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CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE JUNIORILOR-8 RECORDURI
NAȚIONALE Șl ALTE PERFORMANTE VALOROASE

Suita de concursuri ’88 a a- 
tl'îților juniori este dominată, în 
acest an, de desfășurarea celei 
de a doua ediții a Campionate
lor Mondiale, de la Sudbury 
(Canada), prevăzută a avea loc 
la sfîrșitul lunii iulie. Firesc 
deci ca și întreg acest sezon de

Sosirea în cursa de 1 500 m: Dan 
lui Sandu Rebenciuc 

1

86 de cluburi din 35 de județe 
și municipiul București. De la 
bun Început subliniem amănun
tul că au fost înregistrate opt 
recorduri naționale de juniori 
(Ionica Domnițeanu, 8,30 și 8,28 
La 60 mg, Mirela Belu, 6,36 
și 6,37 m la lungime, Caria Popa,

Dănescu (Steaua) cîștigă in fata 
Foto: Eugen BĂTRInU, Bacău 

stafei i-a lipsit doar foarte pu
țin să fi reușit în tentativa sa 
la 1,94 m la înălțime. Oricum 
însă, în lumina C.M. de la Sud
bury rezultatul de 1,90 m al a- 
cestela ni se pare a fi cel mai 
interesant, mai ales prin pers
pectiva pe care o oferă. De 
fapt, ca să privim lucrurile așa 
cum sînt, rezultatele ,,naționa
lelor" de sală nu sînt decît un 
aconto acordat perspectivei, căci 
abia peste cîtăva vreme, în aer 
liber, urmează a se alege cei 
mal merituoși atleți din actuala 
generație de juniori mari. Ori
cum însă, Bacăul a oferit cîteva 
puncte de reper, care în nici 
un caz nu trebuie trecute cu 
vederea. Astfel, poliatlonista de 
la Dacia, Ionica Domnițeanu

Romeo VILARA
r . ............. -.........
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Mîine, mult așteptatul meci de fotbal Steaua-Glasgow Rangers

Simbătă si duminică, pe fru
moasele pîrtii argintii de pe 
dealurile Rune și Negru din 
orașul Vatra Dornel, s-au des
fășurat finalele ediției cu nu
mărul 20 a -Cupei U.G.S.R." la 
schi fond și alpin, întrecere or
ganizată sub genericul Dacia- 
dei. Competiția, care a reunit 
aproape 400 de sportivi din 34 
de județe, precum si din mu
nicipiul București, a fost ur
mărită de numeroși localnici, 
de oameni ai muncii aflați la 
odihnă si tratament în această 
pitorească stațiune. A fost una 
dintre cele mai reușite acțiuni 
ale sportului nostru de masă, 
la înălțime organizată de Comi
sia de resort a Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., în colaborare 
cu F.R. Schi, cu sprijinul facto
rilor locali cu atribuții în sport.

Finalele au început cu proba 
de schi alpin rezervată fetelor. 
După două manșe deosebit de 
disputate, la categoria de vira
tă 18—25 ani pe primul loc s-a 
situat Carmen Cozma, munci
toare la întreprinderea de tri
cotaje din Miercurea Ciuc. 
Ambițioasa și talentata sporti
vă din județul Harghita a par
curs traseul de 600 m într-o 
manieră de adevărată perfor
meră, încurajată și aplaudată 
Ia scenă deschisă. O întrecere 
de mare ambiție am urmărit și 
în cadrul finalei de schi fond 
ștafetă băieți 3X3000 m. Aici. 

cei mai buni s-au dovedit a fl 
sucevenii, mai tehnici, mal bine 
pregătiți fizic. Ne referim la 
sportivii dorneni A. Potîngă, D. 
Bazic și I, Ghiba, cadre didac
tice în orașul care a găzduit a- 
ceste tot mai populare între
ceri. In clasamentul general cel 
mai mult au punctat sportivii 
din județele Suceava (pe pri
mul Ioc la schi alpin, pe locul 
secund la schi fond). Harghita, 
Brașov. Prahova și municipiul 
București.

Ion PANA — coresp.

(Continuare in pag 3-3)

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE SCHI ALPIN

Săptămîna aceasta, Ia Poiana 
Brașov, se vor desfășura Cam
pionatele Naționale de schi al
pin ale seniorilor și senioarelor, 
competiție la care vor fi pre- 
zenți cei mai buni schiori ai 
țării. Programul întrecerilor 
este următorul: 3 martie — sla
lom uriaș (B), 4 martie — sla
lom uriaș (F), 5 martie — sla
lom special (F), 6 martie — 
slalom special (B).

sală să fie plasat în conul de 
lumină al marii competiții in
ternaționale.

La sfîrșitul săptămînii trecu
te, într-o ambianță deosebită, 
în întrecerile pentru titlurile de 
campioni ai țării s-au aflat la 
Bacău 376 de concurențl (din
tre care 203 băieți), reprezcntînd

Divizia A de baschet feminin

„U“ C.S.Ș. VIITORUL CLUJ-NAPOCA, 

DIN NOU CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ
in meciul decisiv de ieri,

SATU MARE, 29 (prin tele
fon). Ediția a 29-a a Campiona
tului Național de baschet femi
nin s-a încheiat cu victoria e- 
chipei UNIVERSITATEA C.S.Ș. 
VIITORUL CLUJ-NAPOCA. în 
partidă decisivă cu VOINȚA 
C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI, „U“ a 
învins cu 79—75 (50—42). Au 
marcat : Kiss 26, Dragoș 19, Ma- 
nasses 18, Morar 8, Enyedi 4, 
Vereș 2, Vigh 2, respectiv Fi
lip 22, Ștefan 13, Ciocan 10, Ju- 
gănaru 12, Caloianu 6, Urogdi 
3, Borș 9. Arbitri: Fl. Baloses- 
cu și Z. Raduli.

Echipa reprezentantă a Uni-

RAPID Șl TINEREȚEA PERFORMERILOR SĂI

Semnificativ 
este, de- 

anul trecut 
Rapidului 

planificat) 
în loturile

1987 a fost pentru clubul 
sportiv Rapid București un an 
mai rodnic decît cei precedent!, 
un an în care a făcut noi pași 
— destul de însemnați — pe 
drumul (re)afirmării sale ca 
un dub cu adevărat de nivel 
internațional. De altfel. în cla
samentul întocmit de C.N.E.F.S. 
privind contribuția unităților 
sportive la formarea loturilor 
reprezentative și participarea 
la competițiile oficiale (în ra
murile de sport olimpice), clu
bul Rapid figurează pe onoran
tul loc 3, după Steaua și Di
namo, ceea ce constituie o fru
moasă confirmare a ascensiu
nii sale valorice. C 
în această privință 
sigur, faptul că în 
91 de sportivi ai 
(față de 44 cît era 
au fost selecționați ... ______
naționale de seniori, tineret și' 
juniori. Și chiar dacă numărul 
de medalii cucerite de ei la 
Campionatele Mondiale. Eu
ropene și Balcanice, sau la 
Concursurile Prietenia nu s-a 
ridicat la cota prevederilor și 
așteptărilor, a propriilor an
gajamente luate Ia începutul a- 
nului. a crescut, totuși, procen
tul celor care s-au clasat pe 
locuri de frunte, în apropierea 
podiumului, la aceste mari 
competiții internaționale, clu
bul contribuind, prin punctele

7,6'’ la 60 m — junioare II, Ion 
Toaie, 22:51,3 la 5 km marș, 
Iulian Constantinescu, 6,95 la 
60 m — juniori, Daniel Cojoca- 
ru, 22,54 la 200 m), care dau va
loare oricărei competiții. Și 
poate că numărul recordurilor 
ar fi fost încă și mal mare, 
dacă... Spre exemplu, Alinei A-

19-15 cu Voința București 
versității din Cluj-Napocă a 
cucerit titlul pentru a noua 
oară, celelalte succese fiind 
realizate în anii 1953, 1954, 1981, 
1982, 1984, 1985, 1986, 1987.

în celălalt meci al ultimei eta
pe a turneului final : CHIMIS
TUL C.S.Ș. RM. VILCEA — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 68—74 
(31—44).

Clasament : 1. Universitatea
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 76 
p, 2. Voința C.S.Ș. 2 București 
74 p, 3. Chimistul C.S.Ș. Rin. 
Vîlcea 70 p, 4. Olimpia Bucu
rești 65 p.

Dumitru STĂNCULESCU

obținute, la îmbogățirea bilan
țului general al sportului româ
nesc în 1987.

Cu deosebire demnă de pus 
în evidență este constatarea că 
realizările clubului Rapid pe 
planul reprezentării internațio
nale privesc mai ales perspec
tiva, cei mai mulți dintre sipor- 
tivii săi, care anul trecut s-au 
remarcat în respectivele com
petiții — fîe individual, fie în 
cadrul echipelor din care au 
făcut parte — sînt tineri, unii 
chiar juniori.

Să luăm, de pildă, cazul 
secției de lupte a clubului, care 
— după o perioadă de vizibilă 
scădere a potențialului — re
vine acum în prim-plan prin 
cîțiva tineri dotați. Astfel, la 
„greco-romane". Laurențiu Ia- 
cob a cucerit anul trecut me
dalia de bronz la C.E. de ju
niori. performantă care nu a 
mai fost realizată de la Nicu 
Gingă încoace. La „libere", un 
alt coleg al său de sală, tot 
junior. Daniel Ioniță, s-a clasat 
în 1987 pe locul 4 la C.E. de 
juniori și pe 5 la C.E. de se
niori. Pe aproape valoric sînt 
alți doi tineri luptători de la a- 
cest club. Florinei Ioniță și 
Niculae Ghiță, selecționați și 
ei în loturile reprezentative.

Secția de haltere șl culturism 
îl are acum ca port-drapel pe 
tînărul Petrică Tufă, campion

ULTIMELE PREGĂTIRI ALE ECHIPEI NOASTRE
A mai rămas o singură zi 

pînă la meciul de fotbal 
Steaua — Glasgow Rangers, 
din prima manșă a sferturilor 
de finală în Cupa Campionilor 
Europeni. Un meci care, desi
gur, este așteptat cu foarte, 

mare interes de iubitorii spor
tului din întreaga țară. O do
vadă a acestui interes am avn- 
t-o, de altfel, indirect, sîmbătă, 
pe stadionul „23 August" din 
Capitală, cînd peste 15.000 de 
spectatori au venit — în ciuda 
vremii potrivnice, deosebit de 
friguroase — să asiste la parti
da de Cupă Voința — Steaua. 
Nu atrași atît de miza parti
dei — în care, fără să dimi
nuăm cumva meritele echipei 
din campionatul municipiului 
București, nu se punea prob’' 
ma a ști cine va fi învingătoa- 
rea —, cît pentru a urmări e- 
voluția formației campioane, 
după reîntoarcerea din turneul 
întreprins în Italia și la ultima 
sa apariție publică înaintea 
confruntării de mîine cu Glas
gow Rangers. S-a desprins lim
pede și din această destul de 
masivă afluență de public aten
ția de care se bucură cîsl:”' 
toarea Cupei Campionilor Eu
ropeni si a ..Supercupei" Eu

național și medaliat la Balca
niadă, declarat în 1987 sporti
vul numărul 1 al clubului Ra
pid și selecționat în lotul o- 
limpic. Dar antrenorii Gh. Mă- 
năilcscu și Gh. Gospodinov își 
pun mari speranțe — pentru 
viitoarele competiții internațio
nale — și în alți tineri ca Ște
fan Vlad (fratele lui Nicu 
Vlad), Gigi Secan, Marian E-

Constantin F1RĂNESCU

(Continuare în pag 2-3)

In cursa de departajare in grupe valorice la volei

par să indice că se res- 
concurența la grupa va- 
a fruntașelor (locurile 
La fete, de pildă două 
pretendentele serioase la

APELE PAR
Campionatele divizionarelor A 

de volei se apropie de jumăta
tea returu ii, ale cărui prime 4 
etape 
fringe 
lorică 
1-6). 
dintre ... _______________  „
un loc liniștit în rîndul pluto
nului din față, Rapid Bucu
rești și Oltcit Craiova, și-au 
pierdut cadența (și toate cele 

ropei, căldura cu care ea este 
înconjurată, încrederea în posi
bilitățile ei, în șansele sale de 
a depăși cu bine dubla întîlni- 
re cu campioana Scoției și de 
a continua cursa de primăvară 
în competiția numărul 1 a e- 
chipelor de club de pe conti
nent.

Aspect de la antrenamentul de ieri dimineață al steliștilor
Foto: Aurel D. NEAGU

Pentru a răspunde cum se 
cuvine acestei mari prețuiri și 
încrederi, antrenorii si jucăto
rii campioanei au depus și de
pun eforturi susținute în pre
gătirea meciului de mîine. Du
pă jocul de Cupă de sîmbătă 
— care a fost urmărit de an
trenorul secund al scoțienilor.

Formațid stoțianâ a sosit aseară Ia București
în ceea oe-i privește pe 

scoțieni, aceștia au sosit a- 
seară la București, delegația 
lor fiind însoțită de un nu
meros grup de ziariști, aproa
pe 40. împreună cu antreno
rul Souness, care nu a exclus 
posibilitatea ca și el să intre 
în teren, au făcut deplasarea 
15 jucători: Woods. Walker, 

Nicholl, Gough, Phillips, Cohen,

SA SE LIMPEZEASCĂ...
jocuri susținute pînă acum 
retur), dezamăgindu-și su-

4 
în 
porterii. Iar calculul hîrtiei a- 
rată că șansele lor de a reface 
terenul sînt minime. în schimb, 
au urcat sigur Flacăra Roșie 
București, C.S.U. Rapid Galați 
și Dinamo, care sînt hotărîte 
să se alăture Universității 
C.F.R. Craiova, Daciei Pitești șl 
Farului Constanța (singurele ne
învinse în retur, ultima amînîn- 

Walter Smith — el au continuat 
ehlăr de a doua zi antrena
mentele, conduse — în lipsa lui 
Anghel lorilănescu, plecat în 
Scoția pentru a urmări partida 
de campionat susținută de Glas
gow Rangers, în deplasare, cu 
Dundee United — de antreno
rul secund, Radu Troi. Acum, 

după reîntoarcerea antrenoru
lui principal, definitivarea pre
gătirilor. stabilirea tacticii de 
joc și chiar alcătuirea „unspre- 
zecelui” de începere a partidei 
vor fi modelate în funcție de 
observațiile acestuia privitoare 
Ia evoluția adversarilor de 
mîine. (C. F.)

Munro, Wilkins, D. Fergusson, 
Durrant, Nisbet, McColl, Kirk
wood, Francis, Cooper. Nu au 
venit la București McCoist, care 
a suferit recent o fractură, și 
Butcher mai vechi accidentat.

în cursul acestei dimineți, 
echipa scoțiană va face un 
antrenament de acomodare pe 
stadionul Steaua.

du-și -însă două meciuri grele) 
în grupul de elită. Va fi to
tuși. interesant de văzut dacă 
Rapid 
surse
ea ce

sau Oltcit vor găsi re
de revenire în cursă, ce- 
ar presupune să furnize-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)



Divizia A de baschet masculin

TREI „REMIZE" ÎN GRUPA 7-12
Campionatul Național de baschet masculin a continuat sîmbătă 

ți duminică cu partidele etapei a 13-a. Vă prezentăm cîteva amă
nunte de la cele cinci întîlniri (a șasea, Dinamo l.M.P.S. Oradea — 
Steaua, urmînd a avea loc în zilele de 2 și 3 martie).

GRUPA 1-6

RAPID BUCUREȘTI — ACA
DEMIA MILITARĂ BUCU
REȘTI 91—87 și 91—88. Scoruri 
aproape identice, care sugerea
ză echilibrul celor două întîl
niri, dar și plusul de combati
vitate de eficiență al rapidiș- 
tilor care au obținut două me
ritate victorii. Dacă nivelul teh
nic a avut de suferit datorită 
deselor inexactități (pase greși
te, aruncări din poziții neindi
cate, ratări chiar de sub panou), 
nu același lucru se poate spune 
despre evoluția scorului, pasio
nantă nu o dată, care a menți
nut interesul la cote destul de 
înalte. Cîteva secvențe edifica
toare : 17—13 pentru Rapid
(min. 8), 17—22 (min. 11), 30—26 
(mln. 14), 68—73 (min. 32), 86—83 
(min. 38), ca să ne referim doar 
la meciul de sîmbătă. care a 
avut un la fel de pasionant 
„duel" în planul eficienței, pur
tat între Andrei Popovici și 
Marian Braboveanu și cîștigat 
de primul, care și-a trecut în 
cont două suite de cite trei co
șuri de trei puncte. Partida de 
duminică a înregistrat o perioa- 
dă-cheie, între min. 28 și 33, 
cînd de la 59—58 echipa fero
viară a ajuns la 83—66. O de
tașare care s-a dovedit hotărî- 
toare, cursa de urmărire a ju
cătorilor militari fiind doar cu 
efect asupra reducerii handi

capului. Au marcat • Mihai 
12+2, Marinache 2+6, Popovici 
33+28, M. Dumitru 2+12, Ghiță 
20+8, Gh, Dumitru 12+6, Suciu 
10+17, Sipoș 0+2. respectiv Fru- 
mc:u 14+6, Zdrengbea 8+7, 
Braboveanu 31 + 15, Bîrsan 8+9, 
Marinescu 13+13, Panaitescu 
10+2, Vilcinschi 3+13. Scarlat 
0+23. Bune arbitrajele cupluri
lor N. Constantinescu — O. 
"Vestinian si I. Olaru — B. Bă- 
dilă (V. ADRIAN).

I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 
- DINAMO BUCUREȘTI 
94—104 și 91—105. Au fost două 
partide de bun nivel tehnic, cu 
multe faze frumoase, aplaudate 
la „scenă deschisă", meritul a- 
parținînd ambelor combatante. 
Dir. punct de vedere al evolu
ției scorului, cele două meciuri 
au avut același aspect. în pri
mele minute jucătorii de la 
I.C.E.D au reușit să țină ca
dența cu mai experimentații lor 
parteneri de întrecere, după 
care valoarea superioară a di- 
namoviștilor și-a spus cuvîntul, 
dintre ei remareîndu-se Dan 
Niculescu și Mihai Sinevici. 
Lăudabil curajul conducerii 
tehnice a echipei I.C.E.D. de a 
promova elemente tinere, de 
perspectivă, acum cazul lui 
Silviu Lazăr. Au marcat : Pă
sărică 21+4, Pintea 7+7, Toader 
7+6, Popa 4+10, Mihalcca 2+7, 
C. Ion 7+4 Mădîrjac 4+11, 
Costin 9+0, M. Iacob 2+0, La

zăr 8+2, Pogonaru 23+36, res
pectiv Vinereanu 20 1-20, Hălmă- 
geanu 2+0, Sinevici 16+11, Băr- 
bulescu 3+0, Niculescu 11+37, 
V. Iacob 4+0, Ivanov 3+0, Uglai 
16+16, David 9+10, V. Constan
tin 18+11. Arbitri : I. Olaru — 
B. Bădilă și N. Constantinescu
— M. Oprea (Nicoleta ALDEA).

GRUPA 7-12
C.S.U. TAGC IND. BRASOV

— ELBA TIMIȘOARA 95—76 și 
87—88. După o primă victorie 
lejeră, gazdele au pierdut la 
limită partida de duminică, 
mult mai echilibrată. Coșgeteri: 
Tace 30+38, Vasilică 18+Î2, res
pectiv Ilin 16+23, Soicu 16+22. 
(C. Gruia, coresp.).

POLITEHNICA C.S.Ș. UNI
REA IAȘI — C.S.U. BALANȚA 
SIBIU 85—95 și 96—90. O re
miză echitabilă, după două în
tîlniri extrem de disputate, de
cise în ultimele minute de joc. 
Coșgeteri : Moscalu 20+30, Bo- 
ișteanu 17+12, respectiv Dăian 
21+18, Apostu 10+18. (A. Pintea, 
coresp.).

RAMIRA BAIA MARE — 
FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 
73—74 și 80—67. în prima parti
dă, cu numeroase alternări de 
scor, constănțenii au reușit să 
obțină o victorie in extremis 
în fața unei echipe care a re
simțit din plin absența lui 
Mara. în al doilea meci, băimă- 
renii s-au revanșat, ei fiind în 
permanență la cîrma jocului. 
Coșgeteri : Ciocian 26 132, Flo- 
rea 16+13, respectiv Tecău 31+ 
16, Băiceanu 13+25. (A. Crișan, 
coresp.).

ÎN CURSA DE
(Urmare din pag I)

DEPARTAJARE
CLASAMENTE

NOI

CAMPIONATELE
(Urmare din pag I)

(anul trecut a fost clasată pe 
primul loc în bilanțul mondial 
al junioarelor heptatloniste), a 
avut acum evoluții remarcabile 
nu numai prin locurile ocupate 
(I la 60 m plat și la garduri, II 
la 200 m și III la greutate), ci 
și prin rezultatele înregistrate. 
Stelista Mirela Belu a dominat 
clar disputa săritoarelor în lun-r 
gime, în cadrul căreia a înre
gistrat două recorduri naționale 
de junioare. Bine s-au prezen
tat, de asemenea, și alte candi
date : semifondiștele, de acum 
cunoscute, Denisa Zăvelcă, Cătă
lina Gheorghiu, Simona Staicu. 
Rod’ca Moroianu, aruncătoarea 
de greutate Elena Ghilencea 
sau mărșăluitoarele Mioara Pa
puc și Mihaela Dăogăroiu.

La băieți, din păcate, lista 
evidențiaților în perspectiva 
Sudbury-ului este ceva mai mi
că : Mircea Oaidă, Daniel Cojo
carii, Mugur Mateescu, Iulian 
Constantinescu.

Concursul de la Bacău a mai 
evidențiat însă și alte „nume 
posibile". Avem în vedere pe 
Adriana Grigore, eleva lui 
Gheorghe Ghipu, care le-a în
vins ia 3000 m pe Staicu și Mo
roianu, la capătul unei curse 
tactice bune, dar mai puțin iute 
decît izbutise să alerge, în pri
ma serie, craioveanca Nuța O- 
laru, și aceasta o atletă demon- 
strînd frumoase posibilități. în 
același context se plasează și a- 
lergătoarea suceveana Elena 
Solcan, învingătoare merituoasă 
la 200 m și, împreună cu cole
gele ei Pușcă, Avasiloaie și Vic
tor, cîștigătoare la ștafeta de 
4X200 m, ca și cîștigătoarea 
cursei de 400 m, gălățeanca 
Nela Neculai sau semifondiștii 
Dan Dănescu și Sandu Reben- 
ciuc...

Mai înainte de a vă prezenta 
„podiumurile" Campionatelor 
Naționale, se cuvine a sublinia 
strădaniile, încununate și acum 
de succes, ale organizatorilor 
băcăuani. Și acum, iată-i pe cei 
mai buni concurenți :

JUNIOARE : 60 m : 1. Ionica 
Domnițeanu (CSȘ C-lung Mus
cel) 7,52, 2. Caria Popa (CSȘ

DE ATLETISM
2 Constanța) 7,65, 3. Isabela 
Hornung (CSȘ Po-li. Timișoara) 7,72 . — - — - * -
(CSȘ Suceava) 25,34.
nung și Domnițeanu 25,50 ; 400 
m : 1. Nela Neculai (CSȘ 
lăți) 
3.
7
800 m : 1. Denisa Zăvelcă (CSȘ 
Slatina) 2:08,39 2. Cătălina
Gheorghiu (CSȘ „M. Eminescu" 
Iași) 2:09,15, 3. Luminița Avasi
loaie (CSȘ Suceava) 2:10,38 ; 
1500 m : 1. Simona Staicu (CSȘ 
Cetate Deva) 4:24,06,
Borțol (CSM Universitatea Cra
iova) ' 
ru (CSM Universitatea Craiova) 
4:27,94 ; 3000 m : 1. Nuța O-
laru 9:37,04, 2. Adriana Grigore 
(Olimpia Buc.) 9:38,54, 3. Simo
na Staicu 9:38,81, 4. Moroianu 
9:39,24 ; 3 km marș : 1. Mioa
ra Papuc (Unirea CSȘ Focșani) 
13:37,34 2. Mihaela Dăogăroiu
(C.S.M. Unirea Alba Iulla) 
13:48,73, 3. Luminița Bible (Uni
rea CSȘ Focșani) 14:46,33 ;
mg : 1, I__.I_
— record național, 
Neaga (Olimpia ~ 
Florina Neder 
8,65 ; lungime : 
(Steaua) 6,37 m 
nai, 2. Adriana 
Prahova Ploiești) 6.19 m, 3. Ani- 
șoara Ghebuță (CSȘ 2 Constan
ța) 6.16 m ; înălțime : 1. Alina 
Astafei (Steaua) 1,90 m, 2. Ana 
Bușunoiu (CSȘ 2 Galați) 1,82 m, 
3. Luminița Ciureanu (Steagul 
Roșu Brașov) 1.82 m ; greutate : 
1. Elena Ghilencea (Dacia Pi
tești) 16.06 m. 2. Manuela Tîr- 
neci (CSȘ 7 Dinamo Bue. — 
CFR Craiova) 15.05 m. 3. Ionica 
Domnițeanu 14,96 m ; 4X 200 m : 
1. CSȘ Suceava 1 :44,97, 2. O-

CSȘ Ba-

200 m : 1. Elena Solcan
2—3. Hor-

55,51, 
Carmen 
Dinamo

2.

4:26,62,

2.

Solcan 
Marin 
Buc.)

1 Ga-
55.88, 
(CSȘ 

56,44 ;

2. Mirela

3. Nuța Ola-

T-1: ; 60
Ionica Domnițeanu 8,28 

2. Daniela 
Buc.) 8,53, 3.
(Olimpia Buc.) 

1. Mirela Bclu 
— record națio- 

Mitran (CSȘ

___ T____ m ,
CSȘ Suceava 1 :44,97L 

limpiia Buc. 1:45,36, 3. 
cău 1 :45,59 ;

JUNIORI : 60 m : j
Constantinescu (CSȘ 
6,55 — record național 
II, 2. Mircea Oaidă 
Buc.) 6.55. 3. Daniel 
(Dinamo Buc.) 7,02 ; 
Daniel Cojocaru 22,54 
național, 2. Dragoș 
(CSȘ C-lung Muscel) 23,03, 
Las-zlo Olah (Mureșul Tg. Mu
reș) 23.40 ; 400 m : 1.
Mateescu (Dinamo Buc.) 
2. Marius Alba (CSȘ 
51.41, 3.
Mureș) 
Dănescu 
C ni stiia n 
mișoara)

2.

1. Iulian 
1 Galați) 

l juniori 
(Dinamo 
Cojocaru 

200 m : 
— record 

Sănduleseu 
3.

Mugur
50,42. 

Zalău) 
Levente Imre (CSȘ 

51,74 ; 800 m î 1.
(Steaua) 1 :55,65, 

Can alas (CSȘ Poli
1:55,76, 3. Levente

Tg.
Dan

2.
Ti-

Dan
Re-

Buc.)
(CSM

1. San-
Florin 
8:39,16, 
Cetate

imre 1:56,17 ; 1500 m : 1. 
Dănescu 4:00,06, 2. Sandu 
benciuc (CSȘ Triumf 
4:00,62, 3. Valentin Ion 
Pitești) 4;03,62 ; 3000 m : 
du Rebenciuc 8:33,06, 2. 
Băltariu (Dinamo Buc.) 
3. Liviu Brînzaru (CSȘ
Deva) 8:46,90 ; 60 mg : 1. Mircca 
Oaidă 8,10, 2. Florin Ștefan 
(Petrolul Ploiești) 8,26, 3. Flo
rin Bulibașa (CSȘ Reșița) 8,29 ; 
4X200 m : 1. Dinamo Buc.
1:33,53, 2. Steaua Buc. 1 :34,44, 3. 
ASA C-Iung Moldovenesc 
1 :36,59 ; 5 km marș : 1. Ioan
Țoale (Gloria Pandurii Tg. Jiu) 
22:51,3 — record național, 2. 
Luciian Pantea (Explorări Deva) 
23:32,4, 3. Florin Rusan (C
Olimpia Craiova) 23:47,1 ; 1
gime : 1. Dorel Eftene (CSȘ 
Steaua Buc.) 7,22 m, 2- Cătălin 
Sonel (Dinamo Buc.) 7,21 m, 3. 
Bogdan U_2_- ;~~7 *
Buc.) 7,14 m ; triplu : 
Mltlrică (CSȘ C-lung 
15,51 m, 2. Adrian Boghez (CSȘ 
Luceafărul Brașov) 15,03 m, 3. 
Ionuț Eftene (CSȘ 4 Buc.) 14,51 ; 
înălțime : 1. Artur Szasz (Stea
ua) 2,05 m, 2. Călin Span (CSȘA 
Cluj Napoca) 2,00 m, 3. Cristi
an Soare (CSȘ 190 Buc.) 2,00 
m ; prăjină : 1. Bogdan Tudor 
4,30 m. 2. Marius Dîncă și A- 
drian Popovici (ambii CSȘ 5 
Rapid Buc.) 4,20 m ; greutate :
l. Alexandru Drăgulescu (Dina
mo Buc.) 15,50 m, 2. Eufcmiu 
Mih-uțescu (Dinamo Buc.) 15,45
m, 3. Lucian Huțanu (Dinamo 
Buc.) 14,44 m.

ze 2—3 surprize în următoare
le 7 etape. Nu le va fi. desi
gur, ușor ! în zona retrogradă
rii, același trio (Chimia Rm. 
Vîlcea, C.S.M. Libertatea Sibiu 
și Știința Bacău) rămîne în 
dispută pentru un singur loc 
salvator. Deocamdată, vîlcence- 
le au făcut un pas in fata si- 
biencelor, dar pînă la verdict 
e cale lungă!

La masculin, de asemenea, 
dincolo de bucureștenele Dina
mo și Steaua (care își dispută 
titlul), de Elcond Dinamo Za
lău și Viitorul Dinamo Bacău 
(angajate în luptă pentru treap
ta a treia a podiumului), lucru
rile tind să se limpezească prin 
ascensiunea brașovenilor și 
degringolada băimărenilor. Pro
nosticurile dau drept favorite 
la calificare în primele 6. ală
turi de cele 4 echipe mențio
nate, pe Tractorul Brașov șl V- 
niversitatea C.F.R. Craiova. în 
schimb, calm în zona retrogra
dării, unde orădenii și timișo
renii, rămași de mult timp la 
cota 1 (o victorie în 15 etapei), 
oferă mari speranțe unui trio 
vecin. De altfel, aceste două 
echipe sînt singurele mereu în
vinse în retur, în timp ce nu
mai una, Dinamo, a cîștigat 
toate cele 4 jocuri susținute.

Din relatările pe marginea 
etapei cu nr. 15 se desprinde 
concluzia că punctul nevralgic 
al majorității echipelor noastre 
îl constituie execuțiile tehnice 
de bază. începînd cu cele ale 
„abc“-ului (serviciul și prelua
rea), precum și registrul tac
tic sărăcăcios. Este, firește, 
treaba (și vina) antrenorilor. 
Mai constatăm că m.ulte echipe 
au un efectiv redus (cantitativ 
și valoric), de unde concluzia 
necesității unor mai curajoase 
promovări de tineri în forma
țiile de bază...

FEMININ
C.F.R. Cv. 14 14 0

15 11 4
15 9 6
15 9 6
13 9 4
14 8 6
15 7 8
15 7 8
15 6 9
15 4 11
15 3 1Î
15 1 14

1. Univ.
2. Dacia Pitești
3. FI. Roșie Buc.
4. CSU Rapid Gl.
5. Farul
6. Dinamo
7. Rapid
8. Oltcit
9. Penicilina Iași

10. Chimia Rm. V.
11. CSM Lib. Sibiu
12. Știința Bacău

C-ța
Buc. 

Buc.
CV.

42: 6 28
36:26 26 
36:24 24 
30:23 24 
30:18 22 
30:21 22 
28:30 22
28:31 22
25:30 21

I
MASCULIN

1. Dinamo Buc. 15 14
2. Steaua Buc. 15 13
3. Elcond D. Zalău 15 10
4. Viitorul D. Bc. 15 10
5. Tractorul Bv. 15
6. Univ. CFR Cv. 15
7. Explorări B.M. 15
8. Electrom. Tg. M 15
9. Relonul Săv. 14

10. C.S.M.U. Sv. 14
11. CSU Sănăt. Or. 15
12. „Poli" Timiș. 15
• In ideea unei 

mai substanțiale la acțiunea de 
revitalizane a voleiului, Comisia 
municipală a Capitalei este ho- 
tărîtă să acorde mai multă a- 
tenție bazei de masă a perfor
manței. De unde și preocuparea 
sporită pentru organizarea fazei 
pe Capitală a Campionatului Re
publican al școlilor generale. în. 
trecerile vor avea loc în zilele 
de 6, 13, 20. 27 martie și 3 apri
lie, la școlile nr. 39 (fete) și nr. 
82 (băieții). Participă echipe din 
toate sectoarele (inclusiv S.A.I.)
• Astăzi, la sediul C.N.E.F.S., 

are loc ședința Colegiului muni
cipal de arbitri, prilej cu care 
va fi sărbătorit, la împlinirea 
vîrstei de 80 de ani, cel mai 
vechi activist din volei, Nicolae 
Mateescu, fost jucător, antrenor, 
arbitru internațional (din 1935), 
activist neobosit (și astăzi) în 
diverse organisme ale federației.
• Echipa națională de junioa

re, care se pregătește pentru 
turneul de calificare la C.E., va 
juca două meciuri de verificare 
cu diivizionarele A bucureștene 
Flacăra Rosie (miercuri. ora 
14,30) în sala M.T.U. si Rapid (joi. 
ora 16) în sala Arhitectura.

9 6 29:25 24
8 7 31:28 23
8 7 30:29 23
5 10 24:32 20
5 9 24:32 19
5 9 20:35 19
1 14 16:43 16
1 14 7:43 16
contribuții I

I
I
I

ACȚIUNE SPORTIVA DE MASA

Tudor (CSȘ 5 Rapid
1. Dan
Muscel)

finalelorMomentul 
cu sportivi

deschidere a 
mai toate județele țării

(Urmare din pag. I)
Rezultate : schi fond 3X1500 

m fete : 1. Suceava (Magdalena 
Hirlab, Valen'lna Mustea, Ga
briela Prisăearu), 2. Brașov2.

REDESCHIDEREA SEZONULUI DE ALERGĂRI
6 HIPIS.M

întrerupte din cauza timpului 
nefavorabil, alergările de trap 
se vor relua pe hipodromul 
din Ploiești duminică 6 martie, 
începînd de la orele 9, cu un 
program atractiv, cere cuprin
de 8 curse. Printre concurenți 
se vor afla elemente de valoa
re ca Răsad, Hendorf, Melinte, 
Sorel, Bagdad, Reușit, 
precum și cal de 
cum sînt Gruia, Osman, 
Valahla. Tînăra generație 
reprezentată de recentele 
lății : Rîșnița, Tufănela, 
Filograf, Savoi.

Revenind la activitatea din a-

suditu, 
perspectivă, 

Fina, 
va fi 
reve- 
Rația,

menționa că 
desfășurat în

a- 
ca- 
ca-

„Cupei U.G S.R.“
Foto: Mihai

la schi,
ROBU

--------— ——

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO. 

NOEXPRES DIN 24 FEBRUARIE î 
cat. 1: 1 variantă 25% a 50.000 
lei ; cat. 2: 6 variante 25% a 9.317 
lei; cat. 3 : 20,75 a 2.694 lei; cat. 
4: 94,00 a 595 lei; cat. 5: 278,00 a 
201 lei; cat. X: 196,50 a 285 lei; 
cat. Z: 3.814,75 a 100 lei.

Report Ia categoria i: 5.904 lei.
Participantul Mitrache Gheor

ghe din localitatea Curtea de Ar
geș, jud. Argeș, a cîștigat suma 
de 50.000 lei, în numerar.

A Știați că la TRAGEREA 
EXTRAORDINARA LOTO cu 
care a debutat anul 1988 au fost 
atribuite un număr de 16 auto
turisme „Dacia 1300“. precum și 
un impresionant evantai de an
te ciștiguri, între care însemna
te sume de band și excursii pes-

te hotare ? Desigur că un ase
menea eveniment nu poate a- 
vea loc în fiecare zi, însă Ad
ministrația de Stat Loto-Prono- 
spoirt, la cererea unui mare nu
măr de 
sura de 
ltetea 
URIAȘE 
tractivă 
posibilități de cîștig, prin orga
nizarea unei TRAGERI EXTRA
ORDINARE LOTO A MĂRȚIȘO
RULUI. ce va avea loc vineri, 
4 martie. Reamintim că se ex
trag 120 de numere, 
în 12 extrageri, cu posibilitatea 
de a se obține cîștiguri și pen
tru 3 numere ddn 20 extrase. 
To-ate amănuntele privind a- 
vantajede deosebite ale partici
pării la această OCAZIE A SE
ZONULUI sînt prezentate în

partldpanți. a luat mă- ■ 
a oferi din nou posibl- 
de reeditare a acestor 
șanse în aceeași a- 
formulă și cu aceleași

cuprinse

prospectele diștribuite gratuit 
la agențiile Loto-Pronosport din 
întreaga țairă. Deși vînzarea bi
letelor, care a început de mal 
multe zile, se apropie de ter
menul limită (joi, 3 martie), 
participant!! mal pot (încă), în 
aceste zile, să-și formuleze op
țiunile în ceea ce privește nu
merele favorite. Desigur că ga
ma extrem de largă a opțiuni
lor, precuim și paleta bogată de 
ciștiguri vor aduce mari și nu
meroase satisfacții iubitorilor 
acestui sistem, cu singura con
diție, a partioîpăril.
• ASTAZI este ULTIMA ZI 

pentru depunerea buletinelor 
PRONOSPORT la concursul de 
mitae, miercuri, 2 martie, a- 
xat exclusiv pe cupele intereu- 
ropene I

nul 1987, vom 
lergările s-au 
dru4 a trei categorii : cu 
racter clasic, semiclasic și han
dicapuri obișnuite. Acestea din 
urmă, judicios întocmite, au a- 
sdigurat o bună desfășurare 
curselor, însă publicul specta
tor s-a arătat nemulțumit față 
de alergările eu caracter clasic 
și semiclasic deoarece caii de 
certă valoare (clasă), în majo
ritatea lor nu au fost înscriși 
să participe la ele, iar dacă u- 
neori sînt totuși înscriși, supor
tă handicapuri greu de recupe
rat (cu excepția Derbyului șl a 
debutului cailor de 2 ani. care 
într-adevăr, au rămas aceleași 
curse clasice, la oare amatorii 

-de spectacole hipice participă 
în număr mal mare, spre a ur
mări desfășurarea lor). Specta
torii doresc să vadă nu numai 
alergări cu sosiri strînse, d șl 
stilul de trap al unor cal de 
mane valoare ca Rarău, Orac, 
Ager. Lanterna, Vadu etc. Este 
de n.eadmis, de pildă, ca Ager 
sau Lanterna, principalii prota
goniști ai Derbyului din acest 
an, să nu reușească să cîștige 
nici un premiu clasic, iar Va
du. care este acreditat cu 
excelent record CI :24,7 km) 
nu Izbutească să treacă 
dată primul potoul în 
anului 1987. tn timp ce 
un element bun. dar nu 
loarea celor de mai sus, 
șit mai multe victorii, 
care și în
rii".
măr mai mare a spectatortor 
pe hipodrom este. deci.
ră rezolvarea acestei doleanțe : 
caii de clasă să participe cu 
șanse certe în cursele cu carac
ter clasic șl semiclasic.

um 
sâ 

niclo- 
cursuil 

Osman, 
de va- 
a reu- 
printre 

„Premiul Agricultu- 
Pen.tru readucerea în nu-

A. MOSCU

I
I
I

(Maria 
Ileana 
(Maria 
Ana Adu-mi troaiei'), băieți. 3X3000 

Suceava (A. Potîngă, D.
I. Ghiba), 2. Brașov (D. 

D. Rîmbu, T. Moga), 3.
“ . A. Ciu-

A. Sib!), schi alpin, fete 
18—25 ani) : 1. Carmen 

(Harghita), 2. Carmen 
Eva 

26—35
1. Mariana Ăxinte (Praho- 

Nela Simion (Buzău), 3. 
schi 

ani) :
2. V.

3. R.
26—35

Toma. Ionela 
Olteanu).

și Niculina
3.

Flori ea, 
Botoșani 

Redniciuc,

m : 1. 
Bazic, 
Bibere, 
Harghita (S. Dobreanu, 
ici. ‘ 
(cat. 18—25 ani) : 1. 
Cozma (Harghita), 2. 
Săpînțan (Hunedoara). 3. 
Radar (Covasna) ; cat. 
ani : ‘ ’
va) .2.
Csila Petreș (Harghita) ; 
alpin, băieți (cat. 18—25 
1. L. Elecheș (Harghita), 
Dzlubinschi (Suceava),
Pop (Hunedoara) ; cat.
ani : 1. D. Ciuntu (Suceava) ; 2. 
I. Olteanu (București), 3. R. Si- 
mton (Maramureș). Clasament 
general la schi fond (f + b) : 1. 
Suceava, 2. Brașov ; 3. Praho
va ; la schi alpin (f + b) 1 1-
Harghita, 2. Suceava, 3. Bucu
rești.

O OCAZIE 
UNICĂ A 

SEZONULUI! 
UN FRUMOS 

CADOU 
PENTRU 

CEI DRAGI I
• 120 de nu

mere, cuprinse 
în 12 extrageri 
• 21 categorii 
de ciștiguri • 
Se cîștigă și cu 
3 numere din 
20 extrase • UL
TIMA ZI DE PAR
TICIPARE, JOI, 
3 martie I

I

I
I

Acest 5 
compania 
este utn 
(Brăilenii 
vizia B £ 
erau .mur 
ral

Se pbati 
cală a făc 
buni spre

Fostul c 
jucat cu 
față de 1 
drept, suc 
derul lor, 
tat, dar a, 
anihilarea 
care s-a s 
zuri că £j 
tor de „A

Al doile 
plet al 1 
trat cu o 
Argus, el 
toate zona

Al treild 
țaro-ș, dăn 
duble, el I 
caș la gra 
toate mini 

în sfîrșfl 
a fost re| 
Iul Glonț 
cronică d 
misie și I 
adevăratul 
și V. Rad

ox
Ceea ce 

orice, la 1 
buna lor j 
tru un joi 
meciul dq 
o calitate] 
chipe ară 
punct cu 
zistat reni 
pe un 
ofere cell 
tatori un 
fășurare a 
faze speed

Ceva mJ 
petroliștii, 
este iluștri 
nere (17—1 
te, plus I 
cel al jsu îl 
Pe P<>*d 
putut alini 
(le-a lipsii 
lice), gălăl 
un handid 
pentru cui 
giu și Gd 
lea, accidi 
te a întîl
și fără Oc

Pentru 
mile Cupe 
nu pnea 
de anver) 
nirea Urs 
de dumin 
nulul H 
ment de 
plăcut — 
te 7 — or 
după cum 
ral, cadirt 
rare a p 
dindu-se, 
gazdă ate 
Echipa în 
Poiană, ci 
în plus ci 
petența d 
(medic vi 
la C.A.P. 
fotbal, a
Dudu Ge< 
chiziție re 
va tineri 
(Stoian. I 
jucat cu 
dtod pînă 
valorii șl 
rului.

Din păc 
trecut du:

4 MA

TRAGEREA E XT
a MARȚII

-BANI-AUIOIURISI



ezecimile" Cupei României

PAȘI
5

la Brăila, in 
divizionare A, 
de rezonanță, 

pun că în Di- 
„cu Suceava" 

riașg, in gene-

cîreehlpa lo- 
ente cîțiva pași

■ A Oprea a 
înță deosebită 
ioarte greu. E 
ipuneau că il
ar îl acciden- 

rplică, desigur, 
i celui despre 
lenumărate ca- 
veritabil jucft-

fl jocul com-
Darie, înzes- 

. periferică de 
sneu prezent in 

mijlocașul Ca- 
eplin sarcinilor 

fel de mij lo
re a scos mai

cel mai mare 
n transferarea 
litere mici în 

care de trans- 
fost, de fapt, 
a al meciului) 
rin" fără suc-

SPRE „A“ ?
ces la mai multe cluburi, dar 
care, iată, a jucat contra Suce
vei luînd parcă ceva din forța de 
penetrație a lui Cămătaru și din 
subtilitatea rafinată a lui Pițurcă.

C.S.M. Suceava a jucat sub 
posibilități, chiar dacă acceptăm 
ideea că val-oarea etalată depinde 
și de jocul foarte bun al parte
nerului de întrecere. La aceasta 
au contribuit erorile în apărare 
(provocate, e adevărat, de ,,șer- 
puirile" lui Glonț), de acciden
tarea tînărului fundaș Ciobanu 
(oarecum repezit în joc, în pofida 
calităților), de evoluția de bas
chetbalist stîngaci și imobil a 
lui Buțerchi și de resemnarea 
detașată a lui Cașuba.

Poate că C.S.M. Suceava este 
în continuare dominată de pro
blemele ei divizionare, dar. în 
acest meci de Cupă, care a con
firmat marea dragoste a brăile- 
nilor pentru fotbal, victoria și 
chiar scorul au fost dominate 
de o cheie simplă : visul echipei 
dunărene de a urca în „A" a fost 
o sursă de energie mult mai ma
re decît plusul de categorie al 
oaspeților, un plus răsturnat fără 
probleme cu armele fotbalului 
modern.

loan CHIRILĂ

Duel pentru minge (în Giulești) Goanță — Szabo (in stingă 
imaginii) Foto: Eduard ENEÂ

NOUL „UNSPREZECE44 GIULEȘTEAN
SI COEZIUNEA LUI

PENTRU REDRESAREA
•Petrolului

cut, înainte de 
i Oțelul a fost 
generală. Pen- 
îput de sezon, 
îș.ti a fost de 
ilă, ambele e- 
bine puse la 
fizică (au re- 
20 de minute, 
ț, reușind să 
15000 de spec- 
ritm, cu des- 
i, cu multe

u jucat totuși 
1 superioritate 
portul de cor- 

minu- 
și de 
(24—8. 
ei au 

completă 
titular, Pitu- 
prezentat cu 

(n-au jucat, 
artonașe, A- 
;u, ca și Ra- 

a doua par- 
leții rămînînd 
peștii și Măs-

tăcan. Cu toate acestea, Oțelul a 
dat o foarte bună replică, re- 
marcîndu-se mai ales apărarea, 
cu jucători înalți, dar mobili și 
prompți în intervenții (Angheli- 
nei, C. Stan, Nicoară, M. Stan), 
pe care Petrolul a depășit-o rar, 
în ciuda unei accentuate domi
nări teritoriale, mai ales între 
minutele io—90. să consemnăm 
încă un debut promițător la O- 
țelul : atacantul Cristian Maleș, 
venit de la „Dunărea", un tînăr 
cu certe calități și care, în min. 
11©, a fost pe nunctiul de a aduce 
echipei sale o victorie de ultima 
clipă.

Petrolul a obținut o calificare 
mult aplaudată (echipa, după a- 
precierea multora, a făcut un 
joc mai bun decît în toate par
tidele sale din tur), urmare a u- 
nei reale întăriri a efectivului său 
(atacul are câștiguri certe în Ior- 
dache și Țăliiar), dînd suporte
rilor săi speranțe pentru îmbu
nătățirea situației precare pe 
care, deocamdată, o are în cla
samentul Diviziei A.

Radu URZICEANU

VINOVATIn

7

Ținuți departe de echipa lor 
favorită, din decembrie și pînă 
în pragul lui „mărțișor", supor
terii Rapidului au umplut dumi
nică tribunele stadionului din 
Giulești. Și, receptiv la această 
nouă dovadă de atașament. 
„11 “-le feroviarilor s-a dăruit jo
cului, din primul minut și pînă 
la ultimul fluier de arbitru, fie
care dintre componenții noii for
mule, începînd cu Toader și în
cheind cu Nica, purtătorul tri
coului cu nr. 11, angajîndu-se la 
efort fără menajamente — pe un 
teren dificil — în scopul de a 
obține victoria. Un obiectiv în
deplinit, cum se știe, la o mini
mă diferență, de un gol, dar, nu 
trebuie omis, în fața unei forma
ții. A.S.A. Tg. Mureș, de aceeași 
categorie divizionară, bine pusă 
la punct de tînărul ei antrenor. 
Cornel Dinu, încă din startul 
stagiunii de primăvară.

Așadar, este limpede, în Cu
pă, Rapidul va merge mai de
parte. întrebarea care îi frămîn- 
tă, în continuare, pe fidelii ei 
susținători, este: „Ce va face e- 
chipa în campionat?", „Va părăsi

ea, cît mai repede cu putință, 
zona nisipurilor mișcătoare?". 
Iar un răspuns, dacă îl putem 
numi astfel, pe care îl putem a_ 
vansa de. pe.acum, ar fi următo
rul : depinde cît de repede va 
cîștiga ..11 “„le rapidist și în pla
nul COEZIUNII TEHNICO-TAC- 
TICE. Duminică, fapt oarecum 
de înțeles, cu 5 jucători noi în 
formație (nemaisocotindu-1 pe 
Rada), omogenitatea echipei a 
lăsat de dorit : cei doi fundași 
centrali, Mustețea și Rada, nu 
s-au sincronizat între ei; „mijlo
cul" nu î.a asimilat încă pe noul 
venit, Mihai Stoica (și nu din 
vina acestuia); în sfîrșit, linia I 
(unde acționa, de asemenea, un 
cuplu inedit, Bozeșan I — Nica) 
n_a beneficiat de suficiente 
mingi bune de concretizat.

Va fi, de-aci înainte, în cam
pionat, noua formulă a Rapidu
lui una mai omogenă și, prin a- 
ceasta. mai competitivă? La a- 
ceastă întrebare, răspunsul tre
buie dat mai ales de conducerea 
tehnică.

Gheorghe NICOLAESCU

F. C. MARAMUREȘ N-A UITAT
7

CĂ A JUCAT PE PRIMA SCENĂ

>ră în „16-“i- 
storie proprie 
i evenimente 
îioriara C U-

1 ■
triva Corvi- 

ca uu mo- 
zonului. Ne-a 
im recunoiaș- 

fără cusur, 
cut, în gene- 

de desfășu-. 
niirea dove- 
capitolele, o 
îndatoritoare, 
mată de Ion 
bat o dată 
îmbine com- 

ll d>e muncă 
lef de fermă 
cu cea din 
îălțime. Cu

Aelenel (a- 
r și cu cîți- 

perspectdvă 
lă), ea a 
ambiție, ce- 
doar în fiața 
iței adversa-

gîniduri, chiar dacă el n-a avut 
darul să umbrească o atmosferă 
civilizată, de fair-play. Fără să 
se înfierbînte, păstrînd măsura 
și decența, dacă nu chiar je
nat, doctorul Poiană ne-a măr
turisit că, după părerea sa, 
„arbitrul ne-a dezavantajat 
net“ 1 în condițiile în care (pe 
un advărat „patinoar") A. Po- 
rumboiu oficiase excelent, aju
tat fără greșeală de tușierii gă- 
lățeni S. loan și I. S-pătaru, a- 
firmația ne-a surprins. într-un 
al doilea moment înisă, ne-am 
lămurit că nu atît antrenorul 
Unirii era vinovat, cît... arbi
trii delegați, de regulă, la Di
vizia C care au împămîntenit 
obiceiul că gazdelor li se cuvi
ne, din oficiu, un 5—10 la sută 
de „favoruri" ! Cum A. Porum- 
boiu „ignorase" regula (a se ci
ti meteahna !). conducînd im
parțial, I. Poiană risca să nu 
mai înțeleagă... Lui și altora a- 
flați în aceeași situație (foarte 
numeroși I), „lecția" servită de 
arbitrul vasluian ar trebui să 
le dea de gîndM.

un fapt pe-
Ovidiu IOANIȚOAIA

Această calificare în optimile 
Cupei a echipei maramureșene 
în fața lui „Poli" unii sînt ten
tați să o așeze în rîndul sur
prizelor. Dar lucrurile nu stau 
chiar așa, fiindcă, să nu uităm, 
echipa antrenată de dr. Nicolae 
Szabo, deși are acum un statut 
de „B" prin structură este o... 
divizionară A (în rîndurile ei 
activează nu mai puțin de 10 
jucători care au evoluat pe 
prima scenă, cu toții de bună 
valoare), că de vreo cîțiva ani 
sânt în prim-planul luptei pen
tru promovare.

La stairț, partida de Ia Baia 
Mare n-avea uin solist, ea anu.n- 
țîndu-se de un pronunțat echi
libru. Că, di>n păcate, acest e- 
chidiibru s-a frînt chiar în mo
mentul apariției echipelor în 
teren, asta este cu totul altce
va. Cum se știe, din motive în
temeiate. timișorenii aiu aliniat 
o formulă fără Oancea (viroză), 
Varga și Neagu (nerefâcuți du
pă traumatisme mai vechi), O- 
loșutean (operat de menise). 
IIcu (entorsă de genunchi), Bo
zeșan Ii (fractură maxiQară în 
recentufl meci de verificare cu 
U.T.A.).

Intr-o astfel de conjunctură, 
judecata evoluției lui „Poli" 
trebuie amînată, nu însă și cu
vintele frumoase la adresa băl-

măreniLor. în primul rând, este 
de șpbliniat aplombul echipei 
F.C.’ Maramureș, în care am re
văzut cu plăcere la lucru com- 
ponenți mai vechi : pe Buzgău 
— exact și sigur în postura de 
libero, veteranii Sabău și Mu- 
reșan, care au „operat" Inteli
gent la mijlocul terenului (au 
„scos mingi", au făcut presing 
au construit Ca pe... timpuri') 
unde n.oul venit Ivan a lăsat 
impresia (prin jocul bun făcut) 
că s-a încadrat foarte repede 
în angrenajul echipei. Apoi, es
te vorba de exprimarea moder
nă a gazdelor în faza ofensi
vă, permanentele „învăluiri" 
realizate pe flancu-I drept de 
Pinter și Roatiș, din care s-au 
născut primul gol șl alte oca
zii. O asemenea manevră a a- 
părut șl la al treilea go-1. dar 
pe cealaltă parte. între Vase 
și Dorobanții. „Și dacă n-ar fi 
lipsit Tulba și Mirîuță, o mare 
speranță, spunea antrenorul Ni
colae Szabo, jocul nostru ar fi 
avut și mai multă substanță, 
mai multă cursivitate. Oricum, 
sînt mulțumit și de rezultat, 
dar mai ales de constatarea că 
sîntem pe un drum bun. Insă 
nu uităm că mai avem încă 
multe de făcut..."

Stelton TRANDAFIRESCU

e-a pus pe
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RAPID ȘI TINEREȚEA PERFORMERILOR SĂI
(Urmare din pag 1)

nache, Marcel Trif și Virgil 
Badea.

După mai mulți ani de stag
nare și chiar de regres la a- 
ceastă categorie de vîrstă, sec
ția de box a înregistrat în 1987 
o spectaculoasă afirmare a ju
niorilor săi. care au obținut un 
titlu balcanic (prin Petrică Pa- 
raschiv) și patru titluri de 
campioni naționali.

Reînființată în 1986, secția 
de judo (antrenori : Mihai Bră- 
ileanu și Dorin Gavra) s-a dis
tins printr-o rapidă ascensiune 
spre vîrfurile ierarhiei interne: 
locul 3 la seniori și primul loc 
la tineret (pe echipe), un titlu 
de campion prin Florin Băjena- 
ru, iar alți doi dintre numero
șii și valoroșii ei tineri compo
nent!. Radu Ivan și Adrian 
Szekeli, s-au impus și pe plan

international, la Concursul Pri
etenia. unde au obținut me
dalii.

Definind o poziție fruntașă, 
sub raport valoric, printre cele 
12 secții pe ramura de sport ale 
clubului, dintre care două de ni
vel olimpic și 6 de nivel inter
național. atletismul și-a atras 
Si în anul 1987 frumoase apre
cieri prin bilanțul realizat, care 
cuprinde 22 de titluri de cam
pioni naționali la seniori și ti
neret si 7 noi recorduri repu
blicane. Dacă Vali Ionescu — 
chiar fără a se ridica la înăl
țimea așteptărilor — a conti
nuat să fie o adevărată lideră 
prin performanțele reușite (lo
cul 4 la C.M. de sală si pro
tagonistă a Grand Prix -ului), 
ea este talonată de Mihaela 
Pogăceanu (locul 5 în topul 
mondial la 100 m garduri), Io- 
landa Oanță (recent, dublă 
campioană de sală la sprint).

Estera Szabo (despre care an
trenorul emerit Mihai Zaharia 
afirmă că este o săritoare de 
certă perspectivă la lungime). 
Marilena Lazăr si Ana Maria 
Drăghia (aceasta din urmă 
fostă recordmenă de junioare 
la garduri, care și-a reluat 
pregătirea după o perioadă de 
întrerupere).

Dintre jocurile sportive. în
tâietatea s-ar cuveni s-o aibă, 
pentru realizările din 1987. po
picele (antrenoare și totodată 
jucătoare — Vasilica Pometcu), 
a căror tînără exponentă. E- 
lena Birnaz, în calitatea pe 
care a avut-o de componentă a 
reprezentativei naționale femi- 
nine, a contribuit la cucerirea 
a două medalii de argint la 
Campionatele Mondiale de ju
nioare (în proba de perechi și 
în cea pe echipe).

Dar sub aspectul perspecti
vei. al promovării și afirmării

SARCINI SPORITE IN FAȚA 
FOTBALULUI NOSTRU

Simbătă 27 februarie, la sediul C.N.E.F.S., a avut loc Plenara 
lederației Romane de Fotbal.

La primul punct de pe ordinea de zi a fost prezentat Rapor
tul privind activitatea desfășurată pentru îndeplinirea obiectivelor 
pe anul competitional 1986—1987, precum și sarcinile care revin 
Comitetului și Biroului federal, comisiilor si colegiilor federației, 
comisiilor județene secțiilor, tehnicienilor și sportivilor nentru 
înfăptuirea obiectivelor din. anul 1988.

In continuare, participant» la Plenară au ascultat Raportul 
privind modul in care au acționat Comitetul și Biroul federal, 
întregul activ al federației pentru organizarea și desfășurarea 
activității educative în rîndurile sportivilor, de formare a omului 
nou. cu o înaltă conștiință revoluționară.

Subliniind aspectele pozitive ale muncii desfășurate de la ulti
ma nlenară a F R. Fotbal și pînă în prezent, ambele ref ’rate 
s-au ocupat în același timp. în mod critic și autocritic, de ne- 
implinirile înregistrate, pe parcursul acestei perioade in activi
tatea federației de specialitate, a comisiilor și colegiilor ei. a sec
țiilor de fotbal (conducători, antrenori, jucători) de pe întreg 
teritoriul țării.

în. cadrul plenarei au fost prezentate, de asemenea Programul 
special de măsuri politice și tehnico-orga’.izatorice menite să 
asigure transpunerea cu fermitate a sarcinilor ce revin federației 
din documentele Conferinței Naționale a Partidului pentru în
deplinirea exemplară a obiectivelor și indicatorilor pe anul 1988, 
precum si propuneri pentru îmbunătățirea sistemului competi
tional.

Pe marginea tuturor materialelor prezentate, cu care s-au 
declarat de acord au luat cuvîntul, in ordine: Constantin Dăni- 
lescu (șeful secției de fotbal a Clubului sportiv al armatei 
Steaua București). Constantin Mares (președintele Comisiei iu- 
dețene de fotbal Constanta), Emerich Jenei (antrenor al echipei 
naționale), Alexandru Valentin (membru al Biroului federal), 
Gheorghe Iirnona (vicepreședinte al Colegiului central al arbitri
lor), Vasile Ianui (șeful secției de fotbal a clubului Dinamo 
București) Ion Vulcăneanu (director al Clubului Sportiv Școlar 
Brașovia), Corne! Stroe (vicepreședinte al clubului Universitatea 
Craiova). Romulus Pop (președintele Comisiei județene de fotbal 
Bihor) și Dan Silvășan (antrenor coordonator la centrul olimpic 
Pitești).
-în încheierea lucrărilor, tovarășul general-locotenent Gheorghe 

Gomoiu. președintele C.N.E.F.S. a insistat în cuvîntul său asu
pra necesității unui efort conjugat din partea tuturor celor cu 
responsabilități în activitatea fotbalistică, efort care să conducă 
la o calitate nouă superioară, a fotbalului nostru. Pentru atin
gerea obiectivelor de performanță, s-a subliniat, se impune a fi 
intensificată munca de instruire și educație în toate secțiile, la 
toate eșaloanele. Numai printr-o pregătire temeinică, ca și prin- 
tr-o preocupare responsabilă, din partea conducătorilor de secții 
și cluburi, a tehnicienilor și sportivilor, va putea crește calitatea 
jocului practicat, vor putea fi abordate de pe poziții solide con
fruntările internaționale, ale echipelor de club si ale reprezen
tativelor. vcr fi posibile noi rezultate de prestigiu, pe măsura 
condițiilor deosebite de care beneficiază această larg îndrăgită 
disciplină sportivă.

Priviri spre eșalonul secund

ARMĂTURA ZALĂU 
ȚINTEȘTE UN LOC FRUNTAȘ
Armătura Zalău a terminat 

turul campionatului pe un loc 
modest (10) în clasamentul se
riei a III-a. Poziția aceasta se 
datorează faptului că a susținut
8 partide pe propriul teren și
9 în deplasare. Dar. este de 
subliniat faptul că echipa a 
avut comportări contradictcui : 
a cîștigat 4 puncte în deplasare 
și a pierdut 3 pe propriul te
ren. Deci, va începe returul cu 
+1 în clasamentul „adevărului", 
© Antrenorii Nicolae Dumitru 
(principal) și Gheorghe Bumbuț 
(secund), fost jucător al Armă
turii, au condus prima ședință 
de pregătire la 11 ianuarie, la 
Zalău. „încărcarea bateriilor" a 
fost efectuată la Băile Hercu- 
lane, în perioada 24 ianuarie — 
7 februarie. Pentru ca echipa 
să aibă o pregătire cît mai 
bună, au fost perfectate mai 
multe meciuri de verificare, cu 
U.T. Arad, Victoria Cărei, A.S. 
Drobeta Tr. Severin, înfrățirea 
Oradea C.F.R. Cluj-Napoca, In
dustria Sîrmei C. Turzii, Mine
rul Cavnic, Laminorul Zalău și 
Minerul Sărmășag. • Lotul a 
suferit unele modificări. Astfel, 
jucătorii Petrean, Iusko și Hi- 
cea au fost cedați echipei La
minorul Zalău. Noi veniți : Iri- 
meaș, fundaș, de la Minerul

Sărmășag, Valentin Radu, mij
locaș, de la Rapid București — 
echipa de speranțe, Păturică, 
\naintaș, de la C.F.R. B.T.A. 
bucurești. In lot mai sînt .jucă
torii : Âlexa. Pereș, Ghețe — 
portari C’ ita. Petreanu, Muțu, 
Tașnadi Mihai Bumbuț, Orte- 
lecan — fundași. Naghi. Păscu
tă, Floricel, Nicolăuț, Toth — 
mijlocași, Predeanu. Moș. Marta 
— înaintași. • Consiliul aso
ciației și biroul secției de fot
bal, analizînd posibilitățile e- 
chipei i-au fixat ca obiectiv 
clasarea în primele șase locuri 
la terminarea campionatului. 
Preocupările biroului secției și 
ale antrenorilor sînt axate pe 
îmbunătățirea jocului, finaliza
rea într-un procent mai mare a 
situațiilor favorabile și trata
rea cu aceeași seriozitate a tu
turor meciurilor. în centrul a- 
tenției rămîne și starea de dis
ciplină a jucătorilor In teren, 
deoarece în sezonul de toamnă 
s-au primit 27 de cartonașe gal
bene ! Deci, dorința tehnicieni
lor și jucătorilor este de a prac
tica un fotbal de calitate, car- 
să atragă un număr cît mai 
mare de spectatori.

Pompiliu ViNTILA

ta

de tinere valori, merite cu to
tul deosebite revin secției de 
polo, care continuă să consti
tuie principala oepinieră a a- 
cestui sport din tara noastră. 
Semnificativ în această privin
ță este faptuJ că în 1987 echipele 
Rapidului au devenit campioa
ne la juniori II și III. iar la 
juniori I echipa s-a clasat pe 
locul IV (ca și formația de se
niori). De altfel, si în anul tre
cut. un număr mare de jucă
tori de la Rapid au fost selec
ționați în toate loturile repre
zentative, cu precădere la cele 
de juniori. '

Tinerețea reprezintă. în fapt, 
un atribut din ce în ce mai 
pregnant și în cazul celorlalte 
echipe ale clubului giuleștean 
dintre care cele feminine de 
baschet, handbal și. volei, sau 
cea masculină de baschet se 
menfin în primele grupe va
lorice ale campionatelor res
pective.

Important este — așa cum s-a 
subliniat si la recenta plenară 
a clubului — ca to ti acești

sportivi tineri și talentați să se 
afirme și mai puternic în 
competițiile interne și mai ales 
internaționale din acest an, 
unii dintre ei chiar cu prilejul 
Jocurilor Olimpice, dacă vor 
dovedi că merită să participe. 
Clubul, așa cum sublinia pre
ședintele acestuia. Eugen Ignat, 
se va strădui — împreună cu 
ministerul de resort si unități
le sale din subordine — să le 
asigure condițiile de pregătiro 
necesare, va acționa, de aseme
nea. pentru creșterea exigentei 
antrenorilor (care s-au mulțu
mit uneori cu rezultate mo
deste pînă acum), pentru întă
rirea ordine! și disciplinei, 
pentru îmbunătățirea munci, 
educative sub toate aspectele. 
Dar în mare măsură rezultate
le vor depinde de modul în 
care acești sportivi ie vor 
pregăti si se vor angaja în în
treceri, atât pentru creștere? 
prestigiului clubului lor. cît 
pentru gloria culorilor na' 
nale.



OLIMPIADA DE IARNĂ A LUAT SFÎRȘIT
CALGARY, 29 (Agerpres). Pe 

stadionul McMahon din orașul 
canadian Calgary a avut loc ce
remonia de închidere a celei 
de-a XV-a ediții a J.O. de iarnă.

în acordurile imnului olim
piadelor a fost coborît de pe

Katarina Witt (R.D.G.) pentru a doua oară 
campioană olimpică la patinaj artistic

al înfrățirii tuturor performe
rilor lumii. în aplauzele spec
tatorilor a fost stinsă flacăra 
olimpică.

Sportivii participanți la jocuri 
și-au luat rămas bun, dîndu-și 
întîlnire, peste 4 ani, în 1992, la 

ediția a XVI-a a 
Olimpiadei albe, 
care se va desfă
șura la Albertville 
(Franța).

Turneul de HO
CHEI PE GHEA
ȚA s-a încheiat cu 
victoria selecționa
tei U.R.S.S. — 8
puncte, urmată, în 
clasament, de e- 
chipele Finlandei 
— 7 puncte, Sue
diei — 6 puncte, 
Canadei — 5 punc
te, Cehoslovaciei și 
R.F. Germania — 
cu cîte 2 puncte, 
în ultimele două 
meciuri disputate 
s-au înregistrat ur
mătoarele rezulta
te : Finlanda — 
U.R.S.S. 2—1 (0—0,
1— 0, 1—1) ; Suedia
— R.F. Germania 
3—2 (0—1, 1—1,
2— 0).

La PATINAJ VI
TEZA, proba femi
nină de 5 000 m a 
revenit sportivei o- 
landeze Yvonne van 
Gennip, cu timpul 
de 7:14,13 — rezul
tat ce constituie 
un nou record

din R.D. Germană, Andrea 
Ehrig — 7:17,12 și Gabi Zange 
— 7:21,61.

In concursul de BOB PATRU 
PERSOANE, pe primul loc s-a 
clasat echipajul Elveției (Ekke- 
hard Fasser, Kurt Meier, Mar
cel Faessler, Werner Stocker), 
înregistrat în patru manșe cu 
timpul de 3:47,51, urmat de e- 
chipajele R.D. Germane — 
3:47 58 și U.R.S.S. — 3:48,26.

COMBINATA NORDICA a 
fost cîștigată de elvețianul Hi- 
pollyt Kempf, urmat de Klaus 
Sulzenbacher (Austria) și Allar 
Levandi (U.R.S.S.).

în clasamentul final pe me
dalii, primul loc a fost ocupat 
de U.R.S.S., cu 29 medalii (11 
de aur, 9 de argint și 9 de 
bronz), urmată de R.D. Germa
nă — 25 (9—10—6), Elveția — 
15 (5—5—5), Finlanda — 7
(4—1—2), Suedia — 6 (4—0—2) 
etc.

catarg steagul olimpic cu cele mondial. Pe locurile urmă- 
clnci cercuri înlănțuite, simbol toare s-au situat concurentele
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Se 
mal . _ _____ _
transmisiile sportive Impor
tante. în oazui Jocurilor O- 
limplice, tratativele dintre o 
comisie specializată a Co
mitetului International O- 
limpio și anumite companii 
de televiziune încep cu mul
tă vreme înaintea evenimen
tului însuși, sînt adesea di
ficile șl îndelungate, sumele 
în discuție deloc neglijabile : 
ele constituie chiar una din
tre sursele Importante ale 
veniturilor înca
sate de organis
mul diriguitor a! 
olimpismulul mo
dern. și alte com
petiții. campionate ______
le ort europene, turnee de
monstrative de tenis, curse 
de Formula 1 ort de ambarca
țiuni în jurul lumii sînt ne
gociate de organizatori în 
beneficiul uneia sau alteia 
dintre marile lanțuri T.V. a- 
le lumii.

Recent. însă, un caz apar
te a atras atenția lumii 
sportive. Două companii de 
televiziune din Republica 
Federală Germania, A.R.N. 
și Z.D.F., au intrat în con
flict pe tema unei situații 
ale cărei consecințe sînt, de
ocamdată. imprevizibile. își 
dispută și ele o exolusivlta- 

certei 
ci...
om
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mondia-
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te. Dar obiectul 
n.u este unul obișnuit, 
vocea celui mai rapid 
din lume, sprinterul oanadi- 
ano-jamaican Ben Johnson ! 
Mai precis este vorba des
pre orice eventuale declara
ții pe care Big Ben le poate 
oferi în direct, telespectato
rilor din această țară. înce- 
pînd de la I ianuarie 1988 
și pînă în ziua începerii O- 
limpiadei de vară de la 
Seul. Prima dintre cele două 
societăți vest-germane și-a

NEOBIȘNUITA
9

asigurat, bineînțeles în ur
ma unor negocieri, probabil 
bine plătite, exclusivitatea, a 
doua însă, a protestat pu
ternic, văzîndu-se lipsită de 
posibilitatea de a oferi pu
blicului un subiect de actu
alitate și de interes.

Cum este vorba despre o 
premieră în materie, cînd 
nu un eveniment, ci un 
sportiv, adică un om, este 
disputat în aceștd termeni, 
întîmplarea nu poate trece 
neobservată. Va fi posibil 

ca, în viitor, ma
rii performeri să 
devină. proprieta
tea uneia sau alte
ia dintre com

paniile T.V. ? O perspectivă 
îngrijorătoare cu adevărat 
de vreme ce, iată, ca un 
precedent, firmele de echi
pament ori materiale spor
tive au din ce în ce mai 
multă putere asupra sporti
vilor cu care au contracte, 
îngrădindu-le participarea la 
anumite competiții, obllgîn- 
du-i să poarte anumite e- 
chipamente. să dea anumite 
declarații mijloacelor de in
formare în masă, conforme 
cu interesele lor.

Reacțiile — îndrituite — 
împotriva acestei noi ten
dințe n-au întîrziat să apa
ră. Șl e normal să fie ast
fel. Pentru că performeri de 
calibrul lull Ben Johnson, ca 
de altfel toți marii sportivi 
ai lumii, sînt, dacă vreți 
valori ale umanității, modele 
pentru tlnăra generație, pri
lej de încîntare estetică Șl 
deci, persoane publice. A-i 
supune unui regim de ex
clusivitate înseamnă a priva 
milioane de oameni de bu
curia de a-i privi și de a 
învăța ceva de la ei.

Radu TIMOFTE
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ATLETISM • Rezultate în

registrate în campionatele pe 
teren acoperit ale R.D. Germa
ne, desfășurate la Senftenberg: 
feminin : 200 m : Ingrid Auers- 
wald 23,04 : săritura în lungi 
me : Heike Drechsler — 6,94 m: 
800 m : Christine Wachtel — 
2:00,63; aruncarea greutății: 
Kathrin Neimke — 20,70 m ; 
masculin ■ 200 m : Stefan Las- 
sler — 21,27; 800 m: Jurgen 
Herms — 1:50,11 ; săritura în 
înălțime : Christen Sieber — 
2,24 m.

HANDBAL • La Praga, în 
meci retur pentru sferturile de 
finală ale „Cupei Campionilor 
Europeni" la masculin, echipa 
Metaloplastika Sabac a între
cut cu scorul de 26—22 (12—10) 
formația locală Dukla. învingă

tori și în primul joc, handba- 
liștii iugoslavi s-au calificat 
pentru semifinalele competiției.

NATAȚIE • în cadrul con
cursului Internațional de la 
Katowice, înotătoarea bulgară 
Vistra Gospodinova a cîștigat 
proba de 100 m spate, cu timpul 
de 1:06,28, vest-germana Iris 
Scherle s-a situat pe primul 
loc la 100 m liber cu 58,02, 
iar coechipierul său Karsten 
Hofmann a terminat învingător 
în proba masculină de 100 m 
fluture în 56,64. • în cadrul 
campionatelor unionale, desfă
șurate la Moscova, Igor Poli- 
anski a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a sezo
nului in proba de 100 m spate, 
cu timpul de 55,53. în proba 
feminină de 200 m mixt, vic-

ATLETA MIHAELA POGĂCEANU ÎNVINGĂTOARE
LA 60 MG IN CONCURSUL INTERNAȚIONAL

DE LA BUDAPESTA
în concursul internațional de 

atletism pe teren acoperit de 
la Budapesta, în ziua a doua 
atleții români au obținut alte 
rezultate promițătoare înaintea 
Campionatelor Europene indoor, 
programate la sfîrșitul acestei 
săptămîni. Astfel, Mihacla Po- 
găceanu a cîștigat proba de 
60 mg, cu un nou record na
țional (7,94), semifondistul Petre 
Drăgoescu, după ce s-a clasat 
în prima zi pe locul secund la 
800 m, a terminat învingător la 
1500 m (3:43,87), iar Marieta Ilcu 
(6,38 m la lungime). Lucian 
Sfia (16,74 m la triplusalt) și 
Liviu Giurgian (7,63 la 60 mg) 
s-au clasat pe locul 3.

„Cupa Tricotcx", cu care a 
fost dotat concursul, a revenit 
reprezentantului nostru Sorin 
Matei (2,36 m la înălțime), pen
tru cea mai bună performanță 
masculină, și sprinterei olan

deze Nelly Cooman (7,24 la 
60 m). Alte rezultate : feminin 
— 400 m : Szabo (Ungaria)
52,57 ; 800 m : Colovlci (Iugo
slavia) 2:02,47 ; 1 500 m : Racz 
(Ungaria) 4:07,88 ; lungime : 
Bartczak (Polonia) 6,66 m : înăl
țime : Matay (Ungaria) 1,84 m ; 
masculin — 60 m: Butler
(S.U.A.) 6,58 ; 60 mg : Ridgeon
(Marea Britanie) 7,56 ; 800 m :
Popovicl (Iugoslavia) 1:47,63 ; 
greutate: Sula (Cehoslovacia)
20,05 m.

INFORMATICĂ ȘI PERFORMANȚĂ
Ordinatorul face parte din ce în ce mai mult din recuzita 

modernă a performanței sportive. Avînd posibilități imense 
de înmagazinare a datelor, de prelucrare a lor și de oferire a 

soluțiilor ideale, există chiar tendința de a transforma acest aparat 
tehnic de vîrf într-un „antrenor“ perfect. Conform pregătirii mate
matizate, fiecare sportiv este măsurat zilnic din punct de vedere 
medical, psihic și fizic, el fiind supus unor teste complete si amă
nunțite privind starea de oboseală, gradul de recuperare,_ profun
zimea somnului, pofta de mîncare, amplitudinea anxietății. Așa 
stînd lucrurile, să presupunem că, în curînd, oricine va avea la 
dispoziție, în ajutor, un calculator cu calitățile de mai sus va de
veni campion mondial ?? Inexact. Deși computerul devine pe_ zi 
ce trece un ajutător de neînlocuit în procesul de pregătire, pînă 
la urmă tot OMUL, cu forța sa morală, cu tăria lui de caracter 
determină cine urcă pe podium si cine nu...

Fetbal meridiane
Meciuri atractive in prima manșă a sferturilor de finală 
ale cupelor europene • In campionate : F.C. Porto, 
Real Madrid și Eindhoven conduc cu autoritate • Luptă 

strinsă pentru primele locuri în Belgia
CU MARE interes sînt aștepta

te meciurile de mîine din prima 
manșă a sferturilor de finală ale 
cupelor europene. Desigur, din

6înt: Benfica Lisabona — Ander- 
lecht, Bordeaux — P.S.V. Eindho
ven. In CUPA CUPELOR un joc 
se dispută astăzi: cel dintre

Prin această spectaculoasă foarfecă, Jiirgen Klinsmann (Stuttgart) 
înscrie încă un gol, al treilea, in poarta lui Pfaff (Bayern Miin- 

chen), în ultima partidă susținută între cele două formații în cam
pionatul R.F. Germania. Dar, după acest „duș rece", formația bava
reză avea să refacă, pas cu pas terenul pierdut, aflîndu-se a- 
cum la patru puncte de Werder, lidera clasamentului

punctul nostru de vedere. cea 
mai importantă întîlnire este cea 
dintre Steaua și Glasgow Ran
gers din C.C.E. Dar în această 
competiție și celelalte partide 
suscită interes. în frunte cu To
cul dintre Bayern Munchen și 
Real Madrid. Celelalte meciuri

Rovaniemi și Marseille, progra
mat în Italia, la Lecce, din cau
za timpului nefavorabil în Fin
landa. Celelalte confruntări de 
mîine: Malines — Dinamo Minsk;

ÎNCĂ FILĂ

SCURT • PE SCURT
toria a revenit Elenei Dende- 
berova — 2:16,96.

ȘAH • în meci pentru „Cu
pa Campionilor Europeni" echipa 
S.C. Solingen (R.F.G.) a între
cut cu scorul de 3,5—2,5 puncte 
formația Bosnia Sarajevo. La 
prima masă, marele maestru 
Hubner a cîștigat la Kurajița.

TENIS • Finala turneului de 
la Philadelphia se va disputa 
între australianul John Fitzge- 
raM și americanul Tim Ma
yotte. in semifinale, Fitzgerald 
l-a eliminat cu 6—1. 6—4 pe 
Jorge Lozano. Iar Tim Mayotte 
!-a întrecut eu 6—2. 7—5 pe 
Christo Resburg. • Suedezul 
Jonas Svensson a terminat în
vingător în turneul internațio
nal de la Metz. în Anala căruia 
l-a întreeut eu 6—2, 6—4 pe 0- 
landezul MIchiel Schapers.

CAMPIONATELE EUROPENE
DE TIR DE IA 10 METRI

In cadrul Campionatelor Eu
ropene de tir pentru arme cu 
aer comprimat, desfășurate la 
Stavanger, în Norvegia, fran
cezul Jean-Luc Tricoire a cîști
gat proba de mistreț alergător 
de la 10 metri cu 383 p, ur
mat de cehoslovacul Racanskl, 
cu 378 p și norvegianul Heies- 
tad, cu 377 p. Pe echipe, titlul 
a revenit formației Cehoslova
ciei, care a totalizat 1127 p. în 
întrecerea juniorilor, Pelach 
(Cehoslovacia) a cîștigat cu 377 
p. La pușcă juniori: Martinov 
(U.R.S.S.) 591 p la individual 
și echipa U.R.S.S., 1763 p. La 
pistol juniori: Kadnikov
(U.R.S.S.), cu 584 p și echipa 
U.R.S.S., cu 1718 p.

Atal anta Bergamo — Sporting 
Lisabona ; Young Boys Berna — 
Ajax Amsterdam. în CUPA 
U.E.F.A. : Verona — Werder Bre
men, Panathinaikos — F.C. Bru
ges, Espafiol — Vitkovice, Bayer 
Leverkusen — F.C. Barcelona.

PORTUGALIA (et. 23). F. C. 
Porto rămîne neînvinsă! Lidera 
a dispus cu 3—0 de Varzim (prin 
golurile lui Gomes!), iar Benfica 
a terminat la egalitate (1—1) cu 
Maritimo, în deplasare. Alte re. 
zultate: Sporting — Academica
4—0, Chaves — Espinho 0—1 (!). 
Covilha — Boavista 2—0, Braga
— Penafiel 2—0, Elvas — Fa. 
rense 0—0, Salgueiros — Rio 
Ave 1—0, Setubal — Guimaraes 
4—2. în clasament: F.C. Porto 41 
p, Benfica 34 p, Sporting 28 n.

SPANIA (et. 25). F.C. Barcelo
na a furnizat o mare surpriză, 
dispunînd în deplasare de Atle
tico Madrid cu 2—0, prin goluri
le lui Garry Lineker. Alte rezul
tate : Espahol — Valladolid 4—2, 
F.C. Sevilla — Real Madrid 1—1, 
Cadiz — Log rones 0—0, Valen
cia — Real Sociedad 0—1. Osasu- 
na — Zaragoza 4—1, Athletic 
Bilbao — Murcia 1—2. Mallorca
— Celta Vigo 0—0, Sabadell —
Betis 2—1. In clasament: Real
Madrid 41 p, Atletico Madrid și 
Real Sociedad cu cîte 35 p.

OLANDA (et. 24). Feyenoord — 
Sparta 5—1, Volendam — Eindho
ven 1—6, Den Bosch — Den Ha
ag 1—0. Haarlem — Groningen 
0—1, Venlo — Dordrecht 1—3, Sit- 
tard — Twente 1—0, Ajax — U- 
trecht 1—0, Tilburg — Kcrkrade 
2—2, Zwolle — Alkmaar 1—2. Tn 
clasament: Eindhoven 43 p (23 
j), Ajax 35 p (24 j), Tilburg 28 
P (24 j).

BELGIA (et. 23). Anderlecht în
vinsă pe teren propriu, 1—2, de 
Beerschot! Alte rezultate: St. 
Trond — Malines 0—0, Antwer
pen — F.C. Bruges 2—0, Beveren
— Waregem 3—0, La Gantoise — 
Winterslag 4—2, Racing Jet — 
Charleroi 2—1, Courtrai — Loke- 
ren 2—0. Standard Lifcge — F.C. 
Lidge 0—0, Cercle Bruges — Mo. 
lembeek 2—2. In clasament : Mali
nes și Antwerpen cu cîte 35 p, 
F.C. Bruges 33 p. F.C. Liege 29 
p. Waregem 28 p.

LA DOSARUL HULIGANISMULUI
Despre reprimirea echipelor engleze în ou-pele europene s-a scris 

mult. Unele știri au fost optimiste pentru insulari, altele mal pu
țin, In funcție de comportarea spectatorilor la meciurile din com
petițiile interne. In marele dosar deschis de „cazul Heysel", în 
1985. s-au strinș multe file. Ultima, de dată recentă, la 20 februa
rie, într-o stație de metrou din Manchester. Agenția austriacă 
„Presse“ anunță că polițistul Peter Duffy (37 de ani, tatăl a doî 
copii) a însoțit (printre alții) suporterii echipei Manchester Uni
ted, la Londra, unde a avut loc partida de Cupă cu Arsenal (1—2).' 
Acasă, Ia Manchester, atacat de un grup de huligani, omul de or
dine a suferit mai multe fracturi, fiind internat la spital. în 
re gravă. Cu ajutorul camerelor de luat vederi din stația de 
trou, huliganii au fost depistați șl-șl vor primi, fără dubiu, 
deapsa cuvenită.

După cum comentează agenția Associated Press, acest ncu 
de violență va întîrzla hotărîrea forului european privind reprimi
rea formațiilor engleze în competițiile continentale, verdict care 
urmează a fi dat la 15 mal. In consens s-a pronunțat însuși mi
nistrul sportului din Anglia, Colin Moynihan, care a condamnat cu 
vehemență recentele atitudini huliganice (în ultimele săptămînt 
alți 23 de huligani au fost arestați în urma incidentelor provocate 
la diferite jocuri). Moynihan a afirmat : „Ei fac numai rău clubu
rilor. Jucătorilor și fotbalului englez. Am luat pînă acum toate 
măsurile posibile — juridice, de ordine ș.a. — și vom continua a- 
ceastă acțiune cu șl mai multă exigență. Sper, totuși, Intr-o cle
mență a forului fotbalistic european..." .

Ultimele evenimente nu au Insă darul de a înduioșa pe nimeni, 
în eluda faptului eă absența echipelor de club engleze prejuaacia- 
ză valoarea competițiilor continentale. QCHSENFELD
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