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PRIMELE PROBE AU REVENIT
SPORTIVILOR DE LA DINAMO BRAȘOV

PREDEAL, 24 (prin teleion). 
Cei mai buni schiori tondiști, 
seniori și juniori, și-au dat 
întîlnire la baza sportivă 
A.S.A. de pe Valea Rișnoatei, 
pentru a-și disputa titlurile 
de campioni naționali.

în prima zi a întrecerilor 
s-a desfășurat cursa pe 30 de 
kilometri a seniorilor 5. ju
niorilor mari. La ora startului 
termometrele arătau minus 6 
grade in aer. iar temperatura 
zăpezii era de minus 7 grade. 
Condiții foarte bune de alu
necare. Disputa era așteptată 
cu justificat interes. In lup
ta Dentru intîietate. evi
dent. erau angaiați spor
tivii de la Dinamo a A S A. 
Brașov. Și după irimii cinci 
kilometri se părea că previ
ziunile vor fi confirmate, la 
seniori conduceau imamoviș- 
tii Carol Kiipe și Ion Lun^o- 
ciu. secundați la diferențe 
minime de sportivii de la 
A.S.A. Gavril Boitiș ș Con
stantin Dobre. Dar O dată cu 
scurgerea kilometrilor >"cru- 
rile au înoeput să se :-mpe- 
zească. Carol Kooe a impri
mat un ritm tot nai «Iert, 
pe care l-a menținut .onstant. 
în timp ce principalii contra
candidat la titlu dădeau evi
dente semne de slăbiciune. 
I. Lungociu și C. Dobre. vă- 
zind că pierd teren, âu re
nunțat la luptă. ibandonînd. 
Iar pentru treapta a doua și 
a treia a podiumului de pre
miere s-au angalat Gavril 
Boitiș și Anton Bulbuc (de la
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„REPREZENTATIVA- DE TENIS 
a Început 
PREGĂTIRILE

Noua ediție a „Cupei Da
vis" a si început. Este drept, 
nu încă si pentru echipa 
României, care — cum se 
știe — face parte din sub-zo- 
na B Euro-Africană. grupa 
valorică I. tn vederea me
ciului inaugural al acestui 
an in întrecerea Salatierei 
(cu echipa Portugaliei. pe 
terenul nostru >n prima de
cadă a lunii mai), tenisma- 
nii români fac pregătiri in
tense. fie particivind la 
turnee internaționale, fie — 
cum se vede si din acest 
Instantaneu surprins de fo
toreporterul nostru Aurel 
D. NEAGU — In sala de la

STEAUA BUCUREȘTI: TEMEIUL ÎNDRĂZNEȚELOR ASPIRAȚII OLIMPICE
Nume de referință în noua, 

adevărata istorie a performan
ței românești. Clubul Sportiva! 
Armatei Steaua a mai înche
iat un an în vîrfui ierarhiei in
terne. O dovadă este și preci
zarea făcută în recenta Plena
ră, conform căreia 19 — din 23! 
— de secții dețin supremația în 
ierarhiile diferitelor ramuri.de 
la a la... v (atletism — volei). 
Dar pentru o asemerfea unitate 
socotită de drept și de fapt 
etalon, reala dimensiune a va
lorii o oferă criteriul competi
tivității internaționale. Astfel 
că. atunci cînd se vorbește de 
realizarea și depășirea obiecti
velor la toți cei nouă ‘ndica- 
tori sportivi, tehnicienii sau 
performerii de la Steaua amin
tesc. de bună seamă. întîi și 
întîi contribuția la permanenta 
afirmare a reprezentanților „tri- 
colorului". O contribuție în
țelege. esențială exprima'ă la 
nivelul anului 1987 in 20 de 
medalii la mondiale, tot "0 la 
JMU, 33 la europene, 62 la
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A.S.A.) și Basarab Abribam 
(Ramira Baia Sprie). Acesta 
din urmă a ocupat un nespe
rat loc 2. devansindu-i pe 
Boitiș și Bulbuc.

Și la juniori mari titlul a 
intrat tot în posesia unui di- 
namovist brașovean. Elerner 
Tanko a confirmat din nou 
progresul evident înregistrat 
în acest sezon. învmgîrsd de
tașat, la peste 6 minute. pe 
cel de-al doilea ’lașa-.. Va
lentin Carina (A.S.A.), Viorel 
Sotropa (A.S.A.). unul din 
marii favorit!, care de mai 
multi ani este așteptat să de
monstreze prin reziliate că 
dispune de mari calități, si-a 
înscris în „palmares" în;ă un 
abandon!

Succesul fondiștilor de la 
Dinamo Brașov a fost evi
dent. și el se datorează pro
fesionalismului. priceperii si 
pasiunii antrenorului Nieolae 
Dudu.

Rezultate tehnice : 30 km. 
seniori : L Carol K5pe (Di
namo Brașov) lh 27:13,5 —
campion national. 2. Basarab 
Abriham (Ramira Baia Sprie) 
lh 33:08,5, 3. Gavril Boitiș
(A.S.A.) lh 33:29,7, 4. knton 
Bulbuc (A.S.A.) lh 33:55.1 5.
Florentin Burcă (Dinamo 
Brașov) lh 36:41,5. 6. Grigore 
Bodașcă (A.S.A.) lh -7:09.9.

Paul IOVAN

(Continuare fn oao 2-3)

Complexul „23 August" din 
Capitală (de la stingă) : 
Florin Segărceanu, Mihai

Jocurile Balcanice și așa mai 
departe (pentru o comparație 
Ia îndemina oricărui cititor, să 
menționăm cifrele planificate, 
în aceeași ordine de mai înain
te: 17—8—11—32, ceea ce deno
tă o substanțială depășire sau 
dacă vreți, autodepășire).

Dar pentru o imagine cit mai 
fidelă, un amănunt e și nece
sar. și extrem de sugestiv A- 
nume, faptul că la realizarea 
obiectivelor de vîrf au contri
buit sportivi din 14 ramuri. 
Prin talentul și truda acestora 
— mai la concret. numărul 
participanților la competiții in
ternaționale din marele club a 
fost de 205 —. prin eforturile 
lor deci, s-a ajuns la un punc
taj general de 3075 p. în vreme 
ce a doua clasată. într-o ierar
hie după aportul menționat a 
totalizat 2322 p. Iar șirul exem
plificărilor poate continua *ncă 
nu în ultimul rînd cu perfor
manta cîștigătoare’ Suoercuoei 
Europei la fotbal. Dară n 1 Tim- 
va s-ar cuveni chiar sâ dăm

Joi 25 februarie 1988

la Balcaniada de Juniori,

de la Plovdiv

SCRIMERII
ROMÂNI

AU CÎȘTIGAT TOATE
CELE 8 TITLURI
Ediția 1988 a Balcaniadei de 

scrimă pentru juniori desfă
șurată zilele trecute la Plov
div. in Bulgaria s-a încheiat 
cu un frumos succes pentru 
lotul României. tinerii noștri 
scrlmeri Intrînd in posesia tu
turor celor 8 titluri puse în 
ioc.

Astfel. campionii probelor 
Individuale stnt floretlsta Mi. 
oara David, floretistul Andrei 
Săveanu. sabrerul Dan Costa- 
ehe si spadasinul Gabriel Pan- 
telimon. din echipele învingă
toare mai făcînd parte flore- 
tistele Carmen Leahu Maria 
Bandula. EmSke Muzsnay. flo- 
retistii Andrei Balint. Andrei 
Czira. Mihai Predescu. sabre- 
rii Daniel Grigore. Bogdan 
Horeanu. Dorin Vărzaru. spa
dasinii George Epurescu. Adrian 

Pop. Cătălin Veleanu.

Vanță, antrenorul Ștefan 
Georgescu, Adrian Marcu 
si Andrei Dîrzu.
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prioritate celui mai iubit din
tre jocuri...

Cifrele de mai Înainte au. In 
limbajul lor sec. putere de con
vingere. Ele atestă potențialul 
de excepție al unei unități de 
excepție, care are tot dreptul 
să se mîpdrească cu asemenea 
realizări. Pentru un club pre
cum Steaua anul trecut a fost 
privit însă — cum se sublinia 
în darea de seamă prezentată 
la amintita Plenară — ca unul 
de referință. în primul rînd. 
pentru potențialul olimpac al 
secțiilor, ca o repetiție genera
lă înaintea J.O. Apreciere de 
fond pentru '87. ce a generat 
un proces amplu, inclusiv de 
cunoaștere și autocunoa stere 
(cercetarea tendințelor pe plan 
mondial: spre pildă, a inclus 
dezvoltarea» unei bănci de date 
informaționale) Prioritatea a- 
cordată în acest sens secțiilor 
de nivel olimpic apare cum nu 
se poate mai firească. Pentru 
că însuși obiectivul pe care si 
l-au propus oamenii puternicu

într-o dimineață rece și us
cată a unei zile de sfîrșit de 
iarnă pașii ne-au purtat spre 
marele complex sportiv „23 
August" din Capitală oent.ru a 
urmări pregătirile fetelor de 
Ia „ritmică". Dinspre sala 
de jocuri, unde ne îndreptam 
răzbăteau, tot mai puternic, a- 
cordurile pianului, semn că 
sportivele erau in activitate. 
Intrarea noastră nici nu a fost 
observată, datorită atmosferei 
de lucru intens, fiecare gim 
nastă fiind vizibil preocupa
tă de exercițiu] ei. de muzi
că. de execuție.

Un moment de „respiro" — tinerele gimnaste in jurul antrenoa- 
rei Ana Moțet

Foto: Aurel D. NEAGU
...Se lucrează pe două co

voare. Intr-o parte, „consacra
tele", cu Florentina Buturu, 
Adriana Slocnescu, Francisca 
Dumitrescu și Irina Dodea : 
în cealaltă „mezinele", cu 
Ileana Aleea, Mariana Apostu 
și Elena Marghidan.

In sală nu se mai aud de
ci t acordurile puternic ritmate 
ale pianului și comenzile teh- 
nloo-metodice ale antrenoare- 
lor Ana Moțet și Sabina Ma- 
covei. Fetele sînt numai ochi 
și urechi la muzică și la indi
cațiile ce 11 se comunică de 
pe margine.

într -un moment de respiro" 
Ana Moțet antrenoarea — 
coordonatoare ne spune : 
„Sîntem in plină perioadă pre
gătitoare a fetelor pentru 
Campionatele Europene din 
luna mai, de la Helsinki, unde 
dorim să ne prezentăm cit 
mai bine. S-au făcut compozi
ții noi pentru Florentina Bu- 
taru cu ajutorul coregrafei 
Mariana Ștefănescu, compo
ziții cu care sperăm să avem 
succes, să ne anroniem si mai

„CONCURSUL PRIETENIA" LA SANIE

VA AVEA LOC LA SINAIA
Și totuși, pe oîrtla din Si

naia vor avea loc concursuri 
de sanie ! După oe capriciile 
meteorologice au - împiedicat 
multă vreme înghețarea pis

lui colectiv este realmente În
drăzneț. dar nu și lipsit de rea
lism pentru cine cunoaște ca
pacitatea profesională a antre
norilor, posibilitățile si dărui
rea sportivilor săi. Ei bine 
Steaua și-a propus realizarea a 
minimum 50 Ia sută din pal
maresul românesc la tot mai 
apropiata competiție polispor
tivă de vîrf. Acesta e impera
tivul momentului. năzuința 
unui club cu zece ramuri no
minalizate. cu 12 antrenori și 
75 de performeri în lotul lărgit 
Ceea ce e logic, fiindcă „nu ne 
mai mulțumesc doar titlurile 
naționale, ne gîndim perma
nent la înalta competitivitate 
internațională". cum spunea 
răspicat cineva într-una din in
tervențiile la Plenară. Si pen
tru că acest cuvînt — cineva 
— se referă, de fapt, la una

Geo RAETCHI

(Continuare in pag. 2-3) 

mult de valoarea compozițio
nală necesară marilor Între
ceri internaționale. Oricum 
compozițiile se schimbă din 
doi în doi ani. Și e firesc să 
fie așa, tocmai în ideea de a 
promova noul șl frumosul in 
mișcare. Adrianei Stoenescn 
i-au fost create noi compozi
ții numai la două obiecte (pan
glică si măciuci), tar Fran- 
ciscăi Dumitrescu exercițiile 
i-au fost Îngreuiate cu noi e- 
lemente de dificultate. Cu cele 
mici la inceput. s-a lucrat mai 
mult tehnică de mînuire a o- 
biectelor (lansări, prinderi cu 

prize spectaculoase, mori ști 
etc.) si tehnică corporală 
(cloșeuri, cambreuri. piruete, 
plieuri, portă du bras, valuri 
etc). Acum încercăm și lor să 
le Ingreuiem exercițiile tn 
așa fel incit să ciștige in di
ficultate si spectaculozitate".

Privim evoluțiile celor 
„mari". Florentina, Adriana, 
Francisca și Irina. Față de 
„naționalele" de anul trecut 
de la Constanța, exercițiile fe
telor au crescut vizibil in difi
cultate. expresivitate si pre
cizie In mînuirea obiectelor. 
Simțim, tn modul cum lucrea
ză fiecare gimnastă, că exis
tă hotărîrea ca această dis
ciplină olimpică să fie mai 
bine reprezentată ne plan 
mondial. Cit de aproape de 
podium a fost la Campionatele 
Mondiale de la Vama '87 Flo
rentina Butaru (locul 4). Evo
luții frumoase a mai avut

Elena DOBINCA

(Continuare In pag. a 4-a) 

tei respective, te ultima săp- 
tămlnă zăpada căzută (este 
drept, nu te strat gros. dar 
suficient) și gerul oerstetent 
au permit amenaiarea traseu-
lui pe un oarcur» de 1000 m. 
datorită în mare măsură și 
promptitudinii cu pare a ac
ționat unitatea care gospodă
rește baza (C.S.O. Sinaia).

în aoest fel s-au creat con
diții pentru desfășurarea com
petiției internaționale ..Con
cursul Prietenia". care va 
avea loc tn zilele de 5 81 6 
martie.

AZI, MINAUR BAIA MARE - 
ȘTIINȚA BACĂU IN DIVIZIA A 

LA HANDBAL MASCULIN
Azi. de la ora 17 tn Sala 

„Dacia" din Baia Mare, for
mația locală H.C. Mtnaur 
susține o atractivă partidă — 
mai ales ta perspectiva intîl- 
nîriî retur cu Hellerup Co
penhaga — cu Știința Bacău, 
med restant din etaoa a 
XTII-a o Campionatului Di
viziei masculine A-

ramuri.de
oent.ru


l

MÎNDRIA DE A
în familia cluburilor spor

tive ale țării se numără și a- 
cela al ceferiștilor timișoreni. 
Un club cu frumoase tradiții 
sportive. „alb-vișinii“ scriind 
în cartea îndelungatei lor is
torii care se apropie de îm
plinirea a șase decenii, ade
vărate oagini de cutezanță 
sportivă.

...Să ne amintim de C.F.R. - 
Ul fotbalistic al anilor 1947/ 
48, sosit la... pdtou după marea 
I.T.A. campioana de atunci, 
în rîndurile feroviarilor. im
petuosul dar și elegantul sto
per Androvici, centrul ata
cant cu șut năpraznic, Reuter 
(care a îmbrăcat de 14 ori 
tricoul reprezentativei. in
tr-un timp cind calendarul 
internațional nu avea încăr
cătura de azi). Iosif Covaci, 
Avasilichioaie, jucători valo
roși. de o înaltă ținută și pe 
planul sportivității. S-au în
scris. apoi în renlică cano
toarele Maria Micșa (medalie 
de bronz). Filigonia Toii (lo
cul IV) și Florica Stoica (azi 
Poenaru) prezente pe pistele 
de apă ale Olimpiadei din Ca
nada. luptătorii Petre și Ni- 
colae Cearnău (primul, fost 
multiplu campion^ național si 
component al echipei repre
zentative, azi, ambii, antrenori 
apreciați) Să-1 adăugăm și pe 
fostul internațional de volei 
Aurel Drăgan, lansat de la 
C.F.R. Timișoara în marea 
formație a Rapidului. multi- 
campioană națională și cîști- 
gătoare a C.C.E.

... Și Adrian Urzică, ceferist 
din tată în fiu. președintele 
clubului, care ne-a furnizat 
exemplele de mai sus. fără 
pretenția de a epuiza toate 
„vîrfurile" sportive, ni se con
fesează în continuare : ..C.F.R.- 
ul nostru. continuînd ceea 
ce au făcut înaintașii, a cău
tat întotdeauna să polarizeze 
în jurul său pe toți aceia ca
re iubesc culorile „alb-viși- 
niu“, să adune copiii dotați din 
cartierele Timișoarei, cu pre
cădere pe aceia de Ia Liceul 
nr. 4 cu profil de căi ferate, 
să le insufle dragostea pen-

MODELA VIITORI PERFORMERI
tru mișcare și sport, să le că
lăuzească pașii (acelora care 
au talent) pc drumul ce duce 
spre performantă..." Ca să 
ne convingă de roadele clu
bului feroviar președintele său 
ne pune la dispoziție citeva 
date semnificative : din cei
355 de sportivi legitimați (137 
cu clasificare). 19 sînt compo
nent ai diferitelor loturi re-

■ ' i atletism
dublu campion 

de juniori II. cre- 
2,08 la săritura în 
este o mare spe- 

Adriana Fugaru — 
III. probe combina-

prezentative : 2 la
(S. Bicsok 
școlar și 
ditat cu 
înălțime, 
ranță, și 
junioară

însemnări de la clubul
C. F. R. Timișoara

FINALELE „CUPEI U.G.S.R." 
LA SCHI

te), 5 la box (în frunte cu P. 
Buliga — semimijlociu, com
ponent al lotului olimpic). 9 
la canotaj juniori (cu Ște
fan Vitai în prim-plan, și 
el în lotul olimpic, în 
prezent este ia Steaua, sa- 
tisfăcîndu-și stagiul militar), 
3 la lupte greco-romane (lotul 
de juniori). Din 
lui trecut cităm 
tate : 5 medalii 
la box juniori.
Gh. Lucian și 4 
Cornea — Șt. Vitai) și 2 de 
argint (C. Cornea, Attila Vitai), 
toate obținute la Campionate
le Balcanice, 4 titluri de cam
pioni naționali (S. Bicsok — 2. 
H. Bîtan — box, juniori și u- 
nul la canotaj 4+1 juniori : 
Mureșan, A. Vitai. Atudosiei. 
Nistor+Cornea), 2 medalii de 
bronz (P. Buliga — box seniori 
și Gh. Lucian — box juniori, 
o mare promisiune). 4 medalii 
de aur și una de argint la 
competiția internațională
„Mănușa Voivodinei", promo
varea echipei de lupte greco- 
romane. seniori, în prima gru
pă valorică a Diviziei națio
nale A. locul I în turul cam
pionatului Diviziei C. nent.ru 
mult întinerită formație de fot
bal. care are mari sanse de 
revenire în eșalonul secund.

Iată deci, se vede de la o 
poștă, că C.F.R. Timișoara a- 
duce în prim-plan tinerețea.

bilanțul anu- 
cîteva rezul- 
de aur (una 
cucerită de 
la canotaj (C.

Mîine și duminică, pe pirtiile 
din împrejurimile orașului Va
tra Dornei, se vor desfășura fi
nalele pe țară ale „CUPEI 
U.G.S.R.* 4 la schi alpin șl schi 
fond, la care vor lua startul cîș- 
tigătorii etapelor județene ale 
acestei tradiționale competiții 
înscrise pe agenda Daciadei de 
iarnă.

SCHI FOND
(Urmare din pao Z)

Juniori : 1. Elemer Tanko 
(Dinamo Brașov) lh 30.02.2 
— campion național, 2. Valen
tin Cacina (A.S.A.) lh 56:08,5. 
3. Radu Rășanu (Dinamo Bra
șov) lh 36:43,8. 4. Ton Pâvă- 
lean (A.S.A.) lh 37:15.3, 5. Eu
gen Popa (Dinamo) lh 11:16,7, 
6. Marin Turzan (A.S.A.) 
lb 42:32.7.
r-

dorința de afirmare a sporti
vilor săi, cei mai mulți dintre 
ei la virsla junioratului, vîr- 
sta marilor performanțe. „De 
fapt, ne precizează președinte
le Ad. Urzică, marea noastră 

___  £. a 
mulți spor- 

reprezentati- 
interesează 
grad felul

preocupare este aceea de 
promova cît mai 
tivi Ia loturile 
ve. De aceea ne 
in cel mai inalt 
cum investim munca noastră, 
pentru a nu cheltui fără rost 
fondul de timp și resursele 
financiare ale clubului". „A- 
vem și o bază materială des
tul de bună — comoletează 
vicepreședintele clubului O. 
Gligorovici —, a cărei valoare de 
inventar însumează 2,5 milioa
ne lei ; avem și antrenori ca
pabili să se autodepășească in 
permanență pentru a scoate 
rezultate în raport cu cerin
țele impuse de marea perfor
manță. Punind totul în valoa
re, făcind permanent corec
tări în activitatea noastră, cu 
siguranță vom amplifica, mai 
ales prin calitate, realizările 
clubului nostru".

Dacă mai notăm că anul 
trecut, în cadrul manifestări
lor sportive cu caracter de 
masă, peste 4500 de oameni ai 
muncii din 
fii au fost 
competiții 
genericul 
finalele pe 
dei", C.F.R.

unitățile de 
cuprinși în 25 
desfășurate 

Daciadei, că 
țară' ale „Ceferia- 
Timișoara s-a cla

sat pe un onorant loc III, a- 
tunci avem imaginea și mai 
completă a unei intense acti
vități în această unitate spor
tivă muncitorească, căreia i 
s-a încredințat marea cinste 
de a organiza finalele „Cefe- 
riadei" din acest an.

Sigur că activiștii de aici, 
sportivii, antrenorii și instruc
torii sînt pe deplin conștient! 
că este loc de mai bine în 
toate, atît în laboratorul spor
tului de performantă cît și în 
cel cu caracter de masă. Și na 
este de neglijat faptul, cum 
aprecia E. Bușe. președintele 
C.J.E.F.S. Timiș, că acest club 
are toate disponibilitățile pen
tru a-și înmulți frumoasele 
pagini din cartea îndelungatei 
sale tradiții.

pro- 
dc 

sub 
la

Stelian TRANDAF1RESCU

STEAUA BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

♦
dintre cele mai mari persona
lități din istoria sportului nos
tru. la Iolanda Balaș-Soter, cu
vintele respective au, de bună 
seamă, girul competenței.

Procedîndu-se la o amplă 
trecere în revistă a secțiilor, 
o analiză în care referirile cri
tice au fost și numeroase, și 
argumentate, a reieșit lim.pede 
că Evercstul olimpic, cum se 
exprima o campioană a lumii, 
floretista Elisabeta Tufan, 
POATE fi urcat efectiv, din 
nou, de „tricolori" din rîndurilă 
cărora fac parte, într-o propor
ție atît de însemnată, „roș-al- 
baștrii". Cu gîndul la medalii și 
puncte, la suprema întrecere 
muncesc atleții. boxerii, caia

„BALUL FEMEII11
La Bușteni

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE 
BUCUREȘTI. în colaborare cu stațiunea Bușteni, organizează 
în ...................... -------- ------------- •- ------ ‘ "această fa perioada 4—6

martie : 
traseul

localitate „BALUL FEMEII**
martie 1988.

Program
la ora 13. plecare de la hotelul 
Ploiești — Sinaia — Bușteni ;
camere de 2—-3 paturi ; cină la restaurantul

„Intercontinental", 
cazare la hotel

4 
pe 
..Silva44, în 
hotelului.

5 martie : ___ ____,__ , r________  __ _____
Babele ; dejun și apoi cină festivă la restaurantul ..Silva44 ; 
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

clștii și canoiștii, canotorii, 
gimnaștii, halterofilii, judoka, 
luptătorii, scrimerii, cei de la 
tir (se înțelege că în multe ca
zuri substantivele se cer „pu
se" inclusiv la feminin, dacă 
nu cumva în primul rînd la fe
minin). Iar acest proces de pre
gătire nu este lăsat în nici un 
caz doar în sarcina conducerii 
loturilor reprezentative, impli
carea factorilor responsabili din 
club fiind multiplă, dar cu ’inul 
și același scop: sprijinirea sub 
toate aspectele, la nivelul ma
xim al posibilităților, a activi
tății antrenorilor și performe
rilor selecționați.

Sigur, la Steaua București se 
lucrează în perspectivă imedia
tă (sînt, se știe, destule com
petiții oficiale premergătoare 
J.O.). după cum grija pentru 
schimbul de mîine (cu accent 
pe sporirea aportului clubulu*  
sportiv școlar cu același nume) 
rămîne mereu în actualitate 
Dar în munca, în viața — atît 
de complexe — din puternicul 
club al armatei, consolidarea 
prestigiului patriei în grandi
oasa arenă olimpică constituie 
un țel primordial. „Și o datorie 
de onoare", completează un alt 
mare campion, Corneliu Ion. 
Iar seriozitatea ce definește, de 
acum prin tradiție, activitatea 
din această unitate de referin
ță a sportului românesc oferă 
garanția posibilităților de ne
contestat pentru împlinirea 
frumoaselor aspirații.

*80 — mențiune specială, 
*81 — „Busola de argint44, 
’82 — din nou mențiune, 
*85 — Trofeul „Caseta de 

(pentru cercetări în

succes — cucerirea Ma- 
,Busola de Aur“

Modesto FERRARINI

JOCURI

1.

a fi-
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respec- 
joc mal

condiții, 
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1.
2.
3.
4.
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TROFEUL „SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

— Masculin —
Măricel Volnea (H.C.
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„BUSOLA DE AUR
Nâpradca. Veche așezare 

românească (600 de ani de 
atestare documentară, in 1987) 
de pe Valea Someșului, cu 
circa 3 000 de locuitori. A- 
ceastă localitate de pe me
leagurile Sălajului, situată la 
14 km de Jibou, și-a cucerit 
un frumos renume, în primul 
rind prin hărnicia oamenilor 
din cele două cooperative a- 
gricole de producție (fruntașe 
pe județ în cultura griului, a 
orzului, in zootehnie), apoi— 
intre altele — datorită mi- 
nunaților copil ai comunei, 
mari iubitori ai...

De fapt, pentru a fi mal 
explicițl, trebuie să arătăm 
că in Năpradea există trei 
școli cu circa 400 de copii și 
un profesor, pe nume Aurel 
Medve, care-1 unește trainic 
prin dragoste față de natură, 
prin mîndrie față de frumu
sețile patriei și de monumen
tele ei Istorice, prin turism. 
Venit la o școală din comu
nă în urmă cu 9 ani, profe
sorul, după ce șl-a cunoscut 
bine elevii, le-a spus într-o 
bună zi : „Vă anunț că, încă 
din acest an (cra 1980), vom 
forma echipaje cu care să 
luăm șl noi parte la marea 
acțiune pionierească «Expedi
țiile Cutezătorii», Cine se în
scrie Inițiativa a fost
primită cu entuziasm și, de 
atunci, comuna sălSjană a 
fost prezentă cu profesorul și 
pionierii săi, în toate edițiile 
expedițiilor, și nu doar pre
zentă, ci obțlnînd chiar suc
cese, concretizate în mențiuni, 
premii șl trofee. De pildă :

în 
în 
in 
in 
Cristal" ,,------- -------
domeniul geografiei, geologiei 
șl științelor naturii), in *86  — 
Trofeul „Miorița" (pentru 
cercetări șl culegeri în dome
niul etnografiei și folcloru
lui), iar în 1987 cel mai fru
mos 
relui Trofeu „ 
pentru cea mai complexă și 
mai reușită — pe țară, reți
neți ! — expediție. Bucurie
nespusă pentru profesorul 
Medve, pentru copiii săi, in
vitați la București unde, în 
cadrul unei festivități deose
bite inițiate de C.N.O.P. șl re
vista Cutezătorii — Ia Pala
tul Pionierilor șl Șoimilor 
Patriei — au primit trofeul, 
premiile șl diplomele. Așa 
l-am cunoscut pe victorioșii 
pionieri, cu obrajii roșii de 
sănătate ca șl cravatele lor : 
Sorin Birta, Crina Damșa, 
Claudiu Feder, Ioana Vasoc, 
Dan Rodina, am stat de vor
bă cu ei. „Să nu uitați — 
ne-a spus profesorul cu mo
destie — in cazul că scrieți 
ceva despre noi, să-l amintiți 
și pe profesorul de educație 
fizică Marțian Cordoș. El 
pregătește copiii din punct 
de vedere fizic...".

Și-au plecat din Capitală 
„pionierii de aur" al Săla
jului. Cu cel mai prețios tro
feu și, firește, cu gîndul la 
altele...

Mare bucuri 
pradea sin 
marele trofe

La Poiana Brașov
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM. 
BUCUREȘTI. în colaborare ou 
organizează tn zilele

HOTELURI ȘI RESTAURANTE 
O.N.T. „CARPAȚI" — Brașov, 
6 martie .BALUL FEMEII**.  
Brașov.

de 5 și 
la Poiana

Program 
plecare de la hotelul .Intercontinental44 
— Sinaia — Predeal — Brașov : ca- 
hotelu-1 „Capitol44 din Brașov ; cină 

.Capra Neagră44 în Poiana Brașov : tn program, 
mu zi cal-coregrafic ..BUNA SEARA POIANA44 ! 

ușoară și corpul de balet

la ora 10 
București 

la

5 martie :
pe traseul 
zarea se asigură 
festivă ia 
spectacolul _______ _____ „____  . ,
susținut de cîntăreți de muzică _T____ T_ __ ...
(cîntă Rodica Molanu acompaniată de formația .Sui-generis" 
dansează Mariana Ga nea).

6 martie : mic dejun, denlasare la Poiana Brașov ; facultativ 
plimbare cu telecabina la cabana Cristianul Mare sau vizitarea 
stațiunii : la ora 12,30. dejun festiv ia restaurantul ..Favorit44; 
se organizează concursuri cu premii, tombolă jocuri distrac
tive, muzică dans ; plecarea la București, cu sosirea în 
jurul orei 20

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

PARTICIPAREA echipelor 
Steaua, Minaur și Rulmentul în 
competițiile continentale de 
handbal a determinat amînarea 
unor partide sau disputarea lor 
în devans. In aceste 
clasamentele la zi se 
astfel :

1 Steaua
2. Dinamo
3. „Poli" Tim.
4. HC Minaur
5. știința Bc.
6. Dinamo Bv.
7. „U“ Cj.-N.
8. Metalul B-ța
9. Univ. Cv.

10. v-’mul Săv.
1. A.S.A. Tg.M.

12. Dacia Pitești

3
2
1
1
2
2 
0
0

3 1
FEMININ

1. Chimistul
2. Știința Bc.
3. Mureșul
4. Rulmentul
5. TEROM
6. Rapid
7 Confecția
8. Hidro. C-ța
9. Const. Tim.

10. Otelul Gl.
11. Dorobanțul
12. CSM Indep.

13
13
13
12
12
13
13
13
13
13
13
13

13
12
12
13
13
13
13
13
13
13
12
12

MASCULIN
ii o

9 2
9 0
7
6
5
5
4
3
4

.4

352-288 35 
325-290 33 
367-315 31 
324-297 29 
291-300 26 
310-309 24 
309-317 24 
271-304 23 
279-292 21 
277-'>99 21 
300-340 2 
302-357 20

313-269 
352-261 
320-225 
284-248 
330-328 
295-300 
294-323 
250-254 
260-286 
267-318 
222-290 
192-283

35
33
32
31
25
25
25
24
23
18
17
16

Mi
naur Baia Mare) ♦ — 103 goluri;
2 Marian Dumitru (Steaua) 85;
3 Tudor Roșea (Dinamo Brașov)
84 ; 4. Gabriel Marian (Univer
sitatea Craiova) 82 ; 5. Alexan
dru Fdlker (Politehnica Timi
șoara) 77 ; 6—7. Petre Cozma și 
Mircea Grabovschi (Dacia Pi
tești) 74 ; 8. Sergiu Pop (Uni
versitatea C.U.G. Cl*u*j-Napoca)  
72 ; 9. Alexandru Matei (Poli
tehnica Timișoara) 71; 10. vîari 
an Zamfir (Relonul Săvlnești) 
70; 11. Adrian Bondar (Știința 
Bacău) ♦ — 68 ; 12. Dumitru
Berbece (Steaua) 58.

— Feminin —
1. Mariana Tîrcă (Știința 

cău)*  — 121 goluri ; 2.
na Tudor (Dorobanțul Ploiești)*  
— 119; 3. Rodica Pălici (Construc
torul Timișoara) 110; 4. Esztera 
Matefi (Mureșul Tg. Muresî*  — 
106; 5. Rodica Grigoraș (Confec
ția) 102; 6. Gabriela Antonea.nu 
(Oțelul Galați) 90; 7. Irina Că- 
mui (Hidrotehnica Constanța) 81: 
8. Edit Torok (Chimistul Rm. 
Vîlcea) 77; 9. Cristina Tache 
(Rulmentul Brașov) 72; 10. Vasi- 
lica Dobre (Rapid) 67; 11. Liliana 
Bloju (Chimistul Rm. Vîlcea) 64;

Ba- 
Simo-

Consiliul municipal București pentru educație fizică șl 
sport, împreună cu Cabinetul municipal pentru activitatea ideo
logică și politico-educativă, organizează vineri, 26 februarie 1988, 
In cadrul programului de pregătire politico-ideologică lunară a 
cadrelor din asociațiile sportive, din cluburi și consiliile sporti
ve locale, dezbaterea pe tema :

• „Concepția secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind realizarea tn bune condiții a obiectivelor 
strategice ale dezvoltării economico-sociale a României in 
cincinalul 1986—1990. in vederea înfăptuirii hotărîrilor Congre
sului al XlII-lea al Partidului Comunist Român**.  -

In cadrul dezbaterii, care se va desfășura la sediul Cabi
netului municipali din str. Povernei nr. 6. tncepînd eu orele 
12. vor fi subliniate sarcinile activului mișcării sportive din 
Capitală desprinse din documentele Conferinței Naționale a 
partidului in direcția dezvoltării activității de educație fizică 
și sport din țara noastră.

12. Daniela Paștiu (C.S.M. 
biu)*  — 63.

») Echipele jucătorilor 
tivi au susținut cite un 
puțin.
REPROGRAMĂRI DE 

IN DIVIZIA A
începînd cu etapa a XVI-a (a 

V_a a returului), campionatele 
primei divizii, masculin și femi
nin, și-au schimbat datele de 
disputare după cum urmează: 
MASCULIN — etapa a XVI-a, 
din 27 martie se va disputa în 
24 martie; et. a XVII-a din 3.IV.
— în 27. III.; et. a XVIII-a, din 
10. IV. — în 3. IV.; et. a XlX-a, 
din 8. V. — în 10. IV.; et. a XX-a. 
din 15. V — în 8.V.; et. a XXI.a, 
din 22. V. — în 15.V.; și et. a 
XXII-a, din 29.V. — în 22. V. 1988. 
FEMININ — etapa a XVI-a, din 
27. III. — în 24. III.; et. a XVll-a, 
din 3. IV. — în 27. III.; et. a 
XVIII-a, din 10. IV. — în S. IV.; 
et. a XIX.a, din 1. V. — în 10.TV.; 
et. a XX-a, din 8. V. — în 1. V.; 
et. a XXI-a, din 15. T: — în 8. V.; 
și et. a XXII-a, din 22. V.
15. V. 1988.

O DATELE de disputare 
nalelor „Cupei României44
modificat și ele, după cum ur
mează: masculin — turul —- 29 
mai 1988; returul — 2 iunie 1988; 
feminin — turul — 22 mai 1988; 
returul — 29 mai 1988.
• PREZENȚA echipelor Stea

ua, H.C. Minaur și Rulmentul în 
cupele europene a necesitat re- 
programarea următoarelor me
ciuri: Dorobanțul Ploiești — Mu
reșul Tg. Mureș — 2 martie, ora 
17,00; Știința Bacău — Steaua — 
4 martie, ora 17,00: C.S.M. inde- 
pende*nța  Sibiu — Știința Bacău
— 4 martie, ora 16,00; Rulmentul 
Brașov — Dorobanțul Ploiești — 
10 martie, ora 17,00; Dacia Pi
tești — H.C. Minaur Baia Mare
— 11 martie, ora 17.30.

TABĂRĂ DE PREGĂTIRE
Federația de specialitate orga

nizează o tabără de pregătire 
pentru jucătorii susceptibili de 
a fi selecționați în lotul repre
zentativ de tineret (masculin) 
care va participa la Campionate
le Balcanice din .vara acestui an. 
Stagiul de pregătire și selecție 
va avea loc la Bistrița, între 
1 și 16 martie a.c.. sub conduce
rea antrenorilor Oprea Vlase și 
Stefan Birtalan.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

în zilele de 26—28 februarie se 
vor disputa jocurile din cadrul 
turneelor secunde ale turului II 
(de sală) în următoarele locali
tăți: Buzău (seria A), Ploiești 
(B), Odorhelu Secuiesc (C) șl 
Arad (D) — în competiția băieți
lor; Vaslui (A). Craiova (B), Rm. 
Vîlcea (C) și Zalău (D) — în în
trecerea fetelor.

Rubrlcâ realizata de
Mihail VESA

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 24 FEBRUARIE
EXTRAGEREA

14 10 18
EXTRAGEREA

8 26 42 43
FOND TOTAL

GURI : 716.091 LEI.

I 28 16

a Iî-a : 17

DE

2

3

CIȘTI-

• Printre cîștigătorii 
vizoare color care, în 
timp, și-au ridicat cîștiguri’.e de 
la sediul central al Administrați
ei de Stat Loto-Pronosport. men
ționăm pe: Kajtar Arpad (Tlmi-

de tele- 
ultimul

« Inaip 
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IN CAPITALĂ

bațchet 
Pollteh- 
dln ca- 
D! vi zi ei 
a obțl-
" și

Gheorgheni 24 p, 3. CSȘ 
Club M. Ciuc 8 p.

REUȘIT CONCURS ATLETIC |

In organizarea F.R.A., cu spri
jinul comisiei municipale de ar
bitri. s-a desfășurat pe Stadio
nul .,23 August II”, un concurs de 
aruncări la care s-au înregistrat 
unele rezultate ieșite din comun 
în raport cu această perioadă de 
început de sezon.

Iată primii trei clasați: FEMI
NIN — disc: Elisabeta Neamțu 
(I.E.F.S.) 56,86 m. Florina Vieru 
(C.S.S. Craiova) 56,76 m, Manu
ela Tirneci (C.F.R. Craiova) 55,20 
m; suliță: Caria Dumitru (Meta
lul Buc.) 62,16 m. Aurica Bujnl- 
ță (Dinamo) 58,84 m. Cristina 
Dobrinoiu (Muscelul Cîmpulung) 
58.40 m ; MASCULIN — disc: M. 
Tîrle (Steaua) 59,52 m, C. Grasu 
(Dinamo) 55.80 m, G. Gușet 
(Steâua) 51,80 m ; ciocan s N. 
Bindar (Metalul Buc.) 70,70 m, 
M. Fazecaș (Tricolorul Oradea). 
64,78 m. E. Roșea (C.S.S. Craio
va) 63,56 m; suliță: c. 
(I.E.F.S.) 74,22 m, C.
(C.F.R. Craiova) 70,86 m 
(Steaua) 69.76 m.
George LAZAR

din Nă-
iafi CU
OLA DE

Eiflb

RESTANȚĂ LA BASCHET
In dublul meci restanță dintre 

echipele masculine de ' '
RAMIRA Baia Mare și 
nica C.S.Ș. Unirea Iași, 
drul etapei a XII-a a 
A, formația băimăreană _ ___
nut victoria cu 2—0: 102—66 (. 
99—82. In urma acestor rezultate, 
formația RAMIRA a urcat în 
clasament de pe locul 11 pe lo
cul 9.

•neului 
rea echipei 
♦ lisputa

liercu- 
ntul Campio- 
1 Diviziei A I 

valorică, la 
prezintă

130- 55 42
106- 75 30 
88-113-17 
70-152 7

astăzi si pînă 
la

•a
1 2
i a
e pornesc 
situație: 

•ghe 26 p, 
Secuiesc 

îdăuți 20
6 p, 5.

Suceava, 
meciurile 
al Divi- 

2-a. For
de 
1. 
2. 
20 
P, 

Pe

P dublu, al 
mblican al 

i I, în urma 
cerna tricou- 
se desfășoa- 

btăz.i și pînă 
amentul este 
1 2 Construc-

2. CSȘ Vi-

t torul
Sport ___ ___

CSȘ Steaua-Triumf 0 p.
• între 17 șl 21 februarie, 

la Ploiești, au avut loc în- 
tîlnirile din cadrul turului 4 
al Campionatului Republican al 
juniorilor I, seria a Il-a. Cu 
sublinierea că hocheiștii de la 
CSȘ Tirnava Odorheiu Secuiesc 
nu s-au prezentat, pierzînd, în 
consecință, toate meciurile cu 
0—5, iată rezultatele înregis
trate :

Petrolul Brașov : cu CSȘ Su
ceava 0—5, cu CSȘ Sf. Gheor- 
ghe 4—3, cu CSȘ Tg. Mureș 
8—0, cu Petrolul Ploiești 10—5; 
CSȘ Suceava : cu CSȘ Sf. 
Gheorghe 0—5, cu CSȘ Tg. Mu
reș 2—2, cu Petrolul Ploiești 
5—2 ; CSȘ Sf. Gheorghe: cu 
CSȘ Tg. Mures 5—2, cu Petro
lul Ploiești 4—2 ; CSȘ Tg. Mu
res •— Petrolul Ploiești 5—5.

în urma acestui turneu, cla
samentul general se prezintă 
astfel : 1. Petrolul Brasov 36 p,
2. CSȘ Suceava 26 p, 3. CSȘ 
Sf. Gheorghe 21 p, 4. CSȘ Tg. 
Mureș 17 p, 5. CSȘ Tîrnava 
Odorheiu Secuiesc 11 p 6. Pe
trolul Ploiești 9 p

Clasamentul golgeterilor: 1. 
Bodor (Petrolul Brașov) 57 
puncte (36 goluri + 21 pase), 
2. Czizer (Petrolul Bv.) 49 p 
(39 + 10), 3. Tamaș (Petrolul Bv.) 
37 p (22+15), 4. Airinei (CSȘ 
Suceava) 32 p (27+5), 5. JenS 
(C.S.Ș. Sf. Gheorghe) 28 n 

(19+9). (M. N.).

I
I
I
I
I

I
ELE UNIVERSITARI DE ȘAH
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în preajma startului

„ȘAISPREZECIMILE" CUPEI
văzute în... retrospectiva marilor surprize 

din ultimele cinci ediții!
„Șaisprezecimile” au fost întotdeauna teatrul unor surprize, 

așa cum stă bine competiției k.o. a fotbalului nostru.
în preajma unui nou start al acestei faze, să reamintim ..car

diogramele" saisprezecimilor din ultimii cinci ani. E un bun 
prilej de aducere aminte pentru spectatorii care vor lua sîm- 
bătă si duminică drumul stadioanelor si pentru cititorii care 
pot ..găsi" si oe această cale ieșirea din ..labirintul" pronosticu
rilor.

I
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I
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EDIȚIA 1982/83: DIVIZIA C
„Șaisprezeclmile” ediției 1982/ 

83 s-au disputat la începutul 
sezonului de primăvară (23 fe
bruarie). Ele erau pe punctul 
să ofere o surpriză de pro
porții, Steaua obținînd califi
carea în prelungiri în fața di
vizionarei C Metalul, la Ră
dăuți, Balint (min. 101) și Cîm- 
peanu II (min. 106) reușind 
cele două goluri ale bucu- 
reștenilor (scor final 2—0).

Trei divizionare A s-au vă
zut eliminate de formații din 
categorii inferioare, acestea fi-

EDITIA 1983/84: F. C.

I

I
I

...în ziarul „Sportul” din 7 
decembrie 1983, pe prima pa
gină a fost inserat următorul 
titlu : IERI, IN ȘAISPREZECI- 
MILE CUPEI, TREI DIVIZIO
NARE A ELIMINATE I

C. S. TÎRGOVIȘTE — F C. 
OLT 3—1 (2—0), meci cîștigat 
fără drept de apel de divi
zionara B, 
încă bune
pescu.

U.T.A. 
IAȘI 1—0 
năm că în 
pa din Dealul Copoului ocupa 
poziția a IV-a în clasamentul

care a mai ratat 
ocazii prin M pr>-

- POLITEHNICA 
(1—0). Să mențio- 
acel moment echi-

EDIȚIA 1984/85, CU C.I.L. SIGHET IN PRIM-PLAN

I
I

„Șaisprezecimile” ediției 1984/ 
85 au fost dominate de cîteva 
suprize care subliniază mai 
curînd setea de afirmare a e- 
chipclor din eșaloanele infe
rioare decît „resemnarea” echi
pelor de prini-plan.

C.I.L. SIGHET — F. C. BI
HOR 2—0! (Cei din Sighet 
deschid scorul prin Caciureac. 
portarul... Liliac nemaiputînd 
interveni).

A. S. MIZIL — F. C. OLT 
3—2 (0—1, 2—2), un meci de 
mare luptă și o performantă 
remarcabilă a mizilenilor, ca
re, în etapa următoare, îi vor 
elimina și pe cei de la S. C

EDIȚIA 1985/86 : ȘAPTE

Miercuri 4 decembrie 1985. O 
zi cu soare strălucitor, de par
că venea primăvara. Terenu
rile destul de bune. Scorul zi
lei, normal, la Băiuț, unde 
mica echipă Minerul a fost în
trecută de campioana țării. 
Steaua, cu 8—1. Diferența de 
categorie, evidentă și la Ba- 
raolt, și la Ineu, unde Rapid 
și F. C. Olt cîștigau comod, 
cu 3—0. Petrolul însă a jucat 
prelungiri la Caracal, F. C. 
Argeș și „U“ au apelat la lo
viturile de la 11 m (7—6 pen
tru studenți), dar diviziona
rele A — șapte la număr — 
aveau să primească o lecție

EDIȚIA 1986 87 - PERFORMERA, EXPLORĂRI C. LUNG I
în ediția 1986—1987, în „16“- 

imi s-au produs cîteva surpri
ze de proporții.

EXPLORĂRI CÎMPULUNG — 
F C. OLT 1—0 (0—0, 0—0,
0—0). Divizionara C a elimi
nat pe ocupanta locului 3 a 
Diviziei A !

I.C.I.M. BRAȘOV — CHIMIA 
RM. VÎLCEA 3—0 (1—0)! Bra
șoveanul Ficu a punctat de 
trei ori !

F. C.‘CONSTANȚA — „U“
CLUJ-NAPOCA 2—0 (1—0), A- 
proximativ 12 000 de spectatori 
au aplaudat o victorie meritată 
a constănțenilor.

Merită să reamintim și alte 
partide :

MINERUL PAROȘENI —

S.C. An- 
Bordeaux 
F.C. Ma- 

Dinamo Minsk; 7. Ata- 
Sporting Lisabona ; 8.

11. Pa-
F.C. Bru-

12. Espanol Barcelona — 
Vitkovice; 13. Bayer Lever- 

Barcelona. Atra- 
că 
si 

va 
că

4. Benfica Lisabona — 
derlecht; 5. Girondins
— P.S.V. ^Eindhoven; 6. 
lines
lan ta
Young Boys Berna — Ajax Ams
terdam; 9. Verona — Werder 
Bremen (pauză); 10. Verona — 
Werder Bremen (final): " “
nathinaikos Atena 
ges;
T.J. ___ .
kusen — F.C. 
gem atenția participanților 
partida Olympique Marseille 
Rovaniemi P.S. (Finlanda) »e 
desfășura la 1 martie, astfel 
a fost scoasă din programul ini
țial al concursului (poziția 9 din 
fluturașele distribuite la agmții).

DIVIZIA A 2-0 I
ind surprizele „16“-imilor. Ia 
tă-le :

AUTO TIMIȘOARA (DIV. 
C) — JIUL (DIV. A) 1—0. (A 
înscris Ionescu — min. 17).

TRACTORUL BRAȘOV (DIV 
C) — C. S. TÎRGOVișTE (DIV
A) 2—1. (Notabilă performan
ța brașoveanului Folbert, au
torul ambelor goluri ale Trac
torului).

PROGRESUL VULCAN (DIV
B) — F. C. OLT (DIV. A) 1—0. 
(Autorul unicului gol al me
ciului — Stoichităi

BAIA MARE ELIMINATA
LA GHEORGHENI !

C 
cea mai 

competiției

Diviziei A, deci ea era favo
rită în fata divizionarei B.

VIITORUL GHEORGHENI — 
F. C. BAIA MARE 3—1 (1—0). 
Mica formație din Divizia 
a furnizat, astfel, 
mare surpriză a 
k.o., gazdele declanșînd atacuri 
după atacuri in repriza secun
dă, cind echipa lui Buzgău și 
Tulba s-a recunoscut învinsă

Să notăm că la un pas de 
eliminare a fost și Sportul Stu
dențesc în fața altei divizio
nare C : Mureșul Luduș, pe 
care a întrecut-o, la penal- 
tyuri, cu scorul de 3—1.

Bacău !
DUNĂREA GALAȚI — A.S.A. 

2—0 ! Primul gol va fi marcat 
de Antohi, dintr-o centrare a 
lui Vaiscovfci...

DINAMO VICTORIA 
RIA BUZĂU 3—1 !, 
moment în care 
aflau pe locul 5 
tul Diviziei A.

Ediția 84/85 a 
mare luptă la 
imilor. După cum se poate ve
dea, patru echipe de Divizia A 
au fost eliminate 
„secunde”. Spiritul 
ritul autodepăsirii 
nat jjin plin.

DIVIZIONARE A
STARTUL I

GLO- 
i, într-un 

buzoienii se 
în clasamen- 

fost una de 
nivelul „16“- 

de formații 
Cupei, spi- 
a fiinctio-

RATEAZĂ

a șapte edin partea 
de Divizia B :
OTELUL GALAȚI

aspră 
chipe

•
SPORTUL STUDENȚESC 4—1.

• CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
GLORIA BUZĂU 2—0.
• ȘOIMII I.P.A. SIBIU — 

„POLI” TIMISOARA 3—0.
• GLORIA BISTRIȚA — 

F. C. BIHOR 2—1.
• PROGRESUL VULCAN — 

S. C. BACAU 2—0.
• METALUL BOCȘA — 

F.C.M. BRAȘOV I—0.
• JIUL — CORVINUL 3—1.
Oțelul și Jiul erau lidere de 

toamnă tn Divizia B.

UNIV. CRAIOVA 5—6 (1—0,
1—1. 1—1). Divizionarii B au 
părăsit competiția datorită ra
tării unei lovituri de la 11 m.

AUTOMATICA ALEXAN
DRIA — GLORIA BUZĂU 
3—6 (0—2, 2—2, 2—2). Gazdele 
au luptat exemplar, menținînd 
egalitatea de 2—2 din minutul 
76 pînă în minutul 12b.

O etapă care a arătat din 
nou că echipele mici reușesc 
uneori jocuri de excepție.

• Partida Voința Bucu
rești — Steaua București, 
din cadrul „șaisprez.-ciml- 
lor“ Cupei Românie! se 
va disputa sîmbătă pe 
stadionul „23 August", cu 
începere de 1a ora i5.

• AUTOMATICA ALEXAN
DRIA — POLITEHNICA IAȘI 0—2 
(0—2). Golurile au fost realizate 
de Boar (mln. 5) șl Florean 
(min. 21). (M. Bizon, coresp.).

• „CUPA MUNICIPIULUI BRA
ȘOV”. tn finala competiției, care 
va avea loc duminică, pe stadio
nul ICIM, de la ora 15,30 s-au 
calificat Cimentul Hoghiz și Pre
cizia Săcele. Echipa Precizia a 
întrecut într-un meci de barai pe

xvwW.'kWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWwww \ dux «,.

Priviri spre eșalonul secund

DELTA TULCEA Șl RETURUL El FIERBINTE...
Cînd a luat startul pregăti

rilor. Delta Tulcea se gîndea 
si la punctele pierdute De teren 
propriu în toamnă — patru la 
număr (cîte unul cu Gloria 
Buzău si Unirea Slobozia si 
două cu Șiretul Pașcani !). ..în 
acest fel. ne spune președintele 
clubului V. Caragea. ne-am 
adus aminte de lipsurile din 
sezonul trecut, un sezon care 
n-a fost ne măsura posibilită
ților lotului de jucători”. • 
Antrenorul V. Copil punctează 
slăbiciunile echipei sale tn 
prima parte a campionatului : 
..în primul rind, a fost vorba 
de comportarea eu mult sub 
randamentul așteptat a unora 
dintre jucătorii de bază ai 
echipei aici încluzîndu-i pe 
portarul Eftimescu, Iamandi. 
Cătoi. foști divizionari A. Mi- 
tracu si Rolaru. cei mai dotati 
din... noul val : în apărare s-au 
comis destule erori cu conse
cințe. directe asupra rezultatu
lui final ; în zona de construc
ție a jocului unele lucruri n-au 
fost în regulă, iar în atac ra
tările au grevat eficacitatea 
formației. Ca să nu amintesc 
si de aspectele disciplinare, 
soldate cu prea multe cartona
se si suspendări”. Acest inven
tar de probleme” s-a constituit 
în tot atîtea direcții principale 
de lucru în perioada pregăti
toare a Deltei desfășurate — 
cum ni se spune — la o înal
tă cotă a seriozității si ambi
țiilor tuturor jucătorilor. Toți 
sînt conștient! că returul se 
anunță foarte greu, stiindu-se 
că drumul spre promovare a 
două dintre principalele con

F.C. BIHORREEDITAREA

„CURSEI DE REGULARITATE11
• F.C. Bihor a terminat în 

fruntea plutonului de 18 con
curente ale seriei a III-a din 
Divizia B prima jumătate a 
cursei spre Divizia A. în care 
s-a lansat, decisă, chiar din e- 
tapa întîi a turului. C „Care 
ar fi principala explicație a 
traseului de regularitate făcut 
de echipa dvs.?“ Am adresat în
trebarea președintelui clubului 
bihorean. Constantin Bigan. 
fost el însuși purtător al tri
coului formatiei-etalon a Ora- 
dei. „După opinia mea, argu
mentul hotăriior l-a reprezen
tat constanta formației de bază, 
faptul că antrenorii au reușit, 
incă din zilele pregătirii cam
pionatului, să ajungă la o for
mulă echilibrată, bine consoli
dată, omogenă, care a și dat un 
randament unitar. Acest «un
sprezece” de bază s-a prezentat 
astfel : Lăzăreanu — Drăghici, 
Biszok. Bruckenthal. Baba — 

Tămaș, Ile, Mureșan — Georges
cu, Ov. Lazăr, Cuîccar. O echi
pă în care, în afara majorității 
titularilor, fotbaliști consacrat), 
unii cu “state de serviciu” și în 
Divizia A, revelația s-a numit 
fundașul Baba, în virstă de 19 
ani. Bineînțeles că drumul re
venirii spre prima scenă este 
condiționat de efectuarea, in 
retur, a unui parcurs Ia fel de 
egal — privind comportările 
acasă sau în deplasare — si la 
fel de fructuos". • Bihorerri 
nu uită că izvorul unei perma
nente împrospătări cu energii 
noi. cu ambiții noi rămîne ne
încetata căutare si promovare 
a fotbaliștilor tineri. Pe lista

ȘTIRI • MECIURI AMICALE
Tractorul Brașov cu scorul de
3— 1 (0—0). (C. Gruia, coresp.).
• METALUL REGHIN — ME

CANICA BISTRIȚA 6—1 (4—1).
Au marcat: Szekel (min. 2 si 6) 
Csogh (mln. 11 si 60), Frîncu 
(min. 30 si 42), respectiv Timiș 
(min. 28). (L. Maior-coresp.).
• C.S.M. BORZESTI — META

LUL TG. SECUIESC 4—0 (0—0). 
Autorii golurilor: Balcan (min. 
50, 62 și 67) și Drăgan (mln. 81). 
(Gh. Grunzu, coresp.).
• ARMATURA ZALAU — 

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA
4— 1 (3—0). Au marcat: Predea- 
nu (mln. 5), Păturică (min. 17 
și 49) Bumbuț (min. 28), res
pectiv Mau (min. 70). (N. Dan- 
ciu, coresp.).
• „CUPA 6 MARTIE**.  Meciu

rile care se dispută în această 

Dumitrache (locul 10). 
pionul ediției trecute, ca 
Mihail Marin 1 
dintre favoriții 
tn clasament, pe 
curi : 1. Adrian 
(Petrolul Ploiești) 
Văsieșiu (A.S.A. 
7,5 p, 3-5, 
Ștefan 
(toți 
7 p.

în 
luat 
revenind Arinei Bergthaîer 
(Spartac București), cu 8 p (11), 
urmată de Roxana Adoamnei 
(Petrolul Ploiești) 7,5 p. Pe lo
curile 3—4 : Luminița Bădiță 
(Universitatea București) și 
Cătălina Oltenescu (Spartac 
București) 6,5 p.

țiile Loto-Pronosport și vinzătorlt 
volanți. precum și unitățile man
datare de pe tot cuprinsul 

. vă așteaptă să vă încercați 
sele la acest generos Joc!

• La cererea unui mare __
măr de iubitori ai concursurilor 
PRONOSPORT, miercuri, 2 mar
tie. se va organiza un concurs 
axat în exclusivitate pe întilnl- 
rile din cupele europene. Iată 
care sînt partidele înscrise tn 
concurs: 1. Steaua — Glasgow 
Rangers (pauză): 2. Steaua — 
Glasgow Rangers (final); 3. Ba
yern MUnchen — Real Madrid:

curente. Politehnica iași si 
F.C. Constanta trece De la... 
Tulcea. • Deci pentru forma
ția din orasul-Dort la Dunăre 
se anunță o primăvară fier
binte. Fierbinte si pentru că 
au apărut si probleme de lot. 
echipa, pierzînd prin transfer 
De Eftimescu (la C.S. Tirgovis- 
te). Mitracu (Unirea Alba Iu. 
lia) si Rotaru (C.F.R. Pașcani), 
în Plus, există si unele indis
ponibilități datorate acciden
tărilor mai vechi (Cuce.enco 
— fractură) sau mai no (Ba
dea, Iftodi, Iordache) • Iată 
numele celor 22 de jucători 
care alcătuiesc lotul Deltei : 
Dascălu, Petrescu — portari ; 
Rusu, Pirlogea, lusein. Căței. 
Zamfir, Dinescu, Hubați (pro
movat de la juniori) — fun
dași ; Grosu, Mascu, Iftodi, 
Nedelcu Alexandru (de la 
juniori), Mihailov (revenit de 
ia stagiul militar), Denuși 
(de la juniori) — mijlo
cași ; Iordache, Iamandi, Ba
dea, Saco, Cucerenco, Tă- 
nase (de la juniori) — 
înaintași • Cum se vede, 
acum se pune accentul oe... 
producția proprie. .Și pe în
chegarea unui spirit de echi
pă. de care Delta are atîta 
nevoie”, ne mărturisește ini
mosul om de sport Fi. Isnia- 
che — vicepreședintele sec
ției de fotbal. Meciurile de 
verificare (șapte la număr) 
arată, dincolo de rezultatele 
lor. că echipa tulceană se 
pregătește cu asiduita'e

T. STf IAN

lotului pentru sezonul 1983 au 
apărut (sau reapărut) Jucători- 
speranță cum sînt Strîmbei (23 
de ani — de la Steaua Tineret), 
Costea (19 ani. produs al pepi
nierei proprii). Bolea '20 de 
ani — de la Steaua ■ tineret). 
Berețki (19 ahi — revenit de 
la înfrățirea Oradea unde a 
jucat un timp). Cigan a fost 
transferat la F.C M. Brasov 
(schimbul cu Mandoca) la 
Brașov plecînd și Harsani (în
frățirea Oradea). • în retur, 
antrenorul principal Ștefan 
Coidum va fi asistat de Al. 
Muta, cel care are în respon
sabilitate si Centrul de copii ei 
juniori al clubului nrădean. 
Medicul echipei este Gh. Bon- 
hay. iar masor Gh. Hanga. • 
După perioada pregăti(oare de 
la Stîna de Vale și Oradea, se
ria meciurilor de verificare a 
cuprins întîlniri cu Politehnica 
Timișoara (2—2 și 0—3) „U"
Cluj-Napoca (1—2 și l—2). • 
Seria jocurilor de verificare 
continuă în aceste zile în Po
lonia. unde F.C. Bihor efectu
ează un turneu la invitația 
clubului Start Mielec lider și 
el în divizia secundă Turneul 
se va încheia la 3 martie. Zi
lele care mai rămîn pînă la 
„lăsarea steagului de start" al 
returului. 13 martie. ?înd for
mația antrenată de St. Coidum 
și Al. Muta se va prezenta la 
examenul din deplasare cu 
Victoria Cărei, vor fi utilizate 
pentru ultimele finisări

Eftimie IONESCU

competiție devin tot mai intere
sante, demonstrînd buna pregă
tire a unor echipe „mici". Sur
priza a constituit-o formația din 
campionatul de promoție a Ca
pitalei. Combinatul poligrafic 
București, care după ce a între
cut-o pe divizionara C ISCTP Ul- 
meni. acum a surclasat o altă 
echipă din eșalonul nr. 3: F.C.M. 
Dunăreană Giurgiu cu 3—0 * *0 —0). 
Alte rezultate: Visco fii — Elec
tra 4—2 (0—1). ISCIP Ulmeni — 
Petrolul Roata de Jos 2—1 '1— 0). 
Danubiana — I.M.G.B. 3—2 (0—0). 
în Cupa A S. Electroapar 3ta1“ 
care se desfășoară pe terenul cu 
zgură din Parcul sportiv „23 
August", au avut loc alte locuri: 
I.M.G.B. — MECON 2—2 (1—0).
Metalul — MECOS 2—1 (1—0) Vis- 
cofil — Electromagnetica 2—1 
(1—1), MECOS — T.C.M.E. 1—0 
(1—0). întrecerile continuă. (Nic. 
Tokacek-coresp.).
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J. O. de iarnă de la Calgary

BESTEMIANOVA BUKIN, AUR

RECORD MONDIAL
LA HALTERE

IN PROBA DE DANS IN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
CALGARY, 24 (Agerpres).

Concursul de PATINAJ AR
TISTIC din cadrul Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la Cal
gary și-a desemnat Învingă
torii în proba de dans, D-unul 
loc fiind ocupat de perechea so
vietică Natalia Bestemianova
— Andrei Bukin. Pe locurile 
următoare sau situat cuplu
rile Marina Klimova — Ser- 
ghei Ponomarenko (U.R.S.S.) 
si Tracy Wilson — Robert 
McCall (Canada'.

Proba de SĂRITURI CU 
SCHIURILE de la trambulina 
de 90 m s a încheiat cu vic
toria finlandezului Matti Ny- 
kaenen. cel care cistigase si în
trecerea de la trambulina de 
70 m. învingătorul a totalizat 
224 puncte (sărituri de 118,5 și 
107 ml, fiind urmat In clasa
mentul final de norvegianul 
Erik Johnsen — 207,9 puncte 
și iugoslavul Matjaz Debolak
— 207,7 puncte.

La BIATLCN, In proba de 
10 km primul a trecut linia 
de sosire Frank-Peter Kotsch 
(R. D. Germană) cu timpul de 
25:08.1. pe locurile următoare 
clasînou-se sportivii sovietici 
Valeri Medvedtev — 25:23.7 si 

Serghei Cepikov — 25:29,4.
Concursul de PATINAJ VI

TEZA a continuat cu proba 
feminină de 3 000 m ciștigată 
de sportiva olandeză Yvonne 
Van Gcnnip în 4:11.94, rezul
tat ce constituie un nou record

mondial. Pe locurile următoa
re s-au situat concurentele din 
R. D. Germană, Andrea Ehrig 
— 4:12,09 și Gabi Zange — 
4:16,92.

Proba de sărituri cu schlu- 
rile (pe echipe) pentru COM
BINATA NORDICA a revenit 
formației K. F. Germania — 
629,8 puncte, urmată de 
tria — 626.6 puncte și 
regia — 595,6 puncte.

Turneul de hochei pe _ 
ță a programat două partide 
pentru clasament. în meciul 
pentru locurile 9—10, repre
zentativa Austriei a Întrecut 
cu scorul de 3—2 (0—1, 3—1, 
0—0) formația Poloniei, iar în 
cel pentru locurile II—12. se
lecționata Franței a învins cu 
8—6 (după prelungiri și exe
cutarea loviturilor de penali
tate) echipa Norvegiei — la 
încheierea timpului regulamen
tar de joc scorul fusese egal : 
6—6.

Aus- 
Nor-

ghea-

Rezultate din sferturile de fi
nală ale cupelor europene.

C.C.E. Masculin: Wbrzeze Gda
nsk — Bldasoa (Spania) 19—19 
Wlkingur — - -
Moscova 
Sabac — 
Feminin: 
Vorwarts 
21 Cracovia Krakov 
banc Viena 21—22. Bayer 04 Le
verkusen — Radnickl Belgrad 
22—20, Spartakus Budapesta — 
USM Gagny (Franța) 32—23.

CUPA. CUPELOR. Masculin: 
Medvesclak Zagreb — S.C. Leip
zig 19—14. Banlk Karvina — At
letico Madrid 19—17. SKA Minsk 
_  Urăedd Porsgrunn (Norvegia) 
33—20, Holte IF (Danemarca) — 
Tv. Grosswaldstadt (RFG) 15—23. 
Feminin. SC Leipzig — Vasas 
Budapesta 24—18, Kuban Krasno
dar — Cassano Magnano (Italia) 
se joacă pe 26 sau 27 februarie. 
Liulin Sofia — Gjerpen IF Skien 
(Norvegia) 19—23, TV Ltltzelinden 
(RFG) — Vozdovac Belgrad 32—24.

CUPA I.H.F. Masculin: FC 
Barcelona — ASK VorwSrts 
Frankfurt pe Oder 26—21, St,

Reykjavik — TSKA 
19—24, Metaloplastlca 
Dukla Praga 25—22 
Spartak Kiev — ASK 
Frankfurt pe Oder 23— 

Hypo-

Omar St. Gallen — Filippos Ve- 
rias (Grecia) 22—18, USAM Ni- 
mes — Granitas Kaunas 22—22. 
Feminin: VfL Engelskirchen — 
TSC Berlin 20—21, VIF „Gh. Di
mitrov" Sofia — Buducnost Tito
grad 30—23, Belinka Ljubljana — 
Norstrand IF (Norvegia) 28—22.

SOFIA, 24 (Agerpres). în ul
tima zi a concursului de hal
tere de la Sofia, contînd pen 
tru ..Cupa Mondială", soo" ivul 

Aleksandr Varbanov a 
un nou record non- 
categoria 75 kg. tota
la cele două stiluri 

kg. La categoria 67.500

bulgar 
stabilit 
dial Ia 
lizînd 
582,500 
kg victoria a revenit lui Ște- 
fan Topurov (Bulgaria) — 
335 kg

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

MECIUL DE BARAJ PENTRU TITLUL

MONDIAL (f) LA ȘAH
MOSCOVA, 24 (Agerpres). Me

ciul de baraj dintre marile 
maestre sovietice Nana Ioseliani 
șl Elena Ahmîlovskaia a conti
nuat la Țhaltubo cu partida a 
doua, încheiată remiză. Scorul 
este de 1,5—0,3 puncte în favoa-

rea lui Ioseliani. întrecerea cu
prinde șase partide, cîștigătoarea 

.................................. ’de a 
mon- 
Mala

urmtod să obțină dreptul 
susține meciul pentru titlul 
dial cu actula campioană 
Ciburdanidze.

J DIN NOU „NU" POLITICII DE APARTHEID
«• în primele luni ale anu-
■ ■ lui trecut, pe adresa Con-
■ ‘ federației Africane de Fot- 
.. bal (organism similar UEFA),
- • sosea o cerere bizară din 
’ ’ partea Ligii Profesioniste a 
2 Fotbalului din Africa de 
-■ Sud. prin care se solicita 
’ ■ reluarea contactelor sporti- 
’ ve ale fotbalului din țara 
«. apartheid-ului cu celelalte 
•■ grupări fotbalistice din ță-

rile
«> gru". 
-> adusă 
" • cunoștința Comite- 

tuiui olimpic non-
.. rasial sud-african, 
’■ cu sîdiul la Lon- 

dra tun fel de „ochi
«’ mereu deschis", veghind la
- • întreruperea oricărui con- 

; tact, de orice gen, ai spor-
tuiui sud-african cu spor-

• ■ tivi din alte țări), a fost 
’ ’ urgent calificată drept o 
“; „nouă manevră a Înseși or- 
.. ganelor esențialmente se-
■ ■ gregaționiste din Africa de

Sud de, a arunca praf în 
., ochii opiniei publice inter-
• > naționale". Mai precis des-
■ • pre ce este vorba ?
« ’ După cum se știe, în 1976 
.. FIFA a exclus din rîndul 
’ • membrilrr săi federația de 
' ’ resort din Africa de Sud, 
.. motivele fiind, bineînțeles,
- • cele atît de cunoscute. Cum

exemplul forului fotbalistic 
2 mondial a fost urmat și de 
-■ alte organisme diriguitoare 
" ’ ale altor sporturi, izolarea

„continentului ne- 
încercarea.

imediat la ______
Contrapunct

performanței sportive sud- 
africane a devenit,' de a- 
tunci Încoace, un fapt real. 
Și pentru „a rupe" cu pro
priul său trecut rasial, fo
rurile (nu numai sportive) 
din această țară au proce
dat la Înființarea unui nou 
organism al sportului. Sport 
Confederation of South A- 
frica, instituție care n-ar 
mai avea, pasă-mi-te, nici 
o legătură cu practicile ra

siste ale guvernu
lui sud-african, de 
care s-ar fi deso
lidarizat „în mod 
public", dacă e să 
dăm crezare u- 
de „profesiune de 

publicității
nui soi 
credință" dată 
la vremea potrivită. Numai ț 
că realitatea de pe arenele *;  
sportive din Africa de Sud .. 
nu s-a schimbat cu nimic, - > 
practicile segregaționiste ră- ' ■ 
mtnlnd mai departe tn via- ' ’ 
ța sportivă a celei mai ■ ■ 
sudice țări africane. Semă- ■ • 
r ' d leit cu povestea lupu- '' 
lui care-și schimbă părul, .. 
năravul răminînd același, ■ ■ 
noua încercare de a face ; ’ 
„ochi dulci" a organului .. 
fotbalistic nou înființat a ■ • 
primit recent, ca răspuns un '’ 
,nu“ care continuă, normal, ” 
răspunsul tuturor sportivi- .. 
lor din lume Ia o politică • ’ 
anacronică ce dăinuie în !' 
plin secol XX.

Radu TIMOFTE

♦ ♦ ♦ ♦»»♦♦♦♦♦♦+♦♦»♦♦ » ♦ ♦■♦♦♦♦♦♦♦st

LA LOTUL DE GIMNASTICA RITMICA
(i 'mare din pag 1)

mezina echipei — tot la Var
na — Adriana Stoenescu la 
măciuci (locul 5) la ortmul ei 
C.M. Deși sportivele noastre 
nu au atins înalta notă de 
virtuozitate a brimelor clasate 
la C.M.. ele au orodus o fru
moasă impresie generală, lă- 
sînd să li întrevadă mari re
surse de progres in viitor.

Acum, la început de <n com- 
petitional și rfnd .europene
le" din Finlanda se apropie, 
angajarea totală tn pregătire 
a gimnastelor ni ie oare întru 
totul exnlicabllă.

•Am început mal bine anul 
aceasta, ne mărturisește an- 
trenoarea Sabina Macnvel. 
Pregătirea fizică generală an» 
efectuat-o la munte In condi
ții bune. Fetele au făcut an
trenament tn aer liber, s-au 
fortificat pentru lucrul în sa
lă. Am schimbat compozițiile 
— așa cum v-a șpns profe
soara Motet. Acestea »tnt. s- 
cum, mult mai variate și ea

tematică, si ca dinamică. Fap
tul că avem și coregraf — 
in persoana Marianei Ștelă- 
nescu — care se ocupă de ți
nută, de expresia mișcării, de 
pregătirea estetică a gimnas
telor. ajută Ia ridicarea ni
velului pregătirii tehnice. Mai 
avem, desigur, și orobleme de 
rezolvat, între care forța In 
picioare, care se obține numai 
prin lucru intens, astfel in
cit la concurs sportivele să 
fie preocupate doar de partea 
artistică. Pentru că. să nu ui
tăm, fetele trebuie să evolue
ze permanent cu zîmbelul pe buze...",

... Pe aoeste fete tinere și 
Îndrăznețe le carac»e-izează 
entuziasmul. pasiunea, mun
ca neobosită, dorința ie au- 
todepășire ele știind foarte 
bine că numai astfel oot fi 
Înlăturate unele din -a-izele 
cădeau determinat nelmn'!''1"’ 
In anii trecuti. Numai astfel 
pot fi realizate -ezultatele 
dorite In competițiile viitoa
re și. mai ales, la Campiona
tele Europene de la Helsinki.

MADRID, 24 (Agerpres). 
neul internațional de șah 
Linares (Spania) va reuni 
concurenți între care iugoslavul 
Liubojevici. islandezul Hjartar- 
son. olandezul Timman, sovieti
cul Beliavskl. La acest turneu 
masculin va participa ca invita
tă și campioana mondială Maia 
Ciburdanidze (URSS).

Tur
le la 

I 12

ATLETISM • Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Praga, ce
hoslovacul Remlgius Machu-a a 
cîștigat proba de aruncarea gre
utății, cu performanța de 21.19 m, 
• tn concursul de sală de la 
Moscova, Serghei Bubka a ter
minat învingător în proba de să
ritură cu prăjina, cu 5,86 m, iar 
Tatiana Lisovskaia s-a situat oe 
primul loc la aruncarea greută
ții cu 21,60 m. Alte rezultate: 
masculin: 200 m: Oleg Fatun — 
21,11; trfplusalt: Vladimir Ino- 
zențev — 17,29 m: feminin: "00 m: 
Tatiana Papllina — 22.84: 1 500 m: 
Liubov Krem'eva — 4:t3,08; sări
tură în înălțime: Olga Turclak 
— 1.94 m.

BADMINTON • Concursul de 
la Bruxelles a fost cîștigat de 
sportivul danez Morten Frost, 
învingător cu 15—10, 15—9 m fi
nala disputată în compania coe
chipierului său Jan Fredriksen, 
tn finala probe! feminine. Chris
tine Magnusson (Suedia) a " 
pus cu 11—12, 11—4, 11—4 de 
len Troke (Anglia).

CICLISM • Turul Cubei 
continuat cu etapa a opta, 
tigată de rutierul cubanez Noel 
de la Cruz, înregistrat pe dis
tanța de 154 km cu timpul de 
4h 03:35. In urma acestei victorii, 
Cruz a trecut pe primul toc tn 
clasamentul general, fiind urmat 
de coechipierul său Alonso — la 
16 s. și Olaf Jentzsch (R.D. Ger
mană) — la 59 s.

MOTO • Intre 11 șl 13 martie 
se va desfășura la Havana un 
concurs de motocicllsm. la care 
și-au confirmat participarea 
sportivi din U.R.S.S.. Brazilia.

Cehoslovacia, Mexic, R.D. 
mană. Cuba și alte țări.

NATAȚIE • Cu prilejul 
cursului de natațle de la 
cova Dimitri Volov a

Ger-

con- 
Mos- 

____  _______ ____  _ stabilit 
un nou record unional tn oroba 
de 100 m bras, cu timpul de

dls- 
He-

a
clș-

1:02,40.
SCHI _ ______

programat la Les Crosets (Elve
ția) o probă masculină de sla
lom special, In care victoria a 
revenit italianului Marco Tonaz- 
zi. cronometrat în două manșe 
cu timpul de 1:35,35.

SURF • Campionatul Mondial 
desfășurat la San Juan (Porto 
Rico) a fost cîștigat de sporti
vul brazilian Fabio Goubreia, 
urmat de australianul Darren 
Mages și un alt concurent brazi
lian. Rodrigo Rozendo. Pe echi
pe locul întîi a revenit formației 
Australiei, urmată de S.U A„ 
Brazilia Hawaii Franța etc.

TENIS • In primul tur al 
turneului de la Philadelphia ju
cătorul australian Wally Masur 
l-a eliminat cu 6—4. 6—2 pe me
xicanul Jorge Lozano, suelezul 
Peter Lundgren l-a întrecut cu 
6—4, 1—6. 6—3 pe americanul
Ddrrick Rostagno. iar Marty Da
vis (SUA) a cîștigat cu 7—5 6—9 
partida cu coechipierul său Greg 
Holmes. • Primele partide la 
Fairfax: Barbara Potter :SUA) 
— Natalia Bîltova (URSS) 6—4, 
6—1; Natalia Zvereva (URSS1 — 
Lisa Bonder (SUA) 6—4. 7—6;
Helena Sukova (Cehoslovacia! — 
Katherine Keil (SUA) 6—1 6—0;
Sylvia Hanika (RF Germanic — 
Stephanie Rehe (SUA) 6—3. 4—6. 
6—1.

,Cupa Europei'

Tur dc orizont în campionatele naționale

spania: BARCELONA, SCHUSTER Șl „URAGANUL**  GIL
Dacă, din curiozitate, ați arun

cat. mai intii, o privire asupra 
clasamentului la zi ați șl aflat 
marea surpriză a sezonului : F.C. 
Barcelona pe locul 11, la 17 ouncte 
de lider 1 Nu ne aducem aminte 
ca in ultimii 20 de ani clubul 
catalan să re mal fl situat atlt 
de departe de pozițiile fruntașe. 
„Actuala conducere este un mo
del de incapacitate", declară cu 
amărăciune internaționalul Vic
tor, căpitanul formației. Primul 
vizat era chiar Jose Luis Nunez, 
președintele clubului, tn cei nouă 
ani de clnd conduce destinele 
F.C.-ului, Nunez a schimbat nu 
mal puțin de nouă antrenori. 
Dec sezonul și antrenorul 1 Și 
au fost cu toți! niște nume ■

tn partida cu Mallorca, Rabah 
Madjer, intrat spre final. a 
atins o singură dată balonul și 
atunci a înscris golul victoriei 

formației sale. Valencia...

BILARDO : „RÂMIN ADEPTUL 
JOCULUI OFENSIV"

BUENOS AIRES, 24 (Agerpres). 
— într-un interviu acordat Agen
ției Prensa Latina, antrenorul 
echipei Argentinei, dr» Carios 
Bilardo. a declarat că pregătirile 
pentru „mondialele" din anul 1990 
se desfășoară după un plan mi
nuțios alcătuit de conducerea 
federației.

Referindu-se la situația actu 
ală din soccerul mondiali Bilar
do a arătat că în materie de 
fotbal, în momentul de față oate 
țările sînt în Droeres. Tehnicie
nii șl jucătorii sînt la curent cu 
ultimele noutăti tehnlco-taetice.

•OTBAL 
■mendwne

Herrera, Menotti, Kubala, Lattek. 
Venables etc. Cit despre jucătorii 
rulați, cu greu se poate ține o 
contabilitate. • Submediocrul se
zon al echipei nu a putut fi sal
vat nici de excelentele prestații 
ale lui Schuster, ostradzatul de 
după finala de la Sevilla, care 
acum ocupă uin loc fruntaș în 
topul jucătorilor alcătuit de co
tidianul madrilen AS • Apropo 
de Schuster, tn Iunie, o dată ou 
expirarea contractului, interna
ționalul vest-german nu va mai 
rămîne nici măcar o oră la Bar
celona. Viitorul său destin nu 
este, acum, cunoscut, dar potri
vit declarațiilor sale (...„dacă aș 
face public numele clubului pen
tru care am semnat aș avea ne
voie de o ...escortă de poHtlsti") 
mulțl sînt înclinați să creadă că 
noua destinație a lut Schuster va 
ft... Real Madrid. Clubul din ca
pitala . Spanie! neagă, însă, orice 
contact • Alături de Schuster, 
o altă figură pitorească și-a fă
cut apariția în fotbalul iberic. 
Este vorba de Jesus Gll, pre
ședintele lui Atletico Madrid. „El 
huracan Gll" (uraganul Gll). In
trarea sa în scenă, vara trecută, 
ă fost cit se poate de spectacu
loasă. Futre, Marcos. Goicoechea, 
L. Uf arte, Eusebio șl Menotti au 
semnat pentru Atletico. Dar. a- 
preclind că, pentru unii, această 
primă lovitură de teatru ar putea 
treci neobservată șeilor Gil a 
tntraț apoi In conflict cu mass
media cu federația (șl nu numai 
cu cea de fotbal, ci șl cu cea de 
handbal. Atletico dlopunînd de o 
puternică echipă la Jocul in 7), 
cp diferite cluburi, la loc de vază 
pe acest vast front de luptă a- 
flîndu-se. cum bănuiți probabil, 
eterna rivală locală Real * Pen
tru zarva pe care a făcut-o în 
Jurul său. Gll a ciștigat duelul 
cu Real. Pe gazon Insă lucrurile 
au stat altfel. Și este puțin pro
babil ca ele să se mai schimbe 
pînă la căderea cortină avînd 
In vedere avansul considerabil 
luat de echipa Iul Butragueno. 
Aceasta șl-a văzut liniștită de

drum, zdrobindu-șl uneori adver
sarii cu scoruri mai puțin obiș
nuite în peninsulă : 7—0 cu Giton, 

7—1 (în deplasare!) cu Zarago
za. Și să nu trecem cu vederea 
faptul că tn toamnă medicii for
mație! au avut serios de lucru, 
cu Maceda (Inactiv de aproape

1. REAL M. 24 19 2 3 63-16 40
2 Atletico M. 24 15 S 4 45-19 35
3. Real Soc. 23 ÎS 3 5 41-18 33
4. Athletic B. 24 12 7 5 36->6 31
S. Valladolid 24 10 7 7 21-21 27
6. Celta 24 10 6 8 30-75 26
7. Sevilla 24 10 5 9 24-29 25
8. Catddz 29 9 6 9 27-34 24
9. Zaragoza 23 7 9 7 35-32 23

10. Osasuna 24 9 5 10 22-23 23
11. Barcelona 24 9 5 10 32-33 23
12 Sporting 24 9 5 10 26-33 23
13. Valencia 24 8 6 10 27-34 23
14. Espafiol 24 8 4 12 28-35 20
13. MaLlorca 24 7 5 12 28-40 10
1«. Betis 24 7 4 13 26-3*.. 18
17 Murcia 24 7 4 13 23-30 18
18 Las Palmas 24 7 4 13 28-43 18
19. Logrones 24 6 6 12 lC-34 18
20. Sabadell 24 3 6 13 15-38 12

20 de luni) Gallego. Camacho șl 
Valdano (recent acesta a obținut 
cetățenie spaniolă, dar nu poate 
fi înscris ca jucător autohton) 
• Nu putem încheia fără a em- 
nala frumoasa prestație a Realu
lui Sociedad o echlpă-vedclă 
fără... vedete (singurele nume 
sînt Arconada, Zamora și Baque- 
ro). Mulțumită de munca demisă 
de galezul John Toshack, condu
cerea clubului nu știe cum să-l 
convingă pe antrenor să-și pre
lungească contractul cu încă .. 6 
ani. deși cel actual nu a expi
rat. Greu de întrezărit însă vi
itorul lui Toshack. mal al * că 
acum, după răsunătorul 4—o oe 
„Santiago Bernabeu". interesat 
pare fl și... Jose Luts Nunaz.

Mihai CIUCA

datorită vizionării pe viu sau pe 
micul ecran, prin Intermediul 
videocasetei. a celor mai impor
tante jocuri internaționale. Prac
tic nu mai există secrete.

„în ce mă privește, a spus Bl- 
lardo, rămîn adeptul jocu’ui o- 
fensiv pentru că cine „lovește*  
primul cîștigă. Dar, în fotbal, 
pînă la urmă, totul depinde de 
jucătorii pe care îi ai. Fără ju
cători buni nu există tennîcă, 
iar fără tehnică nu se pot uplica 
ideile tactice", a conchis Bilardo

TURNEE INTERNAȚIONALE
• în al doilea meci pe ’sre ti 

întreprinde în Egipt, selecționa
ta olimpică a U.R.S.S. a întilnU.

la Cairo, reprezentativa țărti-gaz- 
dă. obținînd victoria cu 2—t 
(1-1).
• într-un meci amical, echi

pa Empoli a învins pe teren pro
priu. cu 2—1 (0—0) pe F.C. Tirol.
• Echipa Sturm Graz. aflată 

în turneu in iugoslavia, a jucat 
cu formația Sibenik. Partida s-a 
încheiat la egalitate: 0—0.
• La Mar del Plata (Argenti

na) echipa columbianft „Ameri
ca*  din Caii a învins cu 2—1 
(1—1) pe Pena rol Montevideo
• Echipele de fotbal Admira 

Wacker (Austria) șl OFK Bel
grad aflate în Cipru au susți
nut la Larnaca un meci amical. 
Fotbaliștii iugoslavi au obținut 
victoria cu 2—1 (0—1).
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