
SPORTUL MUZICA Șl VOIA BUNĂ,
IA... HUO METRI ALTITUDINE

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FiZICA Șl SPORT

• Prima ediție a „Carna
valului Zăpezii '88" — una 
dintre reușitele Clubului 
de turism montan Lotru 

din Voineasa
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Miine, în prima etapă a returului Diviziei A de fotbal

MECIURILE ZILEI: LA PLOIEȘTI Șl ÎN „REGIE"
• Sub Tîmpa, brașovenii pot șă mai urce • La Pitești, și A.S.A, Tg, Mureș atacă...
• La Moreni, Flacăra favorită • Iși va lua Rapidul inapoi punctul de la gălă-
țeni ? • Examen dificil pentru studenții clujeni, la 
Siatina • La Ploiești, „lanterna roșie" primește replica 
„secundei" ® Pe terenul Victoriei, gazdele față în față 
cu revelația turului • In „Regie", un meci mereu atractiv

Clubul turistic montan Lotru 
din Voineasa nu își dezminte 
hărnicia. Suitei de acțiuni i- 
nițiate și organizate pe plan 
local în această iarnă i s-a 
adăugat, iată, alta, care se 
constituie intr-un fel de epi
log al activității din sezonul 
alb: „Carnavalul Zăpezii '88“. 
O acțiune sportiv-culturală la 
prima ediție, de proporții, cu 
participarea a peste 20 de 
cluburi similare din întreaga . 
țară. Loc de desfășurare, sta
țiunea climaterică Voineasa. 
de pe firul Lotrului, situată 
la 1 100 metri altitudine și 
care s-a bucurat în zilele car
navalului de o iarnă autenti

intr-o singură noapte, to-că ;
tul s-a îmbrăcat intr-o hlami
dă groasă de nea (pe alocuri 
de aproape un metru !), toc
mai bună pentru fanteziile pp 
zăpadă, în speță pentru con
cursul de schi, cu totul ori
ginal, prolog al acțiunii, par
ticipanta prezentîndu-se la 
start într-o costumație pito
rească, reprezentind eroi ai 
unora dintre cele mai îndră
gite povestiri sau basme popu
lare, personaje istorice sau 
actori celebri...

Tiberiu STAMA

PROGRAMUL JOCURILOR

(Stadionul Victoria din

Brașov : F. C. M. - C.S.M. SUCEAVA
Pitești : F. C. ARGEȘ - A.S.A. TG. MUREȘ
Moreni : * FLACĂRA - S. C. BACĂU
Galați : OȚELUL - RAPID
Slatina : F. C. OLT - „U" CLUJ-NAPOCA
Ploiești : PETROLUL - DINAMO
București : VICTORIA - „POLI" TIMIȘOARA

București :
complexul Dinamo) 

SPORTUL STUD. - UNIV. CRAIOVA 
(Stadionul Sportul Studențesc)

Partida Corvinul - Steaua a fost amînată.
Toate intîlnirile vor incepe la ora 15,30.

CLASAMENTUL „LA Zl“
1. STEAUA 17 15 2 0 66-10 32
2. Dinamo 17 14 2 1 39-12 30
3. Victoria 17 10 1 6 28-20 21
4. Oțelul Galați 17 9 2 6 27-20 20
5. Flacăra 17 8 4 5 20-18 20
6. Corvyiu! 17 8 2 7 32-27 18
7. Universitatea 17 7 3 7 25-28 17
8. „Poli" Tim. 17 6 4 7 21-21 16
9. F.C. Olt 17 7 2 8 24-34 16

10. F.C.M. Brașov 17 5 5 7 26-21 15
11. A.S.A. 17 7 1 9 28-33 15
12. F.C. Argeș 17 5 4 8 16-22 14
13. Sportul Stud. 17 5 3 9 19-27 13
14. „U“ Cluj-N. 17 4 5 8 18.28 13
15. C.S.M. Sv. 17 4 4 9 17-34 12
16. S.C. Bacău 17 3 6 8 15-32 12
17. Rapid 17 3 5 9 13-29 11
18. Petrolul 17 3 5 9 12-30 11

(Continuare în oag. 2 —3)

PROFIR
Secvență, din proba de schi a „Carnavalului' 

Foto: Nicolae

Campionatele Naționale de schi alpin

Finalele „Cupei U. T. C.“ la sanie

(ELE DOUĂ MANȘE ALE AMBIȚIEI
Pe pîrtia naturală din comu

na Sărmaș, județul Harghita, 
s-au desfășurat timp de două 
zile finalele pe țară ale „Cupei 
U.T.C." la sanie. competiție 
ajunsă la a 20-a ediție, organi
zată — sub genericul Daciadei 
— de C.C. al U.T.C.. împreună 
cu C.J.E.F.S. Harghita și fac
torii cu atribuții în domeniul 
sportului din acest județ și cu 
aportul cadrelor didactice ale 
scolii din localitate.

A fost un concurs deosebit 
de frumos, cu multe talente la 
start, o întrecere care a cu
prins — conform regulamentu
lui — două manșe. Conform 
regulamentului, dar nu și con
form „terenului", la această tot 
mai îndrăgită competiție parti- 
cipind — pe „pîrtiile-anexă“ — 
mai toți copiii din Sărmaș.' în
deosebi elevii profesorului Ște
fan Rizea, directorul școlii din 
această mîndră comună har- 
ghiteană, toți alpini, fondiști și 
sănieri în devenire, gazde de 
excepție pentru colegii veniți 
aici din întreaga țară. A fost, 
vrem să spunem, una dintre 
cele mai reușite acțiuni ale 
sportului nostru de masă din

De miine, la Miercurea Ciuc

CONCURSUL REPUBLICAN
DE PATINAJ

PE PISTĂ REDUSĂ
• Patinoarul artificial din 

Miercurea Ciuc va găzdui, în- 
cepînd de mîine, Concursul Re
publican pe pistă redusă, re
zervat speranțelor și copiilor. 
Și-au anunțat participarea peste 
o sută de fete ți băieți din 
Sibiu. Brașov Cluj-Napoca, 
București Tg. Mureș. Ploiești 

si alte centre de patinai. în 
program figurează probele de 
500. 1000 si 1 500 m. întrece
rile se anunță deosebit fie a- 
tactive mai ales la „speranțe",, 

onde multi concurent! sînt de 
valoare apropiată • Ami
nate de eîteva ori din cau
za timpului nefavorabil. Cam
pionatele de patinai viteză ale 
seniorilor și luniorilor (pe pistă 
de dimensiuni olimpice) din ac
tualul sezon s-au anulat dato
rită aceluiași motiv. 

această etapă de iarnă a Da
ciadei, cu iubitori ai săniei me
reu prezenți pe pîrtie, spre a 
verifica starea de concurs a 
uriașului derdeluș natural, cu 
dragoste amenajat și întreținut 
înaintea și în timpul acestor 
ambițioase dispute finale.

Așadar, datorită eforturilor 
organizatorilor, traseul s-a pre
zentat în mod corespunzător, 
astfel că reprezentanții celor 39 
de județe și ai municipiului 
București au avut condiții op
time de concurs. Spre lauda lor, 
toți participants s-au prezentat 
bine pregătiți și au luptat do
vedind — în acelaș timp — 
multă cutezanță, surpriza con- 
stituind-o comportarea bună a 
reprezentanților județelor Dîm
bovița, Tulceni și Arad care, 
încă din prima manșă, s-au an
gajat într-o aprigă dispută cu 
mai experimentații lor colegi 
din județele Harghita, Prahova 
și Neamț. Ei au reușit, în final, 
rezultate bune, atît la indivi
dual. cît si în clasamentul ge
neral.

Vaier PAȘCANU. coresp.
(Continuare in poo 2-3)
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In întrecerile Diviziei A la handbal

ȘTIINȚA BACĂU - SIIAUA BUCUREȘTI 26-33 (m)
BACAU, 4 (prin telefon). în 

Sala Sporturilor, în prezența 
unui număr foarte mare de 
spectatori, s-a disputat partida 
restantă din etapa a XlV-a a 
campionatului Diviziei masculi
ne A de handbal dintre Știința 
din localitate și campioana țării, 
Steaua. Rezultatul partidei: 
Știința — Steaua 26—33 (12—15). 
Doar prima repriză a fost mai 
echilibrată, scorul menținîn- 
du -se strîns. chiar dacă numai

C. S. M. SIBIU -ȘTIINȚA BACĂU 22-29 (f)
SIBIU, 4 (prin telefon). în 

Sala Armatei s-a disputat me
ciul restanță din etapa a XIH-a 
a campionatului Diviziei femi
nine A de handbal dintre CSM 
Sibiu și Știința Bacău. încheiat 
cu rezultatul de 22—29 (10—15). 
In genera) a fost o partidă la 
discreția campioanelor, băcăuan- 
cele conducînd pe întreaga du
rată a timpului de joc Studen
tele au avut acțiuni reușite mai 
ales pe contraatac, unde Adriana 
Popa a acționat cu multă ra-

SPORTIVII DE LA
POIANA BRASOV. 4 (prin 

telefon). Ziua a doua a Cam
pionatelor Naționale de schi 
alpin a programat proba de 
slalom rezervată băieților. S-a 
concurat pe un traseu lung de 
500 m. cu o diferență de nivel 
de 280 m. numărul, de porti fi
ind 64 în prima manșă. 65 în 
cea de a doua. Deși pîrtia a 
fost de cea mai bună calitate, 
din nou s-au înregistrat nume
roase abandonuri si. ceea ce a 
fost mai important pentru con
figurația finală a clasamentu
lui. printre cei iesiti din cursă 
s-au numărat si cîtiva mari fa- 
voriti. în această idee, dacă 
vom aminti doar pe Dinu Do-

Pe agenda actualității: plenarele organizațiilor sportive 

brașov SCHIUL, DRUMEȚIA Șl TURISMUL - LA ELE ACASĂ
Vara, dar mai ales iarna, 

primim la redacție numeroase 
invitații de a participa, de a 
consemna acțiunile sportive 
organizate în diferite loialități 
din județul Brașov. Astfel, 
cînd un cronicar de sport ur
că în Poiană, un altul coboară

Steaua s-a aflat la conducere : 
5—4 în min. 14, 11—10 (24), 
14—12 (28). Au înscris : 
Chirilă 9 (5 din aruncări 
de la 7 m). Gherhard 5, 
Vlad 4, Rotaru 4, Girlescu 2, 
Ichim 2 — pentru Știința , Stin
gă 8 (5), Drăgăniță 7, Dumitru 
5, Mirică 4, Cicu 4, lonescu 3, 
Ștot 1, Petre 1 — pentru Stea
ua. Au arbitrat C. Cristea și 
Gh. Dumitrescu (Constanța). (E. 
TEIKAU — coresp.).

piditate. Pentru sibience — care 
în general au evoluat slab — 
o singură remarcă : de la sco
rul de 11—21 ele au marcat da 
șase ori consecutiv, ajungînd la 
17—21.

Au înscris : Paștiu 11, Cion
tea 4. Enescu 4, Rău 2, Stroia 1, 
respectiv Tîrcă 9, Popa S, Cer- 
venciuc 4. Daniloi 4, Lunca 3. 
Luca 1. Au arbitrat Al. Isop 
(Pitești) și Gh. Mihalașcu 'Bu
zău). (Hie IONESCU — coresp.)

A.S.A. BRAȘOV DIN
rin. Ferentz Biro — campionul 
de ierj la slalom uriaș, pe mul
tiplul campion Vili Podaru sau 
pe Peter Kristaly (creditat la 
antrenamente cu unul dintre 
cei mai buni timpi) — simpla 
enumerare a acestor nume este, 
cre’dem, edificatoare. Si parcă, 
pentru a ..Dune caDac". în 
manșa a doua a abandonat si 
cîstigătorul detașat al primei 
părți a concursului, Fruhn 0rt- 
vin. care a ratat o Doartă la 
numai cîtiva metri de sosire I 
Nu găsim altă explicație a 
acestor ratări în lanț decît ‘ 
miza excesivă, care i-a făcut 
pe toti să riște, ceea ce i-a 
costat scump...

pîrtiile din vecinătatea Pre
dealului: schiul, sania, drume
ția și turismul sint aici la ele 
acasă ! Cele mai multe nvita- 
ții, însă, poartă însemnele Da
ciadei, expeditorii fiind acei 
împătimiți de sport, foștii per
formeri ai nirtfilor albe din 
Rupea, Șirnea, Fundata Zăr- 
nești, Bunloc, Șercaia. Săcele 
etc. Așadar, „Cupa Vulturii 
Birsei", „Săgeata albă". „Cupa 
Poiana Soarelui", Fes’ivalui 
sportului predelean, Ziua schiu
lui brașovean. Festivalul spor
tului făgărășan, „Cupa Văii 
Prahovei" și alte asemenea 
frumoase acțiuni sportive de 
masa cu mii și mu de com
petitori la start. Calendarul e- 
tapei .de vară a Dar.--.ilei cu
prinde. la rîndul lui, alte nu
meroase și atrăgătoare între
ceri adresate copiilor, tineri
lor. oamenilor muncii de la 
orașe și sate. De aici și mîn- 
dr.a de a raporta la -ecenta 
plenară a C.J.E.F.S. Brasov:

In întrecerea pe țară, in cla
samentul general al Daciadei 
Pe anul 1987. județul nos
tru s-a situat ne locul secund, 
după municipiul Bucureștii".

Intr-adevăr anul trecut ac
tivitatea sportivă de masă din 
județul Brașov a mariat o 
curbă ascendentă, cupri axând — 
față de edițiile precedente ale 
Daciadei — un număr sporit de 
oracacanți ai exercițiilor fizi
ce. ai sportului și turismului 
Au fost organizate, vrem să 
spunem, o suită de competiții 
adresate tuturor categoriilor de 
vîrstă. Concursuri simple prin 
accesibilitatea, ca si nrin lipsa 
or de festivism. care, alături 

de întrecerile tradiționale —

NOU ÎNVINGĂTORI
în gceste condiții, cîstig de 

cauză au avut concurentii care 
au știut să găsească proporția 
cea mai exactă între elanul 
specific întrecerii si echilibrul 
psihic de care au trebuit să 
dea dovadă de la prima si 
pînă Ia ultima poartă. Trebuie 
sdus că. iarăși, aceștia au fost 
reprezentanții A.S.A. Brasov 
care au reușit, ca și în ajun, 
să se claseze De primele două 
locuri. Unul dintre ei. Emilian 
Focșeneanu. „recidivînd" si în

Sorin SĂTMARI

(Continuare în pag a 4-a>

Ceferiada, Cupa U.J.C.A.P., 
Tractoriada. Festivalul sportu
lui brașovean, cu ambițioasele 
lin finale pe Stadionul Munici
pal — au punctat decisiv în 
„clasamentul adevărulu “ al 
sportului pentru toți: vigoare, 
sănătate, putere sporită ia în
vățătură, la locul de muncă. 
Sigur am reținut nume.e ace
lor colective care s-au listins 
în organizarea și în practica
rea sistematică a mișcării în 
aer liber, a sportului: Rulmen
tul, Tractorul, Combinatul chi
mic Făgăraș, „6 Martie" Zăr- 
nești, unitățile școlare din Bra
șov, Săcele, Predeal. Rișnov, 
Făgăraș, Rupea etc Am reți
nut. de asemenea că locul 2, 
ocupat anul trecut de :udetul 
Brasov în clasamentul general 
a.’ Daciadei, va constitui un 
„indicator de plan" în anul 
1988, posibil de îndeplinit. Iar 
și de depășit minusurile. încă 
existente in activitatea sporti
vă de masă din acest iudet fi
ind cunoscute.

Cu frumoase realizări s-au 
prezentat 1a această plenară de 
bilanț și colectivele secțiilor 
care activează in arena spor
tului de performantă. 1987 a 
însemnat pentru sportivi bra
șoveni 64 de medalii aucerite 
ia diferite competiții interna
ționale: 2 ta Campionate Mon
diale 1 la Europene. " la 
J.M.U., 35 la Jocurile Balcani
ce 21 |a Concursurile Priete
nia. Printre performeri - Mi
hai Cioe de la C.S Dinamo, 
campion european la iud'- Re-

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. a 4-a)



ÎNTRE DOUA ANOTIMPURI
Prin unele locuri 3 primăvară de-a binelea prin altele 

iarna si-a mai scurtat totuși, un coioc. Și cum ..anotimp 
alb" va mai fi obia peste... alte vreo trei anotimpuri, nu 
este pierc'ută ocazia de a se oreaniza ..încă tn concurs" ne 
pîrtii. Predealul — un prim exemplu — este astăzi si mii
ne. ca de atitea ori Primitorul amfiteatru natural al unui 
„Festival al sporturilor de iarnă", cu concursuri pentru 
toti la sanie, schi fond si alpin toate dotate cu o cună 
ce poartă chiar numele acestei stațiuni montane. Dumi
nică dimineața si la Miercurea-Ciuc va fi lume multă în 
perimetrul Băilor din reședința harshiteană mult mai de
vreme de ora de start — 10.15 — în cea de-n 8-a edi
ție a „Maratonului sănătății pe schiuri". Pe un traseu _1 m2 
de 12 km iubitori ai schiului din 
coDii de 11 ani Dină la .tineri de 70“ din toată tara 
vor*lansa înainte tot înainte, cu un singur gînd: să 
curgă acest drum de zăpadă pînă Ia capăt fără a fi 
sibili la... secunde minute si altele.

„Primăvăratecii" — de-acum si mai numeroși —_ au 
gramate tot felul de competiții. între care unele șînt 
puse sub semnele celei dintîi luni a anotimpului înnoiri
lor : „Cupa Mărțișorul" sau „Cupa 8 Martie" (cu crosuri, 
jocuri, ciclism, călărie), participanții fiind școlari sa i ti
neri din întreprinderi si instituții. Multe au loc în Capi- 

ce trece o mare arenă a t.spor- 
S. Recolta

îiteva generații, de
1“ din tn.afă tara SC 

par- 
.en-

pro- 
chiar

I CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • C0
RAPID

lor : „Cupa Mărțișorul'

I

tală. ce redevine Pe zi - _ . _
tului pentri toți", O întrecere inițiată de A. 
în sala .23 August" reunește, astăzi si mîine, echipe mas
culine de handbal din cîteva iudete si din București. Pe 
terenurile Școlii nr 133 din cartierul Berceni. în reeditare, 
un 
<3e 
si

ad'evărat eveniment : o duminică sportivă cu... oaspeți, 
aceeași vîrstă de la alte scoli ale Capitalei. Și mai sînt 
altele... E deci unde să mergem numai să mergem.

Patinoarul artificial din Galați 
a găzduit ultimul act al Cam
pionatului Republican al juniori
lor I, grupa I. la hochei. Tine, 
rii jucători de la C.S.Ș. 2 Con
structorul Galați, antrenați de 
St. Rusu și I. Bălăneanu, au do
minat net această fază finală a 
competiției și au reușit, pentru a 
doua oară consecutiv, să intre în 
posesia titlurilor de campioni. 
Este o nouă dovadă a valorii in. 
contestabile manifestată în ulti. 
mul timp de reprezentanții clu
bului gălățean. aflați în perma-

nență printre protagoniștii în
trecerii juvenile.

Iată rezultatele înregistrate în 
cadrul ultimului turneu: C.S.Ș.? 
Constructorul Galați : 7—6 și
6—3 cu C.S.Ș. Viitorul Gheor- 
gheni, 7—1 și 8—6 cu C.S.Ș. 
Sport Club Miercurea Ciuc; C.S.Ș. 
Viitorul Gheorgheni: 9—5 și 16—3 

7 Sport Club Miercurea 
A patra participantă, 
Steaua-Triumf, nu ș-a 

dată.

CU C.S.Ș. 
Ciuc.
C. S.Ș. 
prezientat nici de această 
pierzînd în consecință toate me
ciurile cu 0—5. Partidele au fost 
arbitrate de I. Becze, Em. Both,
D. Trandafir, N. Enache și 
Dinu.

Clasamentul final:
C.S.Ș. Galați 22 20 0 2 153- 
C.S.Ș. Gheorg. 22 16 0 6 145- 
C.S.Ș. M. Ciuc 22 6 0 16 90-125 12 
C.S.Ș. Triumf 22 0 0 22 16.145 0
Telemac SIRipPOL, coresp.

S.

1.
2.
3.
4.

62 40
72 32

• întrecerile din cadrul ulti. 
mului turneu al Diviziei A II — 
seria a Il-a — s-au desfășurat 
pe patinoarul artificial din Su
ceava, cu participarea formațiilor 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe. 
va Odorheiu Secuiesc.
Rădăuți, C.S.M. Suceava și Pe
trolul Brașov. Rezultate : 

-- - - - 2—4 cu Tîrnava. 7—3
6—2 cu C.S.M.. 18—0 

; Tîrnava : 0—2 cu

I.M.A.S.A. : 
cu Metalul, 
ou Petrolul

Tîrna- 
Metalul

Metalul, 8—3 cu C.S.M. 10—2 cu 
Petrolul ; Metalul : 8—5
C.S.M., 6—4 cu Petrolul; C.S.M.: 
9—4 cu Petrolul. Au arbitrat : 
Cr. Covallu, Gh. Lupu, C. Săn- 
dulescu și Gh. Tașnadi.

Clasament

cu

final :
1. I.M.A.S.A. 19 15 2 2 167. 54 32
2. Metalul 19 13 0 6 115- 85 26
3. Tîrnava 19 12 2 5 122- 71 26
4. C.S.M. 19 4 0 15 94.149 8
5. Petrolul 16 0 0 16 54.193 0

CELE DOUĂ MAHȘE ALE AMBIȚIEI
(Urmare din pag 1)

Rezultate: individual (fete)— 
1. Aurelia Suciu (Harghita), 2. 
Crenguța Milea (Dîmbovița), 3. 
Elena Stoica (Prahova). 4. Di- 
dina Budiș (Tulcea). 5. Iulia 
Cioriciu (Neamț). 6. Mioara 
Radu (Vrancea): băieți — 1.

I

I

I.C.E.D., „CAP
în timp ce Steaua șl Dinamo 

București sint net favorite în 
fața partenerelor de întrecere 
de azi și miine (Academia Mili
tară si respectiv. Dinamo Ora- 

. dea), meciurile prilejuind pen
tru candidatele la titlu și un 
prilej de verificare în vederea 
intîlnirii directe de la sfîrșitul 
săptămînii viitoare pentru Ra
pid și I.C.E.D. partidele pre
zintă o importanță deosebită în 
intenția lor de a evolua în 
grupa 1—4 a turneului final al 
Diviziei A de baschet masculin. 
Mai precis, feroviarilor le este 
absolut necesară victoria dublă 
pentru a-și menține șansele, în 
vreme ce baschetbaliștilor de la 
I.C.E.D. o remiză le-ar spori 
simțitor șansele de a rămîne 
pe locul 3. în perspectivă, deci, 
o întrecere aprigă, pe care o 
dorim desfășurată intr-un ca
dru de deplină sportivitate și 
care să ofere un spectacol spor
tiv" cît mai frumos.

(prin telefon). Ambe- 
desfășurate iu ziua 

a turneului fin-at al

*

ARAD, 4 
le meciuiri 
inaugurală 
grupei valorice 9-12 a Diviziei A 
de baschet feminin au fost echi
librate, desele răsturnări de scor 
sporind interesul întrecerilor. In 
partida Comerțul C.S.Ș. Tg. Mu
reș — C.S.U. Prahova Ploiești, 
de pildă, s-au înregistrat ,0 ega
lități. iar victoria a fost decisă 
în favoarea mureșeneelor. abia 
în ultimul minut, prin coșurile 
înscrise de internaționala Doina 
Prăzaru-Mate. In întîlnirea din
tre Politehnica C.S.Ș. Tim'șoara 
și Metalul I.M.P.S. C.S.Ș. Salonta. 
prima echipă a juoat foarte bine, 
așa cuim ar fi trebuit s) facă 
pe tot parcursul campionatului. 
A plăcut în specia! maniera în 
care s-a apărat în repriza secun
dă, cînd atenția și tenacitatea

PE ARENELE
celui de-al

DE AFIȘ" LA BASCHET
Programul etapei a XlV-a — 

grupa 1—6 : Rapid București — 
I.C.E.D. C.S.Ș 
(locurile ocupate

5 si. respectiv. 3: 
terioare ; 1—3 ;
loc în sala Rapid,
ora 15 și duminică la ora 11,30), 
Steaua — Academia Militară 
Mecanica Fină București (2—4 , 
4—0 ; sala Floreasca. ora 17 și 
ora 9), Dinamo București — 
Dinamo I.M.P.S Oradea (2—4 ; 
4—0 ; sala Dinamo, ora 17 și 
ora 9) , grupa 7—12 : Balanța 
C.S.U, Sibiu — ELBA Timișoa
ra (7—11 ; 2—2), Farul C.S.Ș. 1 
Constanța — Politehnica C.S.Ș. 
Unirea lași (8—12 . 3—1). C.S.U. 
T.A.G.C. Inel. Brașov — RAMI-
RA Baia Mare (10—9 , 2—2).

Menționăm redarea în circui
tul competițional baschetbalis- 
tic a sălii 
de curînd 
meciurilor

4 București 
în clasament: 
rezultate an- 
meciurile au 

si m bată la

Dinamo, omologată 
în scopul găzduirii 
divizionare.

★
în defensivă au determinat suc
cesul timișoirenceior.

Rezultate: COMERȚUL' —
C.S.U, 75—72 (33—35). Au înscris: 
Sandor 23, Prăzaru-Mate 13, Ot- 
vos 15, Fărcaș 4, Csenteri 2, 
Griinwald 13 pentru Comerțul 
respectiv Lambrino 16, Micu 12, 
Scurtu 6, Biasuti 4, Chivulescu 2, 
Grigoraș 17, Oprcscu 9. Brezoia- 
nu 6. Arbitri : I. Antonescu — 
M. Coldea. POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — METALUL 75—65 
(39—41). Au înscris: iiovacs 35. 
Rusu 14, Grădinaru 11. G. Nagy 
8, Czegledi 2, Bede 3, Stamin 2, 
pentru Politehnica. respectiv 
Leitner 21, Gulyas 18, BalaSz 15, 
Balogh 9, Brînda 2. Arbitri : M. 
Oprea — A. Cuțov.

Clasament la zi: 9. Comerțul 
60 p, 10. Metalul 59 p, li. Poli
tehnica 57 p, 12. C.S.U. 56 p.

Nicoleta ALDEA

DE POPICE

SATU 
CAR-

CONSTANȚA — CONSTRUCTO
RUL GALAȚI 4918—4940
• CONSTRUCTORUL 
MUREȘ — UNIO 
MARE 5096—5048 (4—2). 0
PĂȚI S4NAIA — LAROMET 
BUCUREȘTI 5018—4644 (6—0) •
RULMENTUL BRAȘOV — OLIM
PIA BUCUREȘTI 5195—4983 (5—1). 
0 OLIMPIA REȘIȚA — TEHNO- 
UTILAJ ODORHEIU SECUIESC 
5510—5073 (6—0). 0 METALUL
ROMAN — C.F.R. CONSTANȚA 
5084—5012 (4—2).

PROGRAMUL ETAPEI a Xl.a 
de astăzi, conține următoarele 
meciuri — feminin, seria Sud: : 
Gloria București — Voința Ga
lați. Voința București — Laro- 
met București. Carpați sinaia — 
Petrolul Băicoi. Muoava-Molid 
Vama — Olimpia București. Vo
ința Ploiești — Rapid București:

seria Noroi 
lectromurd 
Craiova -I 
cuiesc, C.l 
gant Tg. | 
reș — I 
mecanica I 
Timișoaral 
Sud : J
Voința 
Brașov J 
(ora"W 
MetaluT R 
ța — Caii 
București ! 
seria Nori 
mișoara -I 
talul Huni 
rul Tg. M 
— C.F.R. 1 
reș Tg. M 
Tehnoutild 
Chimica 1

PARTIDE DE ATRACȚIE lJ
Etapa de miine (a 16-a) în 

campionatele Diviziei. A de 
volei prezintă cîte un ,.cap de 
afiș" atît la feminin, cît și la 
-masculin.

în centrul atenției se află, 
desigur, meciul de la Pitești, 
unde voleibalistele localnice 
primesc vizita campioanelor, 
întrebarea : vor fi stopate 
craiovencele pentru prima oară 
în această ediție ? va face sa
lă arhiplină în Trivale. Echipa 
lui M. Niculescu și C. Bizon 
are un bun prilej de a și conso
lida poziția a doua în clasa
ment, date finid și absența 
Mirelei Bojescu din formația 
liderei, dar și avantajul tere
nului propriu. Oaspetele. însă, 
joacă destul de bine în de
plasare și. au de partea lor un 
plus de maturitate. Sînt 
gumente de o 
care 
pută echilibrată.

La 
sebit de interesantă întîlnirea 
din "Capitală. între campioa
na țării, Steaua (acum pe po
ziția a doua în clasament) și 
revelația actualei ediții. Viito
rul Dinamo Bacău' (locul 4). 
Băcăuanii au cam învățat 
lecția victoriilor în deplasare 
și nu se vor da ușor bătuți 

pretendente 
marea

parte și
pledează pentru o

masculin. se anunța

ar
ai ta. 
dis-

deo-

Craiova, 
namo Bu 
iova —I
C.S.U. Rj 
Libertatea 
stanța —] 
Flacăra J 
Știința H 
M.I.U.. I 
Steaua 1 
Dinamo 
ca ora 1 
rești — 
radea (sa 

El cond D 
plorări M 
Mare j 
Craiova 
Tractorul
nica Timi

C.S.N^T I

în n
RELONU

în cal 
s-a desfa 

' tanță dibl 
și C.S.M. 
gat Relo 
meciul fii 
delor. de I 
cat Btiru'l 
la sucevd 
perioadă I 
setul 3. 
mai )0el 
si Minerii 
tiu și C. I 
coresp.).

nesperată a 
eficace, Ma-
• voința 

RAPID. BUCUREȘTI 
(5—1).

2543 (3—3). Victorie 
oaspetelor. Cea mai 
ria Botezatu — 420 
GALATI 
2536—2427 (5—1). O ELECTRO-
MUREȘ TG. MUREȘ — VOINȚA 
TIMISOARA 2461—2394 (5—1). 0
VOINȚA ODORHEIU SECUIESC — 
C.S.M. REȘIȚA 2402—2369 (3-3).
• VOINȚA ORADEA — VOINȚA 
CRAIOVA 2391—2365 (4—2). 0
GLORIA BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2508—2503 (2—4). ©
PETROLUL BATCOI — MUCAVA 
MOLID VAMA 2567—2216 (5—1).0 
LAROMET B.UCUREȘTI - ------
PĂȚI SINAIA 2493—2292

MASCULIN
C.F.R. TG. MUREȘ — 

TROMUREȘ TG. MUREȘ 
5188 (0—6). Victorie fără 
poDicarilor aflați în deplasare, 
artizanii echipei fiind B, Faze- 
kaș — 900 șl I. Hosu — 899. 0 
VOINȚA BUCUREȘTI — GLO
RIA BUCUREȘTI 5086—5155 (2—4). 
Gloria a cîștigat pe merit, dato
rită omogenității. Remarcați: N. 
Lupu — 896, Al. Cătirieanu — 887 
de la oaspeți, C. Rădulescu — 
885 de la gazde. (N. Ștefan, co
resp.) 0 VICTORIA C.F.R. TI
MISOARA — METALUL HUNE
DOARA 4854—4914 (3—3). Cei mai
buni — T. Țălnar și N. Popa — 
ambii 866, de la învingători. (C. 
Crețu, coresp.). ® CHIMPEX

în etapa de debut a 
doilea act aJ campionatului Di
viziei A de popice s-au înregis
trat noi victorii ale echipelor vi
zitatoare. atît la feminin., cît și 
la masculin. Vom asista deci la 
un retur „de foc" pentru toate 
combatantele. Iată rezultatele :

FEMININ
DERMAGANT TG. MUREȘ — 

VOINȚA TG. MUREȘ 2434—2702 
(0—6). Victorie clară a oaspete-, 
lor, în mare formă. Realizări su. 
perioare au avut Elisabeta Al
bert — 482 (nou record al are
nei), Elisabeta Bonta — 465 și 
Ildico Szasz — 459, toate de la 
Voința, de la gazde doar Clara 
Tarasi — 425, s-a evidențiat. (I. 
Păuș, coresp.) 0 OLIMPIA 
BUCUREȘTI — VOINȚA PLO. 
IEȘTI 2300—2433 (2—4). Sportive
le de la Olimpia se pare că nu 
și-au găsit nici pînă acum for
mula de echipă oare să le aducă 
satisfacții. Cu o singură victorie 
în clasament, numai printr-o mi
nune mai pot scăpa de retrogra
dare. Ploieștencele au punctat în 
principal prin Stela Godeanu — 
423, Constanta Constantin — 416, 
Mihaela Mihăilă — 404. Mihaela 
Nuță — 402 și Maria Roșea — 400. 
De la gazde amintim doar pe 
Cornelia Baltac — 401. (M. Robu, 
coresp.). 0 U.T. ARAD — HI. 
DROMECANICA BRAȘOV 2478 —

nici în fata unei 
la titlu. Vor reuși 
priză ?

Iată programul 
etapei 
fești

sur-

al 
Pi-

complet
feminin : Dacia 

Universitatea C.F.R.

- CAR. 
(5-1).

ELEC.
4925— 

dubii a

CUPA ROMÂNIEI LA H
..Cupa României" la 

(masculin 
minin —

Baia Mari 
(R. Iamanl 
zău).

Seria a I
Relontil I 

Ghergl^MJ■I
PoIiteHBR! 
peanu — 
București)

FEMINII
Seria I : 
TEROM 

șov (V. D 
din Bucur 
reș — Oț 
— Gh. 1st

Seria a
Chimistu 

tehnica C( 
cu — C. 
Rapid Buc 
(Sala Rap 
tri: D. Do 
Sibiu).

____ _j handbal
— ediția a IX-a, fe- 

......... __ a X-a), a trezit totdea
una interes. De doi ani. de cînd 
se dispută după o formulă apro
piată meciurilor din cupele eu
ropene. a devenit și mai atracti
vă. Acum, în faza sferturilor de 
finală, intervine ineditul de care 
aminteam: formațiile calificate 
îsi pot pune în 
grad în valoare forța de 
disputele J 
sistemul -------------
Se înțelege deci că fiecare echi. 
pă evoluează pe terenul adversa
rului. dar si acasă. în fața 
priilor spectatori. Excelentă 
țiativă a federației!

Iată programul de mîine 
sferturilor de finală.

MASCULIN
Seria I:
Dinamo Brașov — Dacia 

tești (arbitri: L. condruț - 
Marin din Pitești). H.C. Minaur

Va-
3.
4.

Cornel Poenaru (Arad). 2. 
sile Purcaru 
Francisc Ballo (Harghita).
Mihail Cojocaru (Dîmbovița), 5. 
Valentin Pătrașcu (Tulcea), 6. 
Vasile Sitar (Maramureș). Cla
sament general pe județe: 1. 
Harghita, 2. Prahova. 3. Dîmbo
vița, 4. Tulcea, 5. Neamț. 6. 
Arad.

PARTIDELE DIN CUPELE
EUROPENE LA HANDBAL
BAIA MARE, spectatorii bâimareni, 

mai numeroși ca oricînd, s.au întrecut pe 
ei înșiși duminică, la meciul dintre Minaur 
și Hellerup. încurajările n-au contenit nici 
o clipă — și echipa a avut realmente ne
voie de- ele — de la fluierul de început și 
pînă la cel final al arbitrilor. Este și mai 
îmbucurător faptul că tocmai atunci cînd u- 
nul dintre „cavalerii fluierului" îl „pen-xldza" 
pe vreun jucător de la Minau-r pentru a- 
batere de la... regulament, aplauzele r.-u se 
transformau In huiduieli 
cum se mai întîmplă. 
corectitudine ! ©
LUȚIE — ca de altfel 
legi ai săi — a avut 
care a jucat, o bună 
cidentat: la o ciocnire involuntară cu un 
adversar, el și-a mușcat limba. Deși i s-a 
propus să iasă din joc, Stamate ’-a refuzat 
pe dr. Coriolan Pop, medicul echipei. Și 
bine a făcut : chiar accidentat fiind, el a 
mai înscris goluri 0 UN INSTANTANEU 
fotografic ratat, pentru care în mod sigur 
autorul ar fi primit un premiu: Măricel 
Voinea alerga pe extrema stîngă spre poar
ta daneză. S-a ciocnit, involuntar, cu unul 
dintre arbitri, și ambii au ajuns, datorită 
imnactului în plasa din spatele porții, ră. 
mînînd... încurcați cîteva secunde bune 
pînă au reușit să se „salveze" 0 ANTRE
NORUL Lascăr Pană a manifestat, pe toa
tă durata meciul-ui, o luciditate și un calm 
impresionante, ca și o exactă intuire a 
momentului cînd erau necesare schimbări. 
Un exemplu de mare inspirație : deși pînă 
atunci apărase bine, clar devenind nervos 
că a primit un singur gol pe care a consi
derat că-1 putea apăra, talentatul Mircea 
Petran a fost înlocuit cu Nicolae Neșovici 
(min. 41). Inspirație extraordinară: patru 
suturi năoraznice (min. 50, 52. 58 și 59) 
blocate de Neșovici au conferit întregii 
cchine siguranța pe care doar un portar de 
clasă o poate da. și Minaur s.a detașat de 
la 18—13 la 26—14. (I. GV.).

sau fluierături, 
Adevărată lecție de 
O BUNA EVO- 
și ceilalți (toți) co. 
Alexandru Sta mate, 
parte din meci, ac-

BUCUREȘTI. A DEVENIT o obișnuință ca 
la partidele importante susținute de hand, 
baliștii de ]a Steaua printre numeroșii su
porteri să fie colegi din echipa de fotbal.

(Prahova),

Așa s-a întîmplat și la meciul retur cu
Tusem Essen. Fotbaliștii au fost prezerți, 
in corpore ; ei, respectând tradiția, cu obți- 

C.C.E.. în timp ce 
TRIBUNELE

Și 
la 

interesul îubito- 
la aceleași cote. Din

Iii uurpuic , ei, icapcuu 
ținut un rezultat bun 
handbadiștid... & 
latului ~ 
fost 
mintii, 
rilor de handbal este 
păcate, nu și prestațiile practicanților a. 
cestui frumos sport. © NEREUȘITA jucă
torilor de la Steaua în tentativa de califi
care în semifinalele Cupei Campionilor 
Europeni a produs, firește, multă amără
ciune. chiar în rîndul celor care nu sînt 
suporteri fideli ai acestei formații. O 
mostră: Sînt adversarii noștri de cînd mă 
știu, dar regret din adîncuj sufletului ne-

6 porturilor 
neîncăpătoare 

semn că

în

Culturii 
meciul

Pa- 
au 
a-

pentru a fi dimineața alături de ,,principa
lul" Remus Drăgănescu pe ,,banca de sufe
rință". Și amîndoi au avut c6... suferi! © 
LA SFÎRȘITUL partidei, nici una dintre 
fete n-a părăsit Sala Sporturilor pînă nu 
a consultat programul de antrenament al 
zilei următoare. Avea dreptate Pick Co. 
libași, cînd spunea că nimic nu se obține 
fără muncă. Brasovencele 
de la capăt... (EM. F.).

au luat-o. deci

cel mai

desfășurîndu-se
tur.retur cll.-L

înalt 
joc, 

_ _. după
eliminatoriu.

pro- 
ini-

ai

POST-SCRIPTUM

calificarea steliștllor." Sint cuvintele fos
tului campion mondial, maestrul emerit al 
sportului Valentin Samungi, antrenor 
cund al echipe! Dinamo București. A 
MECIUL retur. Vasile Stîngă a înscris ._ 
goluri ; la Essen, echipa Steaua — numai 
11. Fără comentarii... (M.V.).

se-
IN

15

BRAȘOV. ȘI ÎNVINSELE pot primi flori, 
așa cum s-a întîmplat cu Enikii Demeter, 
cea mai eficace realizatoare a meciului, 
care, la sfîrșitu! jocului, a fost felicitată 
de nepot, primind si un buchețel de flori 
egal cu numărul... golurilor înscrise • UN 
NEOBOSIT pasionat al sportului, indiferent 
de disciplină, rămîne Pick Colibași care, la 
aproape opt decenii de viată, este nelipsit 
de pe terenuri, sfatul său fiind, de fiecare 
dată, ascultat de tinerii performeri. Ca și 
acum: „Trebuie să înțelegeți că în sport 
învinge cel mai bun. Pentru asta este ne
voie să se muncească înzecit, însutit chiar. 
Ați pierdut un meci, dar nu înseamnă că 
veți depune armele..." “ ------
secund Mircea Bucă, la 
de la întoarcerea de la 
din nou. în tren pentru .. . .... 
juniori la Od. Secuiesc, revenind la Bra
șov în noaptea de sîmbătă spre duminică

0 ANTP^’OT,TT'. 
foarte puține ore 
Vilnius, s-a urcat, 
a însoți echipa de

★

BASCHET. HAIDE „U“! 
RÎA „U“! Cîteva sute de 
tori ai echipei feminine Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca au fost prezenți- la 
turneul final al Diviziei A (desfășurat în 
sala C.S.Ș. din Satu Mare) și și-au încu
rajat frenetic favoritele. Se poate spune, 
fără nici o exagerare, că aportul galeriei 
clujene a avut un rol determinant în ob. 
ținerea victoriei în partida decisivă cu 
Voința C.S.Ș. 2 București, mai cu seamă 
c’nd aceasta luase conducerea. Dună două 
zile, mai precis miercuri după-amiază, ’ în 
Sala Sporturilor din Cluj-Napoca i răsunat 
din nou tradiționala încurajare Haide „U“, 
rostită de astă dată de 3000 de spectatori 
veniți pentru- a participa la festivitatea de 
premiere a echipei campioane organizată 
de F.R. Baschet și clubul sportiv Univer
sitatea. Au fost înmînate medaliile și tri
courile de campioane, s_au acordat premii 
si, mai ales, s_a revărsat dragostea nubli- 
cului față de foarte tinerele baschetbaliste 
care au adus pentru a noua oară titlul de 
camoioane ale României în cetatea univer
sitară de pe malul Someșului. (D. ST.).

BRAVO GALE- 
inimoși susțină-

■‘î 

î 
I

î 
V

î
I
I
I 
î
I

PI
CK

CUPA FEDERAȚIEI DESCHIDE SEZO
• Mîine se reia activitatea ofi

cială la rugby. Se vor 
partidele prevăzute în 
mu] etapei a IV-a a 
F.R.R. (După cum se 
aceste meciuri nu iad 
rugbyștii componenți ai lotului 
național). Iată programul eta
pei. seria I : Sportul Studen
țesc Construcții - Rapid Bucu
rești (teren Tei ora 10) ; Stea
ua — Gloria (teren Steaua ora 
lOt , seria a Il-a : Mașini Grele 
Buc. — Grivița Roșie (teren 
Olimpia ora 10) : scria a IlI-a : 

T.C. Ind. Constanta — Construc
torul Constanța ; scria a IV-a : 
C.S.M. Suceava — Rulmentul 
Bîrlad . Politehnica Iași — 

Tecuci . seria a V-a : 
Sibiu — Carpați Mîrșa: 
Balș — Metalurgistul

disputa 
progra- 

Cupei 
știe, la 

parte

a

SCHI. A DEVENIT o frumoasă 
ca multi dintre foștii schiori de perfor
manță sau antrenori renutați să nu 
despartă de sportul îndrăgit o dată cu ieși
rea la., pensie. Iată cîteva recente exem
ple: foștii sportivi, iar apoi antrenori. Mar. 
cel Stuparu, Ghcorghe Olteanu și Ștefan 
Stăiculescu au depășit vîrsta de 60 de ani. 
dar ei se află tot aoroaoe de sportul în- 
drăg’t. La orincioa’ele comoe+’+ii nrevăzu+f 
în calendarul federației de specialitate. cei 
trei activează ca arbitri, iar r>nortn] lor 
este substanțial și binevenit. Recent, la 
întrecerile de la Predeal ei spuneau că îl 
așteaptă printre arbitri si pe Jean S«me
ci rea care, deși a îmnl’nit vîrsta pensionă
rii. „mai trage de timn. fetele
de la Tractorul Brașov"... TP. ?V.).

tradiție

se

<

U.R A. 
C.S.M. 
1.0 B. .
Cugir seria a Vl-a : Universi
tatea Timișoara — Olimpia 
P.T.T. Arad . seria a VII-a : 
A.S. Contactoare Buzău — Hi
drotehnica Focșani ; seria a 
VIII-a : Universitatea Cluj-Na
poca — U A.M.T. C.S.U. Oradea. 

Cunoscută fiind ambiția cu 
care s-au pregătit în perioada 
de vacanță competițională mai 
toate echipele noastre diviziona
re A și B. ne așteptăm la par
tide . disputate si spectaculoase. 
’ 0 La 11 martie va sosi în tara 
noastră echipa reprezentativă de 
rugby a Poloniei, care va între
prinde un turneu de 3 meciuri. 
Sportivii polonez! vor juca pe 

' rînd cu Hidrotehnica Focșani, 
cu lotul de tineret si echina na
țională, care se pregătește p-'n- 
tru prima partidă oficială a 
anului. din 2 aprilie, cu Italia.

la Milano, 
tului Euro 

» Recer 
consfătuiri 
divizionar 
ai fluieru 
interesant 
cretar Co 
care lector 
tre cei m; 
noștri, cu 
Eftimcscu, 
Soare, Gh 
alcătuit și 
bitrilor pe 
seama și 
rilor) : 1. 
Iliiștiii, 3. 
ca, 5. M. i

7. V. Chirr 
9. M. Văt 
etc.

miNIS!

II
6(
a
8

NUME 
LA

EXTRAi 
A M

DII
FAZA I 

65 50 7 74 
gerea a
11 58 46

FAZA
IlI-a : 7
86 ; extragi 
89 80 20 ,26 
a V-a : 67
12 ; extragi 
31 43 84 •" 
gerea a 
2 11 54 
VIII-a :

18 
VI
13
8



RECORDURI ALE
ATLEȚIIOR JUNIORI

Idea — E-
■ Voința 
Irnelu Se- 
I- Derma- 
I Tg. Mu. 
I Hldro- 
I Voința 
L scria 
«stanța — 
iRulmentuI 
ruri Galați

-I OTnstan. 
I Laromet 
București : 
C.F.R. Ti. 
IMare, Me- 
lonstrueto- 
Batu Mare 
Eloctromu- 
pia Reșița.
eculesc —

„Epilogul" campionatelor 
atletism ale juniorilor I, de 
Bacău — probele combinate 
a fost marcat de eîteva rezultate 
deosebite, ceea ce a determinat 
și modificarea numărului recor
durilor naționale de sală de la 

.Recolta" juniorilor 
promițătoare pentru 
competițională din 
a tinerilor noștri

SE BEI*.
Șl CAMPIONATUL

ECHIPELOR

Iși — Di
ke it Cra- 
[Bucuresti,
I- C.S.M. 
Irul Con- 
L Vilcea, 
pești — 
Llc. ind. 
nasculin :

Viitorul 
Floreas- 

îo Bucu- 
itatea O- 
ora 10).

— Ex- 
>. 2 Baia 

C.F.R. 
Săvinești, 

Politeh-
L Elec-♦ -
itâ : 
I.U. 3-0
masculin 

la res- 
'Săvinești 

A cîști- 
) (7,9.13), 
eția gaz- 
u remar- 
Savu. De 
avut o 

e bun în 
cu 13—4, 

-nine 
).^M.nni- 
. MARCU

8 la 11. 
este bună, 
activitatea 
acest sezon 
atleți.

tn proba feminină de hexatlon 
cîmpulungeanca Ionica Domni- 
țeanu (CSȘ), care, oricum, evoiu- 1 
ase remarcabil și in întrecerile 
individuale (primul loc la 60 m 
plat șl garduri, locul II la 200 m 
și III la greutate), a dominat 
categoric, totalizînd 4399 p. 'ceea I 
ce reprezintă un nou record al 
tării pentru junioarele I. Pe lo. ■ 
cui secund s-a clasat Justlna Ni. 
colescu (Dacia Pitești) cu 4006 p. 
iar pe trei. Doina Negrilă (CSȘ I 
C-lung) cu 3630 p — nou record 
republican pentru Junioare II. | 

întrecerea masculină de octa- 
tlon a prilejuit victoria, aștepta
tă, a campionului de la prăjină. 
Bogdan Tudor (CSȘ 5 București), . 
care, șl el, a învins clar. Cu 
5679 p. Bogdan Tudor a realizat 
un nou record republican de ju
niori. Alături de el au mai ur. ' 
cat pe podiumul de premiere 
Romeo Hurduc (Steaua), cu 5556 I 
p șl Marian Crețu (Politehnica 
Iași), cu 5260 p.

In clasamentul general pe e- . 
chipe, întocmit după desfășura
rea campionatelor indoor ale 
juniorilor I, pe primele locuri se 
găsesc: 1. Steaua București 92,5 p, 
2. CSȘ C-lung Muscel 91,5 p, 3. 
Dinamo Buc. 88 p, 4. CSȘ 5 Ra
pid 53 p, 5.-6. CSM Universita
tea Craiova și Olimpia Bucu
rești. cite 36 p.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

MIMUL . CONCUSS DL
Astăzi, de la ora 15, pe sta

dionul Olimpia din Capitală, în 
organizarea comisiei municipa
le de specialitate, va avea loc 
primul concurs de călărie al 
anului, la care vor participa 
sportivi fruntași de la Steaua, 
Dinamo și Olimpia, printre ei 
aflîndu-se Ioana Dayid, Ionel

ÎNCEPE RETURUL!
începe returul! începe ru

moarea veselă a după-amieze- 
lor cu „Fotbal, minut cu mi
nut", o rumoare cane sg aude 
din balcoanele blocurilor, unde 
primăvara a început să deschi
dă ferestrele. O rumoare vese
lă care cuprinde totul, în curți
le școlilor, cînd derbyurile du ■ 
mini cale ale celor mici au în
totdeauna un tranzistor insta
lat la rădăcina barei, ceea ce 
face ca portarul-pitic să fie nu 
numai apărătorul buturilor, ci 
și crainicul-secund care trans
mite toate mișcările duminicii 
cu fotbal.

începe returul! începe pretu
tindeni, mult în afara orașelor- 
gazdă.

începe în curțile satelor, în 
ceardacul „popasurilor", în au
tomobilele oprite în parkingu- 
rile din marginile șoselelor. în 
bărcuțele copiilor pescari 
cunși printre trestii...

începe returul!
Asta înseamnă că pulsul

lor peste 100 000 de spectatori 
și al tuturor celor 
lipită de... cutiuța 
lui, urcă spre cota 
pe turnantă.

Ce putem spune
carii ?

as-

ce-

cu urechea 
tranzistoru
lui Lăcătuș

noi, croni-

reia cursa Steaua — 
cei doi cicliști care 

cu multi kilometri a- 
vans. fără ca plutonul să poată 
spera să-i prindă în finiș... Că 
se reia cursa pentru un loc „în 
U.E.F.A.", la care participă 
vreo cinci echipe. Și că. din 
păcate, centrul de gravitate al 
returului se află tot în lupta 
pentru evitarea retrogradării, 
încaresînt angajate vreo 10—11 
echipe, chiar dacă unele au 
șanse reale de a se apropia de 
„plutonul celor cinci", iar alte
le vor putea părăsi cu mare 
greutate zona nisipu... iată că 
era să cad în păcatul clișeului 
la modă, ceea ce face ca vor
birea directă, adică evitarea re
trogradării, să fie. parcă, mai 
originală.

Ce ne oferă etapa inaugu
rală?

Destule variante cu promi
siuni. Chiar dacă ne-am gîndi 
doar la meciurile de la Ploiești 
și din „Regie".

La Ploiești, Dinamo întîlneș- 
te, un adversar (totuși) puter
nic, pentru că întotdeauna 
„lanterna" își înzecește puteri
le. înfrângerea ei eventuală în- 
semnînd practic încheierea

CĂLĂRIE AL SEZONULUI
Bucur, Marian Fieraru, Valen
tin Velea, Mariana Moisei, Oc
tavian Dogaru, Ramona Poli- 
vanov, Mihai Aluneanu și alții.

Programul cuprinde probe de 
categorie semi-ușoară, pentru 
juniori și de categorie ușoară 
(cu baraj la cronometru), pen
tru seniori.

București 
ie din Bu-

cit și ca... înălțime, cu 
și — de ce nu? — cu 
nostru.

Maradona 
Hagi al

NELU QUINTUS,
Un catren adresat ______ ,
noștri fruntași, cu prilejul 
ceperii returului Diviziei A:

PLOIEȘTI, 
fotbaliștilor 

'■ ' 1 în-

DE SPERANȚE

Steaua (D.
Umb din
IB^^^Virto- 
escu din O urare în sinteză,

Ce include idealul:
Jocul tehnic și-n viteză,
Pentru-a prinde... „Mondialul"!

BUZĂU.

Că se 
Dinamo 
rulează

nu

luptei sau, in orice caz, dimi
nuarea șanselor pînă la cota 
minimă.

în „Regie", derbyul rivalității 
studențești, cu tot ce are mai 
frumos o asemenea partidă în 
care craiovenii se bat pentru a 
nu pierde din vedere „plutonul 
U.E.F.A.", iar bucureștenii se 
află în fata uniri obiectiv ne
obișnuit pentru învingătorii lui 
Brondby: o treaptă în plus pe 
drumul spre ... „A".

Dar aceste trei meciuri
sînt nici pe departe singurele 
cu încărcătură emoțională. 
A.S.A. Ia Pitești e o frumoasă 
perspectivă. Rapid Ia Galați e 
de asemenea un meci cu miză, 
pentru că așa sînt giuleștenil 
de cînd lumea... Nu ne rămîne 
decît să așteptăm să vedem de 
unde va veni surpriza în me
ciurile în care Suceava. Bacăul. 
„U“ și „Poli" se prezintă cu 
șansa a doua.

începe returul ! Să ne pregă
tim creioanele, carnetele și... 
tranzistoarele. Poate chiar și 
umbrelele, deoarece nu e pri
ma oară că se stîrnește din se- 

penin o fulguială geloasă 
mărțișoarele fetelor...

loan CHIRILA

GAZ METAN MEDIAȘ VIZEAZA MENȚINEREA IUI

entul Bra- 
. Mateescu 
I Țg. Mu. 
A. Mărieș 
itu Mare).

— Hidro- 
Dumitres- 

Bucureșt’). 
nța Bacău 

10. Arbi- 
entzel din

ALINA MAIERU, BUCUREȘTI. 
Spaniolul Manuel Estiarte este, 
după aprecierea specialiștilor, 
cel mai bun jucător de polo al... 
Italiei, el Jucînd după cum 
știți sub culorile echipei Pescara. 
Are 27 de ani și, spre deosebire 
de alțl jucători care activează în 
acest sport, beneficiază și de 
avantajul înălțimii. Totuși. Ești, 
arte nu este un... gigant. L-am 
putea' compara, atit ca valoare.

RUGBY 21

'ampiona- SELECȚIE PENTRU

Mîlne, o dată ou startul retu
rului Diviziei A se reia și cam- 

soeranțe.
«cop 
MAI 
MA- 
eele 
este 

COD-
eea-

pionatul echipelor Ie 
competiție care are 
principal LANSAREA 
MULTOR TALENTE 
REA PERFORMANTA. După 
17 etape ale turului, 'ideră 
echipa' Dinamo (antrenor 
stantin Frățilă). aflată ie 
lltate de puncte (42) dar cu v.n 
golaveraj mai bun. cu formația 
Victoria (antrenor Gheorghe Ti
mar), cele două fruntașe amin
tind și’ în stagiunea ’e brimă- 
vară un pasionant duel pentru 
/tl'tlul de campioană.

înaintea etapei de duminică

ca 
tftT 

SPRE

Rapid

clasamentul se prezintă iastfel
1. DINAMO 17 13 3 1 51-18 42
2. Victoria 17 14 0 3 37-13 12
3. Steaua 17 10 2 5 45-24 32
4. Petrolul 17 10 1 < 27-25 31
5. Univ. Cv. 17 9 2 6 42-21 29
6. Flacăra 17 8 2 7 30-34 26
7. F.C. Olt 17 7 4 6 ^4-19 25
8. F.C. Argeș 17 7 3 7 31-22 24
9. F.C.M. Brașov 17 8 0 9 27-32 24

10. Sportul Stud. 17 6 5 6 '6-31 23
11. S.C. Bacău 17 6 4 î 19-28 22
12. Otelul 17 6 3 8 36-30 21
13. Corvinul 17 6 2 9 28-32 20
14. „Poli" Tim. 17 6 2 9 21-31 20
15. Rapid 17 6 0 11 ?7-40 18
16. nU“ Ciuj-N. 17 4 3 10 17-39 15
17. C.S.M. Sv. 17 4 2 11 16-45 14
18. A.S.A. 17 3 2 12 14-34 11

• Partida Corvinul
(3—2 pe teren) a fost omologată 
cu 3—0 tn favoarea hunedoreni- 
lor, deoarece bucureștenll au fo
losit un Jucător tn stare de sus
pendare.

a Predeal 
arbitrilor 

e cavaleri 
tat la un 
jclare (se- 
hescu), la 
itiva din- 
arbitri ai 

-. Gabriel 
rea, Paul 
a. A fost 
mt al ar- 
ținîndu-se 

antreno- 
ă, 2. Gh.

C. Stan- 
Fl. Dudu, 
E. Stoica, 
Pavlovici

PILOȚI DE BOB
Avînd în vedere condițiile 

favorabile de practicare a bo
bului pe pîrtia de la Sinaia, fe
derația de specialitate, în cola
borare cu C.S.O. Sinaia, orga
nizează în cursul săptămînii 
viitoare o nouă acțiune de se
lecție pentru tinerii doritori de 
a deveni piloți de bob. în con
tinuare. ei vor ' fi îndrumați, 
Pe perioada cursului de in
struire. de reputații tehnicieni 
Ion Duminicel, Dumitru Foc- 
șencanu și Dragoș Panaitescu.

SI4T lOIO-PRONOSPORl IMOIHEAZÂ
ÎASE
A
LOTO

.UI
E
a I :
I; extra-
72 21 25

44 58 ; extragerea a IX-a : 66
52 6 46 42 II 53 50 12 83 ; ex-

58

36

igcrea a
69 78 4 

: 3 25 46 
itragerea 
> 81 49 7

: 44 52
; extra- 

87 80 81 
ierea a 
13 16 71

tragerea a
76 3 24 81

FAZA a____ _  ____„
XI-a : 85 45 75 57 8 44
6 ; extragerea a XII-a : 
41 23 42 46 87 4 9.

FOND TOTAL
GURI : 5.856.562

CIȘTIGURILE _________
PRONOSPORT DIN 2 MARTIE : 
cat. 1 (13 rezultate) : 10 variante 
100% a 2.779 lei și 421 variante 

'25% a 695 lei ; cat. 2 (12 rezulta
te) : 206 variante 100% a 228 lei 
și 7.589 variante 25% a 57 Iei : 
cat. 3 (11 rezultate) : 1.612 va
riante 100% a 54 lei și 53.241 va
riante 25% a 13 lei.

X-a : 43 20 8 25
88.
III-a : extragerea 
: “ ~ ; ;i 29 51

67 82 50

a
66

CÎȘTI-DE 
lei.

CONCURSULUI

AUREL PECHICI, ________
Vreți să aflațl vești despre Nadia 
Comăneci. VI le dăm cu plăcere. 
Marea performeră a Jocurilor O- 
llmpice din 1976 (Montreal) și 
1980 (Moscova) se află actual
mente la Onești, unde se ocupă, 
în cadrul unui colectiv, de pre
gătirea gimnastelor noastre pen
tru Campionatele Europene de 
Juniori, care vor avea ioc în lu
na mai. la Avignon, în Franța. 
Să sperăm că din rlndurile ju
nioarelor noastre se vor ridica 
alte Nadii, Aurelii. Daniele etc.

MANOLE DUCU. CRAIOVA. 
Periodic, pe lîngă consiliile spor
tive județene și orășenești, se 
organizează cursuri de arbitri de 
fotbal. Interesați-vă cînd vor 
avea loc aceste cursuri și. după 
pasiunea cu care vorbiți despre 
viitoarea dv. activitate ca arbi
tru, avem toate motivele să cre
dem că veți reuși.

în ultimii ani Gaz Metan Me
dias s-a numărat printre frun
tașele seriei a II-a. Și la sfîr- 
șitul turului actualei ediții, a- 
vînd o frumoasă comportare, 
atît pe propriul teren (nu a 
pierdut nici un punct), cît și în 
deplasare (unde a cîștigat două 
puncte), s-a clasat pe locul 5, 
iar la „adevăr" are +2. Dar, pe 
formația din Mediaș o așteaptă 
o „primăvară fierbinte", ea pri
mind vizita candidatelor la șe
fia seriei și anume : Jiul Pe
troșani, Electroputere Craiova, 
Inter Sibiu, Chimia Rm. Vîlcea. 
De aceea, antrenorii Fiiip 
Staudt (principal) și Constantin 
Olteanu (secund) au întocmit un 
minuțios program de pregătire, 
care să ajute la trecerea cu 
bine a dificilelor examene. 
După 10 zile de antrenamente la 
Mediaș (între 15 și 25 ianuarie), 
întregul lot a efectuat o pregă
tire centralizată la Sovata, în
tre 25 ianuarie șl 5 februarie.

Aici, pe lingă antrenamente, 
Gaz Metan a jucat cu Progresul 
Odorhei, Viitorul Gheorgheni și 
Metalote'hnica Tg. Mureș. După 
revenirea la Mediaș, a mai sus
ținut meciuri de verificare

Priviri spre 
eșalonul secund

cu

Carpați Agnita, Metalurgistul 
Cugir (tur-retur), Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca (tur-retur), Sticla 
Ariesul Turda (tur-retur). Chi
mica Tîrnăveni (tur-retur).

în perioada de vacanță, lotul 
a suferit unele modificări. Ast
fel. jucătorii Sărăsan si Cozac 
au fost cedați echipei Autome- 
canica Mediaș, iar Sinea a pri
mit dezlegare pentru I.P.A. Si
biu. în schimb, au venit : Pen- 
ghea — fundaș și Predatu — 
mijlocaș, ambii de la Inter Si-

biu, Czika, înaintaș, de la Vo
ința Oradea, Lâricz, înaintaș, de 
la C.S.Ș. Mediaș, Bendorcean, 
portar, de la Automecanica Me
diaș. Hodîrnâu, mijlocaș, a re
venit de la Relee Mediaș. în lot 
mai sînt: Sebin, Munteanu — 
portari, Potor, Culan. Biro. Alo- 
man, Solomon, Moș — fundași, 
Langa, Ologu, Arbădă, Drăgbi- 
ță. Dulău — mijlocași, Țiglariu, 
Pustai, Kalo, Fățan — înaintași.

„Deși avem un program difi
cil în retur, sperăm să rămi- 
ncm în primele cinci locuri, 
ne-a spus Ioan Gabor, pre
ședintele secției de fotbal. Cred 
că echipa va continua să joace 
frumos în primăvară și să în
scrie cît mai multe goluri. Pu
tem să realizăm o creștere a 
eficacității deoarece avem o 
înaintare cum n-au alte forma
ții, cu jucători valoroși : Țigla
riu, Fățan și Kalo".

Pompiliu VINTILA

• ROMANIA — BULGARIA, 
LA JUNIORI. Săptămîna viitoa
re vor avea loc 
amicale între 
U.E.F.A. ’88 ale 
Bulgariei. Primul 
disputa miercuri 
Capitală, pe stadionul Au'.obuzul, 
iar întîlnirea-revanșă se va des
fășura vineri 11 martie, la Ruse.
• MlINE, LA BUZĂU, are loc 

un interesant meci am'eai între 
formația locală Gloria și F.C.M. 
Progresul Brăila. Partida se va 
disputa pe stadionul din ?rîng, 
de la ora 11.

două partide 
selecționatele 
României și 
meci se va 

9 martie, în

DUMINICĂ, 6 MARTIE, O NOUĂ OCAZIE I

• Se extrag 12 numere, în cadrul a 4 extrageri 
succesive • Importante cîțtiguri

DUMINICA

in bani și auto
turisme • Se 
poate cistiga ți 

2

SPORTUL, MUZICA Șl VOIA BUNA
(Urmare din pag. 1)

Aceiași partlcipanți s-au re- 
întilnit în proba poiecțiilor de 
diapozitive. Se înțelege, pe 
teme de sport. O expoziție de 
fotografii, caricaturi și afișe 
sportive — in care imagina
ția, fantezia și ineditul mo
mentelor surprinse s-au conto
pit organic — a constituit o 
altă probă. Rezultatul ? Pes
te premierile de rigoare, mai 
bine de 3 000 de vizitatori, 
mulți oameni ai muncii sosiți 
la odihnă în Voineasa, 
sportivi, loturile unor 
de fotbal din județul 
și din altele limitrofe, 
zente la pregătire în vederea 
returului și la un colocviu pe 
teme de arbitraj cu apreciatul 
cavaler al fluierului, prof. 
Nicolae Dinescu.

O 
suri 
care 
cesc 
turistice montane 
te a întregit programul, „am
bianța, și așa cuceritoare care 
a însoțit această frumoasă și 
reușită acțiune", cum remar
ca delegatul Federației Romă-

dar ?i 
echipe 
Vîlcea 

pre-

suită de cîntece și dan- 
din zonele geografice in 
trăiesc, învață sau mun- 
reprezentanții cluburilor 

participan-

ne de Turism-Alpinism, Mir
cea Dumitrescu.

Merite? tn primul rînd ini
țiatorilor : clubul de turism 
montan Lotru (președinte, 
Ștefan Sporiș), conducerea sta
țiunii Voineasa (director, Mi
hai Stănilescu), în colaborare 
cu Comitetul județean U.T.C. 
și C.J.E.F.S. Vîlcea. Apoi „e- 
chipajelor" participante. Prin
tre acestea, cu cele mai reuși
te exprimări, „Cireșarii" și 
Babarunca — județul Brașov, 
Alpo Petroșani, Electromotor 
Pitești, „Temerarii" — Sibiu, 
Victoria Călan, Gențiana, Bu- 
ridava și Qvo Vadis. toate din 
județul Vilcea.

O acțiune reușită cu 
mai mult, cu cît ea s-a 
fășurat la... concurență cu 
două : una în Păltiniș (o 
fetă a munților), cealaltă la 
Călimănești—Cozia (un con
curs de turism montan organi
zat de clubul Vînturarlța). Cei 
care au urcat, însă, la Voinea
sa s-au dovedit a fi cei mai 
inspirați, pentru că acolo „a 
nins ca-n filme”, în timp ce 
pe Valea Oltului primăvara se 
și instalase în toată puterea 
cuvîntului...

atit 
des- 
alte 
Șta-

participați cu cit mal 
multe bilete'

cu NUMAI 
NUMERE 
Participarea 
taxă unică 
numai 10 
ULTIMA 
SÎMBATA,

MARTIE I

cu 
de

lei
ZI,

5

BALUL PRIMĂVERII
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl 

RESTAURANTE BUCUREȘTI organizează la Băile 
Govora, in zilele de 26 și 27 martie 1988, BALUL 
PRIMĂVERII, lată programul :

26 martie : la orele 12,30, plecare de la hote
lul „Intercontinental", pe traseul Pitești - Rimnicu 
Vilcea - Govora; cazare în vile; la orele 20, cină 
festivă la restaurantul „Palas", cu concursuri tema
tice, jocuri distractive, tombolă, dans.

27 martie : vizitarea stațiunii și a împrejuri
milor: la orele 11. dejuh festiv, apoi plecarea spre 
București, cu sosire în jurul orelor 20.

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

1
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PESTE 500 DE ATLETI DSN 28 DE TARI
*■ •

ÎS5 DISPUTĂ TITLURILE DE CAMPIONI EUROPENI

In „Cupa Europei** la iloitfâ feminin, de la Torino

ECHIPA STEAUA, DIN NOU PE PODIUM

BUDAPESTA, 4 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial). După cinci ani, capitala 
Ungariei găzduiește din nou o 
ediție a Campionatelor. Europe
ne de atletism pe teren acope
rit. In acest interval de timp 
prima disciplină olimpică a fă
cut mari pași înainte, atît pe 
plan organizatoric, cît și pe cel 
al performanței, sezonul atletic 
indoor înce.tînd să mai fie con
siderat doar unul tranzitoriu, 
subordonat obiectivelor compe
tițiilor în aer liber. Și faptul că 
anul trecut, la Indianapolis, a 
avut loc premiera Campionate
lor Mondiale îndoor. vorbește 
convingător despre aceasta, ca 
să nu mai amintim de faptul că 
acum există și recorduri (ofi
ciale) mondiale, continentale și 
naționale de sală.

Acum, la Sportcsarnok, după 
cum am fost informați la Biroul 
de presă, se află înscriși pe 
listele de concurs peste 500 de 
atlete și atleți din 28 de țări 
de pe bătrînul continent, multe

SCHI-ALPIN
(Urmare din pag 1)

ceea ■ ce privește titlul de cam
pion _

REZULTATE TEHNICE : se
niori — 1. E1VTILIAN FOCȘE- 
NEANU (A.S.A. Brasov) 1:56.21 
— campion național; 2. Csaba 
Portik (A.S.A. Brasov) 1:56.28;
3. Constantin Viorel (Dinamo 
Brasov) 1:56.62: 4. Ioan Frăti- 
lă (A.S.A. Brasov) 1:56.82; 5. 
Aurel Foiciuc (Dinamo Brasov) 
1:56.96 (de remarcat .grupajul** 
impresionant al primilor 5 cla
sați departaiati de numai 75 
de sutimi de secundă !): 6.
Cristinel Bucur (Universitatea 
Brasov) 1:57.18: juniori — 1. 
IONEL POGAN (C.S.S. Arma
ta Predeal) 2:00,48. 2. Cătălin 
Benasic (C.S.S. Sinaia) 2:00.61; 
3. Ion Moraru (Dinamo Brasov) 
2:05.20.

Mîine fn.n. azi) se dispută 
proba de slalom uriaș, iar du
minică cea de slalom rezervate 
senioarelor si junioarelor.

SUCCESE ALE PA TINA TORILOR NOȘTRI LA
Intrată în tradiția importan

telor competiții alfe patinajului 
juvenil, „Cupa Prietenia", ediția 
1988. desfășurată pe pista natu
rală amenajată pe Stadionul 
Central din Ulan Bator, a reu
nit pe cei mai buni dneri vite- 
zisti — pînă la 18 ani — din 
Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, 
R.D. Germană. R.P. Mongolă, 
Polonia, Ungaria. România și 
U.R.S.S. Reprezentativele Uniu
nii Sovietice. R.D. Germane, 
R.P.D. Coreene și R.P. Mo"''')- 
le au aliniat la start echipe 
complete (5 fete și 5 băieți), în- 
tr-un concurs apreciat în una
nimitate de specialiștii sflați la 
Ulan Bator ca extrem de difi
cil, deoarece tinerii viteziști au 
avut de înfruntat gerul (în fie
care reuniune mercurul termo- 
metrului a eoborît în jurul lud 
—25° Celsius) ?’ vîntul tăios, a- 
desea în rafale puternice.

Dacă anul trecut pe pista na
turală din localitatea Samdjien 
(R.P.D. Coreeană) concurentele

PE AGENDA
(Urmart dm pag I)

ka Lazăr de la C.S. Tractorul, 
locul 2 pe echipe la Campiona
tele Mondiale de scrimă, locul 
< la individual: Romică Rașo- 
van (C.S. Dinamo). campion 
european de juniori la lupte li
bere: Corina Dumitru (Cen
trul de înot Steagul Roșu), do
uă locuri 9 la Campionatele 
Europene de înot rezervate 
Juniorilor ».a.

Cum se Poate observa. ea 
tna peste tot. performanța 
sportivi brașoveanâ "’-a contu
rat mai clar la sporturile in
dividuale. Succesele. desigur 
îș! au explicația în perfecțio
narea procesului de initruire 

nume de rezonanță pe pistele 
internaționale, campioni și me- 
daliați, urmînd să se alinieze 
la start. Iată numai cîteva din
tre acestea: Stefka Kostadi- 
nova și Hristo Markov (Bulga
ria), Heike Drechsler si Sigrun 
Wodars (R.D.G.). Galina Cistia- 
kova și Rodion Gataulin (Uni
unea Sovietică). Wendy Sly și 
Jonathan Ridgeon (Marea Bri- 
tanie), Gaby Busman și Carlo 
Traenhardt (R.F.G.), Patrick 
Sjoeberg (Suedia), Elly van 
Hulst și Nelli Cooman (Olanda), 
Slobodanka Ciolovici (Iugosla
via), Carlos Sala (Spania).

Nouă reprezentanți ai atletis
mului românesc se află în. fe
bra startului : Doina Melinte 
(campioana mondială de sală la 
1500 m),. Mitica Junghiatu-Con- 
stantin (deținătoarea celui mai 
bun timp mondial al acestui se
zon, pe aceeași distanță). Mihae- 
la Pogăceanu (recent autoarea u- 
-nui nou record național de sa
lă, cu o bună valoarea interna
țională la 60 mg), Victoria O-

PREGĂTIRI PENTRU 
10. DE VARĂ

BOGOTA, 4 (Agerpres). — 
La Jocurile Olimpice de vară 
din acest an. Columbia va 
participa cu o delegație de 
29 de sportivi, care vor con
cura la întrecerile de atletism, 
călărie, judo, scrimă, haltere, 
lupte, tir și ciclism.

CURSA CICLISTĂ

DIN OLANDA
AMSTERDAM, 4 (Agerpres). — 

Cursa internațională ciclistă de 
la Heerenberg (Olanda) a reve
nit la 'sprint rutierului belgian 
Etienne de Wilde, înregistrat pe 
distanța de 207 km în 5h 17:50. 
Pe locurile următoare, în același 
timp cu învingătorul, au fost 
clasați coechipierul său Eddy 
Planckaert și olandezul Van der 
Poel.

noastre au dobîndit 4 medalii 
(una de aur, una de argint și 
două de bronz), de data aceasta 
tinerii noștri patinatori s-au 
comportat și mai bine și au rea
lizat un bilanț superior, cuce
rind 5 medalii, dintre care două 
de aur, două de argint și una 
de bronz. Autorii performanțe
lor â.u tost Emeșe Antal (aur 
la 1000 m și argint La 3000 m), 
Dezideriu Horvath (aur la 5000 
m și argint la 3000 m) și Tibe- 
riu Mathe (bronz la 500 m). în 
acest fel, viteziștii noștri, bine 
conduși de tînărul profesor Ho- 
ria Timiș, au reușit să s’tueze 
țara noastră pe tocul secund în 
clasa-mentul general pe meda
lii : 1. U.R.S.S. — 5 de aur, 3 
de argint, 6 de bronz ; 2. Româ
nia 2—2—1 • 3 .R.D, Germană 
1—2—2 ; 4. R.P.D. Coreeană 1— 
-2-0.

REZULTATE : (f) 500 m — 1. 
Natalia Severiuhin» (U.R.S.S.) 
42,3 (nou record al plstgi). 2. 
Cton Iah Suc (R.P.D. Coreeană) 
«2,5 3. Anke Bayer (R.D.G.) și

ACTUALITĂȚII
în competența tehnicienilor; în 
colaborarea mai eficientă în 
ceea ce numim „triunghiul per
formanței sportive": antrenor- 
medic-sportiv. Totuși, outem 
consemna șl une.e rezultate 
meritorii la sporturile de echi
pă Bunăoară, la baschet: Vo
ința a revenit în Divizu A 
unde evoluează foarte bine, 
tot revenită în Divizia A fiind 
si echipa masculină a C.S.U.. 
insă comportarea rceste for
mații este sub așteptări Apoi 
F.C.M. Brașov, care în ciuda 
unoi dificultăți de efectiv, a- 
nuntă un start optimist oentru 
iubitorii fotbalului dm orașul 
de sub noalete Ttm-ioț țv» «fîrsit 
dar nu în ultimul rînd, hand
balistele de la Rulmentul, a- 

prea (tînără mărșăluitoare a- 
flată în ascensiune), Marieta 
IIcu (campioană mondială uni
versitară la lungime), Sorin 
Matei (nou recordman național 
de sală cu o cifră care-1 reco
mandă pentru finala la înăl
țime), Liviu Giurgian (hurdler 
reputat pe plan continental), 
Petre Drăgoescu (semifondist 
cu veleități reînnoite în acest 
an), Lucian Sfia (tînăr debu
tant. la triplusalt), toți animați 
de dorința de a păstra tradiția 
succeselor sportivilor noștri la 
marile competiții internaționale 
pe teren acoperit.

Sîmbătă și duminică, în fie
care zi cîte două reuniuni, cel 
mai buni atleți vor putea fi 
urmăriți aici, în întrecere pen
tru titlurile indoor de campioni 
europeni 1988, prima probă care 
va desemna ordinea pe podiu
mul de premiere fiind săritura 
în lungime femei, sîmbătă di
mineața (în jur de ora 11, ora 
locală), ultima (3000 m bărbați), 
fiind programată duminică du
pă masă, în jurul orei 18.

Paul SLÂVESCU

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM • La înche

ierea etapei a doua a competi
ției internaționaile „Raliul Por
tugaliei**. pe primul loc al cla
samentului general se menține 
pilotul italian Massimo Biasion 
(„Landa**). îl urmează suedezul 
Mikael Eriksson — la 19 s și 
francezul Yves Loubet — ia 52 s 
(ambii pe mașini .,Landa**).

BASCHET • în turneul final al 
„Cupei Campionilor Europeni** 
la masculin, echipa franceză B.C. 
Orthez a învins pe teren propriu, 
cu scorul de 112—100 (51—45), for
mația olandeză Den Boseh.

ȘAH • în turneul internațional 
de la Linares (Spania), după 7 
runde și disputarea partidelor 
întrerupte, în clasament conduce 
marele maestru olandez Jan Tim- 
man cu 6,5 puncte, urmat de 
Beliavski (U.R.S.S.) 4,5 puncte,
Nun.n (Anglia), Liubojevici (lu-

„CUPA PRIETENIA"
Emeșe Antal 42,7 (s-a acordat me
dalie numai primei ! ?); 1000 m —
1. Emeșe Antal (România) 1.28,79,
2. Anke Bayer 1:29,0, 3. K-arola
Stotte (R.D.G.) 1:29,1; 1500 m —
1. Claudia Pehstain (R.D.G.) 
2:16,7 (record').-. 6. Em^șe Antal 
2:21,1 ; 3000 m — 1. Natalia Koz
lova (U.R.S.S.) 4:49,1, 2. Emeșe
Antal 4:51,0, 3. Liza Teterleva 
(U.R.S.S.) 4:51,20 : (b) 500 m —
1. Hau En Ir (R.P.D. Coreeană)
38,8 (record), 2. Vadim Sakșam- 
baev (U.R.S.S.) 39,2, 3. Tiberiu
Mathe (România) 40,1 : 1000 m 
— 1. Vadim Sakșambaev 1 *20,4...
4. Tiberiu Mathe 1:22,9 ; 1500 m 
m — 1. Serghei Garișev (U.R.S.S.), 
2:01,9 (record)... 7. Dezideriu 
Horvath 2:06,1 ; 3000 m — 1.
Serghei Garișev 4:24,1 (record),
2. Dezideriu Horvath 4:26,6 3.
Evgheni KravcLuc (U.R.S.S.) 
4:28,5, 5000 m — 1. Dezideriu
Horvath 7:42,7, 2. Serghei Gari
șev 7:45,4, 3. Evgheni Kravciuo 
7:48.6.

Troian IOANITESCU

junse oină în „sferturile" Cu
pei I.H.F. Pe ansamblul jude- 
tuiui Brașov. însă. ’ocurile 
sportive par a fi intrat intr-un 
„time-out“ prelungit în sensul 
că acțiunile de selecție, de pro
movare. de dirijare a celor 
mai talentați. a celor mai buni 
snortivi către echipele-fantoin 
ale acestui județ sînt valori
ficate doar în parte. In acest 
context, la nlenara amintită 
s-a evidențiat faptul că. deși 
performanta brașoveană a în
registrat succese notabile tn 
unele competiții internaționale 
Iar în prezent peste 200 de ti
neri brașoveni sînt component» 
ai diferitelor loturi reprezenta
tive ale tării există o bogată 
rezervă de viitori performeri- 
„nenominalizată" nein’egrată 
în circuitul valoric al «portu
lui brașovean. Sigur un capi
tol aparte a fost consacrat —

Scrima feminină românească 
se menține în actualitatea inter
națională. Recent, la Torino, în 
..Cup-a Europei**, echipa Steaua 
a reușit să urce pe podium. Lo
cul 3, după o palpitantă întrece
re cu campioana Uniunii Sovie
tice, Ț.S.K.A. Moscova: 8—8, dar 
victorie clară la tușe, cu 63—59.

Așadar, floretistele de .a Steaua 
reapar în elita scrimei continen
tale. Adică floretista clubului 
din cadrul căruia o sportivă. E- 
lisabeta Tufan, a devenit anul 
trecut, Ia Lausanne, campioană 
mondială, iar împreună cu Ciau- 
dia Grigorescu (tot de la Steaua) 
și-a adus contribuția la între
girea zestrei delegației Româ
niei cu încă o m-edaMe (argint) 
la echipe.

Prezența pe podiumul de la 
Torino a floretisbelor de la 
Steaua confirmă o reușită ante
rioară, în campionatul țării î 
locul I, după mai mulți ani de 
tatonări, în care fostele eleve ale 
profesoarelor-antrenoare Ma
ria Teodo.ru și Olga Szabo au 
adăugat talentului temenice cu
noștințe tehnice și o evidentă 
maturitate tactică. Numai așa 
au putut să domine principala 
competiție autohtonă.

„Este un prilej de satisfacție 
pentru noi faptul că foarte ti
nerele floretiste de ieri, în frun
te chiar cu... campioana mon
dială, Elisabeta Tufan și. ală
turi de ea, Roxana Dumitrescu, 
Claudia Grigorescu, Ana Geor
gescu și, mai curînd, Laura Ba
dea, au ajuns ce$a ce se chea
mă O ECHIPA. Drumul spre o- 
mogenizare a fost dificil. A ce
rut răbdare, au existat si neim- 
pliniri. Dar, pînă Ia urmă, iată, 
roadele nu puteau să întîrzie..." 
Această subliniere aparține fos

g osia vi a), Ius u pov (U.R.S.S.), 
Chandler (Angliia) cu cîte 4 
puncte, Iliescas (Spania) 3,5 
puncte etc. Rezultate din parti
dele întrerupte: Ttanman — Be- 
liiavski 1—0 ; Iusupov — Chand
ler remiză ; Ililesoas — Liuboje- 
vioi remiză.

TENIS • La Indian Wees (Ca
lifornia), în turneul pentru Ma
rele Premiu, suedezul ștefan Ed
berg l-a eHimiinat ctf R—0. 6—3, 
pe americanul Jimmy Brown, iar 
cehoslovacul Miloslav M?cir l-a 
întrecut cu 6—1, 6—3, oe Richey 
Reneberg (S.U.A.). Alte rezulta
te : Darren Cahill (Australia.) —

Fetbal meridiane
• Napoli eliminată din Cupa Italiei ! • Echipele R. D. Germane 
au susținut meciuri amicale • Celtic Glasgow conduce autoritar
• Supercupa Americii de Sud • Sferturi de finală in Cupa 
Albaniei • Un prim cantonament al lotului Austriei • Campio

natul Argentinei

IN CUPA ITALIEI s-au desfă
șurat meciurile-retur ale sfertu
rilor de finală. Cea mal mare 
surpriză a furnizat-o echipa To
rino, care a eliminat pe lidera 
atașamentului Diviziei A, Napo
li. După ce în tur, la Torino, 
scorul a fost egal (1—1), la Nea- 
pole oaspeții au cîștigat cu 3—2! 
(Maradona a înscris cele două 
goluri pentru gazde). Celelalte 
rezultate (între paranteze rezul
tatele din prima manșă): Ju
ventus — Avellino 1—0 (’—1), 
Asooli — Sampdoria l—l (2—4), 
Empoli — Intemazionale 0—1 
(1—2). Deci, pentru semifinale 
s-au calificat: Torino, Iniema- 
zionale, Juventus și Sampdoria.

Intr-un meci internațional 
amical disputat la Mohammedia 
(Maroc), selecționata Marocului 
a întrecut cu scorul de 2—1 (1—0). 
echipa R.D. Germane. Golurile 
au fost marcate de Khalrl (mln. 
24), Fettah (mln. 08), respectiv 
Ernst (min. 89).

:um era firesc în acest județ 
cu îndrăgite și populate pîrtii 
de schi — sporturilor de iarnă. 
Brașovul. îndeosebi win alpinii, 
fondiștii șl biatloniștii de la 
A.S. Armata și C.S. Dinamo 
ocară primul loc în ma* toate 
topurile interne. Dar, cum se 
remarca și la această plenară, 
în clasamentul marilor compe
tiții internaționale, pozițiile pe 
care. In general, se situează... 

asii pîrtiilor noastre sînt destul 
de modeste.

Activitatea sportivă de masă 
și de performantă din îudetul 
Brașov a fost analizată cu exi
gență, cu răspundere și profe- 
sionalitate, angajamentele, mă
surile adoptate avînd menirea 
să contribuie la ridicarea pres
tigiului sportului românesc în 
arena internațională, anul aces
ta cu marele examen din toam
nă — Jocurile Olimpice! 

tului internațional Constantin 
Stelian, antrenor emerit si cc or
donator al tehnicienilor care ac
tivează în secția de scrimă a 
clubului Steaua. Tot el ne-a dat 
de înțeles că acțiunea de selec
ție și modelare a noi și noi seri* 
meri, ia nivelul tuturor armelor, 
continuă, cu o ambiție sporită. 
Există și condiții pentru reușită: 
o masă tot mai largă de elemen
te foarte tinere dornice să facă 
parte din clubul Steaua, precum 
și specialiști în măsură să le 
îndrume pașii spre performanță.

Antrenorul echipei feminine de 
floretă a clubului Steaua, prof. 
Tudor Petruș, pune acest ascen
dent de valoare și de formă a 
sportivelor pe care le pregătește 
pe seama a două a tauri de refe
rință: puterea de muncă și do
rința de afirmare. „Este încura
jatoare această relansare în are
na internațională — ne spune 
prof. Petruș. Privim însă cu lu
ciditate înainte, considerînd a» 
ceastă revenire între echipele 
fruntașe de pe continent doar 
ca un început. Lumea scrimei 
vede în formația noastră una de 
perspectivă și, firește, toți ochii 
vor fi ațințiți asupra ei...“

Subliniind și noi acest ascen
dent valoric afl floretisbelor de 
la Steaua, nădăjduim totodată că 
ele — alături de celelalte spor
tive fruntașe — să se exprime la 
cele mai înalte cote în toate com
petițiile internaționale care vor 
urma în 1988. în mod deosebit 
la Jocurile Olimpice de vară.

tn încheiere, să precizăm că 
la această ediție „Cupa Eu.ro- 
pei“ a fost cîștigată de cam
pioana R.F. Germania, Tauber- 
bischoffsheim, care a întrecut în 
finală cu 9—4 pe M.T.K. Buda
pesta.

Aaron Krickstein (S.U.A.) 6—4,
6—4; Emilio Sanchez (Spania) — 
Diego Perez (Uruguay) S—4 6—4; 
David Pate* (S.U.A.) — Jorge Lo
zano (Mexic) 7—5. 6—2. & Re
zultate înregistrate în turul II 
al turneului internațional femi
nin de la San Antonio (Texas): 
Katerina Maleeva (Bulgaria) — 
Akiko Kijimato (Japonia) 6—1, 
6—3 ; Steffi Graf (R.F. Germania)
— Sara Gomer (Anglia) 6—3, 6—2; 
Nathalie Tauiziiat (Franța) — Be- 
werly Bowles (S.U.A.) 4—6. 7—6, 
6—2; Natalia Zvereva «U.R.S.S.)
— Leila Meski (U.R.S.S.) 6—2,
6—0.

LA ARGOS s-a disputat meciul 
amical dintre selecționatele olim
pice ale Greciei și R.D. Germa
ne. Partida s-a încheiat la ega
litate: 1—1 (0—0).

RESTANȚA în campionatul 
scoțian : echipa Celtic Glasgow 
a învins, în deplasare, eu 4—0 
pe Dunfermline. Celtic conduce 
în clasament ou 55 puncte, ur
mată de Glasgow Rangers 49 
puncte. Aberdeen și Hearts, eu 
cîte 47 puncte.

LA BUENOS AIRES, în med 
pentru Supercupa Americii de 
Sud, echipa Boca Juniors a în
trecut cu scorul de 1—0 »0—0) 
formația braziliană Gremio Por
to Alegre. La Supercupă partici
pă echipe cîștigătoare m compe
tiția „Cupa Libertadores".

MECIURILE tur disputate în 
sferturile de finală ale Cupei 
Albanied s-au încheiat cu ur
mătoarele ’rezultate: Luftetari .— 
Vlaznla 2—1; Korcea — Parti
zani 2—1; Bessa — Flamurtari 
1—1 ; Beslidju — Apollonia 2—1. 
Partidele retur vor avea loc la 
8‘ martie.

UN PRIM cantonament pentru 
iotul A al Austriei a fost or
ganizat înaintea începerii retu
rului campionatului. Antrenorul 
Josef Hickecsberger a convocat 
21 de jucători. Cei mai mulți 
sînt de la Rapid Viena (7), Ad
mira Wacker (5) șl Austria Vie
na (3). Alături de cel vechi a 
fost împrospătat lotul ou Konse), 
(Rapid). Artner. Kertl (Admira), 
Marko (Tirol). Sperr (Voest 
Linz). Stoger (Vienna) s.a

IN CAMPIONATUL ARGENTI
NIAN, lidera clasamentului, echi
pa Newell’s Old Boys, a termi
nal la egalitate. 0—8. pe teren 
propriu cu formația Ferrocarril 
Oeste. Alte rezultate : Institute 
— Velez Sarsfield 2—0 • Ar
gentines Juniors — Rosario 2— 
River Plata — Deportivo Espanol 

-3—3; Racing Cordoba — Boca 
Juniors 2—0; San Lorenzo — Ra
ring Club 3—0. Clasament • 1.
Newell’s Old Boys — M o : Î- 
Racing Club - 32 p : 3. San Lo
renzo — 32 p.
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