
proletari din toate țările, uniți-vâ I

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XLV - Nr. 12 155 | 4 PAGINI - 50 BANI | Luni 23 ianuarie 1989

Remarcabil succes al handbalului feminin In cupele europene

TOATE CELE TREI ECHIPE ROMÂNEȘTI 
CALIFICATE ÎN „SFERTURILE" DE FINALA!

UN REVIRIMENT AL RUGBYULUI 
CARE ÎȘI AȘTEAPTĂ CONTINUAREA

C.C.E. ----- ------- ----- —

BYAStN I.L TRONDHEIM —

MUREȘUL TO- MUREȘ 21-19
Simbătă seara, la „Nidaro- 

hallen" din Trondheim (Nor
vegia), în partida-retur din 
cadrul „optimilor" de finală 
ale Cupei Campionilor Euro
peni la handbal feminin, echi
pa Byasen Idrettslag a Învins 
pe Mureșul Tîrgu* Mureș cu 
27—19 (13—9), dar campioana 
României s-a calificat in „sfer
turi", datorită scorului general 
care i-a fost favorabil: 51—50 
(în primul meci 32—23).

Din informațiile primite de 
la conducerea formației noas
tre. reiese că a fost un meci 
dramatic, în care campioana

(Continuare in oig. o 4-a)
CUPA I.H.F. ------ ----- -

CHIMISTUL RM. VILCEA — IU PREȘOV 34.18
RIMNICU VILCEA, 22 (prin 

telefon). Splendidă victorie du
minică dimineață în Sala Spor
turilor de aici I Chimistul Rim
nicu Vilcea, la capătul unui 
joc de autentică clasă interna
țională, a cîștigat cu 34—18 
(17—8) partida-retur a „opti
milor" de finală ale „Cupei 
I.H.F." cu formația echo- 
slovacă ZVL Presov (cum se 
numește începînd de la 1 ia
nuarie). Handbalistele vîicene

Divizia A de baschet masculin

RAPID C.S.Ș. 5-ACADEMIA 
MILITARĂ MECANICĂ FINĂ 83-77

Simbătă și duminică s-au desfășurat meciurile etapei a XIII-a 
a Campionatului Național de baschet masculin, ale căror rezul
tate, nu au produs modificări importante în clasamentul compe
tiției. Iată scorurile partidelor și unele amănunte :

ACADEMIA MI
LITARĂ MECANI
CA FINĂ BUCU
REȘTI — RAPID 
C.S.Ș. 5 BUCU
REȘTI 77-83 (39-40). 
Deținătoarele locu
rilor 12 și, respec
tiv, 11 în clasa
mentul Diviziei A 
au ținut parcă să 
arate că nu meri
tă aceste poziții 
codașe și, ca ata
re, au prestat — 
în sala Floreasca 
— un joc dinamic, 
spectaculos, cu ac
țiuni ofensive, de 
oele mai multe ori 
eficiente, singurul 
capitol deficitar 
fiind (pentru am
bele formații) a 
pararea. Cît pri
vește evoluția sco
rului, ea a fost 
de-a dreptul cap
tivantă, citeva sec
vențe fiind edifi
catoare. Academia 
Militară — Rapid:
2—10 
18—12 
22—26 
34—34 
46—46 
65—65 
68—69

(min.
(min. 
(min.
(min. 
(min. 
(min.

(min. 35), pentru ca în 
final (ca de altfel pe parcursul 
întregii. reprize secunde), A. 
Popovici să aducă o contribu
ție substanțială la succesul e- 
chipei Rapid. Formația Acade
mia Militară, lipsită de apor
tul lui Al. Panaitescu (sus
pendat pentru două faulturi 
tehnice), a realizat unul dintre 
cele mai reușite meciuri din

Toate cele trei echipe românețti angajate in cupele continen
tale la handbal feminin au reușit frumoasa performanta de a se 
califica în „sferturile" de finală, învingirud detașat pe teren pro
priu, Chimistul Rimnicu Vilcea, sau pierzînd în deplasare la dife
rențe care le-au păstrat avantajul la scorul total, cumulat in cele 
două manșe, cum este cazul formațiilor Mureșul Tîrgu Mureș și 
Știința Bacău.

CUPA CUPELOR - ----  ----- ----- ----  ----- ----- -

S.C. EMPOR ROSTOCK — ȘTIINȚA BACAU 20-19
ROSTOCK, 22 (prin telefon, tima vreme 

de la trimisul nostru special).
Știința Bacău și-a mai adău
gat în palmares un succes de 
prestigiu, calificîndu-se in 
„sferturile" de finală ale Cu
pei Cupelor, prin scorul total 
43—42 in dubla manșă cu Em- 
por. La Rostock studentele 
au făcut un joc pe măsura 
prestigiului lor șl a perfor
manțelor înregistrate In ul-

(duminica trecută pierduseră 
cu 23—29 în deplasare) au evo
luat de astă-dată la o cotă ri
dicată a potențialului de care 
dispun, atît echipa în ansam
blul ei. cit și fiecare dintre 
jucătoare. După circa 15 
minute de joc a fost 
limpede că formația vîlceană

Icn GAVRILESCU

(Continuare In oao. a 4-a)

C. Scarlat va înscrie un cos, insuficient insă 
pentru a 
Academia

aduce bictoria de partea echipei 
Militară in meciul cu Rapid.

Foto: Eduard ENEA
acest campionat și așteptăm 
confirmarea de la jucătorii ei, 
din rindul cărora s-au evi
dențiat M. Braboveanu, C. 
Scarlat (deși nu a evoluat la 
valoarea sa maximă), B. Hoit 
și D. Bîrsan. De la feroviari

Durfiitru STĂNCULESCU
(Continuare in pag 2-3)

sub 
Mihai

conducerea 
Pin tea și 

Castel Petrea, joc In urma 
căruia au pierdut, e drept, 
cu 19-;-20 (10—11), dar di
ferența minimă le-a asigu
rat accesul la faza superioară 
a competiției. întîlnirea a 
început în nota de dominare a 
româncelor. care plnă In 
mln. 17 au condus permanent,

loan NOVAC

(Continuare în paa. a i-a>

Campionatele Naționale de scrimă

FRUMOS DEBUT AL SPADEI FEMININE
Steaua, actuala campioană a 

echipelor de floretă, s-a pre
zentat la debutul în noua edi
ție fără Elisabeta Tufan in 
cvartet, aceasta, nerestabilită, 
figurînd doar ca rezervă. In 
aceste condiții, meăul-cheie al 
grupei A diin Divizia Naționa
lă, ou C.S. Satu Mare, deve
nea și mai echilibrat, cel puțin 
ca anticipări. Bucureștencele’ 
au condus cu 3—2 (deși Badea 
a pierdut la Grcgoroviciu!), 
apoi s-au distanțat pas cu pas 
(7—2, Badea întrec! nd-o pe 
Husti), pentru a tranșa meciul 
printr-o victorie netă (9—3), 
greu previzibilă înaintea pri
mului asalt. Au punctat : Du
mitrescu 3, Grigorcscu, Geor
gescu și Badea — cite 2. res
pectiv. Husti, Ruparcsics și Gre
goroviciu — cite 1. Borota — 0.

Dinamo — aflată în preziua 
deplasării la un concurs inter
național în R.D.G. — și-a dis
putat meciurile programate 
simbătă în devans, adică toate 
„pachet", ceea ce le-a solicitat 
mult pe floretistele din Șos. 
Ștefan oel Mare. Fapt resimțit, 
în special. în meciul derby al 
grupei B, cu Tractorul Brașov, 
pe care l-a încheiat la soor 
egal (8—8), victoria revonjn- 
du-le. totuși, la tușaveraj (63— 
58 t.d.) Au punctat: Beca 3 
f-eahu și I. Ionescu — 2, Con
stantin 1. respectiv Lazăr și 
Szabo 3, David 2, Găitan 0 (de 
remarcat că ,Beca a învins-o 
pe Lazăr cu 5—4, dar a pierdut 
la cvasi necunoscuta I. Szabo 
aceasta din urmă întrectndu-le, 
surprinzător, șl pe Constantin,

ATLETA PAULA IVAN VICTORIOASĂ U OTTAWA, 
CU UN NOU RECORD MONDIAL (piste sub 120 m)
OTTAWA, 22. în circuitul 

nord-american de concursuri 
atletice pe teren acoperiit, în 
localitatea canadiană Ottawa 
s-a desfășurat o întrecere Ia 
care au luat parte si citeva at
lete din țara noastră. Proba de 
1 500 m a fost cîștigată dar 
de campioana olimpică, alergă- 
toarea română Paula Ivan. în
registrată cu timpul de 4:06.99. 
întrucît cursa s-a desfășurat pe 
o pistă sub 120 m lungime, 
distantă considerată ca etalon, 
performanta Paulei Ivan re
prezintă un nou record mon

In istoria rugbyului nostru — 
sint șaptezeci de ani de la pri
ma apariție internațională a 
unui „XV“ românesc — 1988 a 
venit cu momente de referin
ță. Fără a fi fost un an bun 
pe linie, el a avut darul de 
a renaște totuși speranțe, dea 
readuce repre
zentativa din Car- 
pați în rîr.dul ce
lor capabile de 
rezultate mari, 
după o perioadă ' 
în care procesul 
de reconstrucție a 
unei echipe com
petitive- s-a tot 
prelungit, iar în- 
frîngerile, unele 
Ia scoruri de 
foarte neplăcută 
amintire, s-au tot 
adunat. S-a în- 
oercat să se joace 
deschis, au fost 
realizate o sea
mă de faze remarcabile, în
cheiate prin eseuri pe drept 
aplaudate, însă rezultatele aș-’ 
teptate nu veneau. Or — nu-i 
așa 7 — acestea din urmă că
min...

La nivelul naționalei. ’88 a 
debutat fulminant Victorie, 
12—3, pe teren italian. După 18 
ani, nici mal mult, nici mai 
puțin, de la acel 14—3 de Ia 
Rovigo. Momentului Milano
i-a  urmat un altui de succes. 
18—7 la Focșani cu Spania, un 
scor totuși sub așteptări (patru 
ani mai înainte era 33—19 la 
Madrid, de partea rugbyștilor 
noștri, firește...), chiar dacă 
progresul ibericilor pare incon
testabil. Oricum, primăvara a 
mai descrețit frunțile oameni
lor sportului eu balonul oval 
de la noi, care puteau privi 
optimiști următorul sezon. Nu
mai că. după două partide a

Faza eliminărilor directe a „cernut" veleitățile noilor candidate 
la performanță, spadasinele Foto : Nicolae PROFIR

și pe I. Ionescu). în această 
grupă, un alt meci a fost de
cis la tușaveraj (la o tușă!): 
Progresul — C.S.Ș. Satu Mare, 
echipa bucureșteană. alcătuită 
din junioare mici, cîștigînd cu 
8—8 (58—57 t.d.) în fața unor 
floretiste aflate cu gîndul la... 
spadă.

Iată rezultatele primei etape 
a diviziei feminine de floretă: 
GR. A — 1. Steaua (9—3 cu 
C.S.S.M. și C.S.U., 9—2 cu 
Mondiala și Luceafărul, 9—0 
cu C.S.M.) 10 p., 2. C.S. Satu 
Mare (9—2 Luceafărul și C.S.U., 
9—1 Mondiala. 9—0 C.S.M.)
8 p., 3. Mondiala Satu Mare 
(9—7 C.S.M., 9—5 Luceafărul, 
9—1 C.S.U.) 6 p., 4. Luceafărul 

dial indoor pe astfel de piste, 
care întreoe cu aproape două 
secunde recordul anterior de
ținut de Doina Melinte.

La săritura în înălțime pe 
primul loc s-a clasat campioa
na olimpică, americanca Loui
se Ritter, care a trecut peste 
ștacheta ridicată la 1,93 m. 
Același rezultat a obținut și 
tînăra noastră atletă Alina A- 
stafei.

In concursul masculin, cursa 
de 1 500 m a revenit irlande
zului Ray Flynn, cu 3:50,12. 

micale de palmares, 7—17 ou 
S.U.A. (cea dinții parteneră a 
noastră, in 1919) și 28—18 cu 
U.R.S.S., ambele la Moscova, 
fiecare cu învățămintele sale 
pentru perspectivă — am sub
liniat la timpul potrivit —, a 
venit severa, prea severa în-

• O victorie după 13 ani, o alta cu 
o reionanță aparte, dar și o înfrân
gere neașteptat de severă ® Au re
născut speranțele îndrăznețe, au 
crescut însă și... obligațiile ! • Cite 
talente autentice ați modelat ? — o 

întrebare pentru toți antrenorii

fringere de Ia Alma Ata, 9—23 
cu aceeași echipă, cea sovieti
că, întrecută cu citeva săptă- 
mîni mai înainte, repetăm, la 
ea acasă (!). Nu pot fi nicicum 
eludate împrejurările aparte, 
nefavorabile, în care s-a des
fășurat meciul cu pricina, in
clusiv imposibilitatea acomo
dării cu altitudinea, dar, încă 
o dată, rezultatul contează pînă 
la urmă, mai ales că întîlnirea 
era în cadrul campionatului 
F.I.R.A. Speranțele păreau ia
răși să se risipească: adversare 
erau, în continuare, tocmai 
medaliatele cu argint și bronz 
la Cupa Mondială! Și totuși, 
eternul examen, cu Franța, a 
fost trecut (în oondițiile date) 
neașteptat de bine, putea fi

Geo RAEȚCHI

(Continuare tn oao. a 4-o)

Satu Mare (9—5 C.S.U.) 2 p. 
(—14), 5. C.S.M, Cluj-Napoca 
(8—8 Luceafărul) 2 p. (—22), 
6. C.S.U. Tg. Mureș (9—7

S, PAUL

(Continuare in pag. 2-3)

„Cupa Rlșnov" la biatlon

NUMEROȘI TINERI
PREZENȚI

LA STARTURI
PREDEAL, 22 (prin telefon). 

Baza sportivă de pe Valea Rîș- 
noavei, excelent amenajată și 
beneficiind șl de un timp 
splendid, a găzduit tradiționa
la competiție de biatlon dotată 
cu „Cupa Rîșnov". încă de la 
început este de menționat fap
tul că mulți dintre specialiștii 
disciplinei nu au participat la 
întreceri, el aflîndu-se în a- 
ceste zile la Borovcț (Bulgaria), 
undo se dispută o etapă pen
tru Cupa Mondială. Cu toate 
acestea, nivelul spectacular al 
concursului a fost destul de 
ridicat, o însemnată contribuție 
Ia aceasta avînd-o „valul" de

Sorin SATMARI
(Continuare in pag. 2-3)



In campionatele Diviziei A la volei LOREDANA BUJOR Șl RĂZVAN ITU î
DOAR LIDERII AU CÎȘTIGAT ÎN DEPLASARE ÎN „CUPA UNIRII" LA TEI
Sâmbătă si duminică. in campionatele Diviziei A de volei s-au 

desfășurat nartidele etapei a Xiv-a. A fost o etapă a gazdelor, nu
mai liderii clasamentelor. echipele de fete și băieți ale clubului 
Dinamo, reușind victorii in deplasare.

FEMININ
DACIA PITEȘTI — DINAMO 

BUCUREȘTI 2—3 (—12, 16, 10,
—15, —16). Cel mai important 
meci al etapei a prilejuit un 
joc viu disputat, dramatic, cu 
multe răsturnări de situații, am
bele formații luptînd cu dirzenie 
pentru victorie. De reținut că 
setul al doilea, care a fost și 
cel mai valoros sub raport telr- 
nico-tactic șl spectacular, a du
rat o oră ! Arbitrii. C. Pitaru șl 
C. Șovăială au condus echipele : 
Dacia — Mihaela Marian, Anca 
Gheorghe, Claudia Tătucu, Ma
riana Miron (Cristina Buznosu), 
Dana Marinescu,. Xenia Ivanov ; 
Dinamo — Doina Dimofte, Irina 
velicu, Maria Chitic (Dana Co- 
șoveanu), Corina Holban (Clau
dia Murariu), Alida Cioroianu 
(Alina Pralea), Cristina Firv. (Ion 
POPESCU, coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — RAPID BUCUREȘTI 3—1 
(—13, 7, 5, 7). Așa cum începuse 
partida, se vedea că Rapidul este 
pus pe fapte mari, dorind ;să 
confirme vicțoriie din retur prin- 
tr-un succes și în fața campioa-

fi blocajul echipei din 
Foto : Eduard ENEA'

fileu intre stellstul ConstantinDispută la
Săvinești, ciștigată de bucureștean 

nei. Bucureștenceie au realizat, 
ds altfel, un prim, set reușit, în 
care au condus de la început și, 
deși s-au văzut egalate la 11, au 
putut să se desprindă din nou 
șl să-și, adjudece setul intr-un 
final dramatic. începutul setului 
ai doilea a marcat însă o reve
nire puternică a gazdelor, care 
nu le-au mai lăsat giuleștence- 
lor nici o altă speranță șl au. 
Cîștlgat o partidă de un apre
ciabil nivel tehnic, cars a scos 
în evidență forma bună a jucă
toarelor Liliana Popescu, Mirela 
Bojescu, Mirela Zamfir, Ioana 
Cotoranu și Mirela Cazangiu la 
gazde, Margareta Crișan și Da
niela Bumbăcilă la oaspete. Ar
bitri : D. Blana și Gh. Toma. 
(Ștefan GURGUI, • coresp.).

CHIMIA RM. VlLCEA — C.S.M. 
OTELUL T1RGOVIȘTE 3—0 (12,
11, 8). Cu toate că au cîștigat 
meritat in trei seturi, vîlcencele 
sint incă departe de forma a- 
rătată In prima parte a cam
pionatului. Ele au manifestat 
slăbiciuni la execuția serviciului 
și ta faza de apărare. Tîrgovlș- 
tencele, cu Maria Mititelu și Du
mitra Dim a deosebit de utile ta 
joc, au condus toate începutu
rile de set, dar pe parcurs au 
pierdut avantajul. De la gazde 
s-au remarcat Felicia Popescu, 
Lucreția Mlrea și Dorina Crăciun. 
Au arbitrat G. Indrei și I. Ar- 
ineanu. (Dragomir ROȘIANU, 
coresp.).

C.S.U. RAPID GALATI — FA
RUL CONSTANȚA 3—1 (13, 6,
—12, 12). După opt înfrlngeri 
consecutive, echipa locală a 
reușit (nu fără emoții) să obțină 
victoria, spre satisfacția celor 
1 500 de spectatori. Meciul a fost, 
tnsă, de un nivel. modest, sin
gurul punct de atracție constitu- 
indu-1 evoluția interesantă a sco
rului în trei .dintre cele patru 
seturi. S-au remarcat : Florica 
Vasile, Ileana Berdilă, Carmen 
Costache, respectiv Gulnlza Lică. 
Au arbitrat : C. Antonovici și C. 
Oprea. (Tclemac SIRIOPOL, co
resp.).

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
— OI. T CIT CRAIOVA 3—1 (8,
-5, 12, 8). Victorie obținută mai 
greu decît era de așteptat de 
către bucureștence care au fost 
conduse în seturile 2 și 3 ca 
urmare a evidentei lipse de con
centrare la serviciu, în atac și 
ta liniă a doua. De la tavingă-

ADMINISTRAȚIA Dl STAI LOTO PRONOSPORT INIORNEAlA
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 22 IANUARIE

1. Ascoli — Torino 1 ; 2. Bo
logna — Verona x ; 3. Como — 
Pescara I ; 4. Internazionale — 
Lazio 1 ; 5. Juventus — Atalan- 
ta 2 ; 6. Lecce — Fiorentina x ; 
7. Pisa — Cesena 1 ; 8. Roma — 
Milan 2 ; 9. Sampdoria — Na
poli x ; 10. Barletta — Genoa x ; 
11. Monza — Bari x ; 12. Sambe- 
nedettese — Avelllno x ; 13. udl- 
nese — Catanzaro L 

toare s-au evidențiat Mihaela 
Butuc, Cristina Mureșan Și Vio
rica Birsășteânu, iar de la în
vinse Roxana Oprea și Liliana 
Munteanu. Arbitri : M. Nicolae 
șl M. Stamate. (Nicolae TOKA- 
CEK, coresp.).

PENICILINA IAȘI — MARATEX 
baia mare 3—o (0, s, 4). Ex
celentă evoluția jucătoarelor le- 
șence In toate compartimentele, 
mai ales ia finalizare, unde s-a 
evidențiat Tatiana Popa, proaspă
tă absolventă a Facultății de 
Chimie. Alături de ea, la gazde 
au mai jucat foarte bine Dana 
Singeorgean și Gabriela Copcea. 
Arbitri : , V. Sănduleseu și Al. 
Dragomir. (Mihai MACOVEI, 
coresp.).
1. DINAMO 14 13 1 40: 9 27
2. Chimia k 13 12 1 37:11 25
3. Univ. C.F.R. 13 10 3 34:11 23
4. Penicilina 14 8 6 26:20 22
5. Rapid 14 8 6 29:24 22
6. FI. Roșie 14 7 7 25:23 21
7. Dacia 13 7 6 25:20 20
8. C.S.U. Rapid 14 6 8 22:2.9 20
9. C.S.M. Oțelul 14 3 11 14:36 17

10. Farul 13 3 10 15:31 16
11. Oltcit 14 3 11 11:37 16
12. Maratex 14 2 12 9:36 16

MASCULIN

C.S.M.U. SUCEAVA — DINAMO 
BUCUREȘTI 1—3 (13, —5, —11,
—6). După un prim set în care 
gazdele au jucat bine și au cîș
tigat, balanța intîlnirii s-a încli
nat spre liderul clasamentului. 
La aceasta au contribuit nume
roasele greșeli comise de suce
veni la blocaj și la preluarea 
serviciului. Remarcați ; Pop, 
Căta-Chițiga, Rotar, Rădulescu 
de la învingători, Mîndru șl te- 
pădătescu de Ia învinși. Au ar
bitrat : D. Petrescu și L. Leize- 
riuc. (ion MINDRESCU, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 3—2 
(—14, 14, 12, —12, 12). Un joc 
destul de atractiv și echilibrat, 
dar de scăzut nivel tehnic, cu 
greșeli șl cu... multe emoții In 
tribune. Ambele echipe au evo
luat oscilant, gazdele cîștigînd 
grație efortului depus în ultimul 
set. Au arbitrat : V. Chioreanu 
și V. Tilcă. (Carol GRUIA, co
resp.).

VIITORUL BACĂU — ELCOND 
DINAMO ZALAU 3—0 (7, 9, 12). 
Avînd în Pralea cel mai bun ju
cător de pe teren, băcăuanii au 
reușit victoria In numai 76 de 
minute. Ei ău îneîntat tribunela 
printr-un joc în continuă .miș
care, cu lovituri puternice de a- 
tac (din ambele linii), cu blo
caje sigure și preluări exacte, 
precum și cu servicii eficiente. 
De Ia gazde s-a evidențiat între
gul sextet : Pralea, A. Ion, lo- 
niță, Dumitru, Prodan și Grigo- 
raș (au mai jucat Bordea și 
Sava) iar de la oaspeți Ciontoș 
șl Ștreang. Arbitri : E. Ududec 
și P. Deju. (Lică MANDLER, Co
resp.).

EXPLORĂRI MOTORUL BAIA 
MARE — UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA 3—1 (—8, 12, 7, 3). Cei 
peste 1 500 de spectatori au ‘ur
mărit o partidă de bun nivel.. 
După ce au pierdut prirfiul set 
șl au fost conduși cu 8—1 .în 
următorul, gazdele au revenit 
spectaculos, adjudeeîndu-și vic
toria în meci. Remarcați : Szei- 
bel, Georgescu, respectiv Stoian. 
Arbitri : Gh. Vișan și I. Martin. 
(Ovidiu NEMEȘ, coresp.).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — I.A.T.S.A. DACIA PI
TEȘTI 3—0 (0, 7, 5). Jocul a du
rat doar 40 de minute, fiind do
minat categoric de gazde. Echipa

Fond total de cîștigurl: 4.588.925 
lei, din care 500.000 lei report la 
categoria 1.

NUMERELE EXTRASE IA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 22 

IANUARIE 1989
Extragerea I : 31 61 66 24 ; 

extragerea a II-a : 36 43 68 56 ; 
extragerea a III-a : 8 20 64 26.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 791.051 lei, din care 
6.092 lei report la categoria 1. 

oaspete s-a dovedit prea... sub
țire pentru a pretinde mai mult. 
Cel mai buni : Sînpetrean, Stoian 
și Teleagă de la mureșeni. Ar
bitri : N. Dobre și N. Constan
tin. (Constantin ALBU,' coresp.).

STEAUA BUCUREȘTI — KELO- 
NUL SAVINEȘTI 3—0 (4, 6, 5). 
Partidă de slabă factură tehnică, 
atabele echipe comițînd în de
cursul acestui joc (desfășurat, 
de altfel, In cvasianonimat) ne- 
permis de multe erori. învingă
torii, spre exemplu, au avut S 
servicii greșite numai în primul 
set, fără ca, ta consecință, oas
peții să profite prea mult. Prac
tic, șl în aceste condiții, bloca
jul stelist a stopat destul de re
pede încercările atacului advers, 
iar Dascălu, luîndu-șl în serios 
misiunea de trăgător principal, 
a punctat în serie șl... stimulat 
— ce-1 drept — de apărarea de 
dincolo de fileu, ușor penetră- 
bilă, nesincronizată și. spre final, 
complet resemnată. Au arbitrat 
AL Rafu și A. Dinicu. (G,‘ROT.).

1. DINAMO 14 13 1 41:12 27
2. Steaua 12 10 2 32:13 22
3. Elcoind 14 8 6 27 :21 22
4. Calculatorul 14 8 6 29:25 22
5. Viitorul 14 8 6 27 :23 22
6. Explorări 14 7 7 26 :28 21
7. Electromureș 14 6 8 24:25 20
8. Univ. C.F.R. 13 6 7 21:22 19
9. Relonul 14 5 9 17:30 19

10. C.S.M.U. 13 5 8 20:26 18
li. Tractorul 12 4 8 17:27 16
12. I.A.T.S.A. 14 1 13 10:39 15

„Cupa Voința»» fa baschet feminin

TROFEUL A FOST CÎȘTIGAT DE GAZDE
Vineri, simbătă și duminică 

6-a desfășurat fii Sala Fiorcas
ca „Cupa Voința" la baschet 
feminin. Trofeul a revenit e- 
chlpei organizatoare, dar nu 
fără emoții, la ooșaveraj.

Remarcăm faptul că antreno
rul M. Slrugaru (Voința) a fo
losit jucătoare foarte tinere 
(din formație au lipsit Elena 
Fillip, Rodica Jugănaru și Lu
minița Ciocan — indisponibile), 
care au evoluat destul de bine 
pe parcursul întrecerii.

Câștigătoarea a fost stabilită 
după ultimul meci al reuniunii: 
VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 
— METALUL C.S.Ș. RÎMNICU 
VlLCEA 60—71 (33—44). Vil-
oenceîe au început furtunos, 
au condus in permanență la 
diferențe destul de mari (11—3 
min. 6, 20—7 min. 10, 29—20
min. 14), terminînd prima re
priză cu un avantaj de 11 
puncte. După pauză, jocul s-a 
mai echilibrat, dar bucureșten
ceie nu au reușit să micșoreze 
diferența. Deși învinsă în ulti
ma partidă echipa Voința 
și-a asigurat totuși locul I. 
Au marcat: Simion 8, Ștefan 
15. Cocîrlan 16, Caloianu 4,

DIVIZIA A DE BASCHET MASCULIN
(Urmare din pag- 1)

s-au mai impus (alături de A. 
Popovici) M. Marinache, M. 
Dumitru și Gh. Ghiță (ulti
mul impunînd jocului un ritm 
alert în momentul reintrodu
cerii sale în teren ; min. 25).

Au înscris : Brabovcanu 20, 
Scarlat 19, Bîrsan 12, Miulcs- 
cu 9 (3X3), Frumosu 5, Ma
rinescu 5, Hoit 7 pentru Aca
demia Militară, respectiv A. 
Popovici 29 (16 în repriza a 
doua), Mihai 17, Marînachc 16, 
M. Dumitru 15, ■ Ghiță 6. în 
condițiile unei întreceri aprig 
disputată, arbitrii I. Olarii și 
M. Petrescu, și-au făcut dato
ria . în mod corespunzător.

ELECȚROBANAT TIMISOA
RA — I.C.E.D. C.S.S. 4 BUCU
REȘTI 94—98 (52—42). Timișo
renii au fost la cîrma jocului 
timp de 30 de minute, dar din 
momentul în care conduceau 
cu 72—68, ei nu au mai în
scris nici un punct (!), în 
vreme ce bucureștenii au mar
cat nu mai puțin de 7 coșuri. 
S-a ajuns deci la 72—82, Elba 
a revenit (83—83, 94—96), dar

I
 INVITAȚIE LA PREDEAL |

O.J.T. BRAȘOV — PREDEAL oferă în perioadele 20 ia- $ 
nuarie — 5 februarie și 13 februarie — 31 martie servicii ț 
de cazare în hoteluri, cabane, case de odihnă, servicii de ț 
masă în restaurante sau tip pensiune, precum si alte $ 
prestații suplimentare: școală de schi, piscină, -saună,, dru- 2 
meții. excursii, manifestări cultural-artistice si sportive. 5

Locurile se pot procupa prin toate agențiile oficiilor ț 
județene de turism și ale I.T.H.R. București, precum si i 
prin rezervarea directă la Predeal, telefon 56276. 5

Zi „plină" • de tenis sîmbătă, 
la Sala „23 August" din Capi
tală, unde s-a desfășurat con
cursul senioarelor din cadrul 
„Cupei Unirii". Plină la pro
priu, pentru că cele patru me
ciuri ale ultimei reuniuni au 
durat toată ziua și la figurat, 
pentru că cei prezenți nu au 
avut ce regreta, într-atît de 
frumoase, disputate și echili
brate au fost partidele.

A învins Loredana Bujor 
(Progresul Energomontaj Buc., 
antrenor Marinei Bondoc). Fi
resc, pentru că ea se „anun
țase" a fi în formă. Cum a și 
fost, de altfel: în ultima zi, 
.ea și-a întrecut ambele adver
sare. Mai întîi pe Teodora Ta- 
che. realizind cu aceasta o vic
torie prețioasă. De ce este atît. 
de importantă această victorie 
a Loredanei? Pentru că ea este 
încă junioară (17 ani), ' iar 
Teodora este una din senioa
rele fruntașe ale țării. în a 
doua partidă, Loredana a întil- 
nit-b pe colega de- generație, 
Ruxandra Dragomir (Victoria 
CCIAG). Cele două au oferit 
un me i palpitant, cu frecvente 
răsturnări de situații, fii care

Urogdi 5, Borș 5, Apostol 2, 
Njcola 2, Ciornea 3, respectiv 
Manea 29, Barbu 8, L. Nițu- 
lescu 16, Saccrdoțcanu 1, Brâ- 
deanu 3, Ccaușu 4, Ionescu 7 
Stocheci 3.

Tot duminică: RAPID C.S.S. 
5 BUCUREȘTI — C.S.U. PRA
HOVA PLOIEȘTI 80—46 
(41—28). Feroviarele, deși nu 
a>u beneficiat de aportul jucă
toarei Melania Marina, au e- 
votaat In viteză, impunîndu-se 
cu autoritate în fața diviziona
rei B, C.S.U. Prahova. Au mar
cat: Pinter 2, Popa 6, Biduia- 
nu 15, Crlstescu 17, Iăneu 15, 
Vasile 6, Zahiu 7, Radulescu 
2, Huțan 5. Șergan 5, respectiv 
Enache 5, Biasuii 9, Grigoraș 
5, Scurtu 2, Olteanu 2, Donose 
10, Chivișlescu 8, Micu 5.

Alte rezultate: Metalul — 
C.S.U. 59—43 (25—22), Voința — 
Rapid 66—48 (37—22), Metalul
— Rapid 60—69 (26—35), Voința
— C.S.U. 82—44 (45—25).

Clasament: 1. Voința 5 p 
(coșaveraj +9). 2. Metalul 5 p 
(+2), 3. Rapid 5 p (—11), 4.
C.S.U. 3 p.

Nicoleto ALDEA

finalul, a. aparținut echipei 
I.C.E.D., evident mai experi
mentată în partide „pe mu
chie de cuțit". Au marcat : 
Bota 39, Ilic 20, Scalețchi 12, 
David 10, Bocea 6, Ionescu 3, 
Isaicu 2, Bobroțchi 2 pentru 
timișoreni, respectiv Pogonaru 
25, Robert 25, Mădîrjac 22, C. 
loan 15, Mihalcea 7, Chirjc 2,' 
Grădișteanu 2. Arbitri : R. 
Stănciulescu — Gh. Manolcscu. 
(Constantin CREȚU — coresp).

UNIVERSITATEA METALUL 
ROȘU CLUJ NAPOCA — 
STEAUA 77—100 (48—51). După 
o primă repriză în care scorul 
a fost echilibrat, iar spre sfîr- 
șitul ei clujenii aveau chiar 
avans (datorită prestației bune 
a majorității jucătorilor, dar 
în special a Iui D. Pintea și 
H. Rotaru), la Steaua a intrat 
FI. Ermurachc (pînă atunci nu 
a fost folosit), iar aportul a- 
cestuia a fost hotărîtor, bucu
reștenii conducînd în min. 32 
cu 83—63. Au înscris : Rotaru 
22, Pintea 15, Mureșan 13, 
Sebcsticn 4, Gcomoleanu 2, 
Crăciun 10, OIprctean 9, Pulbe
re 2 pentru respectiv
Cernat 23, Roșnovschi 23 (cu 

fantezia, ușurința in joc, sim
țul mingii și al terenului ma
nifestată de Ruxapdra s-au 
împletit cu tenacitatea, dîrze- 
nia și încăpățânarea Loredanei, 
cu jocul său niciodată mono
ton, deși ar putea părea așa, 
cu passing-shot-uri in extremis, 
imprevizibile, dar mai ales cu 
constanță în reușite. Așadar, 
scor final: 6—3. 7—6 pentru 
Bujor.

Nici Teodora Tachp și nici 
Monica Chirilă nu au fost cu 
mult mai prejos, ele încheind 
acest' prim concurs al anului 
cu prestații foarte bune. Servi
cii puternice și plasate, joc de 
regularitate din spatele terenu
lui. schimburi frumoase.

Rezultate tehnice: Loredana 
Bujor (Progresul Energomon- 
taj) T- Teodora Tachc (Poli
tehnica) 7—5, 6—1; Ruxandra 
Dragomir (Victoria CCIAG) — 
Monica Chirilă .(Dinamo) 7—5,
6— 2; Bujor — Dragomir 6—3.
7— 6; Tache — Chirilă 6—3, 
6—4; clasament final: 1. Lore- 
dana Bujor 3 v. 2. Teodora 
Tache 2 v. 3. Ruxandra Drago
mir. 1 v, 4. Monica Chirilă Ov.

Doina STANESCU

Vi neri s-a încheiat la Iași 
întrecerea de tenis dotată cu 
„Cupa Unirii" rezervată senio
rilor Și 'juniorilor, care s-a
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„CENTURA PĂLTINIȘ" EA BO)
Timp de 4 zile, la Sibiu, în 

organizarea comisiei județene, 
de box și a Asociație) Sporti-’ 
ve I.P.A. Sibiu, s-a. desfăunat 
cea de a 17-a ediție a tradițio- 
naflei competiții pugilistice do
tată cu „Centura Păltiniș". La 
întrecerile din acest an, care 
au constituit o_ reușită propa
gandă pentru sportul cu mă
nuși, au participat 92 de bo
xeri din 23 de secții din întrea
ga țară.

La corn,petit,ie a fost prezent, 
ca invitat de onoare, maestrul 
emerit al sportului Nioolae Lin
ca — campion olimpic la cate
gorii semimijlocie la J.O. de 
la Melbourne (1956).

Iată cîștigătoril centurilor la 
actuala ediție: JUNIORI MICI 
cat. 45 kg. — Radu Matei (Loco
motiva București); cat. 48 kg. — 
Octavian Frățilă (C.S.M. Sibiu): 
cat. 51 kg, — Alexandru Dima 
(Metalurgistul Sada); cat. 54 kg.
— Daniel Olteanu (C.S.M. Sibiu); 
cat. 57 kg. ;— Aurel Burlibaba 
(Oțelul Galaji): cat. 60 kg. — 
Daniel Ungur (Voința Mediaș); 
cat. ' 63,5 kg. — Marin Cotoarbă 
(Independența Sibiu); cat. 67 kg.
— Gheorghe Oprea (Metalul — 
Chimia Rm. Vilcea). JUNIORI 
MARI, 4S kg — Emil Hămbășan 
(Independența Sibiu); 51 kg —

Miha' 
Sib’- 
nu \ 
tei Stc 
rești); 
(I.P.A. 
glie Ro 
gir): 71 
Sibiu);
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81 kg - 
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Cornel 
șa); 6' 
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lovan 
ti kg 
(I.P.A. 
Al văd;* 1 * * * V..

totul remarcabilă comportarea 
acestui talentat junior), Bră- 
nișteanu 17, Ermurache 15, 
Vasilîcă 6, Cristescu 3, Toader
1, Căpușan 4, V. loan 8. Ar
bitri : B. Vaida — D. Roșei. 
(Mircea RADU — coresp).

BALANȚA C.S.U. SIBIU - 
FARUL C.S.Ș. 1 t (INSTANȚA 
86—82 (45>—41). Deși victorioși, 
sibienii au evoluat sub valoa
rea lor, în fața unor adver
sari din rîndul cărora au lip
sit doi dintre cei mai valoroși 
jucători : V. Băîceanu și K. 
TccăH. Au înscris : Herbert 28, 
Petgcr 14, Dăian 12, Munteanu 
8, Apostu 8, Bretz 8, Bleahu 
5, Corni 3 pentru Balanța, res
pectiv Moldoveanu 20, Cucoș 
16, Mănăilă 14, Florca, 13, Spî- 
nu 10, Mihăilescu 7, Rugină 2. 
Arbitri : Z. Raduly —. O. Ves- 
tinian (Ilic ' IONESCU — 
coresp).

DINAMO I.M.P.S. ORADEA
— METALOTEHNICA TG.
MUREȘ 109—85 (44—38). Au
înscris : Cristea 40 (!), Antochi 
19, C. Szabo 13. Flaundra 12, 
Gh. Pascu 12, Gellert 11, Ra
dulescu 2 pentru Dinaino, res
pectiv Chirilă 23, A. Takacs 
23, Szep 10, K. Takacs 9, Al
bert 8, V. Pascu 4, Debreczcni 
4, Szente 2, A. Szabo 2. Ar
bitri : N. Contantinescu ■— N. 
Gal. (Ilio GHIȘA--- coresp.).

KAMIRA BAIA MARE — 
DINAMO BUCUREȘTI 70—105 
(44—61). Au înscris : Clocîan 
18, Mara 16, D. Dumitru 10, 
Popescu 10, Szckely 8, Mărgi- 
neanu 6, Florca 2 pentru Ra- 
mira, respectiv Niculescu 38,
V. Constantin 18, ’ David 16, 
Popa 10, Hălmăgeanu 7, Sine- 
vici 6, Uglai 5, Bărbulescu 3, 
Ivanov 2. Arbitri : P. Bara și 
M. CoIdea. (Andrei CRIȘAN
— coresn 1
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F.C. BIHOR - NUMEROASE „REPRIZE" DE MUNCA INTENSA
• Conform tradiției, F. C. 

Bihor a preferat o zonă apro
piată pentru acumulările can
titative : Stîna dc Vale, si
tuată la o zvîrlitură de băț de 
Oradea. înțr-o oră și jumătate 
amabilul nostru însoțitor, 1. 
Dalai, ne-a urcat cu „Dacia" 
la bune sute, de metri altitu
dine. Acolo unde un strat de 
aproape un metru de zăpadă 
tronează printre brazi falnici, 
'ornamentați cu adevărate ghir
lande de conuri. Descinși Ja 
hotelul „Iadoliha", am reperat 
rapid, pe o cărare de basm, 
grupul fotbaliștilor divizionari 
A. „Sosesc dintr-o prelungită 
alergare, ears nu prea este a- 
preciată de jucători. Dar ca
pacitatea de efort nu se poate 
dobîndi altfel", ne spune pre
paratorul fizic D. Dragam Era 
al 2_l-lea antrenament de cînd 
„roș-«albaștrii" au urcat la
munte. O După-amiază, după 
obișnuita alergare de încălzire, 
alte două reprize de muncă in
tensă- „Tineretul", în frunte 
cu portarul Blid, (adică Pop- 
lică, Balaș, Borza, S. Pop, Să- 
lăjan, Takaci, Iluple, Potra, 
Costea, Bigan, un junior, ni 
se spune, foarte talentat) lu
crează pe ateliere, la sală, 
pentru dezvoltarea forței bazi
nului șl trunchiului — pe sal
tele — cu mingi medicinale, 
haltere și corzi. Totul decurge 
în liniște, sub supravegherea 
preparatorului fizic, care are 
doar grijă să-i tempereze pe 
unii jucători care fac exces- 
de zel. Se observă o supunere 
conștientă la efort, o discipli
nă riguroasă a antrenamentu
lui. Afară, pe un teren de 
handbal acoperit de zăpadă, 
are loc un îndîrjit meci între 
„galbeni" (Murcșan, Mujnai, 
O. Lazăr, Biszok, Ciocan Be- 
rețchi) și „albaștri" (Tămas, 
Szeneș, Bucico? Brukcnthal, 
Baba, Georgescu). Arbitri : an
trenorul. P. Popovici șl., por-

“ tarul Lăzăreanu, acesta din

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CE SE INTIMFLA
Au fost foarte rare situa

țiile oa o selecționată de ju 
postări 

valoare, 
dintre 

declan-

CU PORTARII?

urmă scutit de antrenament 
din pricina , unui ușor trauma
tism. Joc aprins, solicitant, pe 
spații mici, cu ruperi de ritm, 
cu pase dintr-o singură atin
gere. , în final, 5—5, după pre
lungiri. Apoi, „tineretul" vine 
pe teren, la joc, și seniorii 
trec la atelier. • Cum se 
vede, din efectiv lipsesc Ile și 
Balasz, amicilor dîndu-li-se po
sibilitatea să opteze pentru 
alte formații. Weissenbacher șl 
Bode au fost scutiți de efort 
după' viroze. Surprinde 
„fuga" lui Mandoca, care nici 
pînă acum nu a dat vreun 
semn de viață. O „Cit privește 
pregătirile, ne spune antreno
rul Paul l’opovici, sîntcni mul
țumiți de încărcătura reali
zată. Condițiile de aici ne-au 
ajutat 
ne-am 
adaug 
Vale, 
muncă 
Viorel
porar din motive medicale, că 
păstrăm concepția sa de Joc 
imprimată echipei". • „Cum 
ați vrea să arate echipa F.C. 
Bihor încă din startul cam
pionatului ?“. iată o întrebare 
pe care am adresat-o jucători
lor, antrenorilor și conducăto
rilor clubului orădean și la 
care am primit cîteva răspun
suri. „Să fie mai agresivă în 
joc pe teren propriu, mai a- 
gresivă în sensul bun al cu- 
vîntuluî, pentru a nu se mai 
spune că practică un

(antrenorul 
,Să nu mai avem

să dobîndim ceea ce 
propus. Vreau să mai 
că aici. Ia Stîna dc 

respectăm spiritul de 
al antrenorului nostru 
Mateianu. absent tem-

fotbal
de... domnișoare"
P. Popovicij.
accidentările de lungă durată, 

■ cum au fost cele ale lui Weis
senbacher și O. Lazăr și să se 
împuțineze sau să dispară, da
că se poate, fumătorii, fiindcă 
avem prea mtilți în lotul nos
tru" (G. Bonhoî — medicul e- 
chipei). „Să continuăm să fim 
ca o familie, să ne 
țim jocul de atac.
privește, doresc să

îmbunătă- 
în ce mă 
fiu la ni-

OS DERUT AL SPADEI FEMININE
• 1)

; GK. B — 
icterul, 9—4 
9—3 C.S.Ș., 
p., 2. Trac- 
C.S.Ș.. Pro- 
-5 . I.E.F.S.) 
Jalu Mare 
-4 C.T.A.S.) 
igresul. 9—2

4 p. (—4), 
(8—8 C.S.Ș., 
p. (—131

jt în Cam- 
de scrimă,
32 concu- 

din centre-

le București, Constanța, Cluj" 
Napoca, Craiova și Satu Mare), 
multe din ele, însă, floretiste 
care nu intenționează să se 
dedice noii arme, ca de exem
plu Claudia Grigorescu, Laura 
Badea, Rozalia Husti, actuale 
sau foste componente ale lotu
lui reprezentativ de floretă. în 
cete din urmă, în finala de 8 
(expresia valorică concentrată 
a celor 24 de spadasine califi
cate pentru etapa a doua, din 
primăvară), cîștig de cauză au 
avut, totuși, argumentele teh- 
nico-tactice ale noii arme, pe 
podium uncînd tinere sportive 
care nu se mulțumesc doar să 
„cocheteze" cu spada, bucu- 
reșteanea Alina Moțea, con-

stănțeanca . Camelia Misian 
sătmăreanca Lila Muzsnay. 
ceasta din urmă, alături 
Mariana Alexa, mezina finalei, 
în timp ce Maria Habala a do
vedit, la 41 ani, pasiupe neis
tovită pentru scrimă).

Iată rezultatele finalei de 8 
la spadă feminin: Alina Moțca 
(Steaua) — Maria 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 
dith Gyurkan (C.S.M. 
poca) — Alina Cotuțiu 
8—1, Camelia Misian

Ia
de

V.WAV.W.VAV.W.V.W.V.W.V.WiiV-

Habala 
9—7. Iu- 
Cluj-Na- 
(I.E.F.S.) 

(Farul 
Constanța) — Iudita Sebcstyen 
(Mondiala Satu Mare) 10—9, 
Lila Muzsnay (C.S.Ș. Satu Ma
re) — Mariana Alexa (Progre
sul București) 8—4; Moțea — 
Gyurkan 8—2, Misian — Muzs-r 
nay 8—4; pentru loc.
Muzsnay — Gyurkan

' pentru loc. 1—2: Moțea — Mi
sian 8—3.

începînd de joi, în întrece
re se vor afla, tot în Sala Flo- 
reasca II din Capitală, spada
sinii și sabrerii.

3-4
10—9

sezonului de toamnăvelul
cînd, în 12 partide, am primit 
doar 7 goluri. Mă simt 
tînăr și vreau ca, 
piui meu, să dau încredere ce
lor cu adevărat tineri". (Lă- 
zăreanu). „Să fim mai stăpîni 
pe nervii noștri (n.a. — apro
po de cartonașele roșii primite 
de echipă), iar în ce mă pri
vește să fiu mai precis în lo
viturile la poartă".' (O. Lazăr). 
„Să ne caracterizeze în per
manență munca și ambiția în 
teren. Nu avem mari valori, 
dar am arătat că deținem un 
bun spirit de echipă". (Muj- 
nai). j,Aș vrea ca echipa F.C. 
Bihor să practice un joc în 
concordanță cu tinerețea și 
talentele sale, adică rapid, in
cisiv, hotărît. Să devenim o 
echipă cu personalitate". (C. 
Bigan). Reporterul s-a convins, 
la fața locului, că afirmațiile 
au acoperire în fapte. Condi
țiile excelente de pregătire 
create echipei- obligă la men
ținerea unui ridicat standard 
al calității antrenamentelor și 
— mal departe — al jocului 
Un următor „punct de control", 
de luni, de cînd echipa începe
o 
la

încă 
prin excm-

nouă etapă a preparativelor 
Băile Felix.

<* Stelion TRANDAFIRESCU

nteri să aibă doi 
buni, de aceeași 
Frumoasa „dispută" 
Moraru și Lung 6-a 
șat, cu 15 ani în urmă, cînd 
ambii au făcut parte din a- 
oeeași promoție de juniori, 
iar rivalitatea lor, cu rezul
tate dintre cele mai bune 
pentru fotbalul nostru, s-a 
perpetuat de-a lunguJ foar
te multor sezxjane, cei doi 
apărînd de nenumărate ori 
cu succes buturile 
naționale, 
prin...
înaintea lor, 
alt ..duel" 
bru.
Toma, a reținut multă vre
me atenția, pentru ca între 

. cele două „perechi" de oer- 
tă valoare să se inter pună 
uriașul Răducanu, poate — 
urfii ar putea spune chiar 
sigur — cel mai original 
dintre toți marii portari pe 
cane i-a avut fotbalul ro
mânesc. Iată insă că peste 
frumoasa (“carieră a lui Mo
raru (pătruns deja într-un 
con de umbră), ca șl peste 
aceea a lui Silviu Lung (ca
re, desigur, mai poate apă
ra încă foarte bine la nive
lul performanței de vîrf) 
s-au scurs mulți ani și a- 
pare ca tot mal dară o a- 
cută, lipsă de ... urmași ai 
celor doi. O scurtă retros
pectivă a evoluției ultime
lor generații de juniori ne 
conduce la argumente care 
vin tocmai în 6prijinuil ce
lor afirmate. „Cangur ii" — 
promoția de excepție a de
ceniului nouă l-a avut pe 
Lovaș și Gîrjoabă. Au ur
mat Popș, Barba, Stîngaciu, 
Iașko, Voicilă, Zio tea. Ste-

lea, Hiiiitea, Prunca. Leu, 
lstode, Crișan, Constantin, 
Todericiu. Și ajungem ia 
Ooloeag, Cioacă, Molnar și 
Atanasescu, ultimii patru e- 
voluînd inegal în recentul 
turneu din Israel al selec
ționatelor ’90 și ’91. Ni s-au 
părut nu doar nepregătiți, 
ci și oarecum străini de niș
te lucruri elementare pen
tru oricare apărător de bu
turi. Deși toți patru au ca
litățile necesare postului. 
Numai că nu-i suficient să 
fie doar

Fostul

„DE O
SA FII

deseori 
rotație, 

un 
„duel" cele 

Voincscu — !

cehi pei dotați.’ Și are per
fectă dreptate an
trenorul Ștefan 
Stănculescu atunci 
.■ind afirmă : „Am 
vaga impresie că 

puțini sini tehnicie- 
noștri care acordă o 

aparte portarilor, 
; la nivelul co- 

juniorilor. A 
vreme, Mibai

foarte 
nii 
atenție 
mai ales 
piilor și 
făcut-o, o 
Bîrzan la Iași, dar și el a 
îmbătrinit, a obosit. Poate 
că n-ar fi deloc rău ca vara, 
între două ediții de cam
pionat, sau iarna, intre tur 
și retur, cei mai talentați 
dintre portarii foarte tineri 
să fie convocați in tabere 
speciale și pregătiți de ciți- 
va dintre foștii apărători de • 
buturi; eă nimeni nu cu
noaște țnai bine ca ei cum 
trebuie să se pregătească un 
portar".

O Idee care se poate 
transforma în... soluție ; o 
soluție care ar putea naște 
noi „dispute" de felul celor 
cane au fost Voincșcu — 
Tom a sau Lung — Moraru, 
atft de benefice fotbalului 
de mare performanță.

Laurențiu DUMITRESCU

rapidist Nicolae Manea

MIE DE ORI E MAI GREU
ANTRENOR DECIT JUCĂTOR"
sufle- 

unii, 
nu a- 
adevă- 
Manea

Manca a fost cîndva 
tul Rapidului. Pentru 
plecarea lui la Bistrița 
nun ța nimic bun. Este 
rat, alții se îndoiâu că
ar mai fi putut continua.

Fiind, oricum, un nume în 
fotbalul românesc, Manea este 
un invitat de drept al rubricii 
„celor cinci minute" cu... 
Deci...

— Cîți ani mai ai. Nicu 
Manea 7

— Mal am un pic și 
La 11 martie.

— Ii simți 7
— Deloc.

— Ai fost și ești 
antrenor, împreună 
mus Vlad.

— Așa este.
— Cum e mai ușor :
cător sau antrenor 7

. — De o mie de ori e 
greu, să fii antrenor. La
minarea campionatului trecut, . 
cînd Ștefan Coidum a plecat 
cu trei etape înainte, am fost 
și antrenor principal. Nu vă 
puteți închipui cum îți schimbi 
mentalitatea de la o noapte la 
alta. Eu, cel -țiuțin, am 
insomnii . “
dești cum să-i împaci pe ju
cători, pe 
ren... Tot 
intea j------ r — — —o.
mi-.am zis că ar fi bine să-i 
bag în teren pe cei care n-au

fac 35.

Jucător- 
cu r-Re-

ju-

mal 
ter-

prelungite. Te
avut. 
gîn-

prea jucat. Le-am spus că nu 
joacă pentru mine, ci pentru 
propria lor afirmare. Rezul
tatul 7' S-au.întrecut pe ei. Am 
reușit 0—0, dar am fi putut 
cîștiga.

— Ai trecut de- la „A" la 
„B“. Care ar fi diferența 7

— în „B" 
dur. Poate 
tehnicitatea 
mai redusă, 
cu mingea,

se joacă mult mai 
și din cauză că 

e, în mod normal, 
Cînd te chinuiești 

_ ___ mai apelezi și Ia 
alte mijloace. Cînd ai tehnica 
brazilienilor, atunci totul de
vine ușor șl mai frumos. în 
ceea ce mă privește, de cînd 
Joc în „B“ a trebuit să -sar 
peste obstacole. O făceam eu 
și la „A“, dar aici trebuie să 
știi neapărat să alergi 
de metri obstacole.

— Cum te simți Ia 
trița 7

— N-aș fi crezut, după 
pid, că aș mai putea găsi 
chipă Ia care să țin atîta.

— Apropo, ce zici de Ra
pid 7

3 000

Bis-

Ra-
0 e-

— „Secretul" e că jucătorii 
nu sînt foarte atașați de Ra
pid. Iar arma Rapidului a fost _ 
întotdeauna atașamentul. Pe 
vremuri se spunea că Rapid 
e Manea. Se exagera, desigur, 
Cînd am plecat eu, s-a spus 
că e Goanțâ. Dar Goanță n-a 
prea adunat în jurul lui% E a- 
devărat că, deși sînt plecat de 
numai un an și jumătate de 
la Rapid, pe cei mai mulți din
tre jucători nici nu-i cunosc.

— O ultimă întrebare, si 
care revine mereu. Ce zici 
de calificarea echipei noas
tre naționale ?

— Nici nu mă gîndesc la 
necalificare. Am început, ca 
junior, cu calificarea echipei 
lui nea Angelo. Vreau șă în
chei, ca... senior tomnatec, cu 
o nouă calificare. între timp 
am jucat 20 de ani.

— Ce mult e de alunei I

loon CHIRILĂ

■ I cniTi/tine epi’rtufâ limituhi i

ANULUI NOV

cine trimiți în te- 
_. frămîntîndu-mă îna- 
joculuj de la Reghin,.

CUPA RiSNOV"
a

(Urmare din vag 1)

LA BIATLON

a»
MECIURI AMICALE

în : autoturisme ..Dacia 1300" televizoare cc-
100 lei. 10.000 lei, 5.000 lei etc.

osport acordă cîstiguri suplimentare din fond

tinerețe prezent la starturi ți, 
mai ales, talentul și buna pre
gătire etalate de reprezentan
ții săi. Este un semn sigur și 
îmbucurător, acum, la început 
de sezon, că în biatlonul nos
tru se muncește temeinic, că 
se dorește revenirea grabnică 
la parametrii internaționali (i« 
performanță.

, La seniori s-n Impus limpede 
„veteranul" Mibai Kădulescu, 
el înregistrînd un timp bun 
la alergarea pe schiuri și doar 
2 puncte penalizare la trage
rile din poligon. De altfel, mai 
trebuie spus că biatloniștii noș
tri și antrenorii lor, desigur, 
au 'acordat anul acesta o aten
ție sporită momentului de po
ligon. Dar, repetăm, sîntem a - 
bia la început d-Q drum și ră-

niîne ca viitoarele concursuri 
să valideze, sau nu, această 
impresie.

Rezultate tehnice : 20 km se
niori — 1. Mihai Radulescu (ASA 
Brașov) • 1:09,21 (2 puncte penali, 
zare). 2. Daniel Mazilii (ASA Bv.) 
1:10,22’(2 p.). 3. Pani vernescu 
(Dinamo Brașov) 1:13,07 
15 km. Juniori II — 1. 
Frențlu (C.S.S. Dinamo 
57,38 (7 ......................
(C.S.S. 
(4 p.). 3. 
Brașov) 
mori ni 
name ____  ..
Cezar Movileanu 
55,32 (8 p.). 3.
(ASA Brașov) 55.42 (4 p.).

A fost un final de săptămînă 
plin de competiții snortlve găz
duite de Predeal : schi fond, țot 
pe Valea Rîsnoavei. schi alpin, 
pe Clăbucet. sărituri de la tram
bulină. pe Cioplea. Desnre toate 
acestea — relatări în viitoarele 
numere ale ziarului nostru.-

<3 p.) : 
Co stei 

________    Rîșnovș 
p.l. 2. Valentin Velea 
Dinamo Rîșnov) 57.50 

Bogdan Stancu (ASA
60,54 (4 p.) ; 12 km ju- 

— 1. Costei Mitrea (Di- 
Rișnov) 55,17 (8 p.). S.
"" " .. (ASA Brașov)

Cristian Căruntu

f;cjw. brașov — flacara 
MORENI 1—0 (0—0). O partidă
de.:, divizia .A" acum, la înce
putul perioadei meciurilor de 
verificare. întilnirea (care a avut 
loc duminică dimineață) s-a a- 
rătat deosebit de interesanta și 

. utilă pentru ambele formații. . în 
ciuda terenului înghețat, ele des- 
fășurînd un joc deosebit de 
atractiv, cu foarte multe «faze de 
poartă. îndeosebi în prima repri
ză, cînd au jucat echipele stan
dard. Dar. si de o parte și de 
cealaltă, s-ău ratat mari ocaali 
de gol. prin Barbu. Cigan, Ca- 
ciureac. respectiv Văldean. Drag
nea, Pană. Marcu. Lata. In re
priza a doua cînd antrenorii 
Costică Ștefănescu șl Ion Nun- 
weilter l-au folosit șl pe ceilalți 
jucători din loturi, aceste faze 
de poartă s-au rărit, dar în a- 
ceastă repriză secundă s-a înscris 
singurul go-1 ai meciului. în mân. 
54. autorul Iul. fiind noul venit 
la eehlna brașoveană. Cșifo. A«u 
jucat următoarele formații I

F.C.M. : Pdlgar—.Comăneseu.
Lungu. Ghergu Pal—Cseke. Dră- 
San. Caciureac — Csifo. Cigan. 
Barbu.

FLACARA :
Butufel.
vilă 
Lata.

Au 
dă :

meșl. Henika. Zolt (F.C.M.). res
pectiv Dohot. G. Radu' Glăvan; 
Dumltna.șcu, Balaur I. D săva. 
CMrită. Stere, Timiș, (L. Dț

• F.C. BIHOR — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 1—1 (1—0) ■
Autorii golurilor : Mujnai (min. 
CT). respectiv Badea (min. 63>. 
(I. Ghișa-corosp ). .

• PETROLUL. PLOIEȘTI 
F.C. FARUL CONSTANȚA >—o 
(®—0). Au marcat 7 Bîșeă.(m‘n. 
65) șt Toma (min. 77). -(O. B l- 
teanu-coresp.).
• F.CJW. BRAȘOV — L-Vl. t.S A. 

SF. GHEORGHE 5—« (3—Or. In- 
tHnkrea s-a dlspujht sîmbVA. 
(C. Grula-coresp.).

MOINEȘTl — 
A u în- 
(pentru 
Ivanov 
(pentru

• PETROLUL 
S.C. BACAU 2—4 a—2). 
scris 7 Buda șl Bnache 
gazde), respectiv Fulga, 
FI. Sandu șl V. Bne
S.C Bacău). (N. Rotaru-coresp.).

. . Beldie. 
Dragnea. C. 
Marcu.
mai jucat tn 

E.

Ztotea—Purdca, 
Stănescu—Mo- 

Pană—Văktean.

„____... repriza secun-
Moldovan. Pîrvu. Seh-

• CORVINUL HUNEDOARA — 
MUREȘUL. EXPLORĂRI DEVA 
3—1 (X—1). Au marcat: Iordache, 
Hanganu șl. Haș, respectiv Ba
dea. (I. Vlad-coresp.).
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Of HIMJ ARTISTIC
Proba de dansuri din cadrul 

Campionatelor Europene . de 
patinai artistic de la Birmin
gham a revenit perechii so
vietice Marina Klimova — 
Serghei Ponomarenko. Pe lo
curile următoare s-au clasat 
alte două cupluri din U.R.S.S.: 
Maia Usova — Aleksandr Zu
lin si Natalia Anenko — Hen- 
ric Sretenski. Proba _ feminină 
s-a încheiat cu victoria sporti
vei vest-germane ClaudiaLeist- 
ner — 2,0 puncte, urmată de 
Natalia Lebedeva — 5,4 punc
te si Patricia Neske (R. F. 
Germania) — 9,2 puncte.

TURNEUL CELOR 5 
NAȚIUNI LA RUGBY

DUBLIN, 22 (Agerpres) — în 
ziua inaugurală a ..Turneului ce
lor cinci națiuni" la rugby, pe 
stadionul „Lansdowne Road“ din 
Dublin formația Franței a învins 
cu scorul de 26—21 (7—18) echipa 
Irlandei.

In celălalt meci, la Edinburgh, 
selecționata Scoției a întrecut cu 
scorul de 23—7 (19—0> reprezenta
tiva Țării Galilor.

MUREȘUL TÎRGU MUREȘ
(Urmare din T>ao- 1)

în desfășurare,

ia Maracaibo

JOCURILE
BOLIVARIENE

CARACAS, 22 (Agerpres). — 
în concursul de atletism din 
cadrul Jocurilor sportive 
bolivariene, care se desfășoa
ră la Maracaibo (Venezuela), 
ecuadorianul Rolando Vera 
a terminat învingător in cursa 
de 10 000 m, cu timpul de 
29 :S4,22, sprinterul Florencio 
Ferrer (Panama) a cîștigat 
proba de 100 m în 10,49, iar 
Amparo Caicedo (Columbia) 
s-a situat pe primul loc în 
proba similară feminină, cu 
timpul de 11,41.

La scrimă, proba de sabie 
pe echipe a revenit selecțio
natei Venezuelei, care a în
trecut în finală formația Co
lumbiei.

Proba de urmărire indivi
duală din cadrul concursului 
de ciclism s-a încheiat cu vic
toria sportivului venezuelean 
Ramon Hurtado 5:17,78, se
cundat de coechipierul său 
Justo Galavis — 5:22.00

ȘTIINȚA BACĂU
(Urmare din oaa- 1)

VOLEI • Rezultate înregis
trate in meciurile retur din 
sferturile de finală ale cupe
lor europene de volei feminin 
(echipele subliniate s-au ca
lificat pentru faza următoare) : 
„Cupa Campionilor Europeni”: 
Uralocika Sverdlovsk — Biels- 
ko Biala (Polonia) 3—0 ; 
ȚSKA Sofia — Avero Sneek 
(Olanda) 3—0 ; Dynamo Berlin 
— Ruda Hvezda Praga 3—0 ; 
„Cupa Cupelor” ; Levski Spar
tak Sofia — ȚSKA Moscova
3—1 ; Traktor Schwerin — 
Galatasaray Istanbul 3—0 ; 
A. S. Cannes — A.D.K. Alma 
Ata 0—3 ; Amatori Bari — 
Slavia Bratislava 3—0 ; „Cupa 
Federației Internaționale" :
Mladost Zagreb — Temse Da
mes (Belgia) 3—0 ; Slavia Pra
ga — Vasutas Budapesta 3—0 ; 
V. C. Schwerte (R. F. Ger
mania) — Modena 3—2.

CHIMISTUL RM. VÎLCEA -
(Urmare din vag. 1)

COMPETIȚII CONTINENTALE
® Rezultate în cupele eu

ropene la volei masculin : 
„Cupa Campionilor Europeni" : 
Olimpiakos Pireu — Ț.S.K.A. 
Moscova 0—3 (6—15, 3—15, 5— 
15) ; ȚSKA Sofia — Vojvodi- 
na. Novi Sad 3—1 (15—6, 9—15, 
15—13, 15—1) ; „Cupa Cupe
lor" ; Camst Bologna — Var- 
kauden Tamo (Finlanda) 3—1, 
(15—12, 15—17, 15—11, 15—11) ; 
Mexicano Parma — Dinamo 
Moscova 3—1. (15—5, 13—15,
15—4, 15—10) ; „Cupa Federa
ției Internaționale" : Mladost 
Zagreb — Ciesse Padova 2—3 
(16—14, 10—15, 15—3, 7—15,
12—15) ; V. C. Koupio (Finlan
da) — Debic Zonhoven (Bel
gia) 1—3 (4—15, 13—15. 15—5. 
11—15).

BASCHET • Rezultate în
registrate în turul al șaselea al 
grupei finale a „Cupei Cam
pionilor Europeni", la mascu
lin : Jugoplastika Split — 
ȚSKA Moscova 89—77 ; Scavo- 
lini pesaro — Barcelona 84— 
90 ; Aris Salonik Limoges 
80—77 ; Maccabi Tel Aviv — 
Nashua Den Bosch 124—93,
• La Tuzla (Iugoslavia), in 

meci contind pentru „Cupa 
Campionilor Europeni ", - (fe
minin), echipa locală Jedinstvo 
Aida a întrecut cu scorul de 
75—70 (33—36), formația Ita
liană Primiggi Vicenza.

• La Liubliana, in meci 
pentru grupele sferturilor de ■ 
finală ale competiției interna
ționale feminine ..Cupa Li
liana Ronchetti", echipa locală 
ISKRA a întrecut cu scorul de 
84—54 (50—27), formația Tung
sram Budapesta. Alte rezul
tate din cadrul aceleiași com
petiții : Sparta Praga — 
Steaua Roșie Belgrad 68—81 
(36—38) ; S. F. Versailles — 
ȚSKA Moscova 75—78 (39—13) ; 
Toledo — B. C. Milan 59—60 
(29—32).

HANDBAL. • La Hollabcun 
(Austria), in meci retur pen
tru optimile de finală ale 
„Cupei Federației Interna
ționale", la feminin, Union a 
învins cu scorul de 18—10 *
(10—7), formația Gazitip An
kara. Handbalistele austrie
ce au obținut calificarea in 
sferturile de finală ale compe
tiției.

Norvegiei a declanșat din start 
o adevărată cursă contracro- 
nometru pentru recuperarea 
handicapului de 9 goluri, de 
la Tîrgu Mureș, susținută de 
o galerie de tip... sud-ameri- 
can. Marcate (ele de astădată) 
de oboseala drumului, handba
listele române au făcut greu 
față asaltului norvegiencelor, 
care au avut în Trine Haltvlk, 
coordonatoare de joc și princi
pală realizatoare, Karin Petter- 
ssen și Kari Knudaen adversa
re deosebit de valoroase.

Jucînd pe alocuri excepțio
nal, mureșencele au reușit să 
păstreze un scor care să le fie 
favorabil, dar, beneficiind din 
plin — ni s-a relatat — de „a- 
vantajul terenului*', la scorul 
de 27—18 gazdele erau califica
te in minutul 59,53 1 Cu tota
lul general 50—50, Byasen pro
mova în „sferturi", fiindcă în 
deplasare marcase 23 de goluri, 
față de cele 18 ale Mureșului. 
Dar, cu 1 secunde înainte de fi
nal, printr-o exemplară mobili
zare, mureșencele au pus-o pe 
Eva Mczsi în situație favora
bilă și .ceasta a înscris impe
cabil golul calificării !

Marcatoare : Esztera Matefi 
9. Eva Mozsi 3, Corina Mușat 
3. Zita Biro 2, Maria Avram 2. 
respectiv Haltvik 10, Petterssen 
6, Knudsen 5, ■ Laegdheim 3, 
Ansok 1, Johnsen 1. Herman- 
sson 1.

Au arbitrat : Stig Horst și 
Niels Knudsen (Danemarca). 

uneori și la 3 goluri diferență 
(min. 8, 4—1). încurajate fre
netic de public și de buna e- 
voluție a portărițel lor, gaz
dele au reușit o primă ega- 
lare și apoi au preluat con
ducerea, astfel că prima 
parte au încheiat-o cu avan
taj de un gol.

în partea a doua, pe fondul 
unei extraordinare prestații 
a Ioanei Vasilca (a apărat și 
un 7 m), băcăuancele au luat 
din nou conducerea (min. 34, 
13—12). Au urmat cîteva atacuri 
și contraatacuri ratate de 
fetele noastre și gazdele s-au 
desprins la 3 goluri : 19—16 
în min. 50. Minutul 59 gă
sește pe Știința la un pas de 
calificare, diferența revenind 
la un singur gol, dar gazdele 
beneficiază de aruncare de 
la 7 m ! Vasilca apără din 
nou și partida s-a încheiat așa 
cum au sperat studentele din 
Bacău, cu calificarea lor !

Marcatoare : Butnărașu 6, 
Luca 4, Lunca 3. Ciubotarii 2, 
Cervenciuc, Danilof, Popa și 
Anioneanu — cite 1, respectiv 
Kittler 7, Stein 4, Kohihagen 4, 
Wolf și Dombrowski —. cite 2, 
Wagner 1.

Au arbitrat bine Jiri Buben- 
cek și Frantisek Brabec (Ceho
slovacia). 

a pregătit bine meciul, antre
norul loan Gherhard (în co
laborare, începînd de miercuri, 
cu noul său coleg, Gheorghe 
lonescu) avînd meritul de a 
fi învățat din lecția înfrînge- 
rii de la Preșov.

Doina Rodea nu In poartă 
(cea mâi bună jucătoare a par
tidei) a apărat cel puțin 15 „a- 
runcărl de gol", dezarmîndu-le 
pe adversare. Să adăugăm că 
apărarea s-a constituit î:lr-un 
zid greu de trecut, Topea, Edit 
Matei, Maria Verigeanu și 
Denisa Romete-Nan anihilîn- 
du-le pe tehnicele și subtilele 
jucătoare de la Preșov. 
în atac vîlcencele au pur
tat mingea Intr-un iureș 
debordant Verigeanu (a con
dus echipa cu luciditate), 
Matei, Romete, 'pe contraatac 
a fost impecabilă , Lăcrămioara 
Lazăr (pivot de mare rafina
ment) și Topea nu le-au îngă
duit adversarelor nici un mo
ment de respiro, astfel că în 
min. 17 (11—5) handicapul de 
6 goluri era recuperat.

într-un final . de autentic 
spectacol handbalistic, Chimis
tul s-a calificat în „sferturile" 
de finală ale „Cupei T.H.F." cu 
scorul general 57—47.

Au înscris : Matei 9, Romete- 
Nan 7, Lazăr 6, Țopea 6, Veri
geanu 5, Nadina Nedelcu 1, 
respectiv Mazkutova 6. Trand- 
zikova 4, Damitsova 4. Vlasa- 
ta 2, Chorbova 1, Thîschmi- 
dova 1.

Au arbitrat foarte hine iu
goslavii Zlatko Mosnieka sl 
Benjamin Andrja.

Fatbal meridiane
• In etapa a 14-a a campiona

tului Italiei, s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate : Sampdoria
— Napoli 0—0 (In prima repri
ză Mancini a părăsit terenul pe 
targă, accidentat grav), Ascoll
— Torino 1—0. Bologna — Verona 
0—0. Como — Pescara 1—0. Inter- 
nazionale — Lazio 1—0. Juventus
— Atalanta 0—i (a înscris, min. 
89. brazîllamil Evalr !). Lecce — 
Florentina 0—0, Pisa — Cesena 
1—0. Roma — Milan 1—3. Clasa
ment : 1. taternazlonale 25 p.
2. Napolt 21 p. 3—4. Sampdoria 
șl Atalanta cite 19 p.

• In cadrul turneului de call, 
ficane (zona asiatică) pentru 
campionatul mondial rezervat e- 
chlpelor de tineret, ce se desfă
șoară în orașul sirian Alep. se. 
lectionatele Australiei si Qataru
lui au terminat la egalitate 1—1 
(1—1).

A Intr-un meci amical echipa 
vest-germană SC Karlsruhe a în
trecut cu scorul de 2—1 (2—1) 
formația Dinamo Kiev.

• In cadrul competiției inter
naționale pentru echipe de vete
rani de la Sao Paulo echipa U- 
ruguayulul a întrecut cu scorul 
de 1—0 (0—0) formația R.F. Ger
mania. în timp ce selecționatele 
Braziliei sl Italiei au terminat 
la egalitate : 1—1 (1—0).

• In finala turneului de sală 
desfășurată în orașul vest-ger- 
man Essen. Borussia Dortmund 
a învins cu scorul de 5—2 (2—1) 
formația locală Rotwels.

• Intr-un meci amical dsnu- 
tat la Le Mans, formația iugo
slavă Voivbdina Nov! Sad a în
trecut cu scorul de 3—0 (t—0) e- 
chlpa Iooală. din divizia secun
dă a campionatului francez.

• In penultima zi a turneu
lui pentru juniori ..Memorialul 
Granatkin". de la Leningrad, e- 
chiipa Belgiei a întrecut cu sco
rul de 1—0 (0—0) formația R.P. 
Chineze în timp ce selecționata 
secundă a U.R.S.S. a terminat, ne- 
decis : 0—0 partida susținută în 
compania reprezentativei K F. 
Germania.

• In cadrul turneului în sală 
de la Geneva. Spartak Moscova 
a întrecut cu scorul de 4—3 for
mația F.c. Porto, iar Servette 
Geneva a terminat la egalitate 1 
2—2 cu echipa St. Etienne.

• La Amman, in meci parrtru 
preliminariile campionatului mon
dial. selecționata Iordaniei a tn- 
vins cu scorul de 2—0 (2—0) e- 
chlpa Omanului. Ambele goluri 
ale partidei au fost însorise <te 
Nart Ydage (min. 32 și min. 43).

• Turneul disputat în sală ta 
Lievin (Franța) s-a încheiat cu 
victoria echipei cehoslovace Ba- 
nik Ostrava — 6 puncte, urmată 
de formațiile F.C. Metz — 5 punc
te. Ruch Chorzow și Soarta Rot
terdam — cu cita 4 puncte. tn 
ultimele meciuri s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Sparta 
Rotterdam — Ruch CiiorznW 
2—0 ; F.C. Metz — Banîk Ostrava 
2—2.

RETROSPECTIVE 1988,
(Urmare din naa- 1) 

chiar un scor favorabil — a 
fost, se știe, 12—16. Iar aoeia, 
nu prea mulțr, care au văzut 
în jocul cu Blanco și compania 
semnele revirimentului aveau 
să primească, in 10 decembrie, 
ceva mai mult de o simplă 
confirmare, fiindcă la Cardiff 
a venit, poate, marea surpriză 
a anului rugbystic Internațio
nal primul test pierdut pe te
ren britanic de reprezentativa 
unei țări membre a Interna
tional Board: Țara Galilor — 
România 9—15, victorie neaș
teptată, victorie răsunătoare în 
această lume a unui joc pe 
seama căruia se scrie și se 
vorbește atît mai ales în... Ma
rea Britanie (alături de comen
tariile favorabile din presa

CARE ESTE PRODUCȚIA DIVIZIONARELOR A ?
înainte de a intra în fondul 

unor probleme de stringentă 
actualitate, să zăbovim la un 
subiect ce oferă, chiar el, su
ficiente motive de reflecție. 
Așadar, care a fost contribuția 
individuală și per cluburi la 
realizarea bilanțului Iul '88? 
Cîțiva jucători au intrat în te
ren în minutul 1 al fiecărei 
partide : Murariu și Rădulescu 
(autorul a dotiă eseuri) din li
nia a treia, Dumitraș din •
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scrisă sau vorbită, de neuitat 
râmîn pentru reporter imagini
le dintr-un mare aeroport in
ternațional unde cei prezenți, 
foarte mulți la număr, erau a- 
nunțați în fel și chip de pre
zența — la reîntoarcerea spre 
patrie — a formației ce toc
mai îngenunchiase naționala 
galeză...). Entuziasmul gene
rat, de drept și de fapt, de o 
asemenea izbîndă — în fond, 
în care alt joc sportiv ne mai 
întrecem de la egal cu echipe 
de pe podiumul mondial? — se 
cere insă alăturat, de bună 
seamă, lucidității, maturității, 
cînd se privește către viitor, 
astfel incit reînscrierea pe un 
drum promițător să fie dusă 
mai departe. In rugbyul nostru 
sînt destule de făcut, de în
dreptat, acesta-i adevărul!

doua, pilierul Leonte. centrul 
Lungu și mijlocașul Ignat., A- 
cesta din urmă a fost nu nu
mai „arhitectul" jocului de pe 
Arms Park, dar și autorul a 
60 la sută din totalul punctelor 
echipei (iar aceste 58 p le-a 
realizat din toate procedeele 
posibile — 1 eseu, 11 l.p., 2 
drop, 6 transformări; cu ade
vărat un rugbyst de „top"!). 
Șase apariții a avut Boldor, 
Cite 5 — Ciorăscu, Neaga, Văr- 

zaru, cite 4 — Răceau (mai 
întîi fundaș, apoi centru, abia 
în ultimele meciuri devenind 
aripă), Co man, Dumitrescu, 
Caragea, Tofan, cite 3 — Vereș, 
Piti, Moț, Man, cite 2 — Gb. 
Ion, Doja, Fulina. Toailer, Oro- 
ian, Munteanu, cite 1 — Ale
xandru, Hodorcă, Moțoc, Gură- 
mare. Cu totul, 29 de jucători, 
de la Steaua (15), Dinamo (8), 
Știința CEMIN Baia Mare, 
Grivița Roșie, Contactoare Bu
zău, Sportul Studențesc, Uni
versitatea Timișoara, UAMT 
Oradeă. Cite sînt deci fu'rni- 
zoarele lotului încredințat, la 
Început de an, antrenorilor 
Theodor Radulescu și Gheor
ghe Nica? Opt echipe. Aparent, 
e ceva, insă, chiar dacă unele 
dintre celelalte divizionare au 
contribuit la formarea actuali
lor internaționali — Farul, în 
primul rînd, alte trei sau patru 
— rămîn încă prea multe for
mațiile (numai în „A“ activea
ză, în două serii valorice, K 28 
de competitoare) care se com
plac în mediocritate* neizbu
tind să ofere nici măcar un ta
lent veritabil, dacă nu primei 
reprezentative, măcar celorlalte 
selecționate. în acest spirit, 
antrenorul federal Dumitru 
Mihalache sublinia: „Se impu
ne revederea formulei compe- 
tifionale. Prea mulți antrenori 
se mulțumesc cu... statutul di
vizionar, fără a se gindi la un 
progres în jocul elevilor lor, 
prin care să poată contribui Ia 

progresul de ansamblu al rug- 
byului nostru. Cum și calenda
rul internațional devine tot 
mai solicitant — 15 meciuri 
pentru reprezentativă in 1990! 
— regîndirca sistemului de

CU GiNDUL LA „SCHIMBUL DE MÎINE"...
... cu gindul la viitor adică, 

pe toate planurile. Fiindcă, s-a 
arătat deja, sporesc angaja
mentele internaționale ale rug- 
byului românesc, iar victoria 
de la Cardiff a făcut să creas
că și prestigiul, dar și obligați
ile, pretențiile! Federația a fă
cut mult în ultima vreme pen
tru creșterea competenței pro
fesionale a cadrelor tehnice, a- 
plicarea modelului concepției 
de joc constituind sarcina pri
mordială a tuturor antrenori
lor, începind de la nivelul 
înarmării copiilor și juniorilor 
cu deprinderi de bază corecte. 
Cea mai tânără generație și-a 
văzut reprezentanții pe locul 4 
în Turneul F.I.R.A. și pe pozi
ția secundă în Cupa Prietenia 
’88, amînînd — ne place să 
credem pentru anul acesta! — 
reînnodarea șirului prezențelor 
de prim-plan în competițiile 
juvenile (ce au de spus antre
norii echipei de juniori, P. 
Ianusevici și O. Chihaia?). De
zideratul asigurării unor con
tacte internaționale lotului de 
tineret (încredințat ltd C. Fu- 
gigi și I. Teodorescu) va fi 
împlinit, intr-o anume măsură, 

desfășurare a campionatului, a 
numărului divizionarelor A 
constituie o problemă de cea 
mai mare actualilalc. Pentru a 
cîștiga, în fond, la capitolul 
competitivitate".

prin meciul, cu selecționata si
milară a Angliei, prin partici
parea la turneele din Polonia 
sau U.R.S.S. Dar aoeste garni
turi trebuie urmărite înde
aproape în mod continuu, sis
tematic, spre a putea conta cu 
adevărat pe apropiate împros
pătări ale rîndurilor naționalei 
mari. Aceasta din urmă, cea 
dinții în... ordinea speranțelor 
și preocupărilor generale, va 
primi in primăvară vizita re
prezentativelor Italiei — in 
Cupa F.I.R.A. și Angliei — un 
test așteptat de pe acum cu 
cea mai mare, firească nerăb
dare, va juca apoi in Spania, 
de asemenea în Cupa F.I.R.A, 
Iar în toamnă, partide cu Zim
babwe, selecționată care va 
efectua un turneu în țara 
noastră, cu U.R.S.S., cu Franța 
și un alt test, în Scoția.

Să nădăjduim. că echipa 
României, antrenorii săi — al 
căror aport la reclădirea re
prezentativei este incontestabil 
— se vor bucura de sprijinul, 
de colaborarea deschisă ale tu
turor celor care slujesc, care 
iubesc acest minunat sport, al 
forței și gîndirii deopotrivă.


