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FINALE NAȚIONALE LA SPORTURI DE IARNĂ
TINERII SCHIORI AU ARAT AT FRUMOASE CALITĂȚI

PREDEAL, 25 (prin telefon). 
Ninge intens în frumoasa noas
tră stațiune, ceea ce l-a făcut 
pe secretarul adjunct al fede
rației de schi. Alexandru Vag
ner, să spună : „Binevenită a- 
ceastă zăpadă, de caro era ab
solută nevoie pentru buna des
fășurare a Balcaniadei de schi, 
pe care o organizăm la noi în

SURPRIZELE AU SPORIT INTERESUL
ÎNTRECERILOR DE SANIE

TOPLIȚA, 25 (prin telefon). 
Pe pîrtia naturală din comu
na harghiteană Sărmaș s-au 
desfășurat, timp de ctteva zile, 
Campionatele Naționale de sa
nie ale juniorilor și seniorilor. 
Condițiile optime de concurs 
au permis realizarea unor 
timpi buni (1. Apostol a ame
liorat de patru ori recordul 
pistei, aducîndu-1 la 33,40 sec.), 
iar răsturnările de situații, de 
la o manșă la alta, au ținut 
trează în permanență atenția 
spectatorilor. La junioare mici, 
sinăianca Corina Terecoasă 
conducea Confortabil după două 
manșe, îndreptîndu-se spre o 
victorie clară. Dar, ■ în a treia 
coboirîre. greșind pe vira
jul 8, ea s-a răsturnat, 
realizînd în final un timp care 
nu i-a permis clasarea în pri
mele șase locuri care, automat, 
dau drept de participare la 
următoarele concursuri de ni
vel republican. Astfel, o spor
tivă talentată s-a văzut, pusă 
în imposibilitate de a-și 
para în continuare șansele la 
campionatele de junioare I și 
Senioare (unde, participînd în 
afară de concurs, a reușit să 
o învingă pe noua carqpioană)

a-

Pe agenda actualității plenarele organizațiilor sportive

LA BOTOȘANI, IMPULSURI PENTRU UN VIITOR SALT DL CALITATE
Județul Botoșani nu a fost 

și nici nu este (încă) ceea ce 
numim o „forță sportivă" pa 
harta țării. Deși elementul u- 
man — se spune — e dotat 
excepțional pentru snort prin 
calități native. O realitata de 
necontestat, prezentă la tot 
pasul, și care se cheamă San
da _ Toma, Adriana Chelariu, 
Doina Melinte, Florică Mura- 
riu, Pompiliu Borș, Gică Liliac, 
Iulian Carpen, pentru a da 
doar cîteva nume dintre cele 
mai _ prestigioase ale sportului 
românesc. E drept, consacrarea 
au cunoscut-o pe alte melea
guri, pentru că la Botoșani lip
seau dintotdeauna condițiile 
materiale (strict necesare) ce
rute de marea performanță 
sportivă. Era însă firesc ca. 
în atmosfera avîntului impe
tuos al construcției socialismu
lui în întreaga țară, lucrurile 
să se schimbe în bine. Am 
simțit realmente cum botoșe- 
nenii, toți factorii cu atribuții 
în dezvoltarea mișcării de e- 
ducație fizică și sport sînt azi 
ferm angajați în remedierea 
situației, hotărîți fiind să 

«pună capăt trecutelor rămînerl
.în urmă, să anuleze un han
dicap care, prelungit la infi
nit, devenea supărător. Nu e 
vorba aici doar de schimbarea 
unei atmosfere de un entu
ziasm fără acoperire, ci de o 
adevărată cotitură, de adopta
rea unei noi atitudini față de 
sport. Fapte concrete tind a 
scoate, în curînd. sportul bo- 
toșenean din (prea lungul) a- 
nonimat, a-i da o nouă față, 
demnă de marii campioni care 
au purces din ținuturile Tării 
de Sus a Moldovei.

..Se creează acum condiții ce
lor care învață „abc“-ul spor
tului la Botoșani ca ei să-șl 
continue aici activitatea pînă 
Ia nivelul înaltei performanțe. 
Noul comnlex șnort’v sî do a- 
grement de la Stadionul 1 Mai,
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tară între 12—13 martie, și 
intenționăm să oferim condiții 
de Întrecere dintre cele mai 
bune**.

Campionatele Naționale de 
schi fond au continuat pe tra
seele din Valea Rîșnoavei, cu 
disputarea curselor de 20 ki
lometri pentru juniori II și de 
10 kilometri pentru juniori III.

din cauza unor bizare și con
testate clauze de .regulament. 
Emoționată de șansa ce 1 s-a 
oferit de a deveni campioa
nă. Dumitrita Popovicî a..; 
greșit și ea în virajul 6, pler- 
zîn-d sutimi de secundă pre

țioase. Mai constantă, localnica 
Eniko Biro, clasată a treia 
după două coborîri, a devenit 
campioană.

Juniorii I șl seniorii au 
concurat împreună, întocmin- 
du-se însă clasamente separa
te. Șl aici — surprize. După ce 
realizase la antrenamentele o- 
ficiale două noi recorduri ale 
pîrtiei, Ion Apostol s-a răstur
nat în manșa I și a realizat 
un timp slab, ieșind (deși a 
realizat ulterior aite două re
corduri) din cursa pentru titlu. 
Situație identică șl pentru 
bucureșteanul Silviu Ganea, o- 
cupantul locului secund după 
două manșe, dar care, răstur- 
nîndu-se în manșa a treia, nu 
s-a mai clasat în final, între 
primii șase. De o constanță re
marcabilă, mobilizîndu-se e-

Horațiu SIMA

(Continuare in pag. 2-3)

care va fi dat integral în fo
losință pînă în luna aprilie 
(cu teren de fotbal și pistă de 
atletism, cu o frumoasă sală 
de lupte, o sală de box, una 
de scrimă, alta de volei și 
tenis, precum și o sală de 

’ atletism), va suplini, fără doar 
și poate, un mare gol" — ne 
spun Gheorghe Ivan, pre
ședintele C.J.E.F.S. Boto
șani. si secretarul Gh. Cioacă. 
Dacă ne gîndim și la perspec
tiva reală a viitoarei Săli a- 
conerite (cu mini-hotel), ne dăm 
lesne seama că sportului i se 
deschid la Botoșani perspective 
mănoase...

tn acest context (de opti
mism) se poate, vorbi de pe 
acum de o importantă creș
tere a impulsurilor sportive. 
Să le punctșm. • LUPTE gre- 
co-romane. Secție de nivel in
ternațional la Clubul Sportiv 
(președinte: George! Cristes-
cu ; vicepreședinte : fostul cam
pion Mihai Drescanu). cu posi
bilitatea (apropiată) de a de
veni,.. olimpică. Antrenorul

ți avut
Antal
Sfet-

întrecerea a fost interesantă, 
chiar pasionantă, tinerii com
petitori de la ambele catego
rii de vîrstă făcînd multă ri
sipă de energie pentru o cla
sare cit mai onorabilă.

Proba de 20 kilometri 
protagoniști pe Bella 
(CSS Gheorgheni) Ioan ___
co (CSȘ Ramira Baia Sprie) 
și Alexandru Conț (CSȘ Bis
trița). Cei trei s-au angajat 
încă după primii kilometri ai 
traseului într-o aprigă dispută 
cu cronometrul. A cîștigat — 
devenind astfel campion al ță
rii — Bella Antal, care a do
vedit frumoase calități și a 
demonstrat că munca depusă 
de prof. Bella Gyulai la CSȘ 
Gheorgheni este de calitate, 
un alt elev al său cucerind 
un meritat Ioc III în proba de 
10 kilometri. Cursa juniorilor 
III pe distanța de 10 kilometri 
a revenit tînărului si talenta
tului schior Constantin Diaco-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

în vederea meciului de miercuri, cu Glasgow Rangers

UN UTIL TURNEU DE PREGĂTIRE AL ECHIPEI CAMPIOANE
După cum se știe, echipa 

noastră campioană la fotbal. 
Steaua, a efectuat — in cadrul 
programului său de pregătire 
pentru meciul de miercuri, cu 
Glasgow Rangers. în jferturile 
de finală ale 
turneu în Italia. ... ______
13—24 februarie. în cursul di
mineții de ieri, după reîntoar
cerea echipei la București, am

C.C.E. — un
în perioada

Petre Glicțău (ajutat de Ion
Asafteî, încă luptător activ, 54 
kg, el însuși un internațional 
cunoscut) ne recomandă cîțiva 
dintre elevii săi cei mai do
tați : Cristian Mreană (cam
pion național de juniori 1987, 
cat. 74 kg), Cătălin Timofte, 
Radu Turcuntan, Cătălin Ghcor- 
ghiciuc, toți componențl ai lo
tului național de-juniori, care 
au dus formația botosăneană 
pe locurile 7—8 în turneul fi- 

. nai pe echipe — 1987. • BAS
CHETUL (fete) participă la cam
pionatele divizionare pe două 
fronturi : Divizia B (al treilea 
an consecutiv) și Divizia șco
lară. Aici există o bună co
laborare între echipa „mare", 
tutelată de întreprinderea „E- 
lectrocontact", alcătuită din 
fostele junioare, de talent 
(Delia Cuzic, Lăcrămioara Vi- 
telaru etc.), si elevei» de azi 
care continuă tradiția sub cu-

Dimitrie CALUMACHI

(Continuare in pag. 2-3)

acestor 
de mu

Nu sa poate exprima In cu
vinte bucuria pe care au trăit-o 
copiii șl școlarii din orașul tn
torsura Buzăului șl din așeză
rile rurale învecinate (Brădet. 
Barcani, Sita Buzăului etc.), cînd 
au auzit că reprezentanții 
s-au aflat și tn acest 
an pe podiumul ,.Cu
pei Pionierul" la spor
turile de iarnă, 
unde 1 Tocmai la 
nalele pe țară de 
Vatra Dornei !...

Performerul nr. 
mult îndrăgite competiții 
să a fost un pionier din pito
rescul oraș covăsnean, ~ 
Radu, " 
celei 
sate... 
locul 
13—14 
pe prima treaptă a podiumului, 
în 1986, iar de două ori — tn 
19S5 și în 1987 — fusese pe locul 
secund. Deci, o comportare mai 
rar tntîlnită la nivelul celor mat 
tineri sportivi (Cosmln este elev 
în clasa a S-a la Școala nr. 1 
din tntorsura Buzăului), care a- 
testă calități remarcabile. Curaj,

litate

Cosmln 
de patru ori finalist al 

mai mari întreceri adre- 
celor mai mici schiori : 

I la alpine, la categoria 
ani, după ce mai urcase

(Continuare în pag. 2—3)

La Sînnlcolaul Mare (Județul Timiș) a fost inaugurată, zilele 
trecute, una dintre cele mai frumoase șl mal moderne «rene de 
popice (cu 4 piste), prilej cu care a fost organizat și un turneu cu 
participarea cîtorva dintre cele mai bune formații feminine, di
vizionare A, aparținînd asociațiilor și cluburilor Voința, (Citiți, in 

pag. 2—3. amănunte despre returul Diviziei A...).
Foto S Gabriel MIRON

solicitat președintelui 
de fotbal a clubului 
Constantin Dănilcșcn. ___
si antrenorului Anghel Iordă- 
nescu amănunte în legătură cu 
acest turneu. Iată. în sinteză, 
relatările celor doi interlocu
tori. pe care ne grăbim să le 
aducem si la cunoștința citi
torilor noștri din întreaga tară, 
interesați, desigur — după cum 
ne-am dat seama din numeioa- 
sele telefoane primite în aceas
tă perioadă la redacție — 
de evoluția mai în detaliu a 
campioanei în acest important 
turneu.

Perfectat în scop de pregă
tire si de verificare a ooțentiaiu- 
lui de .ioc în perspectiva apro
piatei confruntări cu, campioa
na Scoției, turneul s-a dovedit 
foarte util. în cea mai ' mare 
parte a perioadei de ședere in 
Italia. Steaua s-a aflat la Fo-

secției 
militar, 
precum

In meci restanta din Divizia A la handbal masculin

cu atîta poftă de Joc, 
atîta siguranță, ca în meciul 
joi seara cu Știința Bacău, 

care a dispus cu 37—17 (19—7). 
acest fericit context, atacurile 
contraatacurile fulgerătoare,

BAIA MARE, 25 (prin telefon). 
Demult nu i-am văzut pe hand- 
baliștii de la H. C. lvilnaur Bala 
Mare (să fie oare o fericită 
avanpremieră a... calificării de 
duminică în semifinalele Cupei 
I.H.F. ?) evoluînd cu atîta dezin
voltură, 
cu 
de 
de 
In 
Și 
mingea plecînd fie de Ia portarul 
Mircea Petran (excelent, el apă- 
rftid și două aruncări de la 7m), 
apoi de la colegul său Nicolae 
Neșovlci (în repriza secundă), șl 
el în formă bună, sau de la Mări
cel Voinea, s-au transformat în 

forță și tndemînare îndeosebi.
Bucuria copiilor și școlarilor 

din orașul sus-amintit au trăit-o 
la fel de intens și părinții lui 
Cosmln, oameni al muncii la în
treprinderea forestieră din loctt- 

profesorul de educație 
fizică Alexandru Ren- 
ga, de la Casa pio
nierilor și șoimilor pa
triei; de fapt, cel care 
i-a fost călăuză in 
sport st in schi. Ini- 
ptrtlile din tntorsura 
apoi tn taberele, plo- - - - (12oaBuzăului, 

nierilor de la Comandău 
de metri), acolo unde copiii din 
Covasna au la dispoziție. prin 
grija Consiliului județean al or
ganizației pionierilor, condiții ad
mirabile pentru a deprinde spor
turile ternii, șt, cîteodată, și la 
Poiana Brașov, pe plrtli consa
crate la nivelul seniorilor.

Succesul lui Cosmln n-a fost 
Insă singurul înregistrat de copiii 
Covasnei, la Vatra Dornei. Alți

Tiberiu STAMA

lonica. o localitate situată De 
coasta vestică a Italiei, la 260 
km nord de Roma acolo unde 
s-a pregătit si in anii prece
dent!. înaintea primăverii trium
fale din 1986. cînd a cucerit 
Cupa Campionilor Europeni, ca 
si a finalei „Supercupei" cu 
Dinamo Kiev.

Primele zile 
. fost afectate 

(cite două oe 
ioc. cu Fiorentina, s-a dispu
tat miercuri 17 februarie m 
nocturnă. Deși rezultatul obți
nut (1—1) a fost apreciat ca 
remarcabil, evoluția de ansam
blu a echipei noastre s-a si
tuat. după opinia antrenorului 
Iordănescu oarecum «ub as-

ale turneului au 
antrenamentelor 
zi) Cei dint’i

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare tn pag. 2-3)

HeDerup Copen- 
întîlnlrea cu ști- 

demonrtrat aceas- 
Voinea 10 (2 din 7 
Porumb 6, Cova- 

Stamate 3, 
2, coman 2 pentru în- 

respectlv Vlad 6, 
5, Bondar 3, Chirilă 2 
1.

goluri. Astfel că Mlnaur a co-ndus 
cu 9—3 (mln. 13), 13—4 (min. 21), 
18—6 (min. 29), iar. către sftrși- 
tu.I meciului, cu... 30—11.

Spectatorii, care au um
plut pini la refuz tribunele să
lii „Dacia", s-au convins că Mlna
ur. cînd. este... Minaur, poate să 

treacă șl de o formație reduta
bilă cum este 
haga. Oricum, 
ința Bacău a 
ta. Marcatori: 
m). Marta 6. 
ciu 5, Andronic 3. 
Rădulescu 
vingători, 
Gherhard 
și Beșică

Ion GAVRILESCU

SCHIUL 
ÎN PLINA 

ACTUALITATE
în aceste zile, cu zăpadă, 
la Soveja. județul Vrancea, 
continuă să se organizeze 
întreceri specifice sezonului, 
care se bucură întotdeauna 
de participarea a numeroși 
tineri focșeneni tn imagine, 
o secvență de la o competi
ție desfășurată la finele 

săptămînii trecute
Foto l 

Liviu AXENTE. corcso.



BIN ViaTASPORTIVAflSATELOR
FESTIVALUL DE IARNĂ AL TINERILOR 

DIN COMUNELE BRĂILENE

MÎiHE SE REIA DIVIZIA A DE

A intrat în tradiție inițiati
va Comitetului județean Brăi
la ai U.T.C. ca, în perioada 
de iqrnă să organizeze în co
laborare cu C.J.E.F.S. și 
Inspectoratul școlar județean, 
Festivalul sportiv al tinerilor 
de la sate. întrecerile acestui 
festival, ajuns la a V-a edi
ție, încep în luna decembrie, 
cu etapa pe comună și pe a- 
sociații sportive școiare, în 
ianuarie și februarie fiind pro
gramate etapa la nivel de 
C.U.A.S.C. și cea județeană.

La recenta ediție, pe bazele 
sportive din județ, s-au între
cut, de-a lungul etapelor men
ționate. peste 5 000 de tineri și 
tinere în probe atletice (m+f), 
handbal (f), șah și tenis de 
masă (categoriile 14—19 ani și 
pînă la 30 de ani). înainte de 
toate, trebuie remarcată buna 
participare la aceste competi
ții a tineretului sportiv din 
C.U.A.S.C.-urile Dudești. Mă
xineni, însurăței, Gropeni, Ci- 
reșu și Romanu.

Etapa județeană, desfășurată 
în două zile, la Brăila, a reu
nit pe „finalisti" în Sala Po
livalentă. în Sala Sporturilor 

și la Clubul tineretului, prile
juind frumoase dispute.

Să amintim și cîștigătorii a- 
cestui festival sportiv... La 
handbal, primele trei clasate 
au fost echipele de fete din 
C.U.A.S.C.-urile Dudești, în
surăței și Făurei. La șah, cei 
mai buni, pe categorii, s-au

PLENARELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
(Urmare din pag I)

lorile Clubului Sportiv Școlar. 
Antrenorii Mircea Vaiser șl 
Kemns Spînu sînt pe cit de 
optimiști, pe atît de realiști: 
„de-am avea o sală corespun
zătoare...** • RUGBY. Divi
zionara B (locul 3 în seria mol
doveana) ființează tot pe lîngă 
întreprinderea „Electrocontaet" 
(Sufletul sportului din puter
nica unitate economică a mu
nicipiului Botoșani, ing. Con
stantin Huțu, vicepreședintele 
asociației sportive și, nu în 
mai mică măsură, însuși di
rectorul. ing. Mihai Emil Ale
xa). Antrenorul Ionel Tăcu și 
adjunctul său Dionisie Golin- 
schi (nu poate lipsi din a- 
ceastă echipă de sprijinitori ai 
balonului oval nici mentorul

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 19 FEBRUARIE : cat. 1 S 
1 variantă 100% — autoturism
Dacia 1300 șl 3 variante 25% a 
17.500 lei ; cat. 2 : 1 variantă
100% a 13.874 lei și 24 variante 
25% a 3.468 lei ; cat. 3 : 36,25 va
riante a 2.679 lei ; cat. 4 : 31,50 
variante a 3.083 lei ; cat. 5 : 185 
variante a 525 lei ; cat. 6 : 365,75 
variante a 266 lei ; cat. X : 
2.103,75 variante a 100 lei. Report 
la categoria 1 : 57.474 lei. Auto
turismul „Dacia 1300“ a revenit 
participantului Scarlat Petre din 
București.
• Axat în întregime pe me

ciuri din prima divizie a cam
pionatului italian de fotbal, CON
CURSUL PRONOSPORT de dumi
nică, 28 februarie, constituie un 
nou prilej de frumoase satisfac
ții, înaintea concursului din 2 
martie (cu partide din cupele 
europene) și a concursului de 
duminică, 0 martie, cind reapar 
„pe firmament" și o serie de 
partide din campionatul țării 
noastre. In sprijinul participan- 
ților, reamintim programul con- 
cursultil din această săptămînă, 
cu mențiunea că începînd de 
joi, 25 februarie, s-a deschis 
vînzarea și pentru concursul de 
miercuri, 2 martie: 1. Como — 
Pisa; 2. Empoli — Ascoii; 3. To
rino — Cesena; 4. Avelllno — 
Fiorentina (pauză); 5. Avellino
— Fiorentina (final); 6. Milan — 
Sampdoria (pauză) ; 7. Milan — 
Sampdorla (final); 6. Pescara — 
Napoli (pauză); 9. Pescara — Na
poli (final); 10. Roma — Juven
tus (pauză); 11. Roma — Juven
tus (final) 12. Verona — Inter 
(pauză); 13. Verona — Inter (fi
nal).
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri, 26 februarie, ce va 
avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
va fi urmată de un film artistic.
• Nu uitați că se apropie din 

zi în zi termenul limită de par
ticipare la MAREA OCAZIE A 
SEZONULUI, cu avantaje de ex
cepție! Este vorba — după cum 
partlclpanțil probabil știu — de 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
LOTO A MĂRȚIȘORULUI, pro
gramată pentru vineri, 4 martie I 

dovedit a fi Eugenia Dragomir 
din Cireșu, Ciprlan Rîșnovea- 
nu din Ciocile. Aurelia Ca- 
raman din Șuțești și Matei Ra- 
duță din Traianu, iar la tenis 
de masă, tot pe categorii, 
„premianții" se numesc Flo-

0 PREMIERĂ ÎN SECTORUL AGRICOL ILFOV: 
GIMNASTICA

în ultimul timp, „gimnastica 
aerobică" încetează să fie‘ ex
clusiv apanajul centrelor de 
întreținere sau al complexelor 
de sănătate existente în ma
rile orașe, popularitatea aces
tei forme de mișcare extinzîn- 
du-se si în rîndurile copiilor de 
vîrstă școlară de la sate.

De subliniat faptul că. deși 
nu presupune o întrecere pro- 
nriu-zisă gimnastica de aces» 
fel a ..prizat" interesul co
piilor tocmai prin ..asocierea" 
exercitiilor cu muzica si dan
sul. modalitate prin care se 
elimină monotonia execuției, 
chiar si la mișcări mai simple.

Inspectoratul școlar al Sec
torului Agricol Ilfov a luat 
recent inițiativa de a organi
za în comuna Balotesti. la 
Școala nr. 210. o acțiune de 
popularizare a gimnasticii ae
robice. Multi dintre profesorii 
de educație fizică din sector 
invitați la această acțiune au 
putut audia un referat pe 
această temă (prezentat de 

rugbyulul botoșenean, fostul 
internațional, ing. Constantin 
Dăscălescu) și-au fixat apro
piate obiective de... promova
re în „A". Un rol deloc negli
jabil în realizarea acestui dezi
derat revine juniorilor (antre
nor Marian Frăsineanu) și 
viitoarelor clase de rugby de 
la CSȘ. Singura nedumerire a 
rugbyștilor : de ce menține fe
derația clauza atît de severă 
a limitei de vîrstă la 25 de 
ani? Ce fac cei care au de
pășit această vîrstă într-o dis
ciplină în care maturitatea spor
tivă vine, de regulă, abia du
pă 25 de ani 7 • SCRIMA, cu 
echipele sale de floretă (bă
ieți și fete), este o premieră 
absolută în municipiul Boto
șani. A fost introdusă acum un 
an și ceva, de un animator de 
excepție, medicul stomatolog 
Gheorghe Aniculăiesei, fost 
sportiv, de performanță la Iași 
(pe cind era student) și la 
Satu Mare. Are în pregătire 
circa 50 de copil (din peste

$
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BOX. ÎN GALA DE VERIFICARE a lotului 
olimpic, organizată săptămînă trecută la Mediaș, 
lui Rudei Obreja i-au fost opuși doi adversari în 
același meci : Vasile Citea (Nicotină Iași) și 
Marin Cocoș (Timpuri Noi). Intr-o deosebită Ver
vă, Obreja i-a scos din luptă pe amindoi (aban
don), înainte de epuizarea timpului de luptă a 
unei singure reprize I • IN ACEEAȘI reuniune, 
Adrian Anton, un alt component al lotului, s-a 
dovedit Insuficient de puternic pentru a face 
parte din lotul olimpic și a fost învins la puncte 
de Marian Dlaconu (Metalul- Plopend), sportiv 
fără performanțe deosebite. (M. Tr.).

POLO. REUȘITA celui dintîi turneu organi
zat în frumosul bazin din Alba lulla este sub
liniată de toți cei prezențl (jucători de frunte 
ai țării, antrenori, oficiali). „Natația și-a ciștigat 
mulți prieteni In acest oraș, spune antrenorul fe
deral A. Grințesou, printre cei mai inimoși numă- 
rindu-se Viorel Lazăr ‘și Ion Moldovan. Slut con
vins că publicul local va veni in număr mare ia 
o viitoare competiție oficială, după turneul amical 
de acum. Și sînt semne că in Alba lulia va exista 
o secție competitivă, ctt de curlnd, la A.S. Cetate". 
Să așteptăm — e nevoie de timp ! — împlinirea 
unor asemenea promisiuni. Un prim cîștlg, cel al 
renumelul de bune gazde, a fost consemnat. 
Vor urma altele 7 Ne place să credem că 
da! (G.R.).

TENIS. PREMIERA i.a BUHUȘI : Iubitorii 
„sportului alb" din localitate i-au văzut „pe 
viu", săptămînă trecută — eu ocazia concursu
lui dotat eu Cupa 16 Februarie —, pe mulți din
tre component!! Ioturilor noastre reprezentative 
de seniori și juniori. După cum ne-a relatat co
respondentul nostru Ion Vleru, maestrul sportu
lui Traian Marcu. fost multiplu campion na
țional. a ridicat nu o dată tribunele Sălii „Mol
dova" (pline pînă la refuz) în picioare, prin ușu
rința Și măiestria cu care manevrează (încă) 
racheta. • DIN PACATE, întrecerea similară 
rezervată fetelor s-a desfășurat — în sala de 
tenis „23 August" din Capitală — în... anonimat. 
Doar cîțiva părinți și, firește, antrenori, au fost 
prezențl... • LA GALAȚI, au fost însoriși cel 
mal buni copil el țării, întrecerea lor putînd 
foarte bine fi asemuită cu un adevărat concurs 
republican de sală. Csaba Borsos (Mecanica 
Bistrița) șl Cosmin Retl (Dunărea Rapid Galați) 
s-au bucurat, șl el, de aprecieri pentru jocul 
practicat, e, F.R. TENIS intenționează să or
ganizeze. din 1989, campionate republicane de 
sală. Le așteptăm ! (D.S.).

SĂRITURI IN APA. »O competiție de nivel 
tehnic destul de ridicat. Am remarcat tendința 
de respectare a liniei metodice trasată in scopul 
îmbunătățirii seriilor de concurs cu salturi com
petitive pe plan internațional, printre cei care 
și-au însușit sărituri noi aflindu-se Luana Ciu- 
fullga, Ioana Voieu, Ion Petrache (Progresul 
București), Ellsabeta Kopatz, Sorin Baca (C.S.Ș. 
Sibiu), Iosif Lajcsak (Steaua)-. Aprecierea a 
fost făcută de secretarul adjunct al F.R. No
tație, prof. Ștefan Diamandi, după primul concurs 
al anului, disputat la Sibiu. „Competițille-test 
vor continua, a adăugat interlocutorul, astfel ca 
la întrecerile oficiale ale sezonului reprezentanții 
țării noastre să evolueze cit mal bine. Subliniem 
organizarea ireproșabilă • întrecerilor de la Si
biu, asigurată de C.J.E.F.S., precum șl prestația 
competentă a brigăzii de arbitri condusă de pre
ședintele comisiei respective, ing. Marius Oprlș*. 
Sperăm că aprecierile referitoare la comporta
rea săritorilor noștri fruntași vor fi confirmate 
în întrecerile internaționale ale anului, cele mal 
apropiate fiind cele de la Rostock, Moscova și 
Varșovia, din luna martie. (D. St.).

PARTIDELE DIN CUPELE
EUROPENE LA HANDBAL

Și

ESSEN. • ATMOSFERA... napolitană în Gru- 
gahalie, la primul ■meci din sferturile de finală 
ale C.C.E., dintre formația locală Tusem și 
Steaua. Confetii, sirene, zgomot continuu, stea
guri (plăcută surpriză prezența a două drapele 
tricolore în tribune !), tot arsenalul încurajărilor 
suporterilor meridionali. Din nefericire, „tem
peramentul" din tribune a coborît ș! pe terenul 
de joc, cu largul concurs al „cavalerilor fluie
rului", norvegienii Jan-Rolf Ludvigsen șl Per 
Erlk Sjong, care au permis și au... stimulat, prin 
maniera lor de arbitraj, jocul de-a dreptul dur 
al gazdelor, Cel mal edificator exemplu : după

meci, Cristian Iohescu, unul dintre cei mai buni 
jucători ai echipei Steaua, avea atîtea contuzii 
pe brațe și pe spate, îneît arăta de parcă ar fi 
jucat... hochei fără echipamentul de protecție... 
• INTRODUS IN ECHIPA în minutul 41, porta
rul Adrian Simion a primit pînă la sfirșitul jo
cului un singur gol, parînd cel puțin cinci arun
cări ale handballștllor vest-germani, care, în mod 
normal, s-ar fi trapsformat în goluri. • DUPĂ 
MECI, la conferința de presă Dietmar Balkenhol, 
antrenorul principal al gazdelor, afișa o mul
țumire reținută, declarînd că meciul de la Bucu
rești va fi mult mal greu, calificarea în semi
finalele competiției urmînd să se decidă în... 
Palatul. Sporturilor și Culturii. Pe deplin de 
acord cu antrenorul sus-numit I (M.V.).

COPENHAGA. • la „kildeskovshalle", 
în prima manșă a întUnirii Hellerup — Minaur 
Baia Mare, din Cuipa I.H.F., unul dintre arbitri a 
dictat o aruncare de la 7 m pentru români. 
Spectatorii au protestat, dar portarul Rasmunssen 
a confirmat că Alexandru Stamate fusese jenat 
în situația clară ce și-o crease pentru a înscrie. 
Iar protestele au devenit... aplauze cind cei doi 
și-au dat mina, într-o autentică manifestare de 
fair-play • APROPO DE Stamate. El a fost, 
duminică, unul dintre cel mal siguri jucători băi- 
măreni, pe Întreaga durată a partidei, alături de 
Măricel Volnea șl Covaciu (ei fiind și cei mal 
eficienți). • RECORD NEDORIT înregistrat în 
partida de la Copenhaga : timp de 16 minute 
(între min. 6 și 22). Minaur nu a înscris nici 
un gol ! Să sperăm că de astfel de... isprăvi 
vor fi scutiți, duminică, spectatorii băimăreni, 
în partida retur. * OBSERVATORUL I.H.F., sue
dezul Eric Elias, l-a felicitat la sfirșitul partidei 
pe antrenorul emerit Lascăr Pană pentru modul 
Ireproșabil în care s-a comportat în timpul me
ciului. deși evoluția rezultatului (cel puțin pînă 
în min. 7 : 9—2 pentru Hellerup) putea să-i 
dea destule motive de enervare. (I.Gv.)

VILNIUS. • LA SFIRȘITUL meciului, trans
mis integral la Radio-Televiziunea lituaniană, 
dintre Egle șl Rulmentul Brașov, cea mal bună 
jucătoare a fost declarată sportiva noastră Ro
dica Marian, care, printre altele, deși a fost de

iaor=ioonc]r|j

rentina Cioranu din Ciocile, m 
Neluțu Badiu din Măxinenl, I 
Florica Tolovicl și Sică Malin- ; 
că din Tichilești. Dintre atleți T 
s-au impus atenției Marcela “ 
Picoș, Filomela Manea (din | 
Măxineni), Vasilică Mușat și L 
Rică Mușat (din Ciocile). în 
urma punctajului obținut pe 
discipline, pe primele locuri 
s-au situat C.U.A.S.C.-urile , 
Măxineni (119 p), Dudești (82 p) 
și Gropeni (77 p).

Traian ENACHE, coresp.

AEROBICĂ
prof. N. Frunzetti) si au asis
tat la o „lecție deschisă" sus
ținută de pionieri ai acestei 
scoli, sub conducerea tinerei si 
inimoasei profesoare A. Aca- 
trinei. La dezbaterile desfășu
rate ulterior, au fost exprima
te opinii competente, nu nu
mai cu privire la lecția nro- 
priu-zisă. dar si la ceea ce ar 
trebui făcut în continuare pen
tru răspîndirea unui gen sui- 
generis de gimnastică. Unele 
propuneri menite să impulsio
neze „aerobica" (instituirea 
unui festival anual, demonstra
ții cu ocazia unor zile festi
ve etc.) au conturat deja o 
„strategie" pe termen mai 
lung în această direcție.

Urmează acțiunile concrete 
— la nivel de scoli. în primul 
rînd — pentru a mobiliza cît 
mal multi ele’d să practice si 
acest fel deosebit de „gimnas
tică pentru toti".

Florin BRASLA — coresp.

300 testați) între 6 și 14 ani, 
cu care speră (îndreptățit) să 
atace... înalta performanță. Are 
și un puternic argument: după 
(nici) un an de activitate, a 
cucerit locul 6 la Campiona
tul Național al juniorilor (1987, 
București) • CANOTAJUL 
(ca și scrima, o secție nouă 
la Clubul sportiv). Antrenoarea 
Lenuța Iacob pune bază deose
bită pe Lăcrămioara Chiriliuc 
(un loc 4 la campionatul re
publican de junioare) șl e 
convinsă că o dată cu darea în 
folosință a bazei nautice de 
la Stăuceni (în curs de ame
najare) Sanda Toma își va 
afla noi urmașe pe măsură • 
FOTBALUL, eterna poveste... 
Divizionara B, cu un nou an
trenor Valentin Cramer, speră 
într-o primăvară mai senină. 
Concitadinii lui Liliac (Steaua), 
Rotărcscu (Victoria), Bucu II 
și Butcrchi (CSM Suceava), 
i-am numit pe Abălașei, Șo- 
fran, Epure et comp, nu vor 
să coboare ștacheta. Lăudabilă 
ambiție !

Mugurii performanței tind a 
prinde rădăcini trainice la Bo
toșani !

Returul Campionatului Divi
ziei A de popice se reia mîine. 
Cele 40 de echipe, feminine și 
masculine, după ce și-au înche
iat pregătirile, își continuă 
lupta pentru cîștigarea titlului 
de campioană, precum și pentru 
evitarea „zonei fierbinți" a re
trogradării. întrecerea dema
rează de la următoarele clasa
mente :

FEMININ, SERIA SUD
1. Voința PI. 9 8 0 1 9795 18
2. Voința Buc. 9 7 0 2 9641 14
3. Voința Gl. 9 5 0 4 12032 10
4. Laromet Buc. 9 5 0 4 11962 10
5. Mucava M.V. 9 5 0 4 11847 10
6. Petrolul B. 9 4 0 5 11994 8
7. Rapid 1Bu-c. 9 4 0 5 9501 8
8. Gloria Buc. 9 3 0 6 9688 6
9. Carpați S. 9 3 0 6 9368 6

10. Olimpia Buc. 9 1 0 8 11653 2
SERIA NORD

1. Electro.. Tg. M. 9 6 0 3 12217 12
2. C.S.M. Reșița 9 6 0 3 9597 12
3. Hidro. Brașov 9 6 0 3 9569 12
4. Voința Od. S. 9 5 0 4 11714 10
5. Voința Tg. M. 9 5 0 4 9530 10
6. Voința Tim. 9 5 0 4 93^0 10
7. Voința Craiova 9 4 0 5 9275 8
8. Voința Oradea 9 3 0 6 11880 6
9. U.T. Arad 9 3 0 6 11795 6

10. Derm. Tg. M. 9 2 0 7 11630 4
MASCULIN, SERIA SUD

1. Gloria Buc. 9801 15555 16
2. Olimpia Buc. 9702 20023 14
3. CFR C-ța 9702 15550 14
4. Carpați S. 9603 25087 12
5. Metalul R. 9405 19589 8
6. Const. Galați 9405 14750 8
7. Voința Buc. 9405 24929 8
8. Rul. Brașov 9207 44599 4
9. Laromet Buc. 9207 19453 4

10. Ohimpex C-ța 9108 24056 2
SERIA NORD

1. Aurul B‘M. 9 9 0 0 26227 18
2. Electro. Tg.M. 9 5 0 4 20940 10
3. UNIO S.M. 9 5 0 4 20115 10
4, CFR Tg. M. 9 4 0 5 25711 8
5. Olimpia R-ța 9 4 0 5 24208 8
6. Metalul H. 9 4 0 5 20110 8
7. Victoria CFR 9 4 0 5 19736 8
8. Chimica T. 9 4 0 5 19644 8
9. Constr. Tg. M. 9 3 0 6 24352 6

10. Teh. Od. S. 9 3 0 6 19765 6

ÎNTRECERILE DE SANIE
-------------------,

TINERII
(Urmare din pag 1)

xemplar (dovadă două coborîri 
efectuate sub 34 s), Liviu Ce- 
poi a devenit noul campion, 
întrecerea fetelor a fost do
minată clar de Rodica Con
stantin. bucuresteainca efec- 
tuînd coborîri foarte bune în 
toate cele trei manșe. Succese 
scontate la juniori ale dublou- 
rilor din Vatra Dornei, precum 
și al cuplului I. Apostol — 
L. Cepoi la seniori.

Clasamente — seniori, simplu :
1. L. CEPOI (ASA Brașov) 192,31,
2. I. M. Pop (SC M. Ciuc-CSȘ
Toplița) 103,31, 3. I. Apostol (ASA 
Brașov) 103,68, 4. D. Comșa (Nl- 
tramonia Făgăraș) 103,93, 5. R. 
Mușei (ASA) 104,12, 6. G. Casian 
(Bradu Vatra Dornei) 104,47 ; du
blu : 1. I. APOSTOL — L. CE
POI 74.71, 2. D. Comșa — R.
Comșa 76,42, 3. L. Boroșoiu — 
R. Mușei (ASA) 78,36 ; senioare : 
1. RODICA CONSTANTIN (IACED 
București) 114,87, ,2. Liliana Bo- 
ronea (SC M. Ciuc-CSȘ Topli
ța) 117,80, 3. Alexandra Făcăleț
(Voința Sinaia) 119,37, 4. Daniela 
Dablja (CSȘ Vatra Dornei) 120,06, 
5. Mihaela Hang (CSO Sinaia) 
120.28. 6. Dumitrita Popovici
(IACED) 123,65 ; juniori I ; 1,

• Meciuri interesante in etapa
Iată programul etapei inau

gurale a returului — feminin, 
seria Sud : Voința Galați — Ra- 
p.d București ; Olimpia Bucu
rești — Voința Ploiești ; Petro
lul Băicoi — Mucava Molid 
Vama . Gloria București — 
Voința București ; Laromet 
București — Carpați Sinaia ; 
seria Nord : Electromureș Tg. 
Mureș —t Voința Timișoara ; 
U.T. Arad — Hidromecanica 
Brașov ; Dermagant Tg. Mu
reș — Voința Tg. Mureș . Voin
ța Odorheiu Secuiesc — C.S.M. 
Reșița; Voința Oradea — Voin

ța Craiova ; 
Sud : Carpați 
met București 
rești — Glori; 
talul Roman - 
ța , Rulmentul 
pia București 
tanța — Cons 
scria Nord : 4 
Chimica Tî*ț 
Reșița — Tehi 
Secuiesc ; C.F 
Electromureș 
structorul Tg. Satu Mare ; V 
mișoara — Mc

DE 4 ORI ÎNTR-O
(Urmare din pag. 1)

doi pionieri dintr-o așezare în
vecinată orașului tntorsura Bu
zăului, din Brădet, s-au situat 
pe locul I la biatlon, prin Sorin 
Teleanu și pe locul 2, prin Mi- 
rela Băilă. Sorin și Mirela, co
legi de clasă, într-a șaptea. Apoi, 
concurînd la ștafetă-echipe, ei 
au ocupat locul II. Să mal adău
găm — în fine — și succesele 
altor doi pionieri din delegația 
județului Covasna, Suzana Barta 
și Ștefan Tas Orban, de la Li
ceul de matematlcă-fizică din Sf. 
Gheorghe, ambii în clasa a IV-a, 
laureați la alpine, in limitele ca
tegoriei 10—12 ani.

„Asemenea reușite înseamnă 
foarte mult pentru noi“ ne spu
nea prof. Stelian Stelescu, res
ponsabilul resortului de sport și 
turism a Consiliului județean Co
vasna al organizației pionierilor, 
„pentru că ne străduim ca, prin 
intermediul celor mai mici per
formeri, să ajungem la... înalta 
măiestrie. Schiul și biatlonul, 
iată, fac o convingătoare deschi
dere, stimulînd copiii, pionierii

și școlarii ca: 
alte ramuri d< 
meze exemplul

Experiența p 
de sport, a co 
din tntorsura 
rile vecine, nu 
Ea are la orie, 
lentul și amb 
tivi care trăies 
și capacitatea 
de specialitate 
Florin Ercuș, 
Ioslf Radu) de 
dela, precum ș 
manentă a un 
mint și a Co 
al organizației 
prof. Carolina 
sigura o simb 
tură și sport. 
definitoriu în 
tatea cadrelor 
vasna, care li 
remarca prof. 
Boeriu, preșe< 
județean al o 
rilor, la lucră 
cdrli sportive 
și pentru cei 
zăului — un eU

L. CEPOI 102.31, 2. I. M. Pop
103.31, 3. R. Mușei 104,12, 4. O.
Minzat (CSȘ Petroșani) 104,79, 5. 
I. Bala (SC M. Ciuc-CSȘ Topli
ța) 105,44. 6. Gh. Kozak (CSO
Sinaia) 106,17 ; dublu : 1. L. BO- 
IARINOF — C. LOSTUN (CSȘ 
Vatra Dornei) 79,20, 2. D. Ju- 
găișaru — C. Istvan (CSȘ Si
naia) 84,46, 3. C. Florea — R. Si- 
mionescu (CSȘ Vatra Dornei) 
84,49 ; junioare I : 1. RODICA
CONSTANTIN 114,87 ; 2. Alexan
dra Făcăleț 119,37, 3. Mihaela
Hang 120,28, 4. Dumitri ța Po
povici 123,65, 3. Ana Prodan
(CSM Bistrița) 124,53. 6. Geta Bă
lan (CSȘ Vatra Dornei) 125,25 > 
juniori II : 1. E. FACALET (CSO 
Sinaia) 107,90, 2. L. Turea (CSȘ 
Sinaia) 108,21, 3. Tr. Bobea (CSȘ 
Sinaia) 110,27, 4. C. Balir.t (SC
M. Ciuc-CSȘ Tpolița) 111,45. 5.
L. Boiarinof 114,46, 6. R. S’.mio- 
nescu 113,52 ; dublu 1. TR. BO
IARINOV — C. LOSTUN 79,89, 2. 
C. Florea — R. Simionescu 81.15,
3. C. Pentiuc — C. Morosan 
(CSȘ Vatra Dornei) 84,67 ; ju
nioare II: 1. ENIKO BIRO (SC
M. Ciuc-CSȘ Toplița) 111,99, 2. 
Dumitrfța Popovici 112,67, 3. Da
niela Toplrceanu (IACED) 125,19
4. Ana Prodan 126,24. 5. Rodica 
Morar (SC M. Ciuc-CSȘ Toplița) 
127,26, 6. Diana Chifu (IACED)
128.31.

(Urmare i

ncscu (C^M 
care confirma 
pasionantă și 
depune în ag 
unitate sportR

Rezultate teii 
tri juniori II : 
(CSȘ Gheorght 
loan Sfetco (< 
Sprie) lh 07:13 
Conț (CSȘ B 
4. Dorel Bucul 
Rîșnov) lh 08:01 
(Voința Blstrl 
Sorin Mlloș (< 
lh 08:18,3. 10 kll 
1. CONSTANT! 
(CSȘ Dinamo 
Vasile Sneagă 
31:52,9, 3. Deju 
gheni) 32:10,8 
miș (CSȘ Ra 
32:12,5, 5. Is
Miercurea Ciut 
dlu Vrănier (C;

Vineri se va 
seniorilor (15 
este așteptată 
res, avîndu-se 
tru primele lc 
probă de vitezi 
ta „eternii" rl 
Ia ASA șl Dir



24 de ore pină la startul șaisprezecimilor

jrala
lin, scria

— Laro- 
iița Bucu
rești ; Me- 
. Constan- 
k — Olim- 
pex Cons
ul Galați ; 
lifa^tare— 
JBîimpia 

I Odorheiu 
I Mureș — 
Ireș ; Con- 
I — UNIO 
Ic.F.R. Tl- 
Lnedoara.

• Partidele F.C. Maramureș - „Poli" și Voința - Steaua se dispută mîine
• Meciul Carpați Agnita - Sportul Studențesc a fost amînatI
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Printre jucătorii - speranță ai Diviziei A
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VOINȚA — STEAUA. Repetiție 
generală a echipei campioane în 
perspectiva importantei partide 
cu Glasgow Rangers din „sfertu
rile de finală" ale C.C.E.. pro
gramată peste numai patru zile 
Iubitorii fotbalului prezenți mîi
ne in tribunele stadionului „23 
August" vor putea vedea cum 
defensiva adversă va încerca să 
stăvilească atacurile lui Lăcătuș 
Pițurcă și Hagi.

0 F.C. MARAMUREȘ — „POLI" 
TIMIȘOARA. Partidă ’ 
pentru bălmăreni. Cu 
mohican" la pupitru, 
oada — Mateianu", 
coordonator Mureșan, 
baștrii" se gîndesc la 
Cupei. Insă și tînăra 
mișoreană tine morțiș___„____
șită deplină a repetiției generale 
înaintea începerii returului.

0 OLIMPIA I.M.U.N. SATU 
MARE — ,U“ CLUJ-NAPOCA.
Partida capătă un pronunțat e- 
chilibru prin prisma bunelor e- 
voluții ale Olimpiei ta partidele 
de verificare (vezi acest 3—0 cu 
U.T.A., Bolba arătîndu'-se ta ver
vă). Pe de altă parte, remani
ata formulă a „alb-negrilor" vrea 
să aibă o primă acoperire încă 
de la prima ei apariție.
0 OȚELUL OR. DR. PETRU GRO

ZA — UNIV. CRAIOVA. Divizio
nara C din localitate va încerca 
— așa cum au declarat conducă
torii ei — să dea... marea lovi
tură. Numai că, de partea cealal
tă se află o echipă care — deși 
nu va putea alinia garnitura 
standard — s-a aflat in ultimii 
zece ani printre protagonistele 
Cupei. „De multă vreme n-am 
mai părăsit Cupa în «șaispreze
cimi» — ne spunea antrenorul se
cund Nicolae Zamfir — și 
hotărîți să ciștigăm**.

0 C.S.M. REȘIȚA — 
BRAȘOV. Două nume la 
cunoscute în fotbalul ______
care, eu ani în urmă, se întîl- 
neau în meciurile Diviziei A. Lo
calnicii însă, chiar șl cu statutul 
lor de divizionari B. nu uită de 
frumosul an 1954, cînd echipa lor 
a ciștigat trofeul, lucru care sti
mulează energii și ambiții fru
moase.

0 UNIREA URZICENI — COR- 
VINUL. Cei din Urziceni consi
deră de pe acum că echipa lor 
e una din .,B“ și nu pornesc ca 
o victimă în fața Corvinftlui. E- 
chipa doctorului Poiană mizează

sîntem
F.C.M. 
fel de 
nostru.

ȘTIRI • MECIURI AMICALE
F.C.M. BRAȘOV — F.C. OLT
(1—0). Meci echilibrat între

I
«

2—1 . . ____ ________  ____
două divizionare A, victoria re
venind. la limită, ou 2—1 (1—0) 
brașovenilor, pri.n golurile mar
cate de Cigan (min. 39) și Barbu 
(min. 61). oaspeții, avînd, de cu- 
rînd, o nouă conducere tehnică 
(S. Stănescu — I. Oblemenco) 
au înscris prin Turcu (min. 68) 
F.C.M. BRAȘOV: Șanta

Rodica Marian,
| a meciului Egle — Rulmentul, intr-o 
laracteristică acțiune pe semicerc 
to : Petras PETRUSKEVICIUS — Vilnius

serios contrată, necesitînd Intervenția 
a revenit în teren, în aplauzele celor 

0 de spectatori, cu același aplomb și 
fa, ca de altfel șl Cristina Tache, care, 
entată a făcut față... cu lacrimi în 
rvențiilor partenerelor de întrecere. 0 
ocupat component al delegației a fost, 
spune, medicul echipei brașovene, Flo- 
ie ; ținînd seama de indisponibilitățile 
ei a avut serios de lucru pentru ca 
se afle la ora începerii partidei cît 

Ipe de plenitudinea torțelor. 0 COLE- 
ziarul „Sportas" din Vilnius și-au in

pica : „Cine va încăleca pe calul alb?", 
nvintele antrenorului principal. Remus 
b, care, în cadrul conferinței de presă, 
rintre altele, că abia la Brașov se va 
[cine va continua cursa cu obstacole 
|l.H.F.“ pe „calul alb ai victoriei". O 
|care a plăcut foarte mult ziariștilor 
Em. F.).

î\\\\\\\\\\\^^

pe tehnici-pe „capul" lui Dudu, p:. 
tatea Iul Aelenei șl pe faptul că 
hunedorenil sosesc din turneu, cu 
avionul, duminică dimineață. 
Corvlnui are de partea sa litera 
primă, adică „A".

0 PANDURII TG. JIU — S.C. 
BACAu. Aparent balanța înclină 
spre echipa vizitatoare. Dar. cu 
doi foști divizionari A to „prim- 
plan", fostul rapidist Paraschlv 
șl ex-gălățeanul Mihuț, antreno
rul Gogu Tonca (fostul antrenor 
al Jiului) speră să dea... marea 
lovitură. S.C. Bacău, deși pri
vește mai mult la situația sa din 
clasament, vrea să demonstreze 
că este — de pe acum — bine 
pregătită.

0 GLORIA BISTRIȚA — VIC
TORIA bucurești. Bucur ește- 
nii stot îndreptățiți să creadă 
în calificare. Dar blstrițenlî, re
cunoscut! ca redutabili pe teren 
propriu, cu un atac în care Ma
nea și Soare creează panică In 
oricare apărare, fac ca meciul 
să capete valențele unei partide 
extrem de atractive, la care se 
anunță o asistență record.

0 MONTANA — DINAMO. în
tre cele două echipe există, to
tuși, o mare diferență de valoa
re: Montana abia a „urcat" in 
Divizia C din campionatul ju
dețean Prahova, în timp ce Di
namo este multiplă campioană a 
țării șl are In garnitura sa o 
sumedenie de internaționali.0 C.F.R. PAȘCANI — FLACA- 
RA MORENI. De o parte, ela
nul, de cealaltă — la oaspeți — 
plusul de maturitate eompetițio- 
nală. care, cel mai adesea, de
cide. Oricum un bun prilej 
pentru suporterii localnicilor de 
a lua „pulsul" formației de ini
mă cu două săptămîni înaintea 
startului în Divizia B.

0 RAPID — A.S. ARMATA TG. 
MUREȘ. Una din partidele tari 
ale „șaisprezecimilor", în care 
formația gazdă, o specialistă a 
Cupei, primește replica unul „11“ 
adept al jocului tranșant, pe 
atac. Va rezulta, credem (ca șl 
în toamnă, în campionat, cînd 
Rapid și A.S.A. au înscris, îm
preună, 7 goluri) un fotbal pe 
placul unor tribune întotdeauna 
pline.

0 GRANITUL BABADAG — 
F.C. ARGEȘ. Granitul (antrenor: 
fostul divizionar A constănțean 
Dumitru Nistor) și-a propus să 
rămînă în „analele" Cupei ea o 

drași, Moldovan, Pătru, L. Petre
— Cigan, Petruș, Dumitrlu, Bucur
— Filip, Fîșic. Au mai jucat: șt. 
Vasile, Avădanei, Barbu. Harșani 
șl Drăgănoi. F.C. OLT: Gherasim
— Dumitrescu, Mihali, Minea, C. 
Gheorghe — M. Popescu. Eftimie. 
Georgescu, Ene — Laurentiu, Pe
na. Au mai fost folosiți: Ciurea. 
A. Marius, Turcu, Leța. A. Po
pescu, Candea și Moraru. (C. 
Gruia-coresp.).

a SPORTUL MUNCITORESC 
SLATINA — INTER SIBIU 2—0 
(0—0). Au marcat : Mladin 
(min. 50) 1 și Leța (min. 75).

0 TURNEU DE
LA DRAGAȘANI. In ziua de 28 
februarie se va desfășura, 
Drăgășani, un atractiv turneu 
minifotbal dotat cu „Cupa 
Martie". Vor participa 
de juniori Chimia Rm.

MINIFOTBAI.

la 
de

6 
echipele 

__ *_____ ______  ___ Vîlcea,
F.C. Olt, C.S.S. Rîmnicu Vîlcea și 
Viitorul C.S.S. Drăgășanl.

Biletele pentru meciul de 
Cupă Voința București — 
Steaua, care va avea 
mîine, de la ora 15, 
stadionul „23 August", 
pun în vînzare începînd de 
astăzi, la casele obișnuite.

loc 
pe 
se

O OCAZIE 
UNICĂ A 

SEZONULUI! 
UN FRUMOS 

CADOU 
PENTRU 

CEI DRAGI I
• 120 de nu- 

cuprinse
12 extrageri 
21 categorii 
cîștiguri O 

cîștigâ și cu 
numere din

mere, 
în

de 
Se 
3 
20 extrase • UL
TIMA ZI DE PAR
TICIPARE, JOI, 
3 martie !

„echipă mică" (de ...județ) 
stare de o figură frumoasă șl 
„șaisprezecimi". Va fi

In 
. to 

.... . ..... susține
toată suflarea locală — o surpri
ză și pentru parteneri. Ca joc, 
mal ales, dar — poate — și ca 
rezultat...

0 PETROLUL PLOIEȘTI — O- 
ȚELUL galați. Ploieștenil stot 
cu gîndul la... situația din cam
pionat, dar un balon de oxigen 
nu strică In planul moral-volltiv 
Iar Oțelul e dornică de a con
firma frumoasa comportare din 
toamnă. Confruntarea de la Plo
iești, dintre două echipe tinere 
și talentate, cu multe valori au
tentice, rămine fa prim-planul 
„16“-lmilor.

0 PARTIZANUL BACAU — 
F.C. OLT. „Ne propunem să ju
căm frumos, să fim Ia înălțime", 
ne spunea secretarul asociației 
băcăuane, dar undeva am simțit 
dorul unei frumoase performan
țe, mai ales cînd am auzit gola
verajul din Cupă: 13—1. Pe de 
altă parte, F.C. Olt s-a „fript" 
chiar anul trecut, tot în Moldo
va, la Cîmpulung (0—1), șl e în 
temă acutn.

0 F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
— C.S.M. SUCEAVA. Un meci 
strîns, între două echipe care 
s-au pregătit, nu de mult, la 
Vatra Dornei, șl în care Cosmoc 
l-a „spionat" îndelung pe Simlo- 
naș. In perspectivă, un meci de 
mare luptă, in care prelungirile 
sînt aproape inevitabile și ta 
care brăilenii nu pornesc auto
mat cu șansa a doua.

UN UTIL TURNEU DE PREGĂTIRE
(Urmare din pag 1)

teptări. S-a făcut remarcată o 
nesiguranță în modul de a 
acționa al echipei, consecință 
firească a lipsei unei activități 
competitionale continue si a 
partidelor cu miză. A doua zi 
tot în nocturnă, s-a disputat 
meciul cu Empoii. rezultatul 
final fiind același : 1—1. _ De 
astă dată, evoluția echipei a 
marcat o creștere oe olan teh
nic si tactic. în ziua următoa
re, vineri, formația noastră a 
susținut un ioc de antrenament 
cu o selecționată a insulei 
Elba (scot : 7—1). în cursul 
căreia au fost folosiți toți ju
cătorii din lotul deplasat ir. 
Italia.

Duminică după-amiază oe 
celebrul stadion .San Siro" 
din Milano, a avut loc cel mai 
important meci al turneului 
considerat a fi de referință 
pentru scopul urmărit.. în com
pania echipei A.C. Mi’an, una 
din fruntașele campionatului 
italian. Aproape 30.000 de spec
tatori au urmărit acest meci 
care a fost transmis în direct 
Ia televiziune pentru zona Mi
lano. A.C. Milan a prezentat 
un „unsprezece" puternic, 
Gullit. care a intrat du
pă pauză. înscriind golul 
egalizator din penalty (scorul 
fusese deschis de echipa noas
tră în pj-ima repriză). A fost, 
după spusele interlocutorilor 
noștri, 
calitativ spectacular 
ca atare de public si 
italiană. în evidentă 
de potential de Ia un 
altul. Steaua si-a dominat 
versara în prima repriză 
putea cistiga dacă nu ar fi 
tat 3—4 ocazii clare de

spusele
un meci de bun nivel 

apreciat 
oresa 

erestere 
meci la 

ad- 
si 

ra- 
gol.
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O

realizate de el pentru 
antrenată de Cornel 
plus selecționările în 
de tineret și olimpic.

Ancheta întreprinsă de „SU
PLIMENTUL FOTBAL" prin
tre antrenorii divizionari A, 
solicitați să răspundă care ju
cători tineri s-au impus în tu
rul campionatului l-a plasat p< 
actualul înaintaș de la A.S.A. 
Tg, Mureș, Ion Craiu. printre 
fotbaliștii-speranță ai genera
ției sale. Probabil că ceia nouă 
goluri 
echipa 
Dinu, 
loturile 
ca și constatările pe viu ale 
tehnicienilor care l-au urmărit 
au contat în obținerea unui 
loc de frunte în clasamentul
Jucătorilor care vin". Și Craiv 

are certe posibilități să sprin- 
teze și mai convingător ! Are 
doar 21 de ani (neîmpliniți), 
deci mult timp, spre confirma
re și consacrare, în fața sa. 
Din 1977, de cînd apare în 
controalele F.R.F.. în formația 
Steaua, el s-a remarcat mereu 
în echipele micuților fotbaliști 
roș-albastri, apoi ca junior la 
I.C.R.A.L. si Flacăra Rosf^ 
București. Marele pas I-a fă
cut în 1985, cînd, junior fiind 
incă, a fost promovat de an
trenorul Radu Troi în forma
ția de speranțe a clubului 
Steaua. „Craiu are calitățile 
înaintașului modern, ne spune 
R. Troi. Viteza, tehnica destul 
de bună, imaginația în joc îl 
ajută să facă față grelei mi
siuni a vîrfului de atac de 
astăzi. M-a bucurat că, în tu
rul campionatului, a manifestat 
forță de realizare, dovadă cele 
nouă goluri cîte a înscris". Ac
tualul lui antrenor, Cornel 
Dinu, observa: „Craiu a fă
cut primii pași promițători.

Campioana noastră a lăsat o 
frumoasă impresie spectatori
lor. inclusiv (se pare) antreno- 
rului-jucător Souness, 
Glasgow Rangers, care 
plasat special în Italia 
a urmări evoluția 
Steaua în meciurile de ... 
renta si Milano. De altfel la 
acest ultim meci cu A.C 
Milan, el a mai fost însoțit de 
alte sase persoane din condu
cerea clubului scoțian. Marți 
cu o zi înaintea plecării din 
Italia. Steaua a mai susținu», 
un ioc de antrenament de 
această dată cu selecționata Io- 
calității Venturina 
5-1).

Miercuri noaptea 
noastră campioană 
în Capitală si. după

de la 
s-a de- 
pentru 

echipei 
la Flo-

(scor ■
echipa 

revenit 
zi de 
pregă-

a
.. _  ____o

refacere. îsi reia astăzi____
firile. Mîine ne stadionul „23 
August". începînd de la ora 
15 Steaua va fuca oartida dto

Priviri spre eșalonul secund

OLIMPIA RM. SĂRAT SPERĂ

SĂ REFACĂ TERENUL PIERDUT
Olimpia Rm. Sărat se 

grăbește. Startul pregătirilor 
pentru sezonul de primăvară 
s-a dat la 10 ianuarie, cu an 
trenamente pentru adaptarea 
organismului la efort. La cîte- 
va zile după începerea Pre
gătirilor, consiliul asociației a 
analizat în mod critic atît lo
cul. cît mai ales poziția Pre
cară pe care o ocupă echipa 
la terminarea turului (locul 17. 
cu un supărător —3 la «ade
văr"). cu o prestație mult mai 
slabă față de sezonul trecut. 
S-a ajuns la concluzia că. 
pentru menținerea echipei in 
eșalonul secund, este necesară 
o împrospătare a lotului cu ju
cători de valoare. Asa se ex
plică faptul că au fost înglo
bați in lot fundașul V. Scrip- 
caru (Vulcan București), mij
locașii K. Scripcaru (CIL Si- 
ghet) și Pușcă (Inter Vaslui), 
înaintașii Petre (CIL Sighet) 
și Ionescu (Victoria București). 
Au primit dezlegare Dascălu, 
Dorobanțu șl Lefter, pentru 
Metalul Buzău și Tone, pentru 
Chimia Buzău. Antrenorul Gh. 
Dobre, care a preluat echipa 
în etapa a 5-a a turului, și 
C. Roșea (ambii și jucători), au 
imprimat un ritm susținut pre
gătirilor desfășurate în prima 
parte la Predeal (20—31 ianua
rie). După revenirea la Rm. 
Sărat s-a pus un mai mare 
accent pe meciurile de verifi

Mai arc însă muil de iiictat 
snre a. atinge cota "onsairu- 
rii. în săptămînile de antrena
ment pentru tur si. iu ianua
rie, pregătind returul a mun
cit exemplar demonsirînd că 
vrea cu adevărat să ajungă a- 
colo unde îi dau dreptu» ca
litățile lui".

Ce spune tînărul internațio
nal ? „Temeinicile perioade de 
formare — ca junior si, mai * 
ales, in formația de speianțe 
de la Steaua — m-au ajutat 
să trec cu bine greul examen 
pretins de intrarea pe prima 
scenă. Turul campionatului 
mi-a adus multe satisfacții, pe 
care Ie datorez antrenorilor și 
coechipierilor mei de la A.S.A. 
Modelul meu. dintre fotbaliș
tii noștri, rămine Pițurcă pe 
care l-am urmărit la antrena
mente și în jocuri 
prind cit mai mult 
din tehnica lui, dar 
treaga Iui mișcaro
mai cu seamă fără balon care 
rămine un punct forte al mij
loacelor prin care se exprimă 
și contribuie la funcționarea 
mecanismului echipei campioa
ne. Dintre internaționalii de 
peste hotare îmi place tocul Iui 
Jan Rush, pentru că galezul 
îndeplinește perfect ambele mi
siuni ale fotbalistului modern, 
nu o dată văzîndu-» interve
nind cu succes în propriul ca
reu de 16 metri. As dori mult 
ca returul să adeverească și, 
eventual, să amplifice reușite
le mele din stagiunea de toam
nă. Și pe planul 
club, și pe acela 
olimpice".

căutînd să 
nu numai 
si din în- 
în teren.

echipei de 
al echipei

Eftimie IONESCU

„șaisprezecimile" Cupei Româ
niei. cu Voința București tare 
constituie o ultimă si utilă re
petiție cu public înaintea cri
mei manse de miercuri «■ du
blei confruntări cu campioana 
Scoției

In cursul dimineții de 
antrenorul 
va pleca 
pentru a 
campionat 
Rangers o ._ _____
în deplasare cu Dundee Uni

ted.
Din toate aceste detalii se 

desprinde limpede seriozitatea 
cu care echipa camoioană ore- 
găteste dificila confruntare eu 
„unsprezecele" din Glasgow 
dorința si hotărirea antrenori
lor si tocătorilor de a obține 
un rezultat favorabil oe mă
sura așteptărilor eare «ă-i la- 
ciliteze singurei noastre for
mații rămase în euoele euroae- 
ne continuarea frumoasei sale 
curse de primăvară în compe
tiția numărul 1 a cluburilor 
din Europa.

azi. 
Anghel lordăoeseu 
din nou în Scotia, 

urmări oartfda de 
oe care Glasgow 
va dlsouta simbătă.

care (cu Metalul la Buzăi 
2—1 ; cu Unirea la Focșani
0—1 ; din nou cu Metalul Bu
zău 2—0 și cu Unirea Focșani 
— acasă — 3—0). In continua
rea pregătirilor Olimpia vs 
mai susține jocuri de pregă
tire cu Gloria Buzău, cu F.C.M 
Progresul Brăila, cu Oțelul 
Galați și Petrolul Ploiești. Pre
ședintele secției de fotbal Va- 

sile Trentea, crede într-un 
salt valoric al echipei. Din d 3- 
cutia cu doi membri ai birou lu' 
secției de fotbal C. Popescu si 

C. Voinoiu, am reținut că e- 
chipa a făcut o bună pregă
tire de iarnă, iar moralul ridica! 
din finalul'turului îi ooate a- 
iuta să treacă oeste dificul

tățile actuale „Sperăm, să nu-i 
dezamăgim pe iubitorii fotba
lului din Rm. Sărat. Vrem să 
dovedim că sîntem o echipă 
bună, capabilă de comportări 
superioare", ne-a spus Vasile 
Trentea. Iată lotul cu care O- 
limpia Rm. Sărat va aborda 
returul ; Lăptoiu și Cristea — 
portari, Stanciu, Roșea. Dumi
trescu, Cerbu, Găureanu. V. 
Scripcaru, C. Vasile — fun
dași, Roșu, Ioniță, Ivana, L. 
Scripcaru, C. Grigore. Pușcă, 
Drăghici si Dobre — miilocasi. 

Sultănoiu, Bercaru, Tigoianu. 
Niculcioiu, Petre și Ad. lo- 
nescu — înaintași.

Florin SANDU



JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ SE APROPIE DE FINAL

REZULTATE REMARCABILE
ALE ATLETELOR NOASTRE

CALGARY, 25 (Agerpres). — 
Cea de-a 15-a ediție a „Olim
piadei albe" de la Caigary se 
apropie de sfîrșit.

La Palatul sporturilor Saddle
dome s-au disputat trei me
ciuri contînd pentru turneul 
final al competiției de HOCHEI 
PE GHEAȚĂ. Selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 5—0 (0—0, 2—0. 3—0) echi
pa Canadei, prin golurile mar
cate de Iasin Bîkov Mogîln’i 
Krutov și Makarov. Alte re-

J.S.K.A. MOSCOVA
A CÎȘTIGAT

„CUPA CUPELOR"

LA VOLEI FEMININ
„Cupa Cupelor" la volei 

feminin a fost cîștlgată de e- 
chipa T-S.K.A. Moscova. In ul
timul med al turneului final, 
disputat In orașul Vist-german 
GBppingen, voleibalistele sovie
tice au Întrecut cu scorul de 
3—2 (15—9 15—12, 11—15, 14—10.
15—11) formația italiană Clv 
Modena. In partida pentru lo
curile 3—i Traktor Schwerin 
(R. D. Germană) a dispus cu 
3—0 (15—8. 15—7, 16—14) de e-
chlpa Komunalnlk Minsk 
(U.R.S.S.). 

In doufi partide amicale de handbal feminin

MUREȘUL TG. MUREȘ-SEL. DIVIZIONARA
A R. P. CHINEZE 31-28 Șl 27-25

zultate : Suedia — Cehoslova
cia 6—2 (0—1, 3—0, 3—1), Fin
landa — R. F. Germania 8—0 
(3—o, 3—o, 2—0). In clasament 
conduce echipa U.R.S.S. — 6 
puncte urmată de formațiile 

Finlandei — 5 puncte, Suediei 
— 4 puncte, R. F. Germania — 
2 puncte. Canadei — 1 punct 
și Cehoslovaciei — zero puncte.

Desfășurată pe un timp în
sorit, proba feminină de 
SLALOM URIAȘ a revenit 
schioare! elvețiene Vreni 
Schneider, înregistrată cu tim
pul de 2:06,49, urmată de 
Christa Kinshofer (R. F. Ger
mania) 2:07,42 și Maria Walli- 
ser (Elveția) — 2:07,72. Pîrtia 
de concurs a fost pichetată cu 
42 de porți în prima manșă și 
cu 48 de oorti in manșa se
cundă.

Proba de SĂRITURI CU 
SCHIURILE (PE ECHIPE) de 
la trambulina de 90 m, înscri
să pentru prima oară în pro-

EȘICHIER
MOSCOVA, 25 (Agerpres). Par

tida a 3-a a meciului de baraj, 
ce se desfășoară la Thaltubo în
tre marile maestre sovietice Na
na Ioseliani șl Elena Ahmtlovska- 
la, pentru desemnarea șalangerei 
la titlul mondial, s-a încheiat re
miză. Scorul este de 2—1 In fa
voarea Nanei Ioseliani.

MADRID, 25 (Agerpres). tn 

gramul olimpic, a fost cîști- 
gată de selecționata Finlandei 
(Matti Nykaenen. Ari-Pekka 

Nikkola, Tuomo Yiipolli, Jari 
Puikkonen), cu un total de 
634,4 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au situat format'.'le 
Iugoslaviei — 625,5 puncte și 
Norvegiei — 596,1 puncte.

COMBINATA NORDICA PE 
ECHIPE s-a încheiat cu vic
toria formației R. F. Germa
nia (Hans Pohl, Hubert 
Schwartz, Thomas Miiller), ur
mată de Elveția si Austria. Tn 
PROBA • DE ȘTAFETĂ 3X10 
KM pe primul loc s-a clasat 
Elveția, cu timpul de lh 15:57,4.

în proba individuală femini
nă din cadrul concursului de 
PATINAJ ARTISTIC, după 
executarea figurilor imnuse. 
conduce Kira Ivanova (U.R.S.S.) 
cu 0.6 puncte urmată de Dcbi 
Thomas (S.U.A.) — 1,2 puncte 
și Katarina Witt (R. D. Ger
mană) — 1,8 puncte.

MONDIAL
prima rundă a turneului interna
țional de la Linares (Spania) au 
fost consemnate următoarele re
zultate: Timman — Gheorghlev 
1—0; Heskas — Chandler 1—0; 
Portisch — Liubojevici remiză; 
Nunn — HJartarson 1—0; Niko
lic! — Iusupov 0—1; Beliavski — 
Clburdanidze 1—0.

NEW YORK, 25 (Agerpres). In 
continuarea turneului pe care îl 
întreprinde în diferite țări ale 
lumii, pentru propagarea jocului 
de șah, campionul mondial, Garri 
Kasparov (URSS), a sosit la New 
York, unde a susținut un simul
tan, la 57 de mese, cu elevi ai 
școlilor din cartierul Bronx. Doi 
dintre partlcipanțil la simultan. 
Josh Waltzkin de 11 ani și Kas 
Karanja de 14 ani, au reușit să 
obțină remiză, restul partidelor 
fiind eîștigate de campion.

Atletele române au debutat 
în turneul de concursuri, în 
aer liber. în Noua Zeelandă. 
participînd la o competiție la 
Hamilton. Cu acest prilej au 
fost înregistrate citeva rezul
tate excelente : Mariana Io- 
nescu-Lengyel a aruncat dis
cul la 67,32 m, Li via Meheș 
a obținut 18,86 m la greutate, 
Vali Ionescu-Constantin a să
rit 6,79 m la lungime. Liliana 
Năstase a participat la 100 mg 
— 13,74 s (cu vînt din față 
de 3 m/s) și la lungime — 6,46

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • în cadrul con

cursului în sală de la Valencia, 
proba de săritură cu prăjina a 
fost cîștlgată de francezul Thierry 
Vlgneron, cu 5,75 m, urmat de 
americanul Scott Davis — 5,70 m. 
La 800 m, primul a trecut linia 
de sosire spaniolul Andres Vera 
— 1:49,36, în timp ce proba de 
săritură în înălțime a revenit 
sportivilor vest-germani Carlo 
Thrănhardt si Dietmar Mogen- 
burg — ambii cu rezultatul de 
2,30 m.

CICLISM • Etapa a treia a 
„Turului Americii" a revenit ru
tierului american Davis Phinny, 
cronometrat pe 163 km cu timpul 
de 3h 56:45. Pe locurile următoa
re, în același timp cu învingăto
rul, au sosit Greg Lemond (SUA), 
Marnix Lameire (Belgia) și Paolo 
Rosola (Italia). Lider al clasa
mentului general se menține Da
vis Phinny. Competiția cuprinde 
șapte etape, dintre care primele 
două s-au disputat tn Venezuela 
celelalte desfășurîndu-se în SUA. 
• Turul Valenciei s-a înche
iat cu victoria rutierului elve
țian Erich Maehler, urmat tn cla
samentul final de spaniolii Ju
lian Gorospe — la 13 s și Jesus 
Blanco Villar — la 25 s. Ultima 
etapă a revenit la sprint olan
dezului Mathieu Hermans. cro
nometrat pe distanta de 60 km cu 
timpul de lh 27:47.

NATAȚIE • în cadrul campio
natelor unionale ce se desfășoa
ră la Moscova, Natalia Trefilova 
a cîștigat proba de 100 m liber, 
cu timpul de 56.95, Elena Den- 
deberova s-a stiuat pe primul 
loc la 400 m mixt In 4:51,76, iar 
Nikolai Evseev a terminat învin
gător în proba masculină de 200 
m liber, cu timpul de 1:50.81. 

m, iar Nicoleta Căruțașii a 
fost cronometrată cu 2:11,9 pe 
800 m. Dintre acestea, perfor
mantele Marianei ionescu-Lcn- 
gyel și Liviei Meheș sînt cele 
mai bune. înregistrate vreodată 
în Noua Zeelandă,

★
Atletele aflate la concursuri 

în S.U.A. participă acum la 
tradiționalele Campionate in
ternaționale indoor ce vor fi 
găzduite de cunoscuta sală 
newyorkeză Madison Square 
Garden.

SCHI ALPIN • Proba mascu
lină de coborîre desfășurată pe 
pîrtia de la Oberndorf (Austria) 
a revenit schiorului italian Luigl 
Colturi, înregistrat cu timpul de 
1:58,97. In proba similară femi
nină, pe primul loc s-a situat 
concurenta austriacă Christine 
Zangerl — 1:16.97.

SCRIMA • Concursul de spa
dă desfășurat la Paris a revenit 
polonezului Robert Feliszak, În
vingător cu 12—11 In finala sus
ținută cu italianul Angelo Ma- 
zzoni.

TENIS • Rezultate înregistra
te în turneul feminin de la 
Oklahoma: Catherine Suire
(Franța) — Beverly Bowes (SUA) 
7—5, 8—2; Jana Novotna (Ceho
slovacia) — Michelle Torres 
(SUA) 6—2, 6—3; Nathalie Here- 
man (Franța) — Betsy Nagelsen 
(SUA) 6—2. 1—6, 6—2; Camilla
Benjamin (SUA) — Katerina 
Maleeva (Bulgaria) 6—4. 3—6.
6—1. • In turul H al turneului 
de la Philadelphia, jucătorul a- 
merican Marty Davis '-a elimi
nat cu 7—6, 5—7, 7—6 pe suede
zul Peter Lundgren, Sammy 
Glammalva (SUA) a dispus cu 
6—3, 3—6. 7—6 de australianul 
Mark Woodforde, iar america
nul Tim Mayotte a cîștlgat cu 
6—4, 6—4 partida cu coechipierul 
său Leif Shiras.

TENIS DE MASA • La Lesko- 
vac (Iugoslavia), în meci pentru 
„Cupa ligii europene", echipa Iu
goslaviei a întrecut cu 4—3 for
mația Suediei. In partida decisi
vă. Zoran Primorac a dispus cu 
2—0 (23—21, 23—21) de .Torc n 
Persson. In cadrul aceleiași com
petiții, selecționata Franței a În
vins în deplasare cu 4—3 echipa 
Ungariei.

Selecționata divizionară fe
minină de handbal a R- P. 
Chineze, care întreprinde un 
turneu în țara noastră, a sus
ținut două partide în compa
nia echipei Mureșul. Numero
șii spectatori prezenti în Sala 
Sporturilor din Țg. Mureș au 
aplaudat două meciuri de real 
interes, 
revenit
Gheorghe lonescu si 
Pop — 31—28 (16—15) 
(14—9). Handbalistele 
cc au realizat faze 
loase, în viteză, 
verificări
dificile din Camnioiavjl Na

țional care urmează. Partene
rele de întrecere s-au consti
tuit într-o formație robustă, 
tehnică, cu o bună circulație 
a mingii și a jucătoarelor. Din

în care victoriile au 
elevelor antrenorilor 

Valentin 
și 27—25 
mureșen- 
spectacu- 

făcînd utile 
înaintea partidelor

formația noastră s-a remarcat 
eficacitatea demonstrată de 
Esztera Matefi, în ambele par
tide, ca și siguranța conducă
toarei de joc Eva Mozsi 
prima partidă). 
Mozsi 10 (1) — 
golurile înscrise 
doilea —. Matefi 

3 (1), Florea 
Zita Biro 1 
Mușat 1 (3), 
și Avram 0 
chineză cele
cătoare au fost Daibi Ansen 
10 (5), Xuf Meiping 4 (2), Li 
Kong 2 (6) și Chen Zhen 1 (5). 

fost conduse bine 
bucureșteni Jean 
Alexandru Vîrto-

Partidele au 
de arbitrii 
Mateescu și 
peanu.

Andrei

(în
Au înscris : 
în paranteză 
în meciul al 

__ 9 (10) Siroia 
3 (0). Bărbat 2(1),
(4) , Pardi 1 (2), 

Andreea Biro 1 (0)
(5) . Din echipa 
mai eficace ju-

Daibi

SZABO, ooresp.

ECHIPA SPANIEI ÎNVINSĂ 
PE TEREN PROPRIU I

După ce, în urmă cu o lună, 
reprezentativa Spaniei n-a reușit 
pe teren propriu decât un scor 
egal (0—0) cu selecționata R. D. 
Germane, miercuri seara ea a 
fost învinsă, la Malaga, cu 2—1, 
de către Cehoslovacia! Un start 
slab al ibericilor în’ acest an — 
comentează agențiile de presă. 
Jucătorii spanioli se află In plin 
campionat, în timp ce adversarii 
lor stnt încă în pauza de... iar
nă. La Malaga, scorul a fost des- 
ohis de Salinas în mln. 30, după

care Knoflicek (min. 44) a ega
lat. După pauză oaspeții au în
scris golul victoriei prin Kubik 
(min. 73). Selecționata cehoslova
că, la cîrma căreia se află noul 
antrenor Jozef Venglos (în locul 
lui Masopust) a pășit cu... drep
tul.

ALTE MECIURI OFICIALE 
Șl AMICALE 
preliminariile olimpice,

•............ ..

PRIMUL „DUEL" JOHNSON - LEWIS

exemplu, faimosul club 
englez Manchester Uni
ted a decis să-și vîn- 
dă echipa masculină 
de baschet, conducerea 
clubului apreciind că 
rezultatele baschetba- 
llștllor nu sînt, în ul
timul timp, satisfăcă
toare. Și atunci s-a 
făcut cunoscut că e- 
chlpa este de vînzarel 
Ș! pentru că Man
chester Utd. nici nu

pretindea un preț prea 
piperat, s-au găsit ra
pid cumpărători.

Știți, de pildă, cu cît 
a fost vîndută echipa 
de baschet de la Man
chester Utd.? Ei bine, 
doar pentru, totuși, 
modesta sumă de 50 000 
lire sterline... Șl cînd 
te gîndești, că pentru 
cite un sportiv se plă
tesc sume chiar și de 
zece ori mal mari I

• In -------------- ------.
la Lisabona; Portugalia — Italia 
0—0. In clasament: Italia 7 p 
(5 j), R.D.G. 7 p (6 j), Portuga
lia 5 p (Ș j), islanda 3 p (4 j), 
Olanda 2 p (4 j).

® Meciuri rejucate în optimile 
de finală ale Cupei R.F.G.: Bo
russia Dortmund — Bayer Uer-, 
dingen 1—2; Werder Bremen — 
Phorzheim 3—1. Jocuri restante

în campionatul R.F.G.: Werder 
Bremen — Schalke 5—0, Dort
mund — Bochum 1—2 (disputate- 
săptămîna trecută).

Rejucare în Cupa Angliei 
(optimi): Watford — Port Vale 
2—0. In sferturi, Watford va juca 
cu Wimbledon. Partide restante 
în campionatul Angliei: Charlton 
— Sheffield. Wednesday 3—1, Co
ventry — Norwich 0—0, Oxford 
— Derby 0—0. Tottenham — 
Manchester United I—1. In cla
sament: Liverpool 66 p (26 
Manchester United 55 p (29 
Nottingham 49 p (26 j).

® Meci restant din etapa 
25-a din campionatul .
Paris St. Germain — Cannes 1—1,
• Intllnirl amicale (în turnee). 

La Mar del Plata 
Juniors 
Sofia: 
L.A.S.K, 
Saudită): Jedah 
1—1; la Sibenik (Iugoslavia): Si- 
benik — Voest Linz ' * '
Hajduk — Sturm

■ Bersheva (Israel) :
Vienna 0—0.

— River 
Dinamo 
1—1; la

28 DE ANI LA ACELAȘI

j), Jh
a

Franței:

(finală): Boca 
Plata 1—0; la 
Moscova — 
Riad (Arabia 

- Rapid Viena
1—3; la Split: 
Graz 0—0; la 
Bersheva —

CLUB!

In ultimele sezoane ale competițiilor de atle
tism duelul dintre sprinterii Ben Johnson și 
Carl Lewis a fost mereu „cap ' 
de ce organizatorii celei de-a 
Campionatelor Mondiale pentru 
Sudbury (Canada), se mîndresc 
prima ediție a acestui ..duel" s-a 
în orașul lor pe pista stadionului Universită
ții Laurentienne. Această întîlnire a avut loo. 
în anul 1980. pe vremea cînd cei noi alergă
tori erau Încă juniori, cu prilejul Jocurilor 
panamericane pentru juniori. Atunci Lewis a 
cîștigat. iar Johnson a fost abia pe locul șase 
la 100 m.

La acea 
în afara 
alți tineri 
tismului :

de afiș*. Iată 
doua ediții a 
juniori, de la 
cu faptul că 
petrecut chiar

ediție din 1980, printre concurenți, 
celor de mai înainte, s-au aflat și 
devenit! ulterior celebrități ale atle- 
brazilianul Joachim Cruz — campion 

olimpic la 800 m americanii Calvin Smith
de două or! campion al lumii la 200 m 
Valerie Brisco-Hooks, campioană olimpică 
200 m și 400 m etc.

șl 
la

DE VINZARE 1.

tn lumea 
capitalist în mod 
nuit 'ransferul 
sportiv de la un 
la altul nu 
așa. doar, 
sentimental 
unor sume 
de bani. De 
ceste tranzacții sînt de 
ordinul unor numere

sportului
1 obiș- 

unui 
i club 

face 
z'-em

se 
să 
ci cc «rs 
însemnate 
obicei a-

ou mai multe zerouri, 
direct proporționale cu 
valoarea sportivului 
v’idut (sau cumpărat), 
eu popularitatea lui. 
In afara unor sportivi 
.disponibili" deci o 

marfă gata a fi vîn
dută. există chiar for
mații întregi scoase 
la... mezat. Recent, de

PRIMA OLIMPIADĂ ALBĂ A MILENIULUI TREI

Doi ingineri, evident 
mari iubitori ai spor
tului, au propus muni
cipalității orașului lor, 
Kuopio, să depună can
didatura pentru orga
nizarea Jocurilor O- 
limpice de iarnă din 
anul 2004. In urma dis
cuțiilor purtate pe a- 
ceastă temă s-a stabi
lit ea în scurtă vre-

me să fie constituit un 
Comitet de 
a primei 
albe din 
trei.

Kuopio 
dintre orașele impor
tante ale Finlandei. El 
se află la peste 300 
km nord-est de capi
tala țării, Helsinki.

AMINTIREA MARACANEI..

organizare 
Olimpiade 

mileniul

este unul

•Cel mai mare stadion din lume este faimosul “ 
„Maracana" din Rio de Janeiro, cu circa 200 000 ■■ 
de locuri. EI a fost gazdă, intre altele, și a £ 
finalei Campionatului Mondial de fotbal din g

1950 dintre Brazilia și Uruguay (0—1). Ei bine. » 
normal ar fi ca în cazul în care Brazilia va “ 
primi girul F.I.F.A. pentru organizarea, în 1094. “
unei noi ediții a campionatului lumii stadio- 
nul „Maracana" să fie printre arenele care vor 
găzdui partide ale competiției, bineînțeles finala, g 
Dar Istă că vizita comisiei speciale F.I.F.A. pe g 
..Maracana" a dus la concluzii total pesimiste pri- g 
vi nd starea actuală a marii arene. Să rămînă g 
„Maracana" doar o amintire 7 «■

Rubrică realizată de Romeo VILARA 5
■r

faptulși recunoscut_____ T„ ________ __________ _____ că pretutindeni 
lumea fotbalului e agitată, In continuă mișcare. In această 
„neliniște" unii, chiar sociologii, identifică forța de atracție, 

fără egal, a celui mai iubit dintre sporturile planetei, „magnetul* 
lui inepuizabil. Numai că ea are și o latură mai puțin îmbucurătoa
re, legată — spre a nu mai lungi vorba — de instabilitatea antreno
rilor. Așezat, parcă mai evident ca aricind, sub tirania rezultatului 
imediat, fotbalul de azi iși „devorează" repede antrenorii, iar cel 
francez n-a făcut șl nu face excepție de la regulă. Ajunge numai 
să spunem, răsfoind „Football ’88“ (anuarul editat de „VEqulpe"), 
că Nice a schimbat. 23 de tehnicieni la prima echipă, după i960, 
că Paris Saint Germain, o fostă campioană, a angajat recent al 
14-lea „dlrecteur technique", din 1974 sau că, tn sfîrșit, de la pro
movarea tn A, din 1983. Toulon a schimbat 8 I

Numai Guy Roux de la A.J. Auxerre a rămas neclintit, „1 
en encore", sărbătorind recent 28 de ani de cînd lucrează în ca
drul aceluiași club șl bătlnd astfel „recordul mondial" al engle
zului Matt .Busby, vreme de 27 de ani legat de „Old Trafford", sta
dionul lui Manchester United I Viața lui Roux (n. 1938) se supra
pune, practic, peste cea a echipei Auxerre, antrenorul participînd 
la toate bucuriile și necazurile ei. A retrogradat cu A.J.A. (de mai 
multe ori I) și a jucat, in 1979. finala Cupei Franței. T-a cedat, de 
nevoie (club mic...), pe Bats șl Ferrert. viitori internaționali, de 
clasă, și a asistat la debutu’ tntr-o cupă continentală (in Cupa 
U.E.F.A. 1985. 3—1 și 0—3 cu Milan). A ratat, tn sezonul trecut, un 
loc pe podiumul campionatului șt a contribuit, harnic șl perseve
rent, la lansarea lui Martini. B. Boli și Cantona, tn prezent oameni 
de bază ai „naționalei" lui Michel etc. etc. . „ -

invitat mai deunăzi, de ziarul polonez „Przeglad SportoWy . să 
explice „secretele" acestei stabilități fără precedent și fără egal, 
cel mai bun antrenor francez al anului 1986 a declarat : „Nu șilu 
dacă asta e o explicație, dar aș vrea să subliniez că. tn meserie, 
n-am sărit nici o etapă. Am urcat, in timp, toate treptele ierarhiei 
clubului și mi-am făcut mina cum se zice, tn centrul de formare 
(n.n. la juniori și copil). N-am neglijat nici un aspect Nici cei 
financiar, nici cel organizatoric nici cel de t>ubllc-relatlnns., 
am invitat și invit și acum. Sigur că am avut și am propuneri m 
plec, dar nu m-am glndlt niciodată cu adevărat la asta, cu 
că. la mtnle. am spus și prostii I Mă simt bine la Auxerre s 
continua. Fină clnd ? încă vreo 10—12 ani. nu-i așa „note

Poate că nu e o explicație cum spunea însuși Roux. dar poat 
e, ce credeți? Ovidiu lOANITOMft

E îndeobște cunoscut 
lumea fotbalului 
„neliniște" unii.

neclintit, „ioujours


