euro ’84 
siderat că programul 
meciuri consecutive în 
re — ultimele I — ar

s-a con- 
cu trei 
deplasa- 
însemna

un handicap enorm. Și 
acel program ..pe dos" 
la victoria în cele mai 
preliminarii din istoria 
lului nostru.

totuși, 
a dus 
Erele 

fotba-

• Eveniment major în via
ta fotbalistică a municipiului 
Bistrița, meciul Gloria Bistrița 
— Victoria București, din ca
drul „16“-imilor Cupei Româ
niei, este așteptat de localnici 
cu justificat interes • J^an 
Pădureanu. vicepreședintele clu
bului si președintele secției de 
fotbal, ne declară: „Mizăm pe 
un stadion arhiplin, duminică 
dimineață. Si aceasta din două 
motive ; primim replica ocu
pantei focului trei în clasamentul Diviziei A, ca și datorită 
faptului că echipa noastră evo
luează pentru prima oară în 
această primăvară ne teren 
propriu. Sncrăm să dăm o re
plică foarte bună valoroasei 
noastre partenere de întrecere, 
astfel ca. la capătul celor 
de minute, sau mai multe, 
mai bine pregătit să iasă 
vingător si să se califice 
faza superioară a competiției. 
Echipa noastră poate fi consi
derată o specialistă a Cupei, in 
decursul anilor alungind o dată în semifinală, cînd am fost

90 
cel 
in
to

PANDURII TG. JIU

REZULTATELEDIN DIVIZIA B
In etapa a XIII-a din cadrul 

turului III al Diviziei B — tine, 
ret de volei s.au înregistrat ur
mătoarele rezultate:

FEMININ — seria I : Toplițana 
Topllța — Metalotehnica Tg. Mu
reș 3—1, Penicilina II Iași — Hi. 
drotehnica Focșani 3—0. Filatura 
Fălticeni —' A.C.M.R.I.C. 
Neamț 
PEX 
Brăila 
C.S.M.

____________ Piatra- 
3—0; seria a Il.a: CHIM- 
Constanța — BRAICONF 

3—2, A.S.S.U. Craiova — 
Oțelul Tîrgoviște 0—3. 

Chimia Tr. Măgurele — Comer
țul Constanța 0—3; seria a IU-a: 
Voința București — Metal 33 
București 3—2, Spartac STIROM 
București — C.P. București 0—3, 
I.T. București — Calculatorul 
București 1—3; seria a IV-a: 
EXPLORMIN Caransebeș — 
G.I.G.C.L. Brașov 3—2 Voința 
Zalău — MARATEX Baia Mare 
0—3, „U“ Electronica Cluj-Napo. 
ca — Politehnica 
3—1.

Timișoara

MASCULIN — seria I
Ploiești — C.S.U. I.M.N. Galați 
2—3, Metalul Tîrgoviște — Gloria 
Tuleea 3—1, C.S.M. Delta Tulcea 
— SARO Tîrgoviște 3—0: Electra 
București — Calculatorul Bucu
rești 1—3, Rapid București — 
I.O.R. București 3—2. I.M.G. Vui. 
can București — Prahova I.P.G. 
Ploiești 3—0; seria a IH-a: Meta
lul Hunedoara — I.A.T.S.A. Da. 
cia Pitești 2—3, Otelul oraș Dr. 
Petru Groza — C.F.R. Arad 3—0. 
Oltul Rm. Vîlcea — C.S.M. Ca
ransebeș 3—0; seria a IV-a: Sil- 
vania Șimleu Silvaniei — Chimia 
Victoria Zalău 3—2. A.S.A. Elec. 
tromureș. II Tg. Mureș — Elec
trotehnica Bistrița 3—1. Explorări 
Motorul II Baia Mare Voința 
Alba Iulia. joc reprogramat la 
1 martie

PECO

(Corespondenți: N. Mateescu. 
A. Soare, O. Guțu, M. Avanu, 
C. Popa. D. Corduban. N. Dan. 
clu, N. Magda. M. Vlădoianu, O. 
Bălteanu, I. Vlad, C. Albu. M. 
Domițian, D. Roșianu, M. Ștefan).

„CUPA PIONIERUL**
(Urmare dm pap 1)

(Brașov). 3. Kinga Jakab (Har
ghita) ; băieți — 1. Adrian Co- 
jocaru (Brasov). 2. Valeria 
Munteanu (Bistrița-Năsăud). 3. 
Eugen Todea (Alba).

Sanie (cat 13—14 ani) : fete 
— 1. Raluca Bratu (Suceava). 
2, Viorica Munteanu (Hune
doara), 3. Gabriela Ilie (Praho
va) : băieți — 1. Remus Marc 
(Harghita), 2. Alexandru Sca- 
fariu (Hunedoara). 3. Mihai 
Murja (Suceava).

Complexul aplicativ ..Pentru 
apărarea patriei" (etapa de 
iarnă) : 1. Școala din 
Negri 
1 din 
la nr. 
resti.

3.

(etapa 
Poiana 

(Suoeava) 2. Școala nr. 
Grities (Neamț). 3. Scoa- 
126 din municipiul Bucu-

întîlnlnd, duminică, pe pro. 
priul teren, pe Universitatea 
Craiova. ..Pandurii" si-au do
rit să transforme acest ultim 
meci de verificare într-o avan
premieră a participării sale în 
„16“-imile Cupei. Din pă
cate, echipa gorjeană, care do
rea si o confirmare a poziției 
sale fruntașe în clasament (loc 
4. cu +5 la ..adevăr", contînd 
în lupta pentru promovare), a 
fost învinsă fără drept de 
apel cu 3—1. Deși a deschis 
scorul, deși a jucat bine în 
eîmp. S-a resimțit in mod vi
zibil lipsa unui .libero" spe
cializat pe nost titularul 
Croitoru. ca si rezerva sa Ca- 
tană. nefiind Întrebuințați, 
ambii inutilizabili în meciul de 
Cupă din cauza cartonașelor 
galbene. în aceste condiții, an
trenorul Gogu Tonca l-a de
semnat pe Mihuț să ..acopere" 
postul improvizație fericită 
doar pe jumătate, cunoscutul 
atacant simtindu-se to largul 
lui doar în faza ofensivă (do
vadă si golul marcat în contul 
echipei sale). Dar iată ,.ll“-le

*
I
*
I
I
î

*

*

k.

GEOAGIU — BAI : afecțiuni ale aparatului locomotor (reu
matismale, inflamatorii, degenerative, abarticulare, posttrau- 
matice neurologice periferice) ; afecțiuni ginecologice ; bold 
de nutriție și metabolice ; afecțiuni dermatologice.

LACUL SArat : afecțiuni ale aparatului locomotor ; gine
cologice ; dermatologice ; afecțiuni endocrine, bo-li profesionale.

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

PUCIOASA : afecțiuni ale aparatului locomotor ; ale căilor 
respiratorii superioare ; ale sistemului nervos periferic și 
vascular periferic ; afecțiuni ale căilor biliare și renale; gine
cologice ; dermatologice ; boli profesionale.

SÎNGEORZ-BĂI : afecțiuni ale tubului digestiv ; hepatobill- 
are : boli de nutriție șl metabolice.

SLAnic moldova : afecțiuni ale tubului digestiv și ale 
glandelor anexe ; hepatobiliare ; respiratorii ; ORL ; boli de 
nutriție și metabolism.

NOU
în orașul Tîrgu Ocna s-a dat în folosință o modernă unitate 

turistică : hotelul ..Măgura4*, cu o capacitate de cazare de 200 
locuri și 400 locuri la alimentație publică. în hotel vor fi 
găzdiuiți cei care urmează să facă tratament pentru boli ale 
căilor respiratorii. El se află amplasat în apropierea vestitei 
saline Tîrgu Ocna care se constituie într-un adevărat sana-

întrecuti la limită cu I—0 dc 
Dinămo. altă dată in sferturi 
victoria revenind Universității 
Craiova cu 2—1, iar a treia oa
ră în optimi, eliminați fiind de 
“Poli» Timișoara, tot cu 2—1. 
Putem deci spune că avem o 
oarecare experiență, astfel că 
meciul cu Victoria rămîne des
chis oricărui rezultat" • Sta
dionul din Bistrița este acope
rit cu un strat de 10 cm. de 
zăpadă si în funcție de cum 
va fi starea vremii în zilele 
următoare, el vq fi amenajat 
corespunzător pentru ca, la ora 
jocului terenul să se prezinte 
în condiții optime. • Dintre 
jucătorii de bază Florea este 
singurul accidentat el suferind 
o entorsă la gleznă • Antre
norul Constantin Cernăianu in
tenționează să trimită in te
ren următorul .11“ : Saro (Na- 
lați) — Roman Cervenschi 
(Hurloi) Tătăran, Bagiu — 
Moga. Voica. Nicolae Trîmbițas 
(Dănilă) 
(Gh. N.l.

fazele superioare ale com
petiției" • Cîteva rezul
tate mai edificatoare din suita 
jocurilor de verificare ale ,.gal- 
ben-albaștrilor": 4—2 cu A.S.A. 
(0—3 la Tg. Mureș). 2—0 cu „U“ 
Cluj-Napoca, 2—3 cu C.S.M. 
Suceava (1—1 în orașul din Ta
ra de Sus) • Echipa băimă- 
reană a ajuns în faza „șaispre. 
zecimilor" după ce a eliminat 
pe Unirea Dej 
județean 2—1) și 
rele C Viitorul 
(1—0) și Mureșul 
la penal tyuri) • _ ____ _
în anul promovării timișoreni
lor, F.C. Maramureș a învins 
pe teren propriu pe „Poli" cu 
3—1 și a făcut 0—0 în orașul 
de pe Bega • Iată si formația 
probabilă pentru partida de 
sîmbătă: Toma — Pinter. Buz- 
gău Ignat, Năprădean (Tro- 
cea) — Mureșan, Ivan, Baiza — 
Roatiș, Dorobanțu, Vase. Doi 
dintre titulari sînt în stare de 
suspendare: Tulba (pentru cu
mul de cartonașe galbene) și 
Miriuță (prin decizia comisiei 
de disciplină, după jocul cu 
Olimpia Satu Mare). (S. T.)

(campionatul 
ne diviziona- 

Gheorgheni 
Luduș (5—4 

De notat că

C.S.M. REȘIȚA.

Soare Manca.

CO MIHUȚ
folosit (există 
rile

„LIBERO“
toate temeiu- 
fi aliniat si In 
Bacău) : Poroj- ** r.------ Ml-

Pa- 
raschiv Ândronache — Ionel 
Bănică. Gugu. Se observă a- 
pariția unui jucător nou, Băni
că. un atacant abia ieșit din 
juniorat masiv tehnic, socotit 
de perspectivă. El este trans
ferat de la Dinamo București 
Întregind un mic pluton din 
care mai fac parte Muja (Mi
nerul Mătăsari). Tunaru si Bo- 
toteanu (ambii de la Petrolul 
Ticleni).

Președintele secției de fot
bal. Mihai Stelescu, ne-a re
latat telefonic despre animația 
stîrnită de apropiatul meci de 
Cupă, concretizată printr-o ce
rere masivă de bilete scontîn- 
du-se pe ocuparea tuturor ce
lor 12.000 de locuri ale stadio
nului local. Fotbaliștii la rto- 
du-le vor avea satisfacția inau
gurării modernelor cabine (gaz- 
de-oaspeti) amenaiate în aceas
tă iarnă sub tribuna I (I. C.).

but.

că el va 
lui S.C.

— Buruntei, Gaspar, 
Solea — Gheorghe

• La Reșița, meciul cu FCM 
Brașov, din cadrul Cupei Ro
mâniei, este 
sebit interes.
este acoperit 
țin înghețat 
pînă duminică să se topească 
zăpada si atunci va fi foarte 
bun pentru disputarea partidei 
• C.S.M. Reșița și-a reluat 
pregătirile pentru noul sezon 
com petition al la 6 ianuarie, in 
program fiind incluse mai mul
te partide de verificare Astfel, 
a jucat, printre alte echipe, cu 
Politehnica Timișoara (tur: 
1—1: retur: 2—2). Corvinul Hu
nedoara (0—5 și 1—2) Rapid
București (1—0). în aceste zile, 
reșițenii participă la cite două 
ședințe zilnice antrenorii Dan 
Firițeanu lucrând cu elevii săi 
pentru finisarea unor elemen
te ale jocului • „Deși sintem 
in plină reconstrucție a forma
ției. eu sper ca echipa să se 
comporte bine, ne-a spus an
trenorul Dan Firițeanu. tn ul
tima perioadă, nrin promova, 
rea unor tineri, media de virstă 
a echipei a scăzut Ia 21 de ani. 
Deoarece de multi »n> echipa 
n-a mai jucat într-o fază su
perioară a Cupei, suporterii 
noștri vor veni in număr mare 
la stadion cu dorința ca forma
ția să practice un joc de bun 
nivel tehnic și, in final, să ter
minăm învingători". • Iată și 
formația probabilă cu care se 
va începe meciul de duminică, 
de la ora 11: Bocșa — Videscu, 
Uțiu, Lupu, Asandel — lanu. 
Alexandru. Hodină. Despa — 
Mărgineanțu, Scînteie. (P. V.).

așteptat cu deo-
Terenul de joc 

cu zăpadă si ou- 
dar se speră că

torlu balnear dotat cu cabinet medical, paturi pentru odihnă, 
fotolii, scaune, grup social, bufet alimentar, precum șl cu 
mijloace de agrement (jocuri de șah, remi, tenis și altele).

SOVATA : afecțiuni ginecologice ; ale aparatului locomotor; 
afecțiuni neurologice periferice.

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

EFORIE NORD : afecțiuni ale aparatului locomotor ; neurolo
gice : respiratorii ; dermatologice ;

MANGALIA : afecțiuni ale aparatului locomotor ; neuro
logice centrale și periferice; ginecologice; respiratorii ; ORL; 
dermatologice.

IMPORTANT
începînd cu acest an s-au introdus curele balneare profi

lactice și de recuperare cu sejururi de 7 zile sau multiplu 
de 7 zile (14 sau 21 zile) tn stațiunile : Eforie Nord, Mangalia, 
Băile Felix, Băile Herculane, Sovata, Geoagiu-Băi. Valva Dor- 
nei. Călimănești — Căciulata, Băile Tușnad, Buziaș.

Curele balneare profilactice (de 7—14 zile) se adresează unor 
categorii de oameni al muncii din industriile extractivă, me
talurgică chimică ș.a.

DE REIINUT
• Plecarea tn stațiuni se face la data indicată de solicitant;
• Condiții optime de cazare masă și tratament ;
• La dispoziția turiștilor : mijloace de agrement, manifes

tări cultural-artistice si de divertisment variate.
Biletele pentru cură balneară ?! odihnă tn aceste stațiuni 

se pot obține de la toate agențiile Oficiilor Județene de Tu
rism. ale ITHR București, precum șl de la comitetele sindi
catelor din întreprinderi și instituții.
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TURNEUL DE HOCHEI IN FAZA FINALAJ. O. de iarnă

SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9

CALGARY, 23 (Agerpres). 
Pe bazele sportive din Cal
gary. la Saddledome oe Pir- 
tiile de la Canmore. în Parcul 
olimpic au continuat întreceri
le celei de-a 15-a ediții a 
„Olimpiadei albe“.

Turneul de HOCHEI 
GHEAȚA a programat
mele partide din grupa preli
minară A. In care s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Canada — Suedia 2—2 (1—1.
1—0 0—1) : Finlanda — Polo
nia 5—1 (1-1 2-0 2—0) : El
veția — Franța 9—0 (1—0. 3—0. 
5—0). Clasate oe crimele trei 
locuri echiceie Finlandei, Sue
diei si Canadei s-au calificat 
pentru faza Lnalâ a competiției, 
în care vor evolua alături de 
selecționatele U.R.S.S.. R.F. 
Germania si Cehoslovaciei 
Turneul final la hochei, pe 
gheată începe de la următoa
rea ierarhie. rezultatele din 
grupele oreiimirar-e rămînînd 
valabile : 1. U.R.S.S. 4 o (ffo- 

4 laveraj 12—4). 2. Finlanda 3 p 
(6—4), 3. Suedia 2 p (5—5). 4. 
R.F.G. 2 p (5—7). 5. Canada 1 
p (3—5) 6. Cehoslovacia 0 o

(2—8). Miercuri au loc parti
dele : Canada — R.F.G. si 
Suedia — U.R.S.S.. iar iol Fin
landa — Cehoslovacia.

Proba feminină de SLALOM 
SUPERUKIAȘ desfășurată pe 
o oirtie în lungime de 1943 
m cu 
507 m 
oorti. 
triece 
tă cu 
orară_ ______ ___  - _ - .
rile următoare s-au clasat Mi- 
chela Figini (Elveția) 
Si Karen Percy 
1:20.29.

în concursul 
VITEZA, proba 
500 m a fost cîstigată de spor
tiva americană Bonnie Blair, 
cu un nou record mondial — 
39.10 urmată de Christa Rot- 
henburger (R.D. Germană) — 
39,12 și Karin Kania (R. D. 
Germană) — 39.24.

Proba masculină de ȘTAFE
TA 4x10 km din cadrul com
petiției de schi-fond s-a în
cheiat cu succesul echipei 
Suediei (Jan Ottosson. Thomas Wassberg Gunde Svan. Torgny

o diferență de nivel de 
si Dichetată cu 39 de 

a revenit schioarei aus- 
Sigrid VVoif. înrealstra- 
timDul de 1:19,03 (medie 
de 88,508 km). Pe locu-

1:20.03
(Canada) —

de PATINAJ 
feminină de

Mogren) — lh 43:58,6, pe locu
rile următoare clasindu-se for
mațiile U.R.S.S. — lh 44:11,3 si 
Cehoslovaciei

Concursul de BOB-2 1 
SOANE a fost cistigat 
echipatul U.R.S.S. (Ianis 
purs. Vladimir Kozlov), 
nometrat in patru manse 
timpul de 3:53.48. urmat 
R.D. Germană I — 3:54.19 
R.D. Germană II — 3:54,64.

La PATINAJ ARTISTIC, 
proba de dans, după executa
rea „programului scurt". pe 
primul loc al clasamentului șe 
află perechea sovietică Natalia 
Bestcmianova — Andrei Bukin, 
urmată de cuplurile Marina 
Klimova — Serghei Ponoma
renko (U.R.S.S.) si Tracy Wil
son — Robert McCall (Canada).

lh 45:22,7.
PER- 

de 
Ki- 

cro- 
■ cu 

de 
si

in

ATLETISM o în cadrul cv.m. 
n: on ațelor pe teren aconer’t aie 
Poloniei, desfășurate la Katowice, 
Ewa Kasprzyk a -clștigat oreba 
de 200 m în 23,03, iar Maigorzata 
Wolskaia s-a situat pe locui în. 
tîi la aruncarea greutății. cu 
18,20 m.

CĂLĂRIE • Proba drf dr.sa] 
din cadrul concursului desfășu
rat In orașul vest-german Mtlns- 
ter a fost cîștigată de sportiva 
finlandeză Kyra Kyrku’ind („Ma
tador"). cu 1 434 p. Pe locul se. 
cund s.a clasat americanul Ro
bert Dover („Junei") — 1 354 o.

SCHI • Cursa Interr.ationaîă 
de schi-mare fond de la Mouth? 
(Franța) a revenit sportivului 
suedez Anders Bolmqvist, înregis
trat o® distanța de 76 km în 
3h 26:25. L-au urmat compatrio
tul său Haaken Westrin 
27:24 si francezul Hervy 
— 3h 23:38.

ȘAH • La Thaltubo 
ceput meciul de barai 
marile maestre sovietice 
Tose’.iani și Elena AhmîiovsKa’a, 
pentru desemnarea salangerei la 
titlul mondial, deținut In prezent 
de Mala Ciburdanidze (URSS). 
Prima partidă din cele sase pre
văzute a fost cîștigată de Ic so 
liani. care conduce cu 1—0.

TENIS o In primul tur al tur
neului de la Metz (Franța), cam
pionul nigerian Nduka 3d!zor 
l-a întrecut cu 7—6. 3—6 7—6 pe 
jucătorul cehoslovac Karcl No-

— 3 h 
Bn tar. J

a in- 
ltatre 
Nana

vacok. iar Christian Bergs*rom 
(Suedia) a dispus cu 6—4. 6—2 de 
Jaro Navratll (Cehoslovacia). A 
tn Clasamentul general al „Ma
relui Premiu" se menține lider 
Mats Wi'.ander. cu 1 200 n. urmat 
de coechipierul său Ștefan Ed. 
berg — 948 p. australianul Pat 
Cash — 935 p. francezul Yannick 
Noah — 695 p, cehoslovacul Ivan 
Lendl 468 p sl olandezul Michlel 
Schapers — 468 p. • Turneul
d“ la Milane. conttad pentru 
..Marele Premiu", a revenit Jucă
torului francez Yannick Noah, 
prin abandonul adversarului său 
Jimmy Connors, tn primul set. 
la scorul de 4—4. tenlsmanui a- 
mcrlcan s-a accidentat rfraetura 
unei vertebre), nemalputînd con
tinua Jocul o tn finala turneu
lui feminin de Ia San Francl-scc. 
Martina Na"rati’ova a 'l’.snus cu 
6—1 6—2 de Larlsa Savcenko.
Proba de dublu a fost cișt'iwă 
de cuplul Martina Navratilova 
— Pam Casăls, cane a ’nvlns ta 
finală cit 6—4. 6—4 perechea lia
na Mandllkova — Jana Novotna.

VOLEI • „Cupa Cupelor" la 
masculin a fost cucerită de echi
pa italiană Santal Parma care 
In meciul decisiv al tUT.eu’ul 
final disputat la Bologna a tn- 
vins cu scorul de 3—0 
15—11. 15—10) formația locală
Zlnella. tn partida pentru ’opu
rile 3—4, Levski Spartak Sofia a 
întrecut cu 3—0 (15—11 15—4.
15—8) echipa Ruda Hvezda Praga.

15-7.

SPORTIVI ROMANI PE PODIUM IN BULGARIA

Tur de orizont în campionatele naționale

italia CALE DESCHISA PENTRU NAPOLI?
SOFIA, 23 (Agerpres). în 

concursul internațional de lup
te greco-romane de la Sofia, 
sportivii români Nicolae Zam
fir (cat. 57 kg) și Ion Grigo- 
raș (cat. supergrea) s-au clasat 
pe locul trei.

Mihai Cișmaș (cat. 52 kg) s-a 
calificat pentru finală, dar atît 
el, cit și partenerul său Ana
toli Romaniuk (U.R.S.S.) au 
fost descalificați pentru luptă 
pasivă. Pe locul trei la această 
categorie s-a clasat Chirii A- 
senov (Bulgaria)

semimijlocie) și 
(mijlocie) s-au 
cui 3.

Petre Anijoac 
clasat pe lo-

de mare preș-

• La Plovdiv a 
neut internațional 
Bulgar ei (22 de 
pante). Florin

avut loc tur- 
de judo al 
țări partici- 

Lascău (cat.

• Competiție 
tigiu, bucurîndu-se și în acest 
an de participarea a 150 de 
halterofili din 20 de țări, „Cupa 
Varna" a prilejuit o frumoasă 
comportare a sportivilor noștri 
Cristian Oprea și Petre Tufă. 
Primul s-a clasat pe locul se
cund al categoriei 82,5 kg (de 
remarcat că la această cate
gorie cîștigătoi a fost bulga
rul Ghidikov, urcat, iată. în 
greutate), in timp ce Tufă s-a 
clasat pe locul III la catego
ria 110 kg.

...întrerupt pentru „amicalul" 
Italia — U.R.S.S.. jucat sîmbătă, 
campionatul peninsular se va 
relua la sflrșitul aceste! săptă- 
mini, cu etapa a 20-a. Ce s-ar 
putea spune despre el, despre 
așa-zlsa „Serie A", acum, cînd 
se pregătește să abordeze ultima 
treime ?

C.A5AMENTUL

ICIND GLORIA NU MAI CONTEAZĂ...
I

I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I

Poate că faptul ce! mai 
zguduitor al ultimului meci 
pentru titlul mondial de box 
al „greilor", disputat recent, 
la Las Vegas. între Larry 
Holmes (38 de ani) șl Mike 
Tysson (21) s-a petrecut la 
vreo două zile după decizie. 
Revenlndu-și după cc fusese 
realmente zdrobit 
k.o. dramatic.
Holmes a declarat, apropo de 
lamentabilul său final: «Nn 
mă 
ză 
nîl
că ___
timp de două zile.
cil prietenii, sume
le pc care le-am încasat!“ Tris
tă lumină aruncată asupra 
unui sport nrin care doi per
formeri se fac — sau ar trebui 
să se facă — intr-un careu 
numit adesea ..magic*, purtă
torii unor nobile id?i de cu. 
ral. onestitate orgoliu, ele
ganță. forță cinste. Să fie 
oare cura! și orgoliu atitudi
nea lui Holmes. lăslndu-s** 
masacrat de un adversar cu
noscut ca fiind prea puternic 
încă înaintea luptei? Lumea 
nu este dispusă să gîndească 
la această întristătoare decla
rație a lui Holmes. Lumea îl 
aclamă oe învingător. Lumea 
așteaptă următorul meci al 
super campionului. Vor fi 6 
in următoarele 6 luni, o ade
vărată Dr°m>eră în istoria 
boxului căci nimeni n-a mai 
riscat o asemenea serie-ma
raton de meciuri. Dar mașina 
infernală trebuie să meargă. 
Fără pauze. Banul cere ban. 
Nu contează umilința celui 
strivit în pumni, pe ringul

printr-un
..bă trioul"

mai interesea- 
ce spun oame- 
acum. Știu doar 
vot s&rb&fori. Contrapunct!

din Las Vegas. Spectacolul 
loviturilor năpraznice conți, 
nuă. căci lanțurile de televi. 
ziune oferă din ce ta ce mai 
mult. Boxul profesionist de
vine pe zi oe trece un ade
vărat spectacol, demn de ml. 
nunile Hollywoodulul. Nu 
contează pumnii, aproape uci
gași. încasați de bătrtaul 
Holmes, cel care și-a pierdut 
de mult puterea brațelor. 
După cum n-a contat 

faptul că. ta 
oeeașl seară 
.spectacol de 

tafierbtatațl- 
dln sală le-a 
fost prezen- 
și. văzîndu-1 
cu toții, de 

nu s-ar fi pe* 
...................„ ~j el: 

„A-li! A-Ii!“ Nimeni n-a găsit 
de cuviință să mediteze că 
fostul lor idol. Mohammad 
Aii. e grav bolnav, că nu se 
mal poate tine bine pe pro
priile picioare, atît de sprin
tene altădată, că vocea sa. 
odinioară atit de sonoră șl 
colorată tn expresii, n.a mal 
fost acum în stare să articu
leze măcar o silabă. Nimeni 
din acea sală din Las Vegas 
nu s.a gindlt că ultimele 
partide ale marelui Cassius 
Clay puteau să nu-i umbreas
că finalul carierei si mal cu 
seamă să-1 amenințe sănăta
tea. că ultimii pumni înca
sați. tn inferioritate, ar fl 
putut ti cel care au determi
nat nemiloasa boală de care 
suferă acum.

Nici măcar Larry Holmes...

’ă“, 
lor 
mal 

cineva, 
scandat

nici 
a- 
de 

ga-

ATLETISMUL PE
(Urmare din pag 1)

un coeficient de relativitate da
torită condițiilor specifice fie
cărei săli. în special ale pis
telor circulare de alergări, 
compensează prin constanța 
condițiilor ..atmosferice", ex
cluse fiind, firesc, vîntul, va
riația de temperatură, de umi
ditate etc Așa incit performan
țele acestui sezon european, 
culese de pe diverse meridia-

tat 
au 
parcă nimic 
trecut intre timp cu 
„j. ... .- —1 ...------~

Radu T1MOFTE

I 
I
*
I

I

1. NAPOLI
2. Milan
3. Roma
4. Sampdoria
5. Inter 
K. Torino
7. Juventus
8. Verona
9. Pescara

10. Cesena
11. Fiorentina
12. Ascoli
13. Pisa
14. Como
15. Avellino 
IS. Empoli

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

15
11
9
8
7
5
7
6
7
5
4
4
4
3
2
3

1
2
3
3
5
4
7
6
8
8
8
9
9
9

10
8

42:13 
29: 9 
27 Î13 
27:18 
25:21 
22:21 
23:19 
19:18 
18:30 
13:20 
16:21 
22:28 
17:24 
14:29 
12:30 
12:23

33
28
25
24
21
20
19
19
18
16
15
14
14
13
11
9

Napoli, 
decisiv 

v- __ _ _____ _______ comen
tatori avizați, care consideră că 
echipa Iul Maradona și Careca, 
dar și a Internaționalilor italie
ni Francinl, Bagnl. De Napoli 
șl Giordano, se îndreaptă fără 
probleme către un nou titlu, ai 
doilea din Istoria clubului de 
sub Vezuviu. Pusă sub semnul

Camptoana en titre, 
pare să se ti distanțat 
șl nu puțini stat aceia.

KASPAROV Șl KARPOV

ÎNVINȘI!
MONTREAL, 23 (Agerpres). Tur

neul Internațional de șah-ra- 
pld desfășurat in localitatea ca. 
nadiană St. John s-a încheiat cu 
victoria fostului campion mon
dial marele maestru sovietic 
Mlhail Tai (51 ani), care l-a în
trecut ta finală cu 3,5—0,5 puncte 
pe compatriotul său Rafael va. 
ganian. Acest interesant turneu 
a fost marcat de numeroasa sur
prize: deținătorul titlului mondi
al, Garri Kasparov, a fost Învins 
în sfertur le de finală de către 
maestrul bulgar Chirii Gheor- 
ghiev. ta timp ce Anatoli Kar
pov a ieșit din cursă tacă din 
primul tur. plerzînd ta fața lui 
Aleksandr Cernin.

clasel lud Maradona (care con
duce, cu 13 goluri, în clasamen
tul golgeterilor). formația 
Bianchi s-a dls-tins 
prin vervă șl omo
genitate, suporterii 
locali afirmînd, cu 
un orgoliu lesne de 
detectat, că ea e 
.,1a piu bella squa- 
dra della storia del 
calcio" ! Cită exa
gerare o fi aici, și 
e. -trebuie să 
ceptăm însă 
avînd cel mal pro
ductiv atac șl o 
singură înfrîngere 
(la A. C. Milan), 
Napoli domină net 
campionatul șl 
impune cadența.

Luptei pentru ti
tlu, înverșunată, 
nu l-au făcut față 
decît Milan, Roma 
șl Sampdoria. O- 
îandczii Gulitt și 
Van Basten au dez
morțit pe Milan 
(învingătoare, 
tre altele, la 
rlno, 1—0 cu 
ventus-), în vreme 
ce polonezul Bo- 
niek își trăiește o 
a doua tinerețe 
sportivă In „ceta
tea eternă", stîrnind 
regrete în plus în tabăra tui „Ju- 
ve“, care s-a dispensat de el (prea 
repede, nu ?) pe motive de vîr- 
stă i Alături de Rudi Voller, Bo
nlek s-a remarcat etapă de eta
pă. suplinind o vreme chiar 
lipsa vest-germanulul, acciden
tat. Sampdoria Genova a înce
tat să mal fie o surpriză. Dacă 
..stranierii" Briegel și Cerezo au 
fost, în sezonul trecut, armele 
de bază ale antrenorului Bos- 
kov lată că vedetele de 
echipei sînt mult mal 
Fusi. Mancini și Vialll. 
selecționerul Vlcinl va 
sigur, și la „Euro ’88".

La capitolul decepții 
port cu tradiția șl cu 
țiile). Internazîonale. Verona șl 
mal ales Juventus. Prea firavul

șl capriciosul Scifo. adus de la 
Anderlecht. continuă să-și caute 
locul, la Inter, iar Altobelll pre
sară evoluțiile excelente printre 
cele mai numeroa e. neconvingă
toare. Verona, cu Berthold in
disponibil timp îndelungat. a 
lăsat totul pe seama lui Elkjaer 
Larsen, dar cu o floare... Criza 
Juventusului. doar + 1 in clasa
mentul ..adevărului", este criza 
Iul Rush, a cărui adaptare în- 
tîrzle. Dar numai a lui ? Șters 
au Jucat pină acum șl Bontai, 
șl De Agostini, și Tricella. 
chiar 
drup. 
rulai

_ . Și
(foarte bine plătitui) Lau- 
spre disperarea antreno- 

Marchesi.

A.

11

ac- 
că.

ale cărui

&

„Hlt paradca din revista Guerin S portico* 
a coincis la numărul din 26 ianuarie cu or
dinea clasamentului, cei mal buni jucători al 
etapei fiind desemnați Maradona (Napoli), 
Gulitt (Milan) fi Bonlek (Roma)

par numărate ! în ceea ce pri
vește retrogradarea (cad 2. vor 
promova 4, campionatul urmînd 
să aibă, din toamnă. 18 partici
pante). doar Empoll, penalizată 
cu 5 puncte, a pierdut trenul, 
ou Ekstrdm al el cu tot. Avel
lino (antrenată de Berselinl șl 
cu Anastopoulos mal mult 
zervă) și Como (pregătită 
Burgnlch) stat tn „horă".
nici — altă surpriză — Floren
tina lud Hysen șl Diaz nu e 
prea departe 1 Soarele Italie! îl 
priește, lată, tot mal puțin Iul 
Eriksson, antrenor cîndva (Ben
fica. Roma) la mare preț... Mal 
ales in peninsulă, drumurile fot
balului stat întortocheate 1

Ovidiu IOANIȚOAIA

re- 
de 

dar

TEREN ACOPERIT
ne. oferă adevărate puncte de 
reper In perspectiva apropiată 
a luptei pentru titlurile conti
nentale. Iată cîteva dintre ele, 
alese după criteriul candida
turii reprezentanților noștri : 
feminin : — lungime — 7.37 m 
(Heike Drechsler — R.D.G.),
800 m — 1:56,40 (Christine
Waclilcl — R.D.G.) — 
noi recorduri mondiale 
lă, 1500 m — 4:05,93 
Junghiatu — România) 
culin : 60 mg — 7,53

ambele 
de sa- 
(Mitica 
: mas- 
(Liviu

Giurglan — România), înălți
me — 2.38 m (Patrick Sjoberg 
— Suedia). 800 m — 1:45,72 
(Tony Morrel — Anglia).

Și, prin intermediul cifrelor, 
un transfer, prin timp, la pri
ma ediție a Campionatelor 
Mondiale indoor, din anul tre
cut, de la Indianapolis, cînd 
atletismul românesc a dobîndit 
medalia de aur la 1 500 m prin 
Doina Melînte (4:05.67). O a- 
mintire frumoasă care trebuie 
să-i stimuleze pe toți selecțio- 
nabilii noștri care vor concura 
sub cupola „europenelor" de 
sală ’88.

azi ale 
tinerii 

la care 
apela, e

(în ra- 
rvreten-

• Malines în frunte * F.C. Porto ți P.S.V. Eindhoven 
rămîn neînvinse 9 Programul sferturilor de finală 

din Cupa Angliei, ce se vor desfășura la 13 martie
• Rezultate înregistrate în etapa a 22-a în BELGIA: Charleroi — 

Courtrai 5—1 ; F.C. Malines — Racing Jet Bruxelles 2—0 ; Becr- 
schot — Beveren 0—1 ; Lokeren — Antwerp 1—1 ; Waregem — La 
Gantolse 1—1 ; Molenbeek — Anderlecht Bruxelles o—0 ; F.C. Lifege
— Cercle Bruges 4—1 ; F. C. Bruges — Standard Llfcge 3—1. Clasa
ment : 1. F.C. Malines 34 p; 2. F.C. Bruges 33 p; 3. Antwerp 33 p.
• Tn etapa a 22-a a campionatului PORTUGALIEI: Belenenses — 

Setubal 2—1 ; F.C. Porto — Boavista î—0 : Rio Ave — Chaves 0—0; 
Benfica — Portimonense 3—1 : Farense — Sporting 0—2 ; Guimaraes
— Covllha 2—0 ; Penafle! — Salgueiros 0—0 ; Academica — Mari
timo 2—0 ; Espinho — Eivas 0—0 : Varzim — Braga 0—0. Conduce 
F.C. Porto — 39 p, urmată de Benfica — 33 p.
• Meciurile din etapa a 21-a din ALBANIA : Tomori — .,17 

Nentorl* 1—0 ; Skanderbeg — Labinotl 1—0 ; Besllju — Apollonla 
!—1 ; Vlaznia — Luftetar! 1—0 ; Partizan — Flamurtari 3—2 ; Di
namo — fCorcea 2—0.
• După 23 de etape în campionatul OLANDEI, P.S.V. Eindhoven 

a rămas neînvinsă. Stmbăta trecută a terminat la egalitate (2—2) 
cu Fortuna Sittard pe teren propriu, rezultat considerat nemul- 
țumîtor de către suporteri, Sittard fiind o echipă de mijlocul cla
samentului (locul 7). Dar să nu uităm că, tn actualul campionat. 
Eindhoven a pierdut doar trei puncte. Tn clasament ea conduce 
detașat cu 41 p. urmată de Ajax 32 p (ambele cu ctte 22 j).

a Va cîstlga F.C. Liverpool și Cuta Angliei? Specialiștii consi
deră că Liverpool nu poate pierde campionatul. Dar va ciștiga șl 
Cupa ? Tn optimile de finală ale Cupei a dispus cu 1—0 de Ever
ton. eterna rivală din localitate. Tn ..sferturi" vor juca : Manchester 
City (liga a doua) — F.C. Liverpool. Arsenal — Nottingham. Q-F. 
Rangers — Luton (sau Portsmouth), Wimbledon — Port va.e ( a 
Watford). Jocurile slnt programate la 13 martie.


