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ECHIPA ROMÂNIEI, PE PRIMUL
LOC IN CLASAMENTUL FINAL

IlitBUIE ÎNCONJUHATf CU GRIJĂ ÎNCĂ Dl IĂ DIBUI
în recent încheiatul ciclu 

olimpic, anul 1987 — an de 
vîrf, prin titlul de campioană 
mondială obținut de floretis- 
ta Ellsabeta Tufan și medalia 
de argint cu care echipa fe
minină de floretă a României 
s-a acreditat după Campiona
tele Mondiale de la Lausanne 
— lăsa să se Întrevadă un an 
1988 încununat cu alte succese 
de prestigiu, 
pe planșele 
după cum se 
s-au petrecut 
a 24-a ediție 
românească nereușind nu numai 
să intre in palmares, dar nici 
să aducă măcar o calificare 
în fazele superioare ale pro
bei individuale. Pe scurt, o 
contraperformanță pe care ni
meni din lumea specialiștilor, 
nu numai din țara noâstră, nu 
o ■ prevedea.

Nu vrem, de această dată, 
să reluăm în amănunt lanțul 
cauzelor care au dus la eșecul 
celor două floretiste române. 
Cauze care au fost analizate la 
vremea respectivă. Ceea ce 
intenționăm acum este subli
nierea unor verigi slabe din 
performanța scrimei noastre, 
vlzînd nu atît îetrospectiva a- 
nului 1988, ci, mai ales, per
spectiva noului ciclu olimpic, 
în care s-a și pășit

Sigur, toată lumea s-a su
părat pe floreta feminină și !n

de această dată 
olimpice. Dar, 

știe, lucrurile nu 
astfel, la cea de 
a J. O. scrima

special pe cele două sportive 
care au reprezentat-o pe plan
șele Olimpiadei. Campioana 
mondială en titre, Elisabeta 
Tufan, ca și fosta campioană 
mondială de junioare, F.eka 
Lazăr. n-au putut ajunge în 
concursul olimpic nici printre 
cele 16 floretiste prezente 
faza eliminărilor directe 
recalificărilor, ele ieșind 
matur din cursa pentru 
Iii. “ ' " 
sub 
dit 
siv 
contînd pentru Cupa Mondială 
1988), nici antrenorul lor Ște
fan Ardeîeanu nefiind capabil 
atunci să le redea tonusul de 
concurs și clarviziunea tac
tică minim necesară pentru 
două trăgătoare reputate. încă 
o dată s-a văzut, atunci și a- 
colo, că, în 
întreceri nu 
renumcle, ci 
momentul 
firește, pe valoare). Or, 
două floretiste au fost la 
confruntării supreme a

Evoluția lor a fost 
standardul valoric 
în atitca prilejuri 
în concursurile de

în 
Și 

pre- 
meda- 

mult 
■Jove- 

(inclu- 
cat. A

scrimă, în marile 
contează firma, 
doar forma la 

oportun (clădită, 
cele 
ora 

ciclu-

Divizia A la volei

IN CAMPIONATUL FEMININ,
DOUĂ SURPRIZE...

în
Ion 
ieri
La feminin, două mari surpri
ze Ia meciurile echipelor cra- 
iovene, campioaia pierzînd în 
Capitală (și cu aceasta, șansa 
la titlu!). In timp ce Oltclt a 
întrecut în trei seturi pe Dacia 
Pitești. La un pas de o altă 
mare surpriză s-au aflat și ie- 
șencele în „fief"-ul liderei. în 
celelalte 3 meciuri. victorii 
(scontate) ale oaspetelor. în 
schimb. Ia masculin gazdele au 
ieșit învingătoare pe linie, 
respectîndu-se pro loșticurile. 
Situația în clasamente (existind 
însă 2 restante ia fete si 3 la 
băieți) : Feminin — Dinamo 
29 p, Chimia 27 p, Univ. C.F.R. 
șl Rapid — cite 24 p, Penicilina 
și FI. Roșie — cite 23 p, C.S.U. 
Rapid 22 p, Dacia 21 p, C.S.M. 
Oțelul și Oltcit — cite 18 p, Farul 
si Maratex.— cite 17 p : Mas
culin — Dinamo 29 p, Steaua, 
Elcond si Calculatorul — cite 
24 p. Viitorul 23 p. Explorări 
Motorul 22 p. Univ. C.F.R. și 
A.S.A, Electromureș — cite 21 
n, C.S.M.U. și Rolo iul — cîte 
20 p, Tractorul 17 p. I.A.T.S.A. 
Dacia 18 p. Alte amănunte asu
pra etapei :

campionatele primului eșa- 
voleibalisțic s-au disputat 
partidele etapei a XV-a.

FEMININ
DINAMO BUCUREȘTI 

PENICILINA IAȘI 3—2 (7. 
—12. —7, 13). Primele două 
seturi indicau o victorie rapidă 
si comodă a liderului care a 
avut o prestație remarcabilă în 
ambele faze ale jocului (în
deosebi Doina Dimofte. Da
niela Coșoveahu, Irina Velicu 
și. parțial. Cristina Pîrv), do- 
minînd clar o echipă ieșeană 
mai puțin angajată. Din setul 
ai treilea. î isă. formația lui 
N. Roibcscu (în care, alături 
de. Dana Singeorgean și Ga
briela Copcea, au „intrat în 
mînă" toate celelalte jucătoare 
de bază, mai ales Tatiana Po
pa și Aurelia Preda), sesizînd 
relaxarea dinamovistelor. 
ieșit la joc și. după ce__
echilibrat, pe parcursul primei 
jumătăți de set, a sprintat de
cisiv în două rînduri. Gazdele 
n-au revenit din relaxare nici 
în setul următor. îeșenoele de- 
tașîndu-se din nou în partea 
a doua a lui. A urmat, firește, 
„tie-break“-ul pentru desem
narea cîștigătoarei, oaspetele 

văzîndu-se la conducere pînă
Aurelian BRE8EANU

3,

a... 
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(Continuare in pag. 2-3)

Dana Coșoveanu (Dinamo), în fața blocajului ieșean alcătuit 
din Tatiana Popa și Gabriela Copcea Foto : Aurel D. NEAGU

lui olimpie incapabile 
mare performanță.

Nu trebuie să uităm, Insă, 
acum, cînd facem retrospec
tiva 1988, că floreta feminină 
este singura armă din scrima 
românească capabilă de reale 
performanțe internaționale. A- 
vem un mănunchi de tinere 
sportive talentate, care au do
vedit că, temeinic pregătite, 
pot aspira la cele mai inalte

S. PAUL 
D. STANESCU

(Continuare In pag. 2-3)

• în partida decisiva pentru locurile 1—4, handbaliștii 
noștri au dispus cu 21—18 de cei francezi • Sîmbătâ, 

„tricolorii" au întrecut cu 30—25 formația Bulgariei
LOVECI, 29 (prin telefon, de 

la trimisul 
Cea de a 5-a 
lui Serdika", 
națională de 
desfășurată 
Kurpacev, 
frumoasă 
României care a întrecut — în 
cel mai disputat meci al tur
neului — cu 21—18 (12—7) re
prezentativa Franței. Dar, mai 
presus de succesul obținut, tre
buie remarcată evoluția aproa
pe fără greșeală, în prima re
priză, a elevilor antrenorului 
emerit Cornel Oțelea, secondat 
de Ghiță Licu. Criticați de 
multe ori pentru faza de apă
rare, de această dată, în pri
mele 30 de minute ale jocului, 
handbaliștii noștri au fost par
că alți jucători : mobilitate, 
repliere și mai ales un blocaj 
eficient — cu Dumitru și 
Stingă în rolurile principale — 
care au ridicat un baraj de 
netrecut. Lor li s-a alăturat 
prestația inspirată a portaru
lui Buligan.

Doar în min. 7 scorul a fost 
egal, 3—3, în restul partidei 
handbaliștii români conducînd 
permanent, cea mai mare di
ferență înregistrîndu-se în

nostru special), 
ediție a „Trofeu- 
competiție inter- 
handbal masculin 
in sala „Hristo 

s-a încheiat cu o 
victorie a echipei

min. 48 : 19—12. Așa cum au 
evoluat în ansamblu în această 
partidă, jucătorii noștri au do
vedit că sînt de departe cei 
mai buni handbaliști al tur
neului, o dovadă in plus fiind 
și faptul că premiul pentru 
cel mai tehnic jucător a fost 
acordat lui Vasile Stingă. Ma
rian Dumitru (cu 30 de goluri 
Înscrise, doar unul mai puțin 
față de golgeter) a fost șl el 
unul dintre cei mai tehnici și 
mai eficace dintre jucători; 
dar să nu uităm că a fost 
menajat în primele jocuri.

Revenind la finala turneului 
trebuie să menționăm că echi
pa noastră, cu un foarte activ 
conducător de joc. Adrian Ghi- 
meș. a întrecut la toate ca
pitolele, mai ales cel al mo
bilității. reprezentativa Fran
ței. gazda C.M., grupa B de 
peste două săptămîni.

Succesul repurtat în acest ul
tim turneu de verificare spe
răm că va fi de bun augur 
pentru viitor. Toți jucătorii 
folosiți in disputa cu handba
liștii francezi merită felicitări:

Mihail VESA

(Continuare in pag a 4 al

Campionatele Naționale de baschet

VOINȚA BUCUREȘTI
(92-79), UN DERBY

Campionatele Naționale de 
baschet au avut drept „cap de 
afiș" derbyul feminin Voința 
București — Voința Brașov, 
cîștigat de gazde. în urma re
zultatelor acestei etape (a 
Xll-a) echipele Voința Brașov, 
Voința București și Universi
tatea Cluj-Napoca totalizează 
același număr de puncte — 22 
— și sînt departajate doar de 
punctele realizate în meciurile 
directe: 1. Voința Brașov 5, 2. 
Voința București 4, 3. „U“ 3. 
Rezultate și unele amănunte :

FEMININ

VOINȚA C.S.Ș. BUCUREȘTI 
— VOINȚA BRAȘOV 92-79 
(-14—39). „A fost un meci cum 
de multă vreme nu am mai 
văzut!" A fost opinia unanimă 
a publicului (numeros) șl teh
nicienilor prezenți în sala Flo- 
roasca, unde două din candida
tele la titlul de campioană au 
realizat o întrecere de mare

VOINJA BRAȘOV
PE DEPLIN ONORAT

spectacol și de un nivel tehnic 
destul de ridicat. Apărările a- 
gresive, Intercepțiile și contra
atacurile, atacurile poziționale 
rapide și eficiente, precum și 
precizia aruncărilor la coș de 
la distanță (au fost realizate 14 
aruncări de 3 puncte: bucureș- 
tencele 4, brașovencele 10) au 
fost elemente care au caracte
rizat tot timpul acest meci, în 
care jucătoarele ambelor for
mații au luptat cu o energie e- 
xemplară. Victoria a revenit, 
absolut meritat, echipei Voința 
București (antrenor: M. Stru- 
garu), care, pe lîngă faptul că 
a dominat lupta sub panouri, 
a beneficiat de un lot mai omo
gen, din care s-au evidențiat 
junioarele Svetlana Simion, 
Ioana Cocîrlan, alături de mai 
experimentatele Elena Caloia- 
nu, Roxana Ștefan, Ștefania 
Borș și Luminița Ciocan. Voin-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag. 2-3)

r

Ioana Cocîrlan (aruncind la 
co?) a avut o contribuție im
portantă la victoria echipei 

Voința București
Foto : Aurel D. NEAGU

Finalele Daciadei la patinaj viteza

SPRINTERS ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII PE ANUL 1989
® Tineretul Ia inâlfimc • Participare numeroasă 9 un premiu pentru organizatori
MIERCUREA ClUC, 29 (prin 

telefon). După o întrerupere de 
un an, cauzată de timpul ne
favorabil, Campionatele Repu
blicane de sprint la patinaj- 
viteză au fost preluate, sub e- 
gida Daciadei, pe pista natu
rală, de dimensiuni olimpice, 
din localitate. în program au 
figurat două probe : 509 și
1 000 m tur-retur, alergătorii 
fiind — în urma haremurilor 
realizate anterior — împărțiți 
în două grupe valorice la fe
minin și 3 grupe la masculin.

Vremea a ținut, de data a- 
ceasta, cu viteziștii, în prima 
reuniune de sîmbătâ disputele 
începînd pe o temperatură de 
zero grade și lncheindu-se la 
—3 grade. Duminică, condițiile 
meteorologice au fost și mai 
favorabile, fapt ce a contribuit 
la obținerea unor rezultate re
marcabile, în raport cu posibi
litățile existente în vederea 
acumulărilor de ordiif specific. 
Organizatorii competiției, F. R. 
Patinaj, C.J.E.F.S. Harghita și 
S. C. Miercurea Ciuc, au luat 
toate măsurile pentru buna 
desfășurare a întrecerilor, 
pregătind pista eu utilaje mo-

derne de natură să creeze un 
coeficient superior de aluneca
re a gheții. în fine, corpul de 
oficiali (arbitru principal — 
Victor Rădulescu, crorometror 
șef — Viorel Popa) a funcțio
nat cu operativitate și compe
tență, asigurînd astfel un ca
dru corespunzător unor aseme
nea confruntări sportive repu
blicane.

Actualele finale ale Daciadei 
patinatorilor 
bucurat și 
numeroasă, 
concurenți din 11 cluburi și 
asociații sportive aliniindu-se 
la startul probelor. în prima 
grupă valorică, era de așteptat 
ca liderii lotului reprezentativ ■ 
de juniori, mureșen’l Emese 
Antal șl Tiberiu Mate (a fia ți 
în plin proces de pregătire in 
vederea C. M. de la Kiev, sub 
conducerea cunoscutului an
trenor brașovean Ernest Petrie, 
care au beneficiat de un stagiu 
mai îndelungat de instruire pe 
gheață), să sc impună în fata 
seniorilor. Dar, așa cum se 
anticipa, mal ales la băieți, 

' după curse viu disputate, cu 
adversari mult mal expert-

sprinteri s-au 
de o oartirioare 

aproape 70 de

montați, outsiderii s-au recu
noscut Învinși, numai după ul
timii metri.
surprizele, 
public.

In prima zi, în luotă directă 
la 1 000 m, 
Marius Vaida 
fostul multiplu campion și re
cordman de seniori Tibor Ko
pacz, fiind cronometrați cu 
1:28,0—1:29,1. în reuniunea 
finală, junioara „mică", brașo
vean ca Gabriela Vagași a sosit 
la 500 m 
campioane 
44,5—45,0. _____
zile a constituit-o, însă, 
colae Sandu de la C. S. Tracto
rul Brașov. Cu o sumară
pregătire pe gheată, el a făcut 
dovada calităților care l-au
consacrat în arena competițio- 
nală, mobilizîndu-se exemplar 
în probele de 500 <si 1000 m, 
In care „a sosit" de flecara 
dată pe locul secund, după 
noul campion al tării, Tiberiu

N-au lipsit nici 
mult gustate de

juniorul ploieștean 
l-a depășit pe

înaintea actualei 
Emeșe Antal, cu 

Revelația ultimei 
NI-

Traian IOANITESCU

(Continuare ta pag. 2-3)



ÎN PREMIERĂ I

PRIMUL CONCURS DE TIR CU ARCUL AL ANULUI

ORAȘE GAZDĂ...
Privind calendarul sportiv al 

Federației A.C.R. din acest se
zon. observăm, ca o noutate, prezența printre gazdele raliuri- 
lor â unor orașe (implicit jude? 
te) In premieră. După două (foarte bune), organizări de ra
liuri în Divizia B, clujenii au obținut ca Raliul Avram lancu 
să fit promovat drept întrecere de 
Divizia A. Alte două gazde noi :

DIN ACEST SEZON
Luptă strînsă, pentru promova

rea în Divizia A la raliuri. După ce 
sportivii, concurind în două serii, 
și-au etalat toată forța mașinilor 
și talentului lor, s-au alcătuit 
clasamentele finale, care ne arată, 
desigur, echipajele ce au reușit 
in tențativa lor. Din seria I : B. 
Stan<> 7 — I. Heigl (CJAK Auto 
Progresul Timiș), C. Păsculescu— 
D. Dop (CJAK Oltcit), St. Va- 
niovszky — M. Felber (CJAK 
Satu Mare), R. Onofrei — O. 
Cazan (Timiș), G. Munteanu — 
B. Bădilă (IP A Sibiu), I. Po-

DIN NOU JUDEJUL ARGEȘ...
.„ figurează în campionatele 

de automobilism ale țării. Este 
o prezență dorită șl firească, 
întrucît teritoriul pe care există 
prima „cetate a automobilului 
românesc" nu se putea să lip
sească dintre gazdele concursu

MULTE, DORITE, COMPETIȚII DE MASĂ
In acord cu pasiunea pentru 

automobil, cu dorința tinerilor șl a mai vîrstnlcilor de a se în
trece... la volan și în acest an 
sînt prevăzute multe concursuri sportive de masă. Toate, cu fi
nale pe țară. Iată-le (la început 
au loc etape pe orașe, județe): 
îndemînare în conducere auto 
(finala, în 26—27 mai la Focșani), 
Raliul Automobilelor de Epocă

CERERI DE LICENȚE Șl TRANSFERĂRI
Ne aflăm într-o perioadă tn 

care Federația AC.R. primește 
cereri de licențe și transferuri. 
Atenție, însă : numai pînă la

DIVIZIA A
(Urmare din Dao- 1)

spre final (6—3. 7—4, 8—8,
10—8. 11—9). iar dinamovistele 
refaci nd handicapul si condu
când eu 12—11 si 14—12, La 
14—13, însă, arbitrii au... în
curcat ițele, acordind mai înitîl 
punctul 14 (la atac dinamovist 
văzut în aut de arbitrul de 
linie), apoi au schimbat deci
zia („secundul" apreciind că 
mingea a atins tușa). Arbitrul 
principal a greșit. nedictînd 
repetarea acțiunii... Arbitri: M. 
Hanganu și V. Lazariu.

flacAra roșie bucu
rești — UNIVERSITATEA 
C.F.R. CRAIOVA 3—1 (1. —9,
12, 12). Campioana s-a aflat în 
fața unei formații tinere, am
bițioase care, în primul set, 
nici n-a lăsat-o să... respire 
(craiovencele au realizat pri
mul lor punct la 0—14 !). Dar, 
apoi, prea sigure de ele. bucu- 
reștencele s-au relaxat și expe
rimentatele adversare n-au 
scăpat prilejul egalării. în ce
lelalte două seturi disputa s-a 
echilibrat, finalurile lor dind 
însă câștig de cauză elevelor 
lui C. Sta.a, mai mici de statu
ră, e drept, dar alcătuind un 
sextet omogen. în care au ie
șit în evidentă. în ordine. Da
niela Țaga, Corina Olteana, 
Mihaela Butuc. Viorica Birsăș- 
teanu (au mai jucat Gear geta 
Toader. Crisitina Mureșan. Vio
rica Mazilescu si Cornelia Col- 
da). Campioanele ni s-a părut 
că acuză încă șocul eliminării 
din penultima fază a C.C.E. 
Ele n-au avut resurse în fina
lurile ultimelor două seturi, 
deși în al patrulea au condus 
eu 10—7 si 11—8. De la oas
pete s-au remarcat parțial Mi- 
rela Bojescu si Ioana Cotoranu. 
Arbitri : Vg. lonescu si M. Ioa- 
novici.

Modesto FERRARINI
OLTCIT CRAIOVA — DACIA 

PITEȘTI 3—0 (9, 14, 14). Meci 
de mare luptă. în care gazdele 
au jucat foarte bine în apă
rarea din linia a doua și au 
greșit mai puțin la serviciu și 
preluare. S-au remarcat : Li
liana Munteanu. Aurelia Dobre, 
Ana Mara si Monica Fucs, 
respectiv Mariana Miron și 
Anca Gheorghe. Arbitri : V. 
Dușa si A. Nedelcu (V. PO- 
POVICI, coresp.).

C.S.M. OȚELUL T1RGOVIȘ- 
TE — RAPID BUCUREȘTI 
2—3 (6. —9. —14, 10, —12). Meci 
palpitant, spectaculos, urmărit 
de o sală arhiplină. început de
bordant al gazdelor, dar reve
nire a bucureștencelor (mai 
tehnice, mai bine sudate în 
sextet și mai ambițioase) care 
au cîștigat, insă, la „tie-break“. 
Remarcate : Margareta Crișan, 
Daniela Buhiea, Niculina Bujor 
si Luminița Pintea de la învin
gătoare. Dumitra Dima si 
Elena Oprea de la învinse. Ar- 

județele Neamț și Alba, pe te
ritoriul cărora vor avea loc două 
etape (din cele șase) ale Divi
ziei B. Plecarea șl sosirea în 
Raliul Ceahlău vor avea loc la 
Piatra Neamț, iar în Raliul Apulum la Alba lulia. Tot ca 
0 noutate, organizarea, din nou 
după cițiva ani de întrerupere, 
a Raliului Dunării în județul 
Maramureș.
- DIVIZIONARI A
col — A. lonescu (Timiș), I. Buze — E. Giurgea (CJAK I.T.A.
S. Mare), O, Panțea — V. Iosif 
(Laminorul Zalău) : seria a H-a : B Ursache — Fi. Gaîaction 
(Fortius lași), M Zaharia — A. 
Udrea (Fortius), D. Huțu — S. 
Stlnlcă (Fortius), I. Ganea — I. 
Csergo (Tractorul Brașov), A. 
Botez — C. Petrovci (Fortius), 
M. Cluclea — I. Găucan (CJAK 
PECO Prahova), FI. Hangu — 
Gh. Oltean (CJAK Covasna), M. 
lonescu — M Gâță (Oțelul Ga
lați).

rilor. Iată etapele de deschidere 
în două campionate ale Diviziei 
A : concursul de viteză pe cir
cuit de la Pitești șl concursul 
de viteză In coastă de la Vi- 
draru, între 4 și 7 mal.

(23—24 iunie Tg. Jiu), Raliul 
Femlna (3—9 septembre, Tg. Mureș), Festivalul Automobile
lor de Epocă (16—17 septembrie, 
Sinaia), Raliul Economiei (22—23 
septembrie, Brașov), Raliul 
Sportiv de Masă (13—14 octom
brie, Bistrița), Raliul Tehnico- 
Apllcativ (20—21 octombrie, Pia
tra Neamț).

28 februarie a.c., la sediul din 
str. N. Beloianls 27, București.
„ Rubrică realizată de

Modesto FERRARINI

LA VOLEI
bltri : O. Drăgan și I. Bratu 
(M. AVANU, coresp.).

FARUL CONSTANTA — 
CHIMIA RM. VlLCEA 1—3 
(—10, 12, —9. —13). După un 
meci viu disputat, o nouă în- 
frîngere a gazdelor, care au 
comis grave greșeli la preluare 
Si serviciu. Oaspetele (cu Lu
cretia Mirea pe... tot terenul, 
cu Felicia Popescu eficace în 
atac Si cu Camelia Iliescu 
„minte limpede"), mai bune și 
mai decise în finalurile de set, 
au cîștigat pe merit. De la 
gazde, doar tinerele Mirela 
Bordac, Simona Boască și, par
țial. Natalia Grigoraș s-au mai 
zbătut cu folos. Arbitri : V. 
Ranghel și Gr. Nedelcu. (C. 
POPA, coresp.).

MARATEX BAIA MARE — 
C.S.U. RAPID GALATI 1—3 
(—9. —13. 7, —7). Gazdele s-au 
străduit să dea o replică vi
guroasă partenerelor. Și au reu
șit în seturile de mijloc. Re- 
marcări : Marta Balotă, An
dreea Szakacș. respectiv Ileana 
Berdîlă, Florica Vasile, Alina 
Mocanu si Carmen Costache. 
Arbitri : D. Rădulescu și I. 
Rusu (A. CRIȘAN. coresp.).

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI — 

TRACTORUL BRAȘOV 3—0 
(11, 5, 14). Liderul a primit o 
replică constant bună din par
tea brașovenilor (in ciuda sco
rului net din setul secund si a 
scorului general). Oaspeții au 
servit bine în general, au ata
cat in forță si deseori s-au 
grupat bine la blocaj. Ei pu
teau (.și meritau) să-și adjudece 
setul 3. in care au condus cu 
12—4. Cei mai buni la învin
gători : Pop. Căta-Chițiga. par
țial Drăgușin, iar la oaspeți 
Cășvean si tînărul Peta. Arbi
tri : D. Delcea si D. Poros- 
nicu (A. B.).

La primul concurs de tir cu 
arcul al anului, organizat în sală, la Rădăuți, și dotat cu „Cupa 
Bucovinei", au fost prezenți 80 
de arcași reprezentînd opt clu
buri și asociații sportive. In ur
ma executării a două serii de 
trageri (de la 25 m și de la 18 m) au ieșit în evidență multiplul 
nostru campion și recordman 
Victor Stănescu (Petrolul Ploiești), precum și talentatele arca- 
șe Gabriela Cosovan (Voința Ră
dăuți) și Diana Nicolaescu (O- limpia) care, prin rezultatele ob
ținute, anunță un bun sezon in
tern și internațional.Clasamente, seniori : 1, V. Stă
nescu 1135 p, 2. Aurel Robu (O- 
limpia) 1097 p, 3. Șandor Laszlo (Voința Tg. Mureș) ; echipe :
1. Voința Tg. Mureș 3216 p, 2. 
C.S.M. Iași 3209 p, 3. Metalul 
Rădăuți 2855 p ; senioare : 1.
Gabriela Cosovan 1103 p, 2, Diana 
Nicolaescu 1102 p, 3. Maria Pre- 
llpceanu (Carpațl Gălănești) 1089 
p ; echipe : 1. Olimpia București

CAMPIONATELE NAȚIONALE
(Urmare din van. 1)

ța Brașov (antrenor: C. Mo- 
raru) și-a apărat șansa cu 
multă ambiție, dar o serie de 
greșeli de tehnică și ratări, în
tr-o perioadă decisivă a întîl- 
nirii, i-au diminuat vădit ran
damentul. Oricum oaspetele au 
arătat că alcătuiesc o echipă 
redutabilă. Au marcat: Ștefan 
22, Ciocan 19, Cocirlan 15, Ca- 
loianu 13, Borș 11, Simion 10, 
Urogdi 2, respectiv Hînda 29 
(5X3), Jerebie 27, Grecu 9, Me- 
nihart 8, Cicio 3, Vrapcîu 2, 
Turtoi 1. Arbitrajul competent 
prestat de C. Dumitrache și M. 
Lazarov a contribuit la buna 
desfășurare a întrecerii.

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
METALUL I.M.P.S. SALONTA 
CKIȘUL 65—72 (30—45). Tînăra

STEAUA BUCUREȘTI — 
EXPLORĂRI MOTORUL BAIA 
MARE 3—0 (7. 7. 8). Mai puțin 
de 60 de minute le-au trebuit 
campionilor pentru a tranșa de 
partea lor victoria, nelăsînd 
nici un moment speranțe ad
versarilor. Remarcați : Dascălu. 
Șoica. Pentelescu si Constan
tin, respectiv Todoran și Du
mitru. Arbitri: FI. Scorțaru și 
M. Nită (N. COSTACHE, co
resp.).
CALCULATORUL BUCUREȘTI

— RELONUL SĂVINEȘTI 
3—0 (6, 10, 10). Desfășurînd un 
joc la adevărata lor valoare, 
bucureștenii au cîștigat în o 
oră partida. Doar in setul doi 
oaspeții n-au fost net dominați 
(ei au condus cu 10—4). De 
ambele părți, destule greșeli la 
serviciu și breșe în linia a 
doua. Remarcați : Oprea, Mîțu 
șl Gjrleanu. respectiv Vitelaru 
și Buruș. Arbitri : D. Dobrescu 
și L. Mihalache (N. MATEES- 
CU, coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA — VIITORUL BA
CĂU 3—0 (14, 7, 6). Frumos 
duel de servicii atacate, câști
gat de gazde. Jocul a început 
sub semnul echilibrului. apoi 
oaspeții au scăzut prestația. Au 
plăcut la craioveni Stoian șl 
Văsuică. iar la băcăuani A. 
Ion. Arbitri: C. Pitaru și M. 
Vlădescu (Șt. GURGUI, coresp).

C.S.M.U. SUCEAVA — A.S.A. 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
3—0 (12. 13. 4). Joc bun și 
victorie meritată a sucevenilor. 
Evidențieri : Mărginean. Mîn- 
dru. Lepădătescu. Mogos, res
pectiv Teleagă. Arbitri : V. 
Vrăjescu și M. Stoica. (I. MÎN- 
DRESCU, coresp.).

ELCOND DINAMO ZALĂU
— I.A.T.S.A. DACIA PITEȘTI 
3—0 (6. 0. 10). Partidă domi
nată clar de gazde care s-au 
remarcat in eorpore (sublinieri 
pentru tînărul Zadaccncu). Ar
bitri : G. Opaiț Si I. Păduraru 
(N. DANCIU. coresp.).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
tragerea a V-a : 47 48 12 18 58 
81 23 38 31 ; Extragerea a Vl-a : 
64 26 55 70 73 68 2 60 37 ; Ex
tragerea a Vil-a : 34 10 72 16 
7 27 40 49 66 ; Extragerea a 
VIII-a : 18 30 24 29 21 4 47 111. 
Fond total de câștiguri : 
1.927.195 lei.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII EXTRAORDINARE PRONOEXPRES 

A NOULUI AN DIN 8 IANUA
RIE 1989. FAZA l — Cat. A : 
2 variante 25% — autoturisme Da
cia 1300 ; cat. B : 6 variante
100% a 19.861 lei, în cadrul că
rora o excursie de două locuri 
în R. D. Germană șl diferența 
în numerar șl 11 variante 25% a 
4.965 lei ; cat C : 35,50 variante 
a 4.420 lei ; cat. D : 151 variante 
a 1.039 lei ; cat. E : 406,75 va
riante a 386 lei ; cat F : 11.381,25 
variante a 40 lei. FAZA a n-a 
— Cat. 1 : 2 variante 100% — autoturisme Dacia 1300 și 8 va

3166 p, 2. C.S.S. Rădăuți 2923 p,
3. Voința Rădăuți 2817 p ; juniori A : 1. Cezar Alexandrescu 
(C.S.M. Iași) 1084 p, 2. Andraș 
Janko (l.M.P. Sf. Gheorghe) 
1049 p, 3. Doru Ihnatiuc (C.S.S. 
Rădăuți) 1019 p ; echipe : 1.
C.S.S. Rădăuți I 2545 p, 2. Voin
ța Tg. Mureș 1580 p, 3. C.S.S. 
Rădăuți n 1351 p ; junioare A : 
1. Magda Moroșan (C.S.S. Rădă
uți) 1055 p, 2. Elena Văleanu 
(C.S.M. Iași) 1047 p, 3. violeta 
Puha (C.S.S. Rădăuți) 983 p ; juniori B : 1. Dorian Sestac (C.S.M. 
Iași) 1034 p, 2. Laszlo Olah 
l.M.P. Sf. Gheorghe) 935 p, 3. 
Benone Munteanu (C.S.M. Iași) 
921 p ; echipe : 1. l.M.P. Sf.
Gheorghe 1936 p, 2. C.S.M. Iași 
1955 p, 3. C.S.S. Rădăuți 1664 p; 
junioare B : 1. Violeta Lucescu 
(C.S.S. Rădăuți) 997 p, 2. Enikâ 
Bota (LM.P. Sf. Gheorghe) 515 
p, 3. Viorica Popescu (C.S.S. Ră
dăuți) 509 p. (Aurel SECELEA- 
NU, coresp.).

echipă antrenată de soții A- 
driana și Aurelian Niculescu a 
practicat permanent un joc a- 
gresiv în apărare (indiferent că 
era vorba despre zonă sau pre
sing), care a facilitat cîștigarea 
multor mingi și crearea de con
traatacuri. Atacul pozițional nu 
a lîncezit, ci a fost finalizat 
repede (și de cele mai multe 
ori cu eficiență), iar în ultimele 
minute, cînd situația tactică o 
cerea, oaspetele au știut să 
„țină" mingea șl să anihileze 
astfel presingul adversarelor. 
Micuța Cornelia Marchiș (1,64 
m) și-a condus excelent parte
nerele (a înscris și 4 coșuri de 
3 puncte), iar acestea au format 
tot timpul o echipă, urmările 
văzîndu-se pe tabela de scor, 
care a arătat în prima repriză 
și o diferență de 20 de puncte 
(38—18). Formația studențească 
a dezamăgit, iar revenirea din 
repriza secundă nu a atenuat 
impresia că volumul și inten
sitatea antrenamentelor nu se 
ridică la nivelul valorilor indi
viduale ale echipei. Au înscris: 
Mitroî 14, Făgărășanu 14, Mol- 
doveanu 10, Petre 11, Hora 6, 
Zidaru 2, Gera 4, Netolițchi ", 
respectiv Marchiș 18, Leitner 
14, Mesaros 12, Jiros 4, FI. Pop 
6, Gulyas 8, Balogh 8, Puticiu
2. Arbitri: I. Antonescu — V.
Butuc. (D. ST.).

RAPID C.S.S. 5 BUCUREȘTI 
— CONSTRUCTORUL C.S.Ș. 
ARAD 103—76 (43—40). După 
cum începuse întrecerea, se 
părea că bucureștencele vor 
avea un meci dificil. Oaspetele, 
cu o apărare agresivă, au meh- 
ținut scorul echilibrat timp de 
23 de minute în continuare, 
însă (mai precis de la scorul de 
50—47), rapidistele (care s-au 
„încălzit" mai greu), s-au des
prins categoric într-o perioadă 
relativ scurtă (79—54 în min. 
30), datorită atît schimbărilor 
bine gîndite de antrenoarea 
Viorica Ciocan, eficienței deo
sebite a „5“-ului din teren, pre
cum și surprinzătoarei inefica
cități manifestată * de echipa 
oaspete. Au înscris: Marina 27, 
Popa 20, Biduianu 16, Cristescu 
23, Huțan 7, lancu 8, Zahiu 2, 
respectiv Blîndul 17, Ciupe 13, 
Neusatz 11, G. Nagy 13, V. Son
dor 7, R. Chepețan 2, Weîchelt 
8, Nastor 2, Latco 3. Arbitri : 
C. Dumitrache — C. Răileanu.

Paul IOVAN

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
CONPREF C.S.Ș. 1 CONSTAN
TA 101—49 (57—20). Echipa O- 
limpia a obținut o victorie 
confortabilă în fața unei for
mații a cărei lipsă de comba
tivitate nu poate fi pusă pe 
seama insuficientei experiențe 
in Divizia A. Au marcat: Ma- 
rinache 23, Cristea 8, Stingă 11, 
Gavriliuc 7, Bîră 7, Bădinici 
14, G. Szdke 2, E. Szoke 2, 
Țintea 10, Stoichită 13, D. Popa 
4, respectiv Alioman 19, Simi- 
oană 16, Oprescu 2, Teodorovi- 

riante 25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 
13 variante 100% a 26. 771 lei, în 
cadrul cărora o excursie de 
două locuri în R. D. Germană 
și diferența în numerar și 34 va
riante 25% a 6.693 lei ; cat 3 :
149.25 variante a 2.866 lei ; cat.
4 : 561,25 variante a 762 lei ;
cat 5 : 1.356 variante a 315 lei ; 
cat. 6 : 37.946,75 variante a
40 lei. FAZA a HI-a — Cat. G : 
2 variante 25% a 17.500 lei ; 
cat H : 1 variantă 100% a 10.000 
lei în cadrul căreia o excursie 
de un loc în R. D. Germană și 
diferența în numerar ; cat. I :
17.50 variante a 1.000 lei ; cat. J:80.25 variante a 200 lei ; cat. K :
132.50 variante a 100 lei ; cat L :
5.442.50 variante a 40 lei. Auto
turismele „Dacia 1300“ au reve
nit participanțllor : DONOIU
VICTOR-RADU din Tîrgovlște șl 
MIHALACHE GHEORGHE din 
Lancram, județul Alba (cat. 1), 
APOSTOL VASILE din Tutova, 
județul Vaslui șl PADURARU 
NASTASE din Buzescu, județul 
Teleorman (cat. A).

(Urmare din oaa I)

rezultate. Ceea ce oferă sta
bilitate și noului ciclu olim
pic, federația de resort avînd 
însă obligația de a adăuga 
nucleului existent (Elisabeta 
Tufan, Reka Lazăr, Claudia 
Grigorescu, Georgeta Beca) și 
alte speranțe din anticamera 
performanței, cum ar fi Laura 
Badea, Mioara David (acestea 
fiind și candidate pentru 
„mondialele" de tineret din a- 
cest an), dar și alte junioare 
care promit și care pot evolua

rapid pregi 
lotul reprei 

Celelalte 
masculin, s 
reușit nici 
spargă P 
tații, fapt 
ceea ce 
ele, sabia, 
mai mult, 
sabia bene 
federației ? 
Ie brașovei 
centru de 
tinerilor sj 
a fost, în 
încheiat,

DE BASCHET
eiu 5, Tudoran 7. Arbitri: O. Vestiman — C. Uâtanescu. (N. A.)

UNIVERSITATEA C.S.S. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCĂ — 
METALUL C.S.S. RIMNICU 
VÎLCEA 66—45 (34—24). Cu o 
apărare agresivă pusă la punct, 
cu un joc variat în atac și cu 
Gabriela Kiss dommînd panou
rile la coș, nu au putut emite 
autoritate. Vîlcencele (care nu 
au beneficiat de aportul Mag
dalene! Manea), doar au Antoa- 
neta Barbu sigură în aruncă
rile la coș, nu au putut emite 
pretenții. Au marcat: Kiss 20 
Veres 12, Moroșan 8, Dragoș 6, 
Manasscs 6, Misăilă 5, Morar 7, 
Enyedi 2, respectiv Barbu 29.
L. Nițulescu 8, lonescu 6, Sto- 
checi 2. Arbitri: M. Oprea •-
M. Petrescu. (Mircea RADU — 
coresp.).

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
— COMERȚUL TG. MUREȘ 
86—71 (43—43). Joc dominat de 
gazde în repriza secundă. Coș- 
getere : Szocs 21, Chindriș 21, 
Szeneș 14, Așteleanu 10, res
pectiv Podraczki 21, Jakabfi 21. 
Sandor 17. Arbitri: Al. Colum» 
ban — M. Hurgoi. (Ștefan VI
DA — coresp.

MASCULIN

METALOTEHNICA TG. MU
REȘ — I.C.E.D. C.S.Ș. 5 BUCU
REȘTI 119—120 (52—59). Bucu
reștenii au condus permanent, 
chiar și cu 9—10 puncte, dar 
mureșenii au izbutit să egaleze 
(113—113 în min. 38), pierzind 
însă intr-un final pe „muchie 
de cuțit". Au înscris: Lukacs 
22, Albert 19, Chirilă 24, A. 
Takacs 14. K. Takacs 12, Fr. 
Szabo 3, Szep 10, Dcbreczenx 8, 
V. Pascu 7, respectiv Robert 42, 
Mădîrjac 25, Pogonaru 24, C. 
loan 10, Mibalcea 4, Grădiștea- 
nu 14, Costin 1. Arbitri: A 
Guță — C. Comăniță. (Constan
tin ALBU — coresp)

RAMIRA BAIA MARE — A- 
CADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 96—89 
(48—48). Băimărenii au obținut 
o victorie muncită și meritată, 
la capătul unui meci- echilibrat. 
Au înscris: Florea 24, D. Du
mitru 24. Natter 19, A. Popescu 
12, Mara 8, M. Cociș 5, Măr- 
gineanu 2, Ciocian 2, respectiv 
Braboveanu 23, Scarlat 19, Pa- 
naiteseu 13. Frumosu 10, Hoit 
9, Hurmuz 2, Bîrsan 13. Arbitri:

R. Vaida 
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• REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT. E- 
TAPA DIN 29 IANUARIE 
1989. 1. Atalanta — Intemazio-
nale X ; 2. Cesena — Lecce 
1 ; 3. Fiorentina — Roma X ;
4. Verona — Sampdoria X ;
5. Lazio — Juventus X ; 6.
Milan — Pisa X ; 7. Napoli — 
Asooli 1; 8. Pescara — Bologna 
1 ; 9. Torino — Como 1 : 10. 
Catanzaro — Licata X ; 11.
Messina — Parma 1 : 12. Sam- 
bsnedettese — Padova X ; 13. 
Taranto — Avellino X. Fond 
total de cîștlguri : 4.292.368 lei.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „MULTIPLĂ" LO
TO DIN 29 IANUARIE 1989. 
FAZA I : Extragerea I : 60 5
38 83 57 88 29 50 49 ; Extra
gerea a II-a : 32 46 17 70 42 31 
44 39 58 ; FAZA a II-a : Extra
gerea a in-a : 27 45 83 60 12 
54 18 63 89 ; Extragerea a IV-a :
39 20 66 59 75 28 42 33 41 ; Ex-

3. Apo;
V. Cons j 
G. David 1 
5, Bărbules 
tri: I. Gec 
lescu (Iile
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0 CURĂ BALNEARĂ EFICACE îb

PERIOADĂ
s Pentru afecțiunile aparatului locomotor, 

neurologice, periferice, ortopedice si posttra
Amara, Călimănești-Căciulata, Eforie Nc 

Geoagiu-băi, Băile Govora, 
Moneasa. 
Sărat.

Pentru
Borsec,
Pentru _ _
Amara. Eforie Nord. Băile Felix. Geoagi 

Moneasa. Slănic. Sovata.
Pentru afecțiuni ale căilor respiratorii :
Eforie Nord. Băile Govora. Mangalia, Slă
Pentru afecțiuni ale tubului digestiv și hei
Borsec, Călimănești-Căciulata, Malnaș-bă 

georz-băi, Slănic-Moldova.
Pentru nevroze :
Sinaia, Balvanyos, Borsec, Borșa, Moneas. 

Băile Tușnad.
REȚINEȚI
• In această perioadă, beneficiată de an 

reduse în condiții optime de cazare și ms 
recomandate, 
puteti pleca 
alegere.
• Biletele

tluni se not ____  . _ _____
turism, filialele l.T.H.R. București, precum 
tetele sindicatelor din întreprinderi si instil
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.. _ __ . Băile Hercu
Pucioasa. Slănlc. Sovata. Vatr:

afecțiunile aparatului cardiovaseul: 
Balvanyos, Buziaș, Vatra Doreei, 
afecțiuni ginecologice :

care dispun și de posibilrtă 
la data preferată, durata ș-c

pentru cură balneară în ori 
obține de la agențiile oficii
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compelitivității interna
ționale. Ce folos că în între
cerile interne de juniori com- 
ponenții acestui centru se im
pun, dacă atunci cind ajung în 
loturile reprezentative nu fac 
dovada unei reale perspective 
în confruntări internaționale ! 
Acesta este și motivul princi
pal al penuriei de tineri capa
bili să împrospăteze echipa na
țională de seniori, sabla fiind, 
după cum se știe, una din 
armele cane nu cu mulți ani 
în urmă se număra printre 
cele mai bune din lume. Atit 
timp cît factorii de decizie nu 
vor determina încadrarea a- 
cestui centru olimpic cu 
mai capabili antrenori șl 
cele mai valoroase 
de perspectivă din 
(ară, totul va rămînc 
idee neapiicată.. -

Anul 1989 este eel 
tului oficial (inc’ isiv 
de seniori) al noii arme, 
de-a cincea, spada 
Și pe planșele noastre au înce
put să apară în ultimii doi ani 
spadasinele, forul de speciali
tate găsind înțelegere atit la 
C.N.E.F.S., cit și în rîndul sec
țiilor din unele centre de scri
mă din țară. în aceste zile, 
spada feminină s-a și aflat în 
faza I a Campionatului Națio
nal individual, urmînd Ca în 
toamnă să se decearnă și pri
mul titlu de campioană a noii 
arme. Există chiar și un lot 
reprezentativ, aflat sub sem
nul tinereții (cu media de 
vârstă sub 18 ani). Tradiția 
succeselor floretei feminine 
ne face să credem că și spada 
feminină merită să se bucure 
de credit în scrima româneas
că. Ceea ce presupune, în. pri
mul rînd, o așezare temeinică 
chiar acum, de Ia început, a 
secțiilor capabile să furnizeze 
tinere spadasine bine pregă
tite, dar Și un calendar com- 
pelițional (intern și interna
țional) apt să călească, prin 
întreceri solicitante și perio
dice, candidatele Ia marea 
performanță.
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unor seniori 
alta. De ase- 
de afirmare, 
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la 500 m, 
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Mate (40,8 și 1:22,5), cu 41,0 
și respectiv 1:23,5. Cu aceste 
rezultate, Nicolae Sandu a 
înregistrat un salt spectaculos 
in plasamentul general, urci nd 
pe podiumul laureaților Da
ci adei, ediția 1989.

Dintre participanții la prima 
grupă valorică, Gabriela Va- 
gași. Lăcrămioara Popa, Erika 
Kovacs, Nicolae Ticu, Marins 
Vaida, Zsolt Ballo, aflați încă 
la vîrsta junioratului, au con
firmat bunde aprecieri de care 
se bucură, trecînd prin „sita" 
destul de exigentă a confrun
tărilor cu mai puternicii lor 
parteneri de concurs și cla- 
sîndu-se înaintea 
la o distanță sau 
menea, dornici 
Mihaeia Staneiu, 
dy, Cristina Șăiceanu, 
Nicolae, Ovidiu Radu. 
Ganea, Cosmln Oanță, 
Petru (a, Teofil Țințar, 
Tîmiș-jr., Marian Male 
tineri au făcut evidente 
grese, dovedind că, urmînd un 
atent program de instruire, pot 
deveni viteziști de nădejde.

Iată învingătorii 
Emeșe Antal 45,0 
1:33,4 și 1:31,2 la 
Gabriela Vagași 41,5 
Tiberiu Mate 40,4, 
m, 1:22,2 la 1 000 m; Edmond 
Cseh 1:23,6 la 1 000 m. Cla
samente generale : feminin — 
1. Emeșe Antal (C. S. Mureșul 
Tg. Mureș) 182,300 p — cam
pioană republicană a Daeiadel 
la sprint, 2, Gabriela Vagași 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc — C. S. 
Tractorul Brașov) 187,450 p, 3. 
Erika Kovacs (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc — C. S. Tractorul *3rașov) 
188,700 p, 4. Ibolya Szatmari 
(C.S.M. Electromureș Tg. 
Mureș) 192,100 p, 5. Lăcrămioa
ra Popa (C.S.Ș. Sibiu) 195,6C0,
6. Tfinde Horvath (S. C. 
Miercurea Ciuc) 197,450 p : 
masculin — 1. Tiberiu Mate 
(C. S. Mureșul Tg. Mureș) 
164,150 p —campion republican 
al Daciadei la sprint, 2. Ed
mond Cseh (C. S. Tractorul 
Brașov) 166,500 p, 3. Nicolae 
Sandu (C. S. Tractorul Brașov) 
167.450 p, - - • ■
(C.S.M.
Mureș) 168.250 p, 
Ticu (C.S.Ș. Sibiu) 169,550 .,
6. Tibor Becze (S. C. Miercurea 
Ciuc) 169,850 p.
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4. Csaba Madarasz 
Electromureș Tg.

5. Nicolae
P,

I
I

Selecționatele de juniori in 1988

BILANȚUL bun al unei debutante...
...dar dublul meci cu echipa Poloniei 

se va disputa pe alte coordonate

AUREL JICLEANU,
28 ianuarie, a fostI
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Sîmbătă, 
ultima zi din cele 12 petrecu
te de studenții bucureșteni ia 
Bușteni, loc de tabără liniștii, 
ozonificat din belșug, pentru 
desfășurarea unui program ri
guros întocmit, cu deșteptarea 
la ora 8 și cu „stingerea** la 22, 
cînd toți cei 25 de oamponenți 
ai lotului se găsesc în came
rele lor. Să-i transcriem în or
dinea posturilor; Mânu, R. 
Lucescu, Voiciiă — portari; M, 
Marian, C. Pană, Gino Iorgu- 
lescu, M. Popa, Pologea, Ciu- 
că, Lucaci, Motroc II, Cătălin 
Necula — fundași; Țicleanu, 
Cristea, Olteanu, Dobre, Bon
doc, Trîmbițaș — mijlocași; 
Țîrlea, S. Răducanu, Stanici, 
Â. Popa, Stancu, Buțerchi, Șu- 
mudică — înaintași • Noută
țile ? Destul de puține la nu
măr: Buțerchi (ultima oară la 
C.S.M. Suceava), Trîmbițaș (de 
la Gtoria Bistrița), Stancu 
(Dunărea Călărași). Antonio 
Popa și Șumudică, ambii din 
pepinieră proprie, mai precis 
de la juniorii Iui Jurcă, tineri 
care, urmînd exemplul mai 
vîrstnicilor Iorgulescu, Țiclea
nu și M. Marian, nu s-au sus
tras nici o clipă efortului soli
citat de Ion V. Ionescu și Vio
rel Kraus, un cuplu nou la 
conducerea tehnică a „alb-ne- 
grilor" • Nimic nu sugerează 
mai tune ce înseamnă efortul 
depus în această necesară pe
rioadă de pregătire montană 
decît numărul kilometrilor — 
52 — parcurși de ei, aici la 
Bușteni. Și cum ridicarea ca
pacității generale de efort, al
ternată cu creșterea potenția
lului specific (prin lucru la 
sală, ca și în aer liber, pe te
renurile aflate in zonă), este 
o treabă complexă, ..echipa 
tehnică** îi mai cuprinde 
dr. Nicolae Andreescu, 
psiholog Cornel Chera, 
sorii Andrei Tudose (de un 
sfert de secol în „exercițiu" 
cu același zel și aceeași price
pere), Lîviu Buluș și 
Tudor • Cit de bine 
te „echipa tehnică", 
margine, în slujba 
care, nu peste multă 
va reapare în arena 
A. rezultă și din faptul că, în 
pofida celor două-trei antre
namente zilnice, la nici unul 
dintre cei 25 de componenți 
ai lotului n-a apărut nici cel 
mal mic accident, asta însem
nând, în ultimă analiză, că 
pregătirea a fost conștient ac
ceptată iar dirijarea el corect 
concepută • La ce servesc 
toate acestea (cînd alergare 
continuă pînă la 40 de minu
te. cînd sprinturi repetate, un 
du-te-viino continuu, eugerînd 
norma dublă în fotbalul actual) 
s-ar fi întrebat, pe bună drep
tate. spectatorii ocazionali, tu
riști sau localnici, văzîndu-i 
pe fotbaliști încruclșindu-se, 
nu o dată, pe drumurile Buș
tenilor, cu rugbyștii Selecțio
natei de tineret a României ?

pe 
prof, 
ma-

I Viorel 
munceș- 
de pe 
echipei, 
vreme, 
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PETROLUL PLOIEȘTI — 
STEAUA 1—2 (0—2). Meci de 
verificare în care campioana 
tării a rulat 20 de jucători. Au 
marcat : Hagi (min. 5), Lăcă
tuș (min. 30). respectiv Matei 
(min. 80). (O. Bălteanu —
conesp.).

DINAMO — SPORTUL STU
DENȚESC 6—0 (4—0). Partida 
a avut loc sîmbătă. la Cîmpi- 
na. Au înscris Andone (min. 
15). Sabău (min. 25). Mateut 
(min. 40. 60 și 90). Răducioiu 

-(min. 44). (E. Stroe — concep.).

S.C. BACAU - F.C.M. BRA
ȘOV 5—1 (3—0). Golurile au 
fost marcate ;
(min. 14). Ivanov (min. 
Șoiman . ‘ ‘
(min. 51). Burleanu (min. 87), 
respectiv Barbu (min. 75). S.C. 
Bacău : Arvinte — Penoff. Fî- 
șic, Arteni. Ciudin — Burlea
nu. Ivanov, Tismănaru — Șoi
man. Grigoraș. Fulga. F.C.M. 
Brașov : Șanta — Comănescu, 
Naghi. .Pali, Meszaroș — Ca- 
ciureac, Moldovan. Drăgan,

de Tîsmănaru 
.... 35).

(min. 43). Scînteic

mijlocașul Sportului Studențesc
• Răspunsul l-ar fi aflat mai 
tirziu, dacă ei ar fi fost pre- 
zenți și la lecțiile practice și 
teoretice. frecventate. din 
timp în timp, de studenții bu
cureșteni. Intr-una din zile, 
vineri 27 ianuarie, mini-tabla 
dreptunghiulară n-ar fi putut 
cuprinde o minge obișnuită. 
Jucătorii și antrenorii lor 
și-au imaginat-o, însă, per
fect, întrucît toate schemele 
concepute, în cadrul lecției 
atac-apărare, nu făceau ab
stracție. dimpotrivă, de obiec
tul jocului și anume de balo
nul rotund, fixat undeva în 
spațiul... magnetic. Rînd pe 
rînd, mai toți componenții lo
tului, începând cu Iorgulescu, 
decanul de vîrstă, și încheind 
cu ex-junlorul Stanici, au con
ceput „un-doi-uri“, „triun
ghiuri". „învăluiri" pe ambele 
flancuri, urmînd să le transpu 
nă în practică eu mai mulți 
sorți de izbindă decît au fă
cut-o in. toamnă cînd echipa 
„alb-negrilor" abia a acumu
lat 14 puncte • „Lecția teore
tică de astăzi a fost o sinteză 
a celor făcute pină acum. Am 
vrut să rediscutăm, împreu
nă, să testăm nivelul de ac
ceptare, de inițiativă, de crea
tivitate in problemele jocului, 
mai precis in cele două situa
ții fundamentale și anume de 
posesie a mingii ți, apoi, de 
recuperare a ei", ni s-a des- 
tăinuit Ion V. Ionescu. • Iar 
de aci înainte, ce cuprinde 
programul Sportului Studen
țesc ?. i-am mai întrebat pe 
cei din conducerea tehnică. 
„Avem prevăzute un număr 
de jocuri menit să cristalize
ze tot ceea ce am făcut aici, 
la Bușteni. In paralel, însă, 
componenții lotului nostru 
vor alerga și vor lucra în con
tinuare pentru dezvoltarea 
forței cu mijloace specifice. 
Cu alte cuvinte, vom menține 
în eiclul săptăminal mijloace 
de pregătire la toți factorii 
jocului, conștienți fiind cu to
ții că numai în felul acesta ne 
vom putea îndeplini obiectivul: 
ÎNDEPĂRTAREA DE ZONA 
RETROGRADĂRII", a fost 
răspunsul primit. • Cam ace
lași lucru nota în jurnalul său 
zilnic, de cantonament. Aurică 
Țicleanu: „Sper să găsim îm
preună gustul pierdut a] 
tortei, bucuria de a juca, 
dul în care s-a lucrat aici . 
în ultima r.l ne dă dreptul să 
așteptăm eu încredere primă
vară". • Un optimism reieșit 
și din sondajul efectuat prin
tre toți cei 25 de componenți 
a> Sportului Studențesc, solici
tați să aprecieze cîte puncte 
va obține echipa în retur. A 
rezultat, la numărătoare, o 
medie de 20 de puncte • Din 
17 meciuri, între care, însă, cu 
Steaua, Dinamo și Victoria pe 
terenul acestora.

E mult 1 E puțin ? Vom ve
dea...

Gheorghe NICOLAESCU

vlc- 
Mo- 
pînă

MECIURI AMICALE
Barbu — Cigan, Selimeși. Au 
mai jucat FL Sandu, Scânteie. 
Popovici. Cîmpeanu. Jercălău. 
Borcea. Vasilache. Andrieș. V. 
Ene — la S.C. Bacău si Pol- 
gar. Lungu, Henika. Ghergu, 
Pătru. Andrași. Pîrvu — la 
F.C.M. Brasov. (S, Nenită — 
coresp.).

F.C. INTER SIBIU — U.T.A. 
2—3 (2—2). Golurile au fost 
marcate de Radu II (min. 40). 
Jurcă (min. 42). respectiv Van- 
cea (min. 14). Grigoscută (min. 
31). Mitu (min. 67). Formația 
sibiană a aliniat următorul 
.11“ : V. Marcel — Launențiu, 
Hila. Ene. Dobrotă — Mărgă
rit. Mațaru. Jurcă — C. Zamfir. 
Radu II. Gftsuba. Au mai fost 
folosiți Alexa. Cotora. Boar, 
Lungu. Stănescu. B. Popescu. 
(I. Ionescu — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — METALURGISTUL SLA-

Cea mai mică dintre selec
ționatele de juniori a pășit in 
arena internațională la înce
putul toamnei 1988 intr-o du
blă partidă amicală cu forma
ția similară a Uniunii Sovieti
ce. Primul meci s-a jucat pe 
stadionul Prahova din Ploiești 
și foarte tinerii noștri „trico
lori" au cîștigat ou 2—1 după 
o repriză, a doua, in care mij
locașul Stingă, deosebit de In
ventiv, a reușit să imprime ac
țiunilor ofensive cursivitatea și 
rapiditatea necesare surprin
derii pe picior greșit a masi
vilor apărători sovietici. După 
trd zile, scor și mai clar, la 
Filipeștii de Pădure, 3—1. Au 
urmat meciurile cu Cehoslova
cia de Ia Alba Iulia și Aiud și 
selecționata ’91 (antrenori 
Gheorghe Ola și loan Pătraș- 
cu) a înregistrat tot două vic
torii și ambele mult mai clare 
decît scorurile la limită înscri
se pe tabela de marcaj după 
timpul regulamentar de joc. Au 
fost, așadar, patru teste difi
cile, toate trecute cu bine si 
la startul turneului din Israel 
echipa s-a prezentat neînvinsă 
in confruntările internaționale.

Acolo, la Tel-Aviv. conform 
programului stabilit de organi
zatori, echipa noastră a trebuit 
să întîlnească în primul meci 
selecționata Poloniei, adversa
ra din preliminariile Campio
natului European B. A fost un 
meci al marilor ambiții, fieca
re a vrut și s-a străduit să 
arate tot ce poate și, pînă la 
urmă, juniorii noștri, mai 
buni, au cîștigat cu 1—0 la ca
pătul unui meci foarte aprig, 
ca unul oficial. în partida eu 
Portugalia, echipa — după un 
înoeput dătător de speranțe — 
a căzut inexplicabil intre min. 
31 și 35, cind a primit cu mare

5 minute cu Romulus Gabor

„AM ÎNCREDERE
VENIȚi LA

— Romică, pe ce loc va ter
mina Corvinui campionatul?

— Cinci sau șase. Știu, v-am 
dezamăgit Aflindu-se la ju
mătatea întrecerii, pe poziția a 
cincea, v-ați fi așteptat să 
spun că pe locul patru, ceea 
ce ar fi avut o altă rezonanță, 
implicînd echipa pe drumul 
cupelor europene. Dar dacă as
tăzi am fi alcătuit un posibil 
11 hunedorean cu cei care au 
plecat de la noi, atunci v-aș 
fi declarat fără ezitare că ne 
vom bate pentru locul doi sau 
trei.

— Abia v-ați întors de ia 
Hunedoara. Ce a fost acolo?

— Ce să fie, tradiționalele 
crosuri în pantă care «încarcă 
bateriile», cum Vă place să 
spuneți, dumneavoastră, zia
riștii sportivi. S-a lucrat bine, 
dovada cea mai dară xmstitu- 
ind-o cronometru! otxcrvato- 
rului federal, antrenorul Cor
nel Simionescu, care n-a înre
gistrat nici o scădere, întregul 
lot încadrtndu-se în limita ad-

TINA 4—0 (2—0). Au marcat : 
Șt. Stoica (min. 30). Mănăilă 
(min. 40). Calafeteanu (min. 
55) și Ciurea (min. 80. din 11 
m). Craiovenii au intrat în 
teren cu următoarea formație : 
Crișan — Mănăilă. Zamfir. Ad. 
Popescu. Barbu — Olaru. Săn- 
doi. Cristescu — St. Stoica. 
Geolgău. C. Gheorghe. La 
Universitatea au mai evoluat 
Beldiei. Bica Ciurea. Badea. 
Ganea. Papa. Calafeteanu. Pl- 
gulea. CI. Stoica. (T. Costin — 
coresp.).

F.C. BIHOR — JIUL 2—0 
(1—0). Au marcat : Ov. Lazăr 
(min. 8) și Mujnai (min. 60). 
(î. Ghișa — coresp.).

A.S.A. DROBETA TR. SE
VERIN — armatura zalAu 
4—0 (3-0).

MINERUL COMANEȘTI — 
UNIREA DINAMO FOCȘANI 
1—2 (0—2).

PRECIZIA SĂCELE — 
STEAUA (speranțe) 3—3 (2—0).

I.C.I.M. BRAȘOV — UNIREA 
SLOBOZIA 1—1 (1—0). 

ușurință două goluri și deși in 
repriza secundă a căutat să 
refacă handicapul, nu a mai 
reușit, înregistrînd primul ei 
eșec internațional. în al treilea 
joc, cu masivii juniori ameri
cani, aflați într-un progres atît 
de evident îneît i-a impresio
nat pe toți cei care i-au vă
zut jucînd, s-a încercat refa
cerea moralului, toți jucătorii 
au luptat exemplar, dar re
zultatul a fost doar 2—2...

Această echipă are un nucleu 
de jucători talentați, cu certe 
calități, unii foarte ambițioși 
și dornici de afirmare. Este 
vorba de fundașul Dicu, de 
mijlocașii Zare și Bătrânii, de 
ataeanții Moldovan și Soare. 
Pe acest nucleu se poate „con
strui" edificiul unui „11" pu
ternic și competitiv, .ore să 
susțină cu brio examenul ofi
cial cu aceeași echipă a Polo
niei, pe care juniorii noștri o 
vor întîlni în ultima decadă a 
lunii martie în dublul meci 
din preliminarii. „Sigur că mai 
avem de lucru, consideră, pe 
bună dreptate, antrenorul fe
deral Gh. Ola. Vom mai or
ganiza acțiuni de selecție și va 
trebui să susținem cit mai 
multe partide de omogenizare 
a echipei pînă la r.ra meciu
rilor cu Polonia, cind sperăm 
să prezentăm o formație care 
să poată obține calificarea".

lourentiu DUMITRESCU

REZULTATE
România — U.R.S.S. 2-1
România — U.R.S.S. 3-1
România — Cehoslovacia 2-1
România — Cehoslovacia 2-1
Polonia — România 0-1
Portugalia — România 3-1
S.U.A. — România 2-2

Bilanț : 7 5 11 13-9

ÎN NOII JUCĂTORI 
COR VINUL"
misă de 12 minute, ia parcur
gerea testului Cooper.

— Ce ne poți spune de noii 
veni ti?

— Favoriții mei se numesc 
Iordache și Emil Marian. Pri
mul este un mijlocaș venit de 
la Brad. Face am bete faze ale 
meciului, ceea oe este foarte 
important, mijlocul nostru pă- 
cătuind. pină acum, prin lipsa 
de angajare în defensivă, ati
tudine care ne expunea total 
în meciurile din deplasare. Cel 
de al doilea, fost divizionar B, 
la Metalul Bocșa, este o extre
mă care are toate atributele 
postului: abilitate, viteză. teh
nicitate.

— Te apropii de 28 de ani. Să 
fi sosit ora unui bilanț?

— Bilanțul este cam sărăcuț 
pentru deținătorul «Balonului 
de aur» la C.M. de juniori din 
1981 și al medaliei de bronz 
la aceeași mare competiție. 
«Balonul de aur» '79, nimeni 
altul decît Maradona, a ajuns 
parcă mai sus! Lăsând gluma 
de-o parte, mărturisesc sincer 
că am început să negrei de
clinarea ofertelor lui Steaua și 
Dinamo din anii trecuț:, dina
intea teribilei mele acciden
tări care m-a scos din cursă 
timp de 8 luni de zile, pe par
cursul campionatului trecut.

— Acum 7 ani, U Sarajevo, 
ai fost suspendat pentru 5 eta
pe din cupele europene. Cc se 
mai aude ?

— Atunci n-am făcut altce
va decît să mă bag intre Du- 
mi trache și un tușier cu care 
intrase în conflict. La un e- 
ventual recurs, sînt convins că 
U.E.F.A. ar fi revenit, îmblân
zind decizia. Dar, din. păcate, 
n-a fost cazul, căci Corvinui 
n-a mai repetat niciodată per
formanța.

— Ce crezi Roniică, se va 
califica naționala la turneul fi
nal ?

— Niciodată n-am avut o 
națională mai bună și nicio
dată n-am avut șanse mai 
mari, după două meeiuri.

Ion CUPEN



SUCCESE ROMANEȘTI

PESTE HOTARE

internațional 
Johnston City 

proba de o
în concursul 

de sală de. la 
(Statele Unite), 
milă a fost cîștigată de cam
pioana olimpică Paula 
cronometrată în 4:32.51. 
locurile următoare s-au 
americancele 
(4:36,11) și 
(4:37,37). La săritura în înăl
țime a terminat învingătoare 
Alina Astafei, cu o performan
ță excelentă : 2 m. Luind star
tul la 3 090 m, Maricica Puică

Ivan, 
Pe 

clasat 
Linda Sheskey 
Kâthy Praney

s-a clasat a treia, în 9:11,61, 
fiind devansată de Vicki Huber 
(8:54,48) 
(9:09,02).

șl Lisa Sreidlng
PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA ÎNVINGĂTORI SCONTAT!

★
succese

în
frumoase
s-au înregistrat 
internațional indoor

Două 
românești 
concursul 
de la Lievin (Franța,: Mihaela 
Pogăceanu a ocupat locul 1 
la 60 mg (7,99), iar Ella Covaci 
la 800 m (2:03,25).

VARȘOVIA, 28 (Agcrpres).
Cea de a doua probă feminină 
de slalom uriaș din 
concursului internațional 
schi de la Bielsko-Biala 
lonia) a fost cîștigată de 
tiva poloneză Katarzyna 
franska, cronometrată în
manșe cu timpul de 2:25.71. A 
urmat-o F.wa Zagata (Polonia).

^cu 2:27 19.

cadrul 
de 

(Po- 
spor- 
Sza- 
două

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE HANDBAL AL BULGARIEI
(Urmare din pag. 1)

Buligan. Muntcanu; Berbece, 
Mocanu, Ghimeș, Dumitru, 
Stingă. Petre, Zaharia șl Roș
ea. precum si cei aflati pe 
banca de. rezerve — Simion, 
Durau, Cicu si Di cu. Neagu și 
Măricel Voinca, acesta din ur
mă într-o spectaculoasă cursă 
de recuperare și revenire 
echipa reprezentativă.

Au înscris: Dumitru 7. Pe
tre. 6. Berbece 5, Stingă 1, Za
haria 1. Ghimeș 1 — pentru 
România. Cei mai eficace de

la francezi: Perreu 4 și Mahe 3. 
Au arbitrat

Chirii Sotirov și 
giev.

Rezultate din 
melor două zile:

în

bine bulgarii 
Bojidar Geor-

meciurile ulti-

Duminică. pentru locurile 
1—4: U.R.S.S. (tin.) — Bulgaria 
27—22 (15—12). pentru locurile 
5—8: Olanda — R.P.D. Core
eană 39—23 (21—13). Bulgaria 
B — Italia 26—18 (12—4).

Sîmbătă. pentru
ROMANIA —
30—25 (14—8).
U.R.S.S. tineret 27—22 (13—8); 
pentru locurile 5—8: Olanda — 
Italia 20—19 (10—7). Bulgaria 
B — R.P.D. Coreeană 35—20 
<14—8).

locurile 1—4:
BULGARIA
Franța —

Clasamentul final: 1. ROMA
NIA 5 p. 2. 
U.R.S.S. t 3 p.
5. Bulgaria B, 
talia. 8. R.P.D.

Franța 4 p. 
4. Bulgaria 0 
6. Olanda, 7.
Coreeană.

3.
P.
I-

VIENA, 28 (Agerpres). Pro
ba masculină de coborîre. des
fășurată pe pîrtia olimpică de 
la Innsbruck în cadrul „Cu
pei Europei" la schi, a revenit 
italianului Christian Ghedi na, 
în 1:19,79. Pe locurile urmă
toare s-au clasat austriacul 
Rudolf Stocker, 1:19,88, și el
vețianul Xavier Gigandet, 
1:20.29.

MUNCHEN, 29 (Agerpres). 
„Cupa Mondială" la biatlon 
feminin a programat la Ruh
polding (R. F. Germania) o 
probă de 15 km, in care victo
ria a fost obținută de 
manca Martina Stede 
urmată de sovieticele 
Prikastsikova (52:22) 
Golovina (53:10,5). La 
lin, aceeași competiție a 
ciștig de cauză, la Ruhpolding 
(R.F. Germania), lui Frank- 
Peter Rotsch (R.D. Germană), 
învingător la 10 km cu timpul 
de 26:44,10. L-au urmat Erik 
Kvalfoss (Norvegia) — 26:58 
și Aleksandr Popov (Uniunea 
Sovietică) — 27:04.3.

LA „INTERNAȚIONALELE1'

DE TENIS ALE AUSTRALIEI

UN RĂSPUNS EVAZIV
3

■
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Senzație in rîndul publicului larg și — ca să apelăm la un 
termen agreat de presa internațională — perplexitate în rîn
dul specialiștilor au stîrnit recentele declarații ale doctorului 
Park Jorg Sei, șeful Laboratorului de cercetări antidoping 
de la J.o, 1988. Intr-un interviu acordat ziarului „New York 
Times", el a făcut dezvăluiri considerate ca „șocante și mai 
mult decît neliniștitoare", menționînd — principalul motiv de 
alertă — că nu toți cei descoperiți „pozitivi" la Seul, vinovați 
deci do utilizarea unor substanțe „ajutătoare", au fost desca- 
lliic ați, așa cum s-a procedat cu sprinterul canadian Ben 
Johnson i Fără să precizeze nume, dr. Sei a vorbit despre 
„circa 20 de probe confirmate ca pozitive" (față de numai 
1<» sportivi sancționați pentru doping) nesfilndu-se să adauge 
că. punîrdu-l pe el în inferioritate. Comisia medicală a C.LO. 
a notări: (prin votul membrilor ei) ca „Identitatea unora 
dintre culpabili să fie ținută secret", de unde și concluzia 
— adevărat cap de acuzare — că „atitudinea n-a fost tot
deauna corectă, unii sportivi fiind protejați" ? I

Sigur că o asemenea luare de poziție cu atît mai revela
toare (în ciuda unor reticențe) cu cît aparține unei compe
tente în materie, cu atribuții șl responsabilități importante, 
n-a putut trece neobservată. Surprinzător însă, deși foarte 
ferm pe durata J.O.. președintele Comisiei medicale a C.I.O., 
Alexander de Merode, n-a reacționat în nici un fel, sarcina 
răspunsului revenind unuia dintre membrii organismului amin
tit. doctorului Ame Lundqvist, nimeni altul decit șeful Comi
siei medicale a Federației Internaționale de Atletism (I.A.A.F.), 
sub egida căreia a inițiat nu demult o reuniune europeană 
antidoping la Falun, în Suedia. „Ar fi constituit o eroare, a 
replicat dr. Lundqvist, să fi tratat cazurile la care s-a referit 
colegul meu ca rezultate pozitive. Analiza antidoping nu-i o 
chestiune simplă, ci un proces analitic, care presupune o deo
sebită pricepere" etc., etc. Altfel ziș. lnslstind asupra dificul
tăților legate de misiunea Comisiei medicale („Uneori e greu 
ae stabilit dacă baremul admis a fost încălcat șl cît"),
dr. Lundqvist mai degrabă a „scăldat-o", ocolind, nu fără 
diplomație reproșurile conținute de interviul din „N.Y.T.", n
păstrtnd în continuare tăcerea asupra sportivilor care, ca și 1
Johnson, de pildă, s-au făcut vinovați de recurgerea la întă- |
ritoare prohibite. j

„Un răspuns evaziv", au caracterizat comentatorii inter- • 
venția dr. Lundqvist, arăttndu-se nesatlsfăcuți și cerînd, unii 3 
voalat, alții fățiș, explicarea criteriilor după care, la Seul, j 
v.nelc teste au fost socotite... mai pozitive decît altele ! Dis- j 
cuțln e în toi.

■ R
Ovidiu IOANIȚOAIA

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

vest-ger- 
(51:48), 
Natașa 

și Elena 
mascu- 

dat

Au luat sfirșit, la Melbourne, 
„Internaționalele11 de tenis ale 
Australiei, titlurile în probele 
de simplu revenind favoriților: 
lui Steffi Graf și, respectiv, 
lui Ivan Lendl. în finale, 
Graf — Sukova 6—4, 6—4 șl 
Lendl — Mecir 6—2, 5—2, 6 -2. 
In semifinalele masculine. 
Lendl a dispus de Muster 
(Austria), cu 6—2, 6—4, 5—7, 
7—5, iar Mecir l-a eliminat pe 
Gunnarsson (Suedia) cu 
6—2, 6—2.

La dublu masculin, a 
gat perechea americană 
Pugh—Rick Leach, 6—4, 6—4, 
6—4 eu Darren Cahill—Mark 
Kratzmann (ambii Australia), 
iar victoria ]a dublu mixt a 
surîs cuplului Jim Pugh—Jana 
Novotna. 6—3. 6—4 cu Sher
wood Stewart — Zina Garrison.

7—5.

BASCHET • Rezultate con
semnate în turneul final femi
nin al Cupei Campionilor Euro
peni : Primigl Vicenza — Vy- 
soke Praga 65—59 (38—21), Lev- 
ski Spartak Sofia — Dinamo 
Novosibirsk 73—85 (41—37). B.C. 
Mirande (Franța) — Jedinstvo 
Aida Tuz.la 68—80 (33—37). După 
6 etape, conduc în clasament, cu 
cîte 11 puncte, Primigi șl Je
dinstvo. urmate de Dinamo, cu 
10 puncte. *

CICLISM • Etapa a 9-a a Tu
rului „Tachira", care are loc în 
Venezuela, a fost adjudecată de 
un rutier al țării gazdă, Luis 
Barroso, cronometrat pe 121 km 
în 3hl:ll. în clasamentul ge
neral individual lider se men
ține columbianul Luis Moreno, 
urmat la 33 s de venezueleanul 
VHlamizar șl la 59 s de sovieticul Eklmov.

POLO PE APA • Turneu in
ternațional Ia Hanovra (R. F. 
Germania) : ț.s.K.a. Moscova 
— Tungsram Budapesta 12—7, Spandau 01 — waspo Hanovra 14—8.

șah • La Seattle (Statele 
Unite), a început meciul dintre 
Anatoli Karpov (Uniunea Sovie
tică' șl Johan HJartarsson (Is
landa). contînd pentru sferturile 
de finală ale turneului candida- 
ților la titlul mondial. Prima 
partidă s-a terminat remiză. • 
In runda a 3-a a turneului in

ternațional feminin de la Tal
lin, Prudnikova a cîștigat la 
Paasikangas, Iar întîlnlrile Io- 
nescu — Ianiste, Basagicl — Ganț 
șl Zolmanova — Neikova s-au 
încheiat remiză. Prudnikova 
conduce cu 3 p, Iar Viorica Io- 
nescu ocupă locul al 3-lea, cu 
1,5 p și o partidă întreruptă.

TENIS • Cunoscuta jucătoare 
americană Chris Evert și-a a- 
nunțat retragerea pentru anul 
în curs, urmînd să se dedice ca
rierei de comentatoare de tele
viziune. In vîrstă de 34 de ani, 
Evert a cîștigat pînă acum 
18 turnee majore, fiind situată, 
la începutul Iul 1989, pe locul 
4 în clasamentul W.T.A.

TENIS DE MASA • Localita
tea olandeză Gorseel a găzduit 
meciul dintre echipele Olandei 
șl Cehoslovaciei, contînd pentru 
„Cupa Ligii Europene". Oaspeții 
au obținut victoria eu scorul de 
4—2.

VOLEI • La Moscova, In med 
masculin pentru grupele semifi
nale ale C.C.E., T-S.K.A. Mosco
va a dispus cu 3—0 (3. 5. 6) de 
T.S.K.A. Sofia. • In cadrul tur
neului Internațional de la Ber
lin formația olandeză Dinamo 
Apeldoorn a întrecut cu 8—1 
(—4. 11, 8, 10) pe Slavia Bra
tislava. Iar T.S.C. Berlin a ctști- 
gat eu 2—0 (10, 0, 9) în fața 
selecționatei de Junioare a R. D. 
Germane.

CURSA DOI

de
Andersen 

component

Tur de orizont în campionatele naționale

BELGIA
Ediția 1988—89 a campionatului 

belgian, propune duelul Mali
nes-Anderlecht, întrucit o altă 
pretendentă tradițională la titlu. F. C. Bruges, resimte din plin 
uzura jucătorilor el reprezenta
tivi : Ceulemans, Mamadou Tew,

CLASAMENTUL

1. FC MALINES 19 14 4 1 36-12 32
2. Anderlecht 19 14 3 2 48-17 31
3. FC LiSge 19 10 7 2 40-15 27
4. FC Bruges 19 11 4 4 40-19 26
5. FC Anvers 19 9 7 3 37-24 25
6. St. Trond 19 9 4 6 23-24 22
7. Courtral 19 7 6 6 32-28 20
8. Standard 19 7 6 6 28-26 20
9. Waregem 19 8 3 8 30-29 19

10. Lokeren 19 5 6 8 24-27 16
11. Charleroi 19 4 8 7 18-30 16
12. RC Malines 19 5 5 9 24-32 13
13. Beerschot 19 4 6 9 20-29 14
14. Beveren 19 4 5 10 20-32 13
15. Molenbeek 19 5 3 11 17-33 13
16, Llerse 19 4 3 10 13-31 13
17. Cercle 19 3 4 12 18-33 10
18. RA Gent 19 2 6 11 10-39 10

Querter. De fapt, 
este una

Brylle, Beyens, . 
schimbul de generați) 
dintre trăsăturile campionatului, 
majoritatea echipelor de elită 
asigurlndu-șl Jucători etichetați 
ca speranțe : Wilmots (20 de 
ani) și Metmann (22 de ani) la 
Malines, Nilis (21) ' "
(20) la Anderlecht, 
Bruges îi are pe 
și pe Deeerf (20).
august a fost marcat de ..focul 
de artificii" numit St. Trond, 
trei victorii consecutive, co-lider

și Musonda 
chiar și F.C. 

Bettagno (20) 
Startul din

Henrik
un 
bază al lui An

derlecht

etapa a șa-cu Anderlecht, Din
sea pe primul loc a trecut Ma
lines (3—1 la Charleroi, iar An
derlecht 0—2 la Courtral). De 
atunci echipa flamandă nu a 
mai cedat șefia, deși avansul 
ei nu a fost niciodată decisiv, 
dovadă că la întreruperea cam
pionatului (după etapa a 19-a, 
a doua din retur) băieții lui de 
Mos n-au decit un punct avans. 
Dar nu trebuie să uităm ascen
dentul moral al Iul Ohana et comp., care au eliminat pe An
derlecht din Cupa Cupelor : 1—0 
(acasă) șl 2—0 (deplasare). A- 
vînd în continuare axul de bază în Preud’homme, Rutyes, Clijs
ters, E. Koeman șl Emmers, Ma
lines poate conta și pe atacan
tul Bosman transferat de la 
AJax. La rîndul ei Anderlecht 
stă la pîndă încrezătoare în for
ța de penetrație a lui Krncevid 
(golgeterul campionatului, cu 10 
goluri) și în talentul lui Nilis 
și al islandezului Gudjohnsen (din nou nr. 1 în țară sa). Punc-

tul forte al echipei este mij
locul terenului unde figurează 
Andersen (unicul danez rămas 
în echipă), Vervoort șl iugoslavul 
Jankovlci, transferat de la Real 
Madrid. Pe locul 3, găsim pe 
F.C. Liege cu o ascensiune ne
așteptată. ' " 
cea de a 
lui Liăge 
Standard) 
meni de mare experiență 
nulți cu travaliul dur. Singurii 
jucători mai cunoscuți sînt : 
iugoslavii Stojicl și Maibașa, 
vest-germanul Lipka șl interna
ționalul belgian Veyt. Revelația 
anului trecut, Anvers, nu a 
mai putut ține pasul, slăbită 
fiind de transferările de Jucă
tor! la alte cluburi : Severeyens 
la Pisa, Plovie la F.C. Bruges 
și Poortvlict la Cannes.Așadar, ’ " 
belgiană ne 
întrebarea : 
lecht ?

Fără nume sonore, 
2-a formație a orașu- 
(mal cunoscută fiind 
se bazează pe oa- 

obiș-

primăvara fotbalistică 
va da răsounsol la 

Malines sau Ander-
Traian MURZEA

• Campionatul Italiei • Rezultat»» din preliminariile C.M, * Inter și Bayern —

amendate de U.E.F.A. • Finala Cupei Cupelor 1989 la Lausanne

• Nu Superligii europene propuse de Real Madrid I

IN ETAPA a 15-a 
a campionatului ita
lian de fotbal, echi
pa Sampcloria Geno
va a terminat la e- 
galitate, 1—1, în de
plasare, cu formația 
Verona. Alte rezulta
te : Atalanta — In- 
ternazionale 1—1, Ce
sena — Lecce 3—2, 
Florentina — A. S. 
Roma 2—2, Lazio — 
Juventus 0—0, A. C. 
Milan — Pisa 0—0, 
Napoli — Ascoli 4—1 
(Maradona 2), Pes
cara — Bologna 3—1, 
Torino — Como 2—1.

în clasament con
duce Internazionale 
— 26 p. urmată de 
Napoli — 23 p,
Sampdoria șl Atalan
ta -c cu cîte 20 p.

REZULTATE din 
preliminariile C.M., 
zona asiatică : Ku

weit — Pakistan 2—0 
(1—0), Irak — Oman 
3—0 (1—0), Iordania 
— Qatar 1—1 (0—0).

U.E.F.A. a sancțio
nat, prin Comisia de 
disciplină, clubul In
ternazionale Milano 
pentru incidentele pe
trecute pe stadionul 
„San Siro“ la meciul 
cu Bayem Munchen 
din Cupa U.E.F.A. O 
amendă, dar mai pu
țin gravă, a primit și 
Bayern, datorită com
portării incorecte a 
suporterilor săi la a- 
ceeași partidă.

FINALA turneului 
internațional al ve
teranilor. competiție 
găzduită de Brazilia, 
se. va disputa Intre 
formațiile Uruguayu- 
lui șl Braziliei. Ulti
mele rezultate preli
minare : Uruguay — 
Anglia 2—1 (0—1),

Argentina — Italia 
1—0 (1—0).

SPORTING Cristal 
este noua campioană 
a Perului, ea adjude- 
cîndu-și, cu 2—1 
(după prelungiri), fi
nala jucată in com
pania echipei Uni- 
versitario de Depor- 
tos.

ORAȘUL elvețian 
Lausanne a fost de
semnat oficial de că
tre U.E.F.A. ca gaz
dă a finalei de anul 
acesta a Cupei Cu
pelor.

MECIURI amicale : 
Internazionale Mila
no — Bohemians 
Praga 1—1, Costa Ri
ca — S.V. Hamburg 
1—1, Auxerre — 
Bayern Munchen 0—1. 
în această ultimă in- 
tilnire, unicul go! a 
fost marcat de Weg- 
mann, în minutul 16.

NOUL secretar al 
U.E.F.A.. vest-germa
nul Gerd Aigner, a 
declarat că forul fot
balistic continental nu 
e de acord cu orga
nizarea unei Super- 
ligl europene, care 
ar constitui un pas 
înapoi pentru fotbal. 
Totodată, el a ma
nifestat rezerve și 
fată de propunerea 
înaintată de Real 
Madrid ca, pe viitor. 
Cupa Campionilor Eu
ropeni să se dispute 
pe sistemul a 8 gru
pe cu cite 4 formații 
fiecare. în vîrstă de 
45 de ani, Algner ac
tivează la U.E.F.A, 
din 1969. ocupînd a- 
cum postul deținut 
pină la 1 Ianuarie 
1989 de elvețianul 
Hans Bangerter, re
tras pe motiv de 
vîrstă.
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