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BOGATĂ ACTIVITATE ÎN SPORTURILE DE IARNĂ
nCUPA CARPATI“

(prin telefon), 
pentru sporturi

LA BIATLON biatlonist de perspectivă, 
locul trei au urcat juniorii 
R.D. Germană.

Pe 
din

Campionatele de baschet

METALUL Rm. VÎLCEA A ÎNVINS 

LA SCOR PE VOINȚA BUCUREȘTI
In etapele a XIII-a a Campionatului National feminin și a 

XVI-a a celui masculin de baschet au fost înregistrate următoa- rele rezultate :
FEMININ

PREDEAL, 5 
La complexul . 
de iarnă de pe Valea Rîșnoavei 
s-a consumat încă un act al 
calendarului internațional al 
schiului nostru: „Cupa Carpați" 
la biatlon. La întreceri au par
ticipat și o selecționată din 
Polonia șl o alta din R.D. 
Germană, din păcate insă nu 
de valoare ridicată, marea ma
joritate a oaspeților fiind ju
niori. Vremea a fost. în gene
ral, favorabilă, în ciuda unui 
ger pișcător, de —13 grade di
mineața, care a determinat du
minică amînarea cu o jumătate 
de oră a startului la ștafetă.

Sîmbătă s-a desfășurat proba 
de 20 km cu patru trageri, 
dominată 
echipe a 
torul — 
arătat a 
formerul 
zon. El si-a construit succesul 
atît pe o tragere bună, cu o 
singură țintă greșită — la pri
ma intrare în poligon, care i-a 
adus un minut de penalizare 
—. cit si alergării susținute 
de-a lungul întregului traseu. 
Principalul său adversar a fost 
Sorin Popa. Acesta s-a și cla
sat pe locul secund, pierzînd 
minute din cauza unei pre
cizii mai slabe în poligon — 
la poziția culcat ! Tn lupta 
pentru locul al treilea al po
diumului s-au aflat sase spor
tivi, clasați în final de-a lun
gul unui singur minut, 
tigat această 
polonezul 
avut • oea mai 
imediat 
Șerban, 
(22 ani) 
dar care . ..............
tat trei tinte la... culcat și alte 
trei la poziția picioare.

Așa stirid lucrurile în ștafe
ta de duminică nu s-a pus nici

un moment problema învingă
torului. Echipa România I / a 
dominat de la 
cursa 
semn 
rența la care Radulescu. Les- 
tyen, Șerban și Popa ii vor 
învinge pe colegii din forma
ția România II (Vasile, Mazî- 
lu, Țcposu, Diaconescu). Din 
cele două echipe s-au remar
cat, în special, Lestyen și Dia
conescu. primul evoluînd în 
nota din ajun, al doilea prin- 
tr-o tragere exactă și rapidă. 
care-1 afirmă și pe el ca un

. _ . cap la cap
de 4X7,5 km, unicul 
de întrebare fiind dife-

FINALEI E DAMEI EA

20TEHNICE :
1. lmre Les-

I) lhOO.34, (un 
penalizare), 2. Sorin

REZULTATE 
km .individual: 
tyen (România 
minut penalizare), 2. 
Popa (România) lh02,23 (3). 3. 
Darius Koszlowski (Polonia) 
lh03,18 (2). 4. Nicolae Șerban
(România) lh03,38 (6). 5. Daniel 
Mazilu (România) lh03.45 (3), 6. 
Mihai Radulescu (România). 
lh03,54 (4);
1. România 
penalizare), 
lh31,34 
lh33,48.

Radulescu 
ștafeta 4X7,5 km: 
I lh29,12 (o tură
2. România II

3. R.D. Germană(3) .
(4) .

SCHI FOND JUNIORI
de componentii primei 
tării noastre. învingă- 
Ihire Lcst.vcn — s-a 
fi în continuare per- 
nr. 1 al acestui se-

D/1CMDA avansului

A ciș- 
dispută 
care a 

tragere, 
Nicolae 

talent 
nostru.

ultimă 
Koszlowski, 

bună înaintea lui 
un alt tinăr 
al biatlonului 
de această dată a ra-

PREDEAL. 5 (plin 
telefon). Ultimele 
probe din cadrul 
finalelor Daciadei 
la schi fond juniori 
— disputate sîm
bătă pe Valea Rîș-

noavei, după întrecerile din 
„Cupa Carpați" la biatlon — 
au fost mult mai interesante 
decît întrecerile . individuale 
cîștigate, în general, detașat do 
către favoriti. Este vorba de 
întrecerile de ștafetă.

La juniori I lupta s-a dat, 
normal, între sportivii de la 
Dinamo și A.S.Â.. ambele din 
Brașov. Primele două schimburi 
au aparținut alergătorilor de la 
AS. A.. dar ei au fost secundați 

de aproape de dinamoviștii, care 
au și preluat din schimbul trei 
conducerea la o diferență mică. 
Așa că responsabilitatea victo
riei a căzut, mai cu scamă, 

. asupra ultimului schimb, pen
tru Dinamo alergind Radu Ră- 
șanu, iar pentru A.SA. Marin 
Turja. Primul a primit ștafeta 
cu un avantaj de doar cîțiva 
metri și. făeînd o cursă exce
lentă, a mai adăugat cîteva

initial, adu- 
20 de sc- 

sosire și, 
echipei 

bună au 
reprezentanții C.S.Ș. 

trei în 
al ștafete-

secunde 
cind diferența la 
cunde pe linia de 
bineînțeles. victoria 
sale. O comportare 
avut-o
Gheorgheni — locul 
clasamentul „open" . . 
lor. dar prima treaptă a po
diumului la juniori II. în fine, 
să notăm că aceeași secție a 
ocupat primul loc si la ju
niori III. semn că pe aceste 
meleaguri scîiiul fond, la cel 
mai tinăr nivel, se află la el 
acasă.

întrecerea juniorilor I a fost 
la fel de palpitantă, 
primelor trei 
bilită tot în 
atunci cînd

ordinea 
locuri fiind sta* 
ultimul schimb, 
Ileana Hangan,
Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
— POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI 
62—69 (30—21, 59—59). Cele două 
echipe au onorat tradiția par
tidelor directe, aprig disputate, 
ele oferind — sîmbătă, in sala 
Rapid — o întrecere deseori 
spectaculoasă, cu captivante 
răsturnări de sțor, elemente care 
au mai atenuat din 
impresia nefavora
bilă produsă de ni
velul tehnic nesa
tisfăcător (pasele 
greșite și ratările 
au abundat în re
priza întii la Po
litehnica, iar în a 
doua la Rapid). Fe
roviarele au domi
nat în primele 20 
de minute, în 
cursul cărora Ani- 
șoara Biduianu și 
Melania Marina au 
dominat lupta sub 
panouri, iar Adina 
Cristcscu a forțat 
pătrunderile, izbu
tind să obțină 11 
aruncări libere (din 
care a fructificat 
însă doar 6). Re
plica formației stu
dențești era pali
dă, astfel că Rapid 
a reușit să aibă, la 
un moment dat, un 
avantaj de 13 punc
te. După pauză, re
viriment total la 
Politehnica. Cu o 
apărare în zonă 
foarte mobilă și a- 
gresivă, cu Denisa 
Făgărășanu cea mai 
bună de pe teren 
(și în atac și în 
apărare, dar mai 
ales prin faptul că 
formației sale un ritm de ioc 
foarte vioi) și cu Cecilia Laszlo 
activă și eficientă (așa cum ar 
fi de dorit să evolueze întot
deauna), echipa pregătită de 
prof. Gr. Costcscu a recuperat

handicapul și a luat conducerea. 
Sportivele de la Rapid au fost 
surprinse la început, apoi nu 
s-au descurcat în fața „zonei" 
și de abia în ultimele minute 
au revenit și au egalat, dato
rită șî indulgenței arbitrilor O. 
Vestinian și M. Petrescu față 
de pressingul aplicat nu întot
deauna regulamentar. în pre
lungiri, acțiunile mai organizate 
și mai eficiente ale echipei Po-

Aruncă la cos Gh. Ghiță. Fază din meciul 
Rapid — Balanța

a impus
Foto : P. NICOLAE 

litehnica au adus acesteia un 
succes pe .deplin meritat, la

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare în pag 2-3)

Divizia A de volei RELONUL săvinești
VICTORIE IN FAȚA LIDERULUI!

în timp ce performerii schiului sau ai biatlonului iși dispută 
intiietmtea in competiții din cadrul „Daciadei" sau internaționale, 
copiii, la rîndul lor, se bucură de abundenta zăpezii din zonele 
montane inceneînd... viteza săniuțelor, așa cum o demonstrează 
și această imagine surprinsă prompt de ..ochiul" aparatului de 

fotografiat.

FEMININ

RAPID BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANȚA 3—0 (8, 2, 
2). Debutul de partidă anun
ța o dispută mai echilibrată, 
nu atît datorită evoluției 
constăntencelor. cît oscilațiilor 
din prestația bucureștencclor. 
Alternanța serviciilor bune cu 
cele fie prea scurte, fie prea 
lungi a făcut ca în cîteva rîn- 
duri, la începutul setului în- 
tîi, oaspetele să se afle în a- 
vantaj (4—3, 6—4, 7—6). De la 
punctul egalizator la 7, însă, 
echipa-gazdă a fost din ce în 
ce mai precisă în execuții, 
serviciile puternice și cu efect 
ale Danielei Bumbăcilă în- 
grdunînd preluarea în terenul 
advers, iar pasele de ...maestrâ 
ale foarte tinerei coordonatoa
re Daniela Gîlcă ducînd spre 
combinații finalizate. prompt 
de coechipierele din sextet.

în etapa a XVI-a din cadrul campionatelor de volei s-a în
registrat o mare surpriză în întrecerea masculină: liderul, Dina
mo, a pierdut în cinci seturi, la Piatra-Neamț. Dc refinut și vic
toria în deplasare a Universității Craiova la Pitești (după un 
meci „lung") și a dinamovistelor (succes net) la Galați. în rest, 
rezultate in limitele normalului.

Din setul următor, Farul a 
apărut ca o formație dezarti
culată, incapabilă să se apere 
și. cu atît mai puțin, să con
struiască, permițînd giuleșten- 
celor să joace degajat și spec
taculos, să puncteze în serie, 
din ambele linii. Rapidistele — 
cu echipa : Daniela Bumbăcilă. 
Luminița Pintea (Aurelia Dră- 
ghici). Daniela Gîlca, Marga
reta Crișan (Tanța Codrea),

DACIA PITEȘTI — FLACĂ
RA ROSIE BUCUREȘTI 3—2 
(9, 13, —9, —4. 10). 'Meci de 
mare luptă, care a ...curs în 
primele două seturi în favoa
rea piteștencelor. Partenerele 
de întrecere au avut, însă, o re
plică în crescendo, următoarele 
două seturi revenindu-le, de
loc surprinzător, chiar dacă pe 
fondul unei scăderi din jocul 
localnicelor. Setul decisiv le-a

In întrecerile de sală ale atleților

5 RECORDURI NAȚIONALE ÎN PRIMELE REUNIUNI
BACAU, 5 (prin telefon). 

Principalul act al stagiunii 
competiționale interne a atle
tismului de sală, finalele Cam
pionatelor Naționale de seniori 
și tineret, a fost admirabil 
găzduit de sala din Bacău.

La modul general, trebuie să 
arătăm, de la început, că pînă 
duminică la prînz au fost rea
lizate 3 recorduri naționale de 
seniori și alte două de juniori 
I. în plus, nu puține probe au 
avut o desfășurare foarte spec
taculoasă, urmărite cu mult 
interes de un numeros public 
care a umplut pînă la refuz 
tribunele sălii. Adăugind la 
toate acestea șl mareTe număr 
de parțicipanți, putem aprecia 
ca o reușită ediția din acest 
an a tradiționalei competiții 
din atletismul de sală. Noile 
recorduri au fost stabilite, la 
seniori, de Victoria Oprea 
(Steaua, antrenor Ion Păiș) —

12:51,59 la 2 km marș, ștafeta 
feminină 4X200 m — Rapid 
(Dumilrașcu, Lazăr, Pogăceanu, 
Oanță, antrenor Mihai Zaharia) 
1:40,77, și Dorel Firică (C.A.M 
Automecanica Reșița, antrenor 
Iosif Măzăran) 20:09,66 la 5 km 
marș, iar la juniori I de Aura 
Crăcea (Farul C-ța, antrenor 
Constantin Mihail) 55,79 la 
400 m si Daniela Antipov (Du
nărea Galați, antrenor Gbcorghe 
Plesnilă) 4:20,50 la 1500 m.

Deși la atletism nu se dau — 
ca la șah — premii de frumu
sețe, dacă ar fi existat un ast
fel de trofeu acesta s-ar fi cu
venit săriturii în lungime fe
ntei, în ansamblu proba cea mai 
valoroasă a concursului, cu 8 
săritoare peste 6 m. A cîștlgat 
Marieta Ilcu (Metalul Hune
doara) cu 6,82 m, același re
zultat fiind înregistrat însă șl 
de Valislonescu (Rapid), atleta 
din Hunedoara cîștigind datorită

celui de-al doilea rezultat,' mal 
bun (6,81 m, față de 6,79 m al 
bucureștencei). Pe locurile ur
mătoare, Mirela Dulgheru (Pra
hova (C.S.Ș. Ploiești) 6,76 m, 
Liliana Năstase (C.S.U. Galați) 
6,58 m și Anișoara Ghebuță (Di
namo) 6,24 m. Un rezultat bun 
a obținut, de asemenea, craio- 
veanul Sorin Matei (C.S.M.U.)
— 2.30 m la înălțime. El i-a 
precedat pe steliștii Eugen Po
pescu șl Constantin Militaru. 
ambii cu 2,18 m.

Rezultate tehnice : FEMININ
— 3 km marș : Victoria Oprea 
(Steaua) 12:51,59, Mioara Papuc 
(Unirea C.S.S. Focsani) — camp, 
tin. 13:46,75, Mihaeia Dăogăroiu 
(C.S.M. Unirea A..Iulia) 14:21,98; 
400 m : lolanda Oanță (Rapid 
Buc.) 53,69, Aura Crăcea (Fa-

Romeo VILARA

„Diagonală" puternică a Margaretei Crișan (Rapid) si, venit tîrziu 
la fileu, blocajul constănțean va fi încă o dată depășit

Foto: N. PROFIR

(Continuare In oao. a *-a)

Daniela Buhlea, Niculina Bu
jor — s-a impus, așadar, în- 
tr-o manieră care confirmă și
rul victoriilor lor din ultimul 
timp. De la Farul, doar în
cercările Gulnizei Lică au pă
rut, la un moment dat, cît de 
cit mai aproape de cerințele 
primei divizii, celelalte jucă
toare „căzînd" în bloc (indi
ferent de schimbările operate 
de antrenorul L. Cristescu) la 
nivelul altui eșalon. Au arbi
trat N. Dobre și M. Stamate.

George ROTARU

arătat, totuși, pe voleibalistele 
de la Dacia mai proaspete și 
exacte în multe dintre faze, 
ceea ce, firește, a și contat pe 
tabela de marcaj, aceasta in- 
dicînd în final victoria gazde
lor, din rîndul cărora s-au re
marcat : Mariana Miron. .Anca 
Gheorglie șl Mihaeia Marian. 
Din echipa bucureșțeană, tot 
trei evidențiate, acestea con
tribuind la frumosul și aplau
datul spectacol sportiv oferit

(Continuare in pag 2-3)



BOGATĂ ACTIVITATE ÎN SPORTURILE DE IARNĂ
CUPA DINAMO BRAȘOV" IA SCHI ALPIN»>

Proba do slalom special re
zervată fetelor a încheiat edi
ția din acest an a «Cupei Di
namo Brașov". Această ulti
mă cursă a avut loc pe același 
traseu ca și pentru băieți, nu
mai că de data aceasta cele 44 
de porți ale fiecărei manșe au 
fost montate de antrenorii N. 
Barbu și P. Ivănescu. Concur
sul s-a disputat pe un timp 
excelent și o zăpadă Înghețată, 
care a „jucat feste" unora din
tre competitoare. Prima care a 
plătit tribut acestui tapt a fost 
favorita principală a întrecerii, 
dinamovista Delia Parate, ca
re, CU 4 porti înaintea liniei 
de sosire, a derapat pe o „pla
că" de gheată și a... ieșit din 
cursă, „Isprava" brașovencei a

fost repetată și de Iudith G6- 
rog (altă favorită). De situația 
creată au profitat alte două 
sportive dinamoviste — sosite 
printre fruntașe și în cursele 
precedente — Ibolya Magdo și 
Elena Mureșan, ocupantele în 
această ordine a primelor do
uă locuri ale clasamentului ge
neral.

REZULTATE, slalom spe
cial, fete : 1. tbolya Magdo 
(Dinamo Brașov) 1:36,98, 2, E- 
lena Mureșan (Dinamo Bra
șov) 1:38,21, 3. Kinga Flies-
man (Brașovia) 1:41,31, 4. A- 
namaria Toma (C.S.Ș. — Ar
mata Predeal) 1:42,19, 5. Liana 
Grosu (C.S.Ș, Petroșani) 1:45,31, 
6. Cornelia Marcu (C.S.Ș. —
Armata Predeal) 1:53,07.

Carol GRUIA-coresp.

SCHI FOND
(Urmări din pag. D

Popas la echipe din primul eșalon al hai

ȘAHUL ÎN
• In sala I.T.B. a avut loc 

deschiderea cursurilor de iniție
re în șah pentru copii, prilej cu 
care campionul național Mihail 
Marin, împreună cu maeștrii Em. 
Reicher, Daniel Savin șl Romeo 
MIlu au susținut un simultan la 
SO de mese. Printre partlcipanții 
care au obținut remiză s-au nu
mărat și copiii Costel Burnoiu șl 
Augustin Goșoniu, ambii în 
vîrstă de 7 ani. Noi înscrieri 
pentru aceste cursuri se pot face

CAPITALĂ
zilnic la sală (str. Lipscani 21, 
tel. 13.76.35).
• A.S. Locomotiva organizea

ză de azi pînă în 18 februarie 
concursul de șah dotat cu „Cu
pa 16 Februarie". întrecerile 
sînt deschise tuturor categoriilor 
de jucători și jucătoare, iar șe
dința tehnică de inaugurare va 
avea loc la 6 februarie, ora 16.30, 
la sala Locomotiva, din Bd. Gă
rii de Nord.

N. ARICIU — coresp.

alergînd pentru A.S.A., a reușit 
s-o întreacă pe Adina Landa, 
de la C.S.Ș. Vatra Dornei. Pri
mind ștafeta cu o întârziere de 
15 secunde de la Daniela Gîr- 
bacea, Hangan a alergat foar
te bine, a refăcut diferența și 
a trecut linia de sosire cu un 
avans de 8 secunde. Trebuie 
însă menționat și aportul. în 
schimbul II al învingătoarelor, 
al excelentei Mihaela Cîrstoi. 
REZULTATE, ștafete : juniori 
I; 1. Dinamo Brașov (S. Sto- 
ia,n, M. Rășanu, B. Antal, R. 
Rășanu) 2h03.57, 2.A.S.A, Bra
șov 2h04,17, 3. C.S.Ș. Gheor- 
gheni 2hl2,27; juniori II: 1.
C.S.Ș. Gheorgheni 2hl2,27, 2. 
C.Ș.Ș. Botoșani 2hl9,27; juniori 
III: 1. C.S.Ș. Gheorgheni
lh34,44. 2. C.S.Ș. Miercurea Ciuc 
lh36,21, 3. Caraimanul Bușteni 
2h01,45. junioare I: 1. A.S.A. 
Brașov (Daniela Piștea, Mihaela 
Cîrstoi, Daniela Gîrbacea, Ilea
na Hangan) ih09,08, 2. C.S.Ș.
Vatra Dornei lh09,26. 3. Trac
torul Brașov lhl0,14; junioare 
II: 1. C.S.Ș. Vatra Dornei 
lh09,26, 2. Steagul Roșu Bra
șov lhll,40, 3. C.S.Ș. Bistrița 
lhl5,02; junioare III: 1. C.S.Ș. 
Voința Miercurea Ciuc lh20,31, 
2. C.S. Bușteni lh21,29, 3.
C.S.Ș. Bistrița 11122,16.

DINAMO BUCUREȘTI-
Abia stinsă bucuria după 

succesul calificării în sferturi
le „Cupei Cupelor", în urma 
victoriei de prestigiu realizată 
Ln fața deținătoarei trofeului 
continental, Ț.S.K.A. Moscova, 
și pentru handbaliștis de la Di
namo București a și început O 
nouă etapă a pregătirilor, a- 
vînd în vedere nu numai parti
dele deosebit de dificile cu 
Empor Rostock, dar și meciu
rile din campionatul național, 
ln toate elevii antrenorilor 
Ghiță Licu și Valentin Sa- 
mungi avînd de apărat o „car
te de vizită" pe care scrie: va
loare, dorință de autodepăține, 
forță de joc. De altfel acesta 
este și motivul pentru care 
o bună parte dm componenții 
lotului dinamovist se află prin
tre jucătorii cu o bună „cotă" 
în cadul lotului național, în fa
ța căruia stă puternicul exa
men al apropiatelor „mondia
le",

Așadar, exoeptindu-i pe Bu- 
ligan, Durau, Mocanii, 11. Licu, 
Zaharia, Roșea și antrenorul 
Ghiță Licu, cu toții pregătin- 
du-se intens pentru o compor
tare superioară la meciurile 
din Franța ale echipei repre
zentative, ceilalți s-au aflat in
tr-un stagiu de refacere Ia 
Tușnad, unde, după cum ne 
spunea antrenorul Valentin 
Siamungi, n-au stat degeaba ; 
tratamentele s-au împletit cu

RITM SUSȚINUT PENTRU... „CU
diverse antrenamente în aer 
liber, pentru realizarea unei 
cât mai bune condiții fizice, ca
re să le ofere oxigenul necesar 
„suflului" partidelor de inten
sitatea celor care se anunță a 
fi la Buzău sau Rostock.

Reveniți în Capitală, dina- 
moviștii au intensificat ritmul 
antrenamentelor, fiecare cu do
rința de a-și dcsăvîrși tehnica, 
de a realiza o cit mai funda
mentată pregătire tactică, pen
tru că Bedivan, Antonescu, Do- 
gărescu, Jianu, Cocuz, Ștefan, 
sau Ionescu sinț, la rîndul lor, 
oonștienți că trebuie să atingă 
parametri cit mai ridicați. Ce
lor consacrați li s-au alăturat, 
de curînd încă doi jucători de 
perspectivă. Este vorba de Rudi 
Prisăcaru și Crișan Rcmus, de 
la care se așteaptă cît mai cu- 
rînd o confirmare a calităților 
care i-au determinat pe antre
nori să-i includă în valorosul 
lot dinamovist.

Desigur, însă, pregătirile nu 
vor continua numai pe... us
cat, ci și prin cîteva turnee a- 
mieale, menite să contribuie la 
omogenizare, la menținerea in

ritm a tuti 
tre acestea 
tidele de 1 
Baia Mare 
se va eoni 
din primul 
secund. fie 
năzuințele 
ce ca în J 
se afle L, 
rite de jc 
pune cît i 
Și, cu cît 
rațiile" de 
mai bine, 
poate repr 
vederea n 
cît mai bv

Iată, dei 
care pleac 
handbalist i 
ții încreză 
măvară le 
oese, pe n 
și, desigur 
celor care 
pentru car 
turile" cu] 
șase echir 
zintă. des; 
mîndrie.

Ema

EXEMPLUL ELEVILOR

DIVIZIA A
(Urmare din vag 1)

de ambele formații: Daniela 
Țaga, Viorica Mazilescu și 
Cristina Mureșan. Arbitri: C. 
Antonovici și D. Dobrescu. 
(I. FEȚEANU, coresp.).

CHIMIA RM. V1LCEA — 
MARATEX BAIA MARE 3—0 
(3, 13, 4). Lipsită de virtuți 
spectaculare, marcată (mai ales) 
de inconstanța în joc a vîl- 
cencelor, partida a revenit, 
întrutotul previzibil, echipei 
locale. în aceste 'condiții, 
puține remarcărî : Lucreția 
Mirea și Camelia Iliescu de 
la Chimia, Maria Crișan de la 
Maratex. Arbitri : S. Lungu și 
V. Chioreanu. (D. ROȘIANU, 
coresp.).

C.S.U. RAPID GALAȚI — 
DINAMO BUCUREȘTI 0—3 
(1, 3, 2). Dinamovistele, cu
un sextet neschimbat (Doi
na Dimofte, Irina Veli- 
cn, Daniela Coșoveanu, Cris
tina Holban, Alina Pralea, 
Cristina Pîrv), au cîștigat,. de 
altfel, în numai 40 de minute 
de joc. Au arbitrat : C. Ma- 
nlțiu și E. Mendel. (T. SI- 
RIOPOL, coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA — C.S.M. OȚELUL 
TÎRGOVIȘTE 3—0 (9, 7, 4).
S-au remarcat : Cristîna
BuzilS, Mi rola Bojescu, Ioana

DE VOLEI
Cotoranu (U), Dumitra Dima 
și Maria Mititelu. Arbitri : I. 
Benga și Al. Dragomir. (Șt. 
GURGUI, coresp.).

PENICILINA IASI — OLT- 
CIT CRAIOVA 3—0 (7, 7, 11). 
Nici o surpriză, ieșencele pro- 
bînd forma deosebită din acest 
retur de campionat, în fața 
unor partenere care au vrut 
să se autodepășească. De alt
fel, craiovencele au și condus 
în setul ultim cu ...7—1, dar 
gazdele, mobilizate de Tatiana 
Popa (alături de care o bună 
evoluție au avut Valentina 
Constantin, Dana Sîngeorgean 
și Aurelia Preda), au egalat la 
8, desprinzîndu-se decisiv după 
11—11. De la Oltcit, o impre
sie frumoasă au lăsat Liliana 
Munteanu și Cristina Ungu- 
reanu. Arbitri: Ov. Pop și 
Em. Ududec. (Al. NOUR, 
coresp.).

MASCULIN

BELONUL SAVINEȘTI — 
DINAMO BUCUREȘTI 3—2 
(—9, 4, —8, 2, 16). Printr-un 
joc, în unele momente, exce
lent, voleibaliștii de la Relo- 
nul au realizat un succes pu
țin scontat, însă pe deplin 
meritat. Antrenorii echipei 
dinamoviste au forțat ruperea 
ritmului impus de gazde, dar, 
cu toate schimbările efectua

te în acest scop, ei nu au reu
șit decît un final la „tle- 
breck". în setul -al cincilea, 
s-a mers „căp la cap", pînă 
la 16—16, cînd Dinamo a be
neficiat de serviciu, dar Bu- 
ruș a adus punctul victoriei, 
învingătorii au jucat cu for
mația : Cazacu (Savu), Dumi- 
trache (Crăciun), Vițelaru, Șo
tron, Buruș, Em. Radu. De la 
Dinamo s-au remarcat Căta- 
ihițiga și Mader. Arbitri : S. 
Popescu si C. Larionescu. 
(V. N1ȚA, coresp.).

STEAUA BUCUREȘTI —
VIITORUL BACĂU 3—0 (10,
2, 5). Publicul a sperat,, justi
ficat, după modificările de
scor din primul set, că va
avea de văzut un meci atrac
tiv, în deschiderea „cuplaju
lui" voleibalistic din sala Ra
pid. într-adevăr, după 7—2 
pentru Steaua, a fost 9—8 în 
favoarea echipei .băcăuane, a- 
nimate îndeosebi de Pralea 
și A. Ion. Sprint sec, însă, de 
la 10—10 al steliștilor, care în 
continuare n-au mai... ier
tat nimic la greșelile oaspe
ților. Trecînd la un joc com- 
binativ, care a dereglat com
plet sextetul advers, bucureș- 
tenii au „închis" și prin blo
caje înalte căile de posibil 
acces spre zonele terenului 
lor, astfel că formația din 
Bacău a cedat mai repede de 
cît era de așteptat (în setu
rile următoare linia a doua a

Pe baza acestui talon vi se asigură :

Acces gratuit. conform sejurului.

Rezervare de 
întoarcerea la

2. 
tru

bilet de călătorie, pen- 
domiciliu pe C.F.R.

LABILA, VĂ PUTETI PREZENTA DI
RECT LA--------------------- --------------
FELIX — 
34277.

DISPECERATUL STAȚIUNII 
TELEFON 992.61321 : TELEX

3.____  _ ........... .
programele artistice organizate în unită
țile C.H.R. Felix.

ORADEA
OFICIUL JUDEȚEAN DE TURISM BIHOR

COMPLEXUL DE HOTELURI $1 RESTAURANT! 
„ FELIX-

TALONUL TURISTIC FELIX 1989
(valabil în perioada 20 

cu excepția vacanței din 
și a vacanței din i

Stațiunea balneoturistică Felix asigură 
condiții dintre cele mai bune pentru tra
tament, odihnă, agrement în hotelurile 
INTERNAȚIONAL. LOTUS, UNIREA. 
TERMAL. SOMEȘ, POIENIȚA și MUREȘ, 
dotate cu baze proprii de tratament, uti
late cu aparatură medicală modernă.

Indicații terapeutice: afecțiuni ale apa
ratului locomotor (reumatismale, inflama
torii, degenerative, abarticulare, posttrau- 
matice) ; afecțiuni neurologice periferice 
și centrale ; afecțiuni ginecologice.
CURA BALNEARĂ PROFILACTICA AC
TIVA este o nouă formă de asistență me
dicală în stațiunea Felix. Ea se recoman
dă atît persoanelor în general sănătoase, 
cît si persoanelor care au randament scă
zut în muncă.

Chiar dacă sînteți tînăr. sănătos, dar se- 
lentar sau poate supraponderal si doriți 

<ă preveniți îmbolnăvirea aparatului loco
motor sau cardiovascular, urmați un trata- 
nent profilactic la Felix.
CU PREZENTUL TALON, DETAȘAT 
ȚN ZIAR. FĂRĂ O REZERVARE PREA-

Ianuarie — 29 aprilie,
i februarie a studenților 
aprilie a elevilor)

1. Servicii de cazare, masă: tratament, cu 
plată direct în stațiune, cu condiția unui 
sejur de minimum 12 zile. Prezentarea în 
stațiune se va face numai in zilele de 
luni sau marți ale fiecărei săptămîni. din 
perioada de valabilitate a TALONULUI 
TURISTIC FELIX 1989. Tariful total pe o 
zi, de persoană, este de 107 lei (cazare în 
hotel, tratament în baza proprie, masă pe 
tichete" valorice).

VA DORIM UN SEJUR PLĂCUT !

celor de la Viitorul a fost de 
o imobilitate evidentă, parcă 
imposibil de corectat). Mai 
buni, de la învingători: Pen- 
telescu, Dascălu, Stăvariu șl 
Spînu. Au arbitrat Oct. Mani- 
țiu și G. Sinulescu. (G. Bot.).

A.S.A. ELECTROMURES TG. 
MUREȘ — ELCOND DINA
MO ZALĂU 3—0 (4, 10, 5).
Cu o preluare mai bună și cu 
un blocaj mai eficient, mure
șenii (în sextetul Teleagă, Bai- 
doc, Matefi, Sînpetrean, Stoian, 
Sanislav) au cîștigat, după un 
joc plăcut, în fața unor parte
neri de la care numai Ștreang 
și Ciontoș au confirmat. Ar
bitri : N. Mugur și D. Martin. 
(C. ALBU, coresp.)

EXPLORĂRI MOTORUL 
BAIA MARE — CALCULATO
RUL BUCUREȘTI 3—0 (6, 13, 
13). Băimărenii și-au îneîntat 
suporterii, obținînd o frumoa
să victorie, la capătul unei 
dispute. din ce în ce mai e- 
chilibrate. în- setul ultim s-au 
consemnat 11 egalități. Remar
cați : întreaga echipă locală 
(Moroianu, B. Szilaghi, Todo- 
ran, Szeibel, G. Dumitru, Reis- 
sfeld, S> Pop II), respectiv 
Enescu, Râdulescu și Gîrlea- 
nu. Arbitri : V. Tilcă și M. 
Herța (A. CRIȘAN, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
C.S.M.U. SUCEAVA 3—1 (6,
12, —13, 14). Cu Ferariu, Pus
tiu și Sterea mai deciși, bra
șovenii au cîștigat destul de 
greu, sucevenii avînd în Măr
ginean și Lepădătescu doi ju
cători în zi bună. Arbitri : 
FI. Scorțaru și L. Drăgan. (C. 
GRUIA, coresp.).

I.A.T.S.A. DACIA PITEȘTI— 
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA 2—3 (—7, 7, 6, —10, —10). 
După o partidă în care piteș- 
tenii au fost primii la... gre
șeli, craiovenii au reușit o vic
torie absolut meritată.' Arbitri: 
N. Gogoase si G. Marin. (I. 
FEȚEANU, coresp.).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE ‘EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO DIN 5 FEBRUARIE 
1989

FAZA I : Extragerea I : 1
19 83 65 86 15 11 82 52 20 17
88 ; Extragerea a II-a : 7 28
63 54 50 46 29 68 18 9 41 85 ; 

a IlI-a : 63 60 19 
59 9 27 48 16 ; Ex- 
IV-a : 51 86 13 57 
25 80 87 8.
II-A : Extragerea

— CI ; Ex- 
70 33 46 76 

a VTl-a :

Extragerea
5 72 30
tragerea
68 42 15

FAZA

78 
a 

53 
A 

a V-a : 84 36 15 41 20 61 
tragerea a Vl-a : 
27 7 ; Extragerea 
58 40 75 65 78 6.

FOND TOTAL
FIGURI : 1.650.297 
REZULTATELE
PRONOSPORT DIN 5 FEBRUARIE 

1989

DE CÎȘ- 
lei.

CONCURSULUI

1. Ascoli. — Milan 2 ; 2. Bolog- 
na — Fiorentina 1 ; 3. Como — 
Cesena X ; 4. Internazionale — 
Torino 1 ; 5. Juventus — Pes
cara X ; 6. Lecce — Atalanta 1 ; 
7. Pisa — Napoli 2 ; 8. Roma — 
Verona X ; 9. Sampdoria — La
zio 1 ; 10. Avellino — Udinese 1 ; 
11. Monza — Cremonese X ; 12. 
Parma — Bari X ; 13. Reggina 
— Genoa X.

FOND TOTAL DE ClȘTICxURI ; 
3.836.819 t.vt

Mai întâi, o REALITATE: 
elevii din județul Dolj — 
începînd cu șoimii patriei
— obțin, de regulă, rezultate 
foarte bune în întrecerile cu 
caracter republican la care 
participă. Trecându-le în re
vistă, alcătuim un buchet 
de. toată frumusețea: echipa 
de handbal (fete) a Școlii 
nr. 18 — Craiova obține lo
cul I pe țară la „Cupa Pio
nierul", aflîndu-se astfel 
pentru a treia oară consecu
tiv pe podiumul fruntașelor ; 
Luminița Moangă, de Ia Li
ceul. Frații Buzești — Craio
va, se clasează pe locul I la 
„Crosul Tineretului", catego; 
ria 15—16 ani; șoimii patriei 
și pionierii de la Școala din 
comuna Dăbuleni ocupă 
locul I în „Cupa Pionierul" 
la oină; echipa de volei (fe
minin) a Liceului Pedagogic
— Craiova, locul I la Cam
pionatul Republican școlar : 
Cătălin Popescu, de Ia Liceul 
Frații Buzești — Craiova, 
locul II Ia „Crosul Tineretu
lui", cat. 15—16 ani; pe locuri 
fruntașe, la atletism — Școa
la nr. 30 Craiova, baschet 
masculin — Liceul industrial 
de chimie — Calafat, gim
nastică ritmică, modernă — 
Liceul Nicolae Bălcescu — 
Craiova. Edificator !...

Apoi, o EXPLICAȚIE. A- 
flați în județ, am poposit la

C.J.E.F.S. 
rugat pe s 
C. Bogdar 
cum se ex 
mintite, oe 
tor reușite 
„In județu 
angrenați 
compe 
trcguli 
zervat tuti 
învățămînt 
par și alt* 
care acela 
angrenează 
tr-o comp 
datează dc 
cabil este 
fesorii cte 
județ — «J: 
lizați pe t 
competiții, 
„motorul" 
sportive d 
reușitele e 
te de nur 
ci. ca de 1 
M. Spiridi 
Bobci, AI. 
jocaru. I. 
muîți alții

Mai răn 
doar că „■ 
tivă“ a ti 
din judetv 
bilă printr 
re între to 
butii și în 
Insppctc '

CAMPIONATELE DE
(Urmare din poo I)

capătul unei întîlniri în care 
jucătoarele ei au dovedit că 
doar atunci cînd luptă cu toată 
ambiția își pot valorifica poten
țialul. Au marcat : Marina 20, 
Huțan 11, E. Popa 6, Cristescu 
12, Biduianu 4, Iancu 5, Puș
cașii 4 pentru Rapid, respectiv 
Zidaru 25 (excelent s-a compor
tat această baschetbailstă, un 
exemplu de sobrietate și Efica
citate in joc) Petre 15, Făgără- 
șanu 14, Pandrea 2, Gera 3, 
Laszlo 8, Moldovcanu 2.

METALUL C.S.Ș. RÎMNICU 
VILCEA — VOINȚA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI 89—75 (49—35),
Prin jocul practicat și victoria 
obținută, vîlcencele au ținut să 
demonstreze că locul 8 ocupat 
în clasament poate fi... trecă
tor. Ele au cpndus aproape per
manent. au marcat și 15 (!) co
șuri de 3 puncte. Magdalena 
Manca a excelat la toate com
partimentele, Antoancta Barbu 
a fost „în mină" deosebită, iar 
Latlra Nițulescu a dominat 
lupta sub panouri unde, este 
drept, Ia adversare s-a resimțit 
absența Ștefaniei Borș (suspen
dată pentru două greșeli teh
nice). Au înscris : Manea 28, 
Bafbu 27, Nițulescu 12, Ionescu 
11, Stocheci 7, Ceaușu 2, Duțu 
2, respectiv Ștefan 32, Cocîrlan 
18, Urogdi 8, Caloianu 6, Cio
can 6, Simion 5. Arbitri : R. 
Stănciulescu — N. Gal. (Drago
mir ROSIANU-coresp.).

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCĂ — 
CONPREF C.S.Ș. 1 CONSTAN
ȚA 110—46(57—26). Au marcat: 
Kiss 23, Dragoste 16, Manasses 12,

Mo roșa n 1 
8, Popa 9, 
Morar 2, 1 
pectiv Alic 
Simioauă i 
roviciu 2, 
D. Trofin 
RADU-cor

CONSTR 
ARAD — I 
MARE 75 
Au marca 
Boldor 18, 
14, VVeichc 
2, respect 
14, Moldo' 
Toth 8, As 
Dezso 5. A 
I. Breza.
'■oresp.).

COMERȚ 
OLIMPIA 
(29—47). Ai 
Podraczki 
Benko 5, I 
respect^ 
14, Băirmic 
tea II, Ții 
D. Popa 2, 
M. Lazaros 
stantin AL

VOINȚA 
LUL I.M.l 
ȘUL 90—73 
Hindu 32, 
Menihart i 
5, Grecu 4, 
Balogh 22, 
8, Gulyas 
4, Pop 3, I 
tri : E. P< 
(Victor SE

I
DINAMC 

NAMO I.V 
80 (59—38).
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Pregătirile

divizîonarelor A

LA F.C. ARGEȘ, EFORTURI SUSȚINUTE PENTRU

• P.C. Argeș 
ianuarie. A

//COTE"
s-a reunit la 
fost, ee pere, 
mai... grăbite

-4, ne 
nea

9 
una dintre cele 
echipe • „Sîntcm Ia - 
spunea, după două zile,
Mișu Găiseanu, cel care se află 
de mai bine de 30 de ani Sn 
conducerea clubului, și trebuie 
să accelerăm la maximum" 0 
Foarte mulți ani la rînd, lotul 
alb-violeților s-a aflat, în a 
doua jumătate a lunii ianua- 
Tie, pe Valea Cerne;, la Her- 
culane. Acum a schimbat pei
sajul, pregătindu-se la Curtea 
de Argeș, în apropierea casei, 
unde a avut condiții dintre ce
le mai bune • Obiectivul pro-

SUPERIOARE IN PRIMAVARA
dulm să găsim soluții pentru 
o eficiență mai mare în apă
rare și o eficacitate sporită a 
atacului. Cu alte cuvinte, 
dăm mai multe goluri, să 
mim mai puține goluri", 
fie, oare, acest 3—5 (în 
meciuri jucate pină acum) cu 
două dintre „europenele" noas
tre un'semn bun ? 0 F.C. Ar
geș are un program de start în 
retur destul de dificil. îl co
mentează golgetcrul toamnei, 
mijlocașul (provenit din fun
daș stingă) Eduard : „Cu Ra
pid acasă am scos-o mereu 
cam greu la capăt, dar cu unul 
sper să dau un gol. Apoi mer-

să 
prl- 

Să 
trei

=ANU

l-am 
tuia, 
pună 
,e a- 
tces- 
tsul : 
sînt 

stem

I
in timpul „încălzirii" dinaintea uneia dintre parti- 

Foto: N. PROFIR

„U" CLUJ NAPOCA POATE CULEGE 
DESTULE APLAUZE ÎN RETUR
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Pitestenii
dele de verificare ale sezonului
pus: unul dintre locurile 5—8.
• Iată lotul care speră (și se 
pregătește) pentru a termina 
campionatul în prima jumăta
te a clasamentului: Sperialu, 
Hristea, Constantin — portari ; 
Voicu, Pîrvu, Stancu, Mușat, 
Vilău, Tănase — fundași ; E- 
duard,' Ignat, C. Pană, S. Ba
dea, Bănuță, Dican, I. G-heor- 
ghe și Dumitru — mijlocași ; 
Vlădoiu, Grigoriu, Tirchineci și 
D. Zamfir — 
revine de la 
prin „rocadă" 
la Victoria ©
jucător al lui F.C. Argeș (și oel 
mai bun) este libero-ul Stancu: 
„Am primit în tur prea multe 
goluri ușor de evitat”. Modest 
cum il știm, nc-a spus să luăm 
afirmația ea și ca o firească 
... autocritică. © Cel mai tinăr 
component al lotului este mij

locașul Dumitru/ din pepiniera 
clubului 0 Dumitru Nicolac- 
Nicușor este unul dintre an
trenorii noștri cu mare expe
riență, decanul' divizionarilor 
A. Spuno că 6-a lucrat intens, 
cu multă tragere de inimă, că 
„bătrânii"
nerilor le-a fost... jenă să ră
mână mai prejos, că „ne stiă-

înaintași. Mușat 
Dacia, iar Dican, 
cu D. Ștefan, de 
Cel mai vîrslnic

au dat tonul, că ti

gem la Moroni și Sibiu, unde 
nu-i deloc ușor. De la Sibiu ar 
trebui să ne luăm înapoi punc
tul pierdut la Pitești. Abia în 
etapa a 4-a, cu F.C, Bihor, a- 
vem un meci în care noi por
nim ca mari favoriți. Am în
scris opt goluri în toamnă, pro
mit tot atîtea și periru retur" 
Q Portarul Hristea r.i se des- 
tăinuie deștul de necăjit. Spu
ne că a început ea titular ac
tualul campionat, c-a apărat 
bine, dar că o întindere mus
culară l-a făcut să stea mult 
timp pe tușă. Speră că în re
tur nu va mai fi urmărit de 
ghinion © Antrenorul secund, 
prof. Tănase Dffna, foarte ana
litic, consideră că „jucătorii cu 
mare experiență au creditul tu
turor și obligația să-și aducă 
aportul Ia ridicarea ștachetei, 
iar tinerii dispun de suficien
te... modele pe care să le co
pieze, în așa fcT incit F.C. Ar
geș să redevină ceea ce a fost 
eîndva, adică o echipă frunta
șă a campionatului nostru". 0 
în meciul cu Dinamo de sîm- 
bătă, apărarea a fost punctul 
forte al echipei, Sperialu și 
Hristea au scos mingi grele, 
Stancu — aplaudat pentru ele-

ganța sa în joc, iar Pîrvu pen
tru decizia sa în „duelurile" cu 
atacanții dinamoviști. Ultimul, 
cu toate meciurile iucate în 
tur, afirmă: „Șansa mea e eă 
joc lingă un libero cu expe
riența lui Stancu" 0 F.C. Ar
geș a renunțat la serviciile 
jucătorilor Gheoacâ, Simlon, M. 
Marcel. 0 Speria tu: „Cind vom 
avea certitudinea că cei tineri 
vor fi capabili să facă atît cit 
am făcut noi pentru F.C. Ar
geș, ne vom retrage liniștiți". 
Replică la ambițiile noilor ve- 
niți și. bineînțeles, ale lui 
Hristea și Constantin 0 Dan 
Silvășan este din nou pre
ședintele clubului (in locul lui, 
la Viitorul, a trecut Leonte la- 
novschi). El revine la condu
cerea clubului cu dorința fer
mă de a scoate echipa din „zo
na neliniștii". Meticulos și lu
cid, a început cu... începutul : 
„Cu organizarea activității, 
pentru că prea erau lăsate toa
te la voia întîmplării. Ne-am 
dispensat de jucători plafonați, 
adueîndu-i lingă rampa Divi
ziei A pe cei din pepinierele 
Piteștiului care merită să fie 
încercați, care sînt dispuși să 
facă sacrificii pentru culorile 
clubului, în care ne punem 
mari speranțe pentru viitor" 0 
Cu alte cuvinte. Argeșul vrea 
să... curgă mai năvalnic spre 
locurile de sus ale Diviziei A, 
împletind experiența lui Spe- 
riatu, Stancu, Badea, Ignat cu, 
tempoul impus de Vlădoiu, C. 
Pană, Hristea și Dican.

Loursnțiu DUMITRESCU

— în urmă cu zece ani — 
ne reamintești, ...„b&trine" 
Biro, ai jucat un meci, pri
mul și ultimul, in naționala 
A, Era un joc cu Polonia... 
Au mai urmat — ne reamin
tim — câteva meciuri la ti
neret, alte citeva la olimpiei. 
Apoi ?
— Apoi multe, foarte multe 

meciuri la A.S.A. Tîrgu Mureș, 
la „Poli" Iași (doi ani), iar fl- 
oum mă aflu în oel de-al pa
trulea campionat la „U“ cluj- 
Napoca. S-au adunat, așadar, 
zece ani de fotbal tn care, chiar 
dacă n-am izbutit să mai in
tru in grupul de elită al „tri
colorilor", am adunat satisfac
ția de a fi evoluat în citeva 
echipe de entuziasm, cărora am 
încercat să le fiu cit mai util 
posibil. Și sper că în bună 
măsură am izbutit.

— între toate aceste for
malii de care te simți, re
trospectiv vorbind, cel mai 
atașat ?
— Normal ar fi să spun 

A.S.A., echipa care m-a lan
sat, in care mi-am făcut un 
nume. Și totuși formația mea 
de suflet a devenit și va ră- 
mîne „U“. Aici am fost desem
nat căpitan de echipă (și vă 
asigur că iau foarte în serios 
această responsabilitate), aici 
am familia, sînt pe cale să 
termin o facultate.- într-un cu
vânt, mă simt excelent din 
toate punctele de vedere.

— Știm că ești student Ia 
Facultatea de Construcții j 
cum vezi... construcția actua
lă a jocului lui „U“? Mă re
fer la tinerețea accentuată a 
lotului, la doza masivă de 
experiență și omogenizare 
care vor fi necesare.
— Se va juca exact pe spe

cificul lotului de care dispu
nem. Vom încerca, deci, să ne 
bazăm pe o pregătire fizică 
ridicată, pe un fotbal ofensiv, 
jucat cit mai departe de poar
ta noastră. Vom miza mult pe 
pressing. Și, îndeosebi, pe do
rința de afirmare a tinerilor 
mei coechipieri. între ei vom 
fi cîțiva „vechi", care vom 
căuta să coordonăm acest e- 
lan (sperăm) debordant. în ori
ce caz, chiar dacă acest retur 
nu va conduce spre rezultate 
deosebit de spectaculoase, „U“ 
va fi o echipă care va culege 
destule aplauze și în acest re
tur, dar mai ales în campiona
tul viitor. Sînt convins.

— Ce înseamnă să iți iei 
foarte in serios rolul de că
pitan de echipă? Ai vreun 
model pe care dorești să-4 
urmezi ?
— Modelul meu ar fi Costi- 

că Ștefănescu, mereu lucid, 
mereu o pildă pentru colegii 
fiăi de echipă, fie la națională, 
fie la Universitatea Craiova. 
A-ți lua în serios rolul de pur
tător al banderolei înseamnă 
exact acest lucru — să fii în 
permanență un model, și în 
pregătiri, ți în meciuri, și în 
afara terenului. Orice altă de
finiție, orioe cuvânt în plus 
cred că ar fi inutile.

— Care a fost’cea mai bu
nă echipă a lui „U" în cei 
patru ani de când joci aici î
— Cea de acum două cam

pionate, cu Dobrotă, Ciocan, cu 
Caval in mare formă, cu Muj- 
nai, Sabău, Bucur. Dar, repet, 
e necesară puțină răbdare șl 
poate că echipa anului viitor 
va modifica „top‘‘-ul.

Sorin SATMARI

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE
0 DINAMO BUCUREȘTI — 

F.C. ARGEȘ 1—0 (0—0). Par
tidă de verificare foarte utilă 
pentru ambele formații. S-a 
jucat intr-un tempo ridicat, 
fazele alternînd la cele două 
porți, mai multe, firesc, deru- 
lindu-se în careul piteștenilor. 
Singurul gol al meciului a 
fost marcat de Dochia, în min. 
87, Iată formațiile aliniate de 
antrenorii Mircea' Luoescu 
Florin Cheran, respectiv Du
mitru Nicolae-Nicușor și 
nașe Dima : DINAMO : Stelea 
— Mihăescu, Al. Nicolae, Red- 
nic, Varga — 
Lir.pu, Mateuț, 
Răducioiu. F.C. 
riatir — Voicu, 
Mușat — Ignat. 
Pană, Grlgoriu 
Tirchineci, Au

Și
Tă-

Sabău, Klein, 
— Vaișcovici, 
ARGEȘ : Spe- 
Pirvu, Stancu, 

Dican, C. 
- Vlădoiu. 
mai jucat :

er

4ET
, Gelcriu 
Enycdi 3, 
i 10, res- 
roamă 12, 
I, Teodo-
Arbitri :
(Mircca

c.s.ș.
1. Ș. SATU
, 65—65).
y 24, V. 
, Neusatz
2, Nastor 

4, Szencs 
indriș 8, 
.epeduș 4, 
ieorgiu — 
TKEJAN-

IURES —
TI 63—76 
iandor 30, 
Jakabfi 2, 
. Nagy 2,

4», Bîră
Cris- 

vriliuc 3, 
I. Arbitri: 
hi. (Con-

- META- 
4TA CRI- 
u marcat: 
, Cieio 8,
5, Turtoi 
respectiv

0, Loitncr
4, Balazs 

a 2. Arbi- 
I. Cernut, 
•coresp.).

ȘTI — DI-
DEA 111—
avut ritm

rapid și faze spectaculoase și, 
mai ales în prima parte țin 
ciuda scorului), un echilibru 
care a solicitat din partea tu
turor jucătorilor o mare risipă 
de energie. Campionii, după 
„sincopa" din meciul tur, cînd 
au fost învinși pe malul Cri- 
șului, au abordat întîlnirea cu 
toată seriozitatea, cu mult a- 
plomb și siguranță. Orădenii 
s-au menținut aproape pină în 
min. 17, cînd gazdele conduceau 
doar cu 44—36, dar în ultimele 
trei minute ale reprizei oaspeții 
au mai înscris doar un coș, în 
timp ce bucureșteni», cu Dan 
Niculescu, omniprezent și efi- 

. cace, s-au desprins decisiv. Și 
în următoarele 20 de minute 
meciul a fost frumos, dar elevii 
lui Gh. Novac și V. Popa au 
menținut o „turație" ridicată și, 
cu toată opoziția orădenilor, ei 

> și-au luat o binemeritată re
vanșă, cîștigînd la scor. Au 
marcat : Niculescu 47, David 19, 
V. Constantin 17, Sinevici 13, 
Uglai 5, Popa 4, V. Iacob 4, 
Bărbulescu 2 pentru învingă
tori, respectiv Șarlă 29, Gellert 
12, Cristea 11, Nicoară 9, Gh.
Pascu 7, Flaundra 6, Bocuț 2, 
Rădulescu 2, Anțoch» 2. Arbitrii 
I. Olaru și C. Comăniță au con
dus cu greșeli, nemulțumind 
ambele echipe.

Paul IOVAN
ACADEMIA MILITARĂ ME

CANICĂ FINĂ 
LUL
83—73 (37—39). ___ ___
avide de puncte s-au întrecut 
de la egal la egal. în prima re
priză s-a jucat frumos, cei care 
s-au aflat mai mult la cârma 
ioculul fiind studenții. în re
priza secundă, gazdele s-au mo
bilizat mai mult, au luptat cu 
ardoare si au realizat o meri
tată victorie. Au înscris : Sear- 
Ia.t 26, Frumosu 14, Erabovea-

„U“ META-
ROȘU CEUJ-NAPOCA

Două echipe

nu 14, Bîrsan 10, Hoit 8, Panai- 
teseu 6, 
Pulbere 
taru 14, 
reșan 4. ... _
11. Arbitri: C. Dumitrache — 
Al. Guță. (Nicolae ȘTEFAN- 
coresp.).

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA
— METALOTEHNICA TG. MU
REȘ 84—72 (47—38). Reintrarea 
lui Băieeanu a dat un plus de 
siguranță si eficacitate gazdelor. 
Marcatori: Băieeanu 38, Tecău 
15, Cucos 10, Moldovcanu 9, 
Spinu 7, Ilucă 3, Coroamă .2, 
pentru Farul, respectiv Chirilă 
27, K. Takacs 14, A. Takacs 7, 
Lukacs 7, V. Pascu 6, Debre- 
țeni 6, Szep 5. Arbitri : Z. Ra- 
duly — B. Bădilă. (Cornel 
POPA-coresp.),

ELECTROBANAT TIMIȘOA
RA — STEAUA 82—117 (52—66). 
Au înscris : Bota 30, David 25, 
Ilie 9, Scalețchi 2, Isaicu 5, 
lonescu 5, Becea 3, Fried 2, 
Broboțschi 1 pentru gazde, 
respectiv Ermurache 27, Cernat 
23, Roțnavschi 13, Cristescu 16, 
Toader 10, V. Ioan 10, Brăniș- 
teanu 7, Netolițchi 5, Ardelean 
4, Săftescu 2. Arbitri : R. Vai- 
da — D. Kcșca. (Constantin 
CREȚU — coresp.).

I.C.E.D, C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI
— RAMIRA BAIA MARE 98—84
^■ilIllltlllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIII/A

Anunță că livrează autoturisme Da-

Miulescu 5. respectiv 
19, Pintea 14, M. Ro- 
Hnat 5, Crăciun 4. Mu- 
Sebestien 2. Olprețean

(54—48). Deși au încercat să 
opună o rezistență cit mai dîr- 
ză, băimărenii nu au putut face 
față bucureștenilor, evident su
periori ca tehnică, talie și ex
periență compctițională. Au 
marcat : Pogonaru 36, Robert 26, 
Mădirjac 16, Grădișteanu 7, M. 
Iacob 3, C. loan 6, Dobre 2, 
Chirie 2, respectiv D. Dumitru 
18, V. Ciocian 17, Mara 16, Co- 
ciș 7, Mărginean 4, A. Popescu 
6, Natter 6, Florea 10. Arbitri : 
N. Constantinescu — Gh. Ma- 
nolescu. (Octavian GUȚU- 
coresp.).

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
— BALANȚA C.S.U. SIBIU 
100—85 (46—42). Timp de 25 de 
minute meciul a fost destul de 
echilibrat. în continuare însă, 
rapidiștii, cu A. Popovici reali
zator irezistibil, cu Gh. Ghiță, 
impulsionîndu-și permanent e- 
chipierij, s-au desprins net în 
fața unor adversari ale căror 
greșeli de tehnică de la începu
tul reprizei secunde le-au afec
tat vădit potențialul tehnic și... 
moral. Au înscris : Popovici 41. 
Ghiță 19, Sucit» 13, Mărinache 
11, Mihai 7, M. Dumitru 6. Gh. 
Dumitru 3, respectiv Herbert 26, 
CI. Munteanu 27, Dăian 15, 
Palhegy 2, Corui 1, Pelger 3, 
Apostu 2, Bretz 9. Arbitri: M. 
Oprea — V Cuțov. (D, St.).

Anunță că livrează autoturisme Da
cia 500 cumpărătorilor care au de
pus banii Ia C.E.C. în cont pină la 

Sj data de 1 ianuarie 1989, indiferent de magazinul do în- 
scriere.

5: Livrările se fac Ia magazinele I.D.M.S. din București,
§ Bacău, Brăila, Brașov, Baia Marc, Cluj-Napoca, Craiova, 

lași, Pitești, Timișoara și Reșița.
Vînzările se efectuează în funcție de stocul de ăutotu- 

§ risme existent în magazin.

/. D. M. S

$
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Tene,
Sabou, 
mo), 
mitru

0 A.S.A.

Andond, 
Dochiâ și 

Hristea' S. 
și Bănuță 

TG.

Viscreanu, 
Matei (Dina- 
Badea, Du- 
(F.C. Argeș).
MUREȘ —

POLITEHNICA IAȘI 4—0 (2—0). 
Primul joc din acest sezon 
în fața propriilor suporteri, 
care au aplaudat evoluția 
frumoasă și victoria tinerei e- 
chipe mureșene. Golurile au 
fost marcate de Albu (min. 6), 
Maier (min. 29 și 79) și Tăna- 
se (min. 62 — autogol). A.S.A. 
a aliniat următoarea forma
ție : Biro III — Szabo, Szigeti, 
Mathe, Matei — Szfics, L. 
Moldovan,. Pintea — Maier, 
Albu, Szanto. Au mai jucat : 
Rotaru, Fodor, Erds, Dragnea, 
Mibe, Belei. (C. Albu — co
resp.).

0 F.C.M. BRAȘOV — LO
TUL DE JUNIORI ’90 4—0
(2—0). Au marcat : Ghergu 
(min. 8), Cigan (min. 38 — din 
penalty), Caciureac (min. 59) 
și Selimeși (min. 71). A fost 
un joc foarte util pentru am
bele formații : F.C.M. : Șanta 
— Ghergu, E. Moldovan, 
Lungu, Pîrvu — Drăgan, 
Cseke, Caciureac, Barbu 
Andrași I, Cigan. Au mai 
cat : Polgar, Oomănescu, 
tru, Selimeși, Meszaroș, 
drași II, Pal. LOTUL DE 
NIORI : Chimiuc - 
Artimon, Haidiner, 
Rădos, Perșu, Gabor, Sabo — 
Săvoiu, Jelea. Au mai jucat : 
Zanc, Iliuță, Ungur, Ca.-agea, 
Gane. (C. Gruia — coresp.).

0 POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 2—1 (2—1). Golu
rile au fost marcate de lonuț 
(min. 31), Bnzeșan II (min. 
40), respectiv C. Gheorghe 
(min. 20). Divizionara A a 
aliniat următoarea formație : 
Boldici — Mănăilă, N. Zamfir, 
Săndoi, Barbu — Ad. Po
pescu, C. Gheorghe, Olaru, P. 
Badea — Geolgău. Șt. Stoica. 
Au mai jucat : Gh. Popescu, 
Bica, Cristescu, CI. Stoica, 
Ciurea, Carabaș și Cîrțu (C. 
Crețu — coresp.).

0 ARMĂTURA ZALĂU — 
„U“ CLUJ-NAPOCA 3—2 
(3—1). Pentru gazde au înscris 
Anton (min. 39), Păduria 
(min. 41 și 44), iar pentru 
clujeni Cr. Sava (min. 32) 
ÎSuntean (min. 50). „U“ a 
liniat formația : Prunca 
Gherman. Neamțu, Doboș, 
picu — Teodoreșcu, M. Stoica, 
I. Moldovan, Biro I — Cr. 
Sava, Rațiu. Au mai jucat : 
Cadar, Muntean, Falub, Bă
nică și Biriș. (N. Danciu — 
coresp.).

An- 
JU-

Stanciu, 
Chim —

Și 
a-

0 PETROLUL PLOIEȘTI — 
RAPID 5—2 (2—1). Liderul
seriei I a Diviziei. B a evoluat 
foarte bine, mai ales în repri
za secundă: reușind o victorie 
la soor în fața divizionarei A 
din Giulești. Golurile petro
liștilor au fost realizate de 
C. Lazăr (min. 20 și 89), Manea 
(min. 30), O. Grigorc (min. 
52) și Matei (min. 86 — din 
penalty), iar pentru feroviarii 
bucureșteni au marcat Estinca 
(min. 28) și Iorgulescu II 
(min. 50). Rapidul a aliniat 
următorul „11“ : Toader — 
Marinescu, Estinca, Rada, Ba- 
ooș — Drăghiei, Goanță, A. 
Popcscu — Pomohaci, Ciolpo- 
nea, Vameșu. Au mai jucat 
Barba, Mustețea, DFăgan, 
mănaru, Iorgulescu II și 
Nicolae. (I. Tănăseseu — 
resp.).

0 C.F.R. VICTORIA 
RANSEBEȘ — F.C. OLT 
(0—1). Golurile formației în
vingătoare au fost înscrise de 
Negoiță (min. 41) și de Popa 
(min. 72). Antrenorii M. Bon- 
drea și C. Cîrstea au aliniat 
formația : Gherasim — Voica, 
Mihali, V. Popa, Ciobanu — 
Turcu, Dudan, Eftimie, Ad. 
Georgescu — Negoiță, Șuva- 
gău. Au mai fost utilizați, pe 
parcursul meciului. Pistol, D. 
Munteanu, M. Ene și Tulba. 
(N. Magda — ooresip.).

0 AURUL BRAD — 
PETROȘANI 5—1 (2—1). 
lurile au fost realizate 
Văcarii» (min. 5 și 56), 
(min. 24), Ciontoș (min. 
Dodu (min. 79), respectiv Las- 
coni (min. 33). (Al. .Turcă — 
coresp.). . _

0 GLORIA C.F.R. GALAȚI 
— F.E.P.A. ’74 B1RLAD 1—0 
(0-0). Unicul punct al meciu
lui s-a înscris

‘ autor Ragea. (T. 
coresp.).

0 AVÎNTUL 
POLITEHNICA 
(4—1). Au marcat : 
(min. 5), Costan (min. 23 
40), Dușmanu (min. 27 — auto
gol), Sălăgean (min. 63), res
pectiv Dobre (min. 15) și Pa- 
veliuc (min. 85). 
șan — coresp.).

0 ȘÎMBĂTĂ, 
IEȘTI, RAPID a 
Prahova C.S.U 
Scor 1—1 (1—1), golurile fiind 
marcate de Vochin (min. 18), 
respectiv Pomohaci (min. 39). 
Spre deosebire de meciul 
Petrolul, în formația 
rilor au 
Dragne, Craiu Istode, 
lescu, Farcaș și Cristescu. 
Băiteanu — coresp.).
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SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMANI IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
HANDBALISTELE 

AU CiSTIGAT TURNEUL 
DE LA CHEB

PAULA IVAN - ÎNVINGĂTOARE LA NEW YORK

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
SCHI

PRAGA, 5 (Agerpres). — 
Turneul internațional feminin 
de handbal desfășurat în ora
șul cehoslovac Cheb s-a în
cheiat cu victoria echipei 
României, caro a terminat în
trecerea neînvinsă, totalizînd 
în turneul final 5 p, cu un go
laveraj de 85—75. Pe locurile 
următoare s-au clasat U.R.S.S. 
— 3 p. Cehoslovacia — 3 p, 
R.D. Germană — 1 P-

în ultima zi a competiției, 
echipa României, în formă 
remarcabila, a întrecut cu 
28—21 (17—6) selecționata Ce
hoslovaciei, in timp ce 
U.R.S.S. a Învins cu 
(11—12) reprezentativa 
Germane. Cu o zi în 
România a dispus de 
Germană cu 28—25 (16—14).

echipa 
26—21 

R.D. 
urmă, 

R.D.

TURNEUL CELOR 5

NAȚIUNI LA RUGBY
(Agerpres). — în 
5 națiuni la 

Irlandei a învins 
la Cardiff, cu

LONDRA, 5 
turneul celor 
rugby echipa 
în. deplasare, 
19—13 (8—6) formația Țării 
Galilor. La Londra, reprezen-' 
tatiya Angliei ă terminat 
egalitate, 12—12 (6—9),
Scoția. La 18 februarie se 
disputa meciurile Irlanda 
Anglia și Franța — Țara 
Iilor.

la 
cu 

vor

Ga-

„RĂSPLATA"

YORK 
milă 
internațional

NEW
Proba de o 
concursului 
atletism pe 
fășurat la . 
Garden" din New York, pen
tru trofeul ,.Millrose Games", 
s-a încheiat cu o splendidă vic
torie a sportivei noastre 
Paula Ivan, care, într-un finiș 
electrizant, a întrecut-o „la 
fotografie" pe campioana ame
ricană Mary Decker-Slaney. 
Dar iată timpii înregistrați de 
primele trei clasate : 1. Paula

(Agerpres). 
din cadrul 

1 de 
teren acoperit des- 
„Madison Square

Ivan (România) — 4:23,72; 2. 
Mary Decker (S.U.A.) —
4:23,91 ; 3. Doina Melinte
(România) — 4:25,46.

Alte rezultate ; feminin : 
55 m garduri : Jackie Joyner- 
Kersee — 7:37,0 — cea mai 
bună performantă mondială ; 
55 m plat : Wen Torrance — 
6,66; 800 m; Joeta Clark — 
2:03,02 ; masculin : 1 milă :
Marcus O'Sullivan (Irlanda) — 
3:54,27 ; 3 000 m; Aouita (Ma
roc) — 7:47,07 ; greutate :
Barnes — 22,12 m.

• Proba masculină de cobo- 
rîre pentru combinată din ca
drul Campionatelor Mondiale 
(alpine) de a Vail (Colorado), 
a revenit italianului Michael 
Mair, cu timpul de 2:04,63, ur
mat de Marc Girardelli (Lu
xemburg) — 2:04,64 și Markus 
Wassmeier (R. F. Germania) — 
2:05,50.

în clasamentul final al com
binatei pe_primul loc s-a 
tuat Marc Girardelli — 
urmat de Paul Accola 
— 16,26 p și Gunther 
(Austria) — 31,49 . p.
• Proba masculină i 

km din cadrul campionatelor 
unionale de fond, ce se desfă
șoară la Bakuriani, a fost 
cîștigată de Vladimir Smirnov, 
cu lh26:10.
• La Harsa, campionul de 

fond al Suediei, Gunde Svan, 
a terminat învingător în pro
ba de 50 km cu timpul de

sl- 
4,72 p, 
(Italia) 
Mader

de. 30

2h09:27. v Proba feminină de 20 
km a fost cîștigată de Marie- 
Helen Westin, cu timpul de 
57:31,5.

• Lotul Finlandei pentru®a- 
propiatele Campionate Mondia
le de schi-fond, ce se vor des
fășura între 17 și 26 februarie 
în stațiunea finlandeză Lahti, 
îl va avea în frunte pe Matti 
Nykaenen, multiplu campion 
olimpic și mondial la sărituri 
de la trambulină. Printre cei
lalți selecționați se v numără 
Marja-Liisa Sirvesniemi, Marjo 
Matikeinen, Jaana Savolalnen 
— la feminin și Johan Lind, 
Aki Kervonen. Harri Kirves- 
niemi, Jari Puikonen, Pekka 
Soursa și Jari Pelkonen . la 
masculin.

PATINAJ VITEZĂ
• în ultima zi a concursu

lui internațional desfășurat în 
localitatea italiană Baselga di 
Pine, Uwe-Jens Mey (R. D. 
Germană) a terminat învingă
tor îh două probe : 500 ni — 
36,99

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • în prima zi a 

campionatelor U.R.S.S. pe teren 
acoperit, ce se desfășoară în 
orașul Gomel, Radion Gataulin 
a stabilit un nou record mon
dial de Sală la săritura cu pră
jina, cu rezultatul de 6,02 m. 
Vechiul record era de 6,00 m și 
aparținea aceluiași sportiv. • în 
concursul de sală de la Lipețk, 
sportiva sovietică Galina Cistia- 
kovâ a cîștigat proba de săritură 
în lungime cu 7,30 m șl a ter
minat învingătoare la triplu salt 
cu 14,45 m, cea mai bună per
formanță mondială.

BASCHET • Rezultate înregis
trate în grupele sferturilor de 
finală ale „Cupei Koraci" (mas
culin) : D.B. Zadar — Olympiakos 
Pireu 77—66 (38—37) ; Philips Mi
lano — Maes Malines 93—72: CAI 
Zaragoza — Steaua Roșie Belgrad 
97—61 : Partizan Belgrad — Es- 
tudlantes Madrid 102—93 ; Diva- 
rese (Italia) — Assubel (Belgia) 
103—80.

ÎNOT • Proba feminină de
200 m liber de la Paris a fost

CUVENITA

SCURT • PE SCURT
și 1 000 m —

HOCHEI

cîștigată de Manuela Stellmaeh 
(R. D. Germană), cu timpul de 
1:59,13. ------- * ----- ’
Sabine _______ ___ ___ . ...
proba de 200 m bras victoria a 
reVenit înotătoarei sovietice Iu- 
11a Bogaceva — 2:28.04.

urmată de coechipiera 
Schulze — 2:00,08. In

finalâ ale C.M., s-a încheiat cu 
scorul de 5—4 în favoarea jucă
torului sovietic, care a cîștigat 
partida a 9-a la mutarea a 50-a 
și s-a calificat astfel pentru se
mifinale.

într-un meci

ȘAH • Cea de-a doua partidă 
a meciului dintre marii maeștri 
Jan Timman (Olanda) și Lajos 
Portisch (Ungaria) ce se dispută 
la Anvers în cadrul sferturilor 
de finală ale Campionatului Mon
dial, s-a încheiat remiză. Scorul 
este egal : 1—1. o Meciul dintre 
marii maeștri Artur Iusupov 
(U.R.S.S.) și Kevin Spraggett 
(Canada), tot din sferturile de

TENIS • Echipa Austriei con
duce cu 2—0 în meciul pe care 
îl susține la Viena cu formația 
Australiei, în cadrul primului tur 
al „Cupei Davis" (grupa mon
dială). Alte rezultate: R. F. Ger
mania — Indonezia 2—0 ; 
slavia “ ..1 _.r _ :
dia — Italia 1—1 : Spania — Me
xic 1—1 • S.U.A. — Paraguay 
2—0 : Cehoslovacia — U.R.S.S. 
2—0 ; Israel — Franța 0—2.

Iugo-
Danemarca 2—0 ; Sue-

• ___
Fribourg (Elveția), 
țării gazdă a întrecut cu sco
rul de 4—2 (1—1, 2—0, 1—1)
echipa R. D. Germane.
• Campionatul Mondial de 

hochei pe gheată cu mingea 
(bandy) a continuat la Mosco
va, cu alte două meciuri. în
cheiate cu următoarele rezul
tate: Finlanda — Norvegia 4—1 
(4—0); U.R.S.S. — S.U.A. 14—1 
(11—1). în clasament, după trei 
etape, conduce echipa Finlan
dei — 6 puncte, urmată de 
formațiile U.R.S.S. și Suediei 
— cu cite 4 puncte.

disputat !a 
selecționata

*
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Pe toate planurile, inclusiv 
în sport, politica de apart
heid profesată de rasiștii din 
Africa de Sud se vede tot 
mai îngrădită și mai repudi
ată, întreaga lume civilizată 
tratînd-o cu indignare și dis
preț drept ceea ce e : o ră
mășiță a unor vremuri de 
tristă amintire. Sportul s-a 
aliniat, șl el, liniei generale 
și, dacă vă mai amintiți, la 
presiunea opiniei publice lu
cide, alergătoarei Zola Budd, 
de cetățenie engleză, dar cu 
afinități pentru apartheid, i s-a 
interzis startul la ultima e- 
cliție a C.M, de cros, desfă
șurată în Noua Zeelandă.

Iată că. petrecut recent, un 
alt eveniment de aceeași na
tură a reținut atenția. Deși 
federația din Africa de Sud 
a fost exclusă, tocmai pentru 
manifestările ei segregațio- 
nlste, din circuitul internați
onal, I.A.A.F. dictînd împo
triva ei o „anatemă", un 
grup de atleți americani a 
luat, parte, imediat după J.O. 
1988, la 3 concursuri ținute 
Ia Pretoria, Stellenbosch și 
Germiston, încâlcind astfel 
dispozițiile I.A.A.F. și, impli
cit. ale forului atletic națio
nal. La reîntoarcere, presa a 
avertizat asupra riscurilor la 
care s-au expus - -- - 
conștienți" 
antrenori), 
luînd totul 
ganizatorul 
meni altul 
antrenor la 
versity din 
pralicitat : „Să vedem ce-o 
să se întîmple, doar au -fost 
« colo nu niște începători, ci 
Petranoff, Powell și Robin
son, cine o să cuteze să , se 
lege de ei?!“ Intr-adevăr.

.,cel 16 in- 
(14 sportivi și 2 
numai că, parcă 
în derîdere, or- 
tt.neului. nl- 

decit Ted Banks, 
Riverside Uni

California, a su- 
„Să vedem

I

dacă James Robinson, se- 
mifondist, nu-i decît selecțio
natul olimpic de la Mont
real 1976, Tom Petr.-noff 
și John Powell sînt nume de 
rezonanță în aria atletismu
lui internațional. Cel dinții, 
cîștigător al Grand Prixului 
1985 și 1987, a deținut recor
dul mondial la suliță (1983) 
și a cucerit, la C.M. de la 
Helsinki 1983, medalia de ar
gint. Cu 85,38 m, el ocupă și 
azi locul 3 în clasamentul 
„all time" al probei. De a- 
ceeași vîrstă (30) cu Petra
noff. discobolul Powell, actu
almente al patrulea aruncă
tor din toate timpurile (cu 
71,28 m. San Jose 1984). e du
blu medaliat cu bronz la O- 
limpiadă (Montreal 1976 și 
Los Angeles 1984) șl vicecam- 
plon al lumii la Roma 1987.

Numai că. întrunită la San 
Jose, o comisie a federației 
americane de specialitate n-a 
ținut cont de palmaresele 
„mercenarilor" ! Ea a jude
cat gravitatea faptei lor 
r upă ce i-a suspendat 
antrenorii Ted Banks ’ 
Tomlinson pe cite 12 
dictat împotriva 
campioni o sancțiune 
că : descalificare pe 
ani. „Cu atît mai mult tre
buie considerați vinovați Pe- 
tranoff și Powell, a mențio
nat un purtător de cuvînt al 
N.C.A.A., cu cit. în loc să 
fie modele de urmat, au tră
dat principiile pentru bani". 
Dună faptă, răsplata cuveni
tă. Altfel zis, încă o dova- 

că zilele 
șl în

Șl. 
pe 

și Dick 
ani. a 
foștilor 
drastl- 
cîte 6

dă. peremptorie, 
apartheidului sînt 
sport, numărate...
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Tur de orizont in campionatele naționale

Scotia VA RĂMiNE TITLUL LA GLASGOW?
desfășurare, 

dispuți
in plină
' scoțian se

Chris Morns.
apărarea lui

Aflat 
campionatul ______ ___
în 4 tururi (2 anul trecut, 2 a- 
nul acesta), adică fiecare echipă 
joacă în total 36 de meciuri. A- 
cum, poate mai muit ca nicio
dată, echipele de frunte nu nu
mai că au în componență pe 
cel mai valoroși jucători scoți
eni, dar și alți valoroși jucători 
britanici, inclusiv englezi I A- 
cest lucru este legat, desigur, 
de neparticiparea echipelor en
glezești în cupele europene. Li
dera clasamentului, Glasgow 
Rangers (38 de titluri) are în e- 
chipa de bază (Woods — G. Ste
vens, Gough, Butcher. Munro — 
Cooper, Ferguson, Wilkins. Wal-

CLASAMENTUL
1. Glasgow
2. Dundee Utd.
3. Celtic
4. Aberdeen
5. Hibernians
6. St. Mirren
7. Middlothian
8. Dundee F.C.
9. Motherwell

10. Hamilton

25
25
25
25
25

rey. Malpas — Bowman, Beau
mont, Meade (englez), Mclnally 
— Gallacher, paalelainen (fin
landez). Chiar și Aberdeen (4 
titluri), care s-a dovedit o echi
pă capricioasă, stă „la pîndă", 
fiind în orice moment in stare 
să atace decisiv prima poziție, 
cu Sneldecs (olandez) — 
McKimmie, Miller, McLeish. 
Robertson — Mason, Simpson, 
Bett, Connor — Grant, Dodds, 
în sfîrșTt, celebra Celtic (35 de 
titluri), campioana „en titre", 
încheie „careul de ași", cu o 
comportare. totuși, sub aștep
tări, față de valoarea compo- 
nenților echipei : Bonner (irlan
dez) — Morris (irlandez). 
McCarthy (irlandez), Whyte. 
Rogan (nord-irlandez) — Aitken. 
Stark, McStay — McAvennic. 
McGhee. Walker. Să fi fost 
vorba de o automulțumire a bă
ieților lui McNeil ? Hibernian (4 
titluri), St. Mirren și Dundee 
F.C. (1 titlu) ocupă poziții de 
mijloc, cu care ne-au obișnuit. 
Surprinde, în schimb, 
slabă a „ultimului mohican1 
fotbalului

poziția
- - “ al

britanic în Cupele Eu-

★ ★

McCoist). nuters — Drinkell,
mai puțin de 6 englezi. De fapt, 
„coach-ul“ Souness este cel ca
re .le-a dat primul credit și 
iată că aceștia confirmă aș
teptările. ca și acum doi ani. 
Cu toate acestea, fotbalul sco
țian traversează o perioadă 
de criză, atît la nivel de 
echipe de club, cit și la nivel 
de „națională". Dundee United 
(un. titlu) se află într-o intere
santă urmărire, „negru-portoca- 
lili" ajungînd acum într-o formă 
deosebit de bună. „ll“-Ie de ba
ză al lui Jim McLean e: 
Thomson — Clark, Hegarty, Na-

5 RECORDURI NAȚIONALE IN PRIMELE REUNIUNI
Meheș (C.S.M.U., Craiova) 18,66 
m, Liliana Isac (I.M.G.B.) 16.73 
m, Elena Bîrsan (Spartac Buc.) ___ _ ... ,,
— camp, tin., 15,45 m ; 4 X 200 C.F.R. Bacău) 3:52,08, V. Coroja 
m : Rapid 1:40,77, C.S. Brăila ...........

— camp. tin. 1:42,67, C.S.U. Ga
lați 1:44,78 ; MASCULIN — pră
jină : R. Enescu (Steaua) — 
și camp. tin. — 5 m, R. Stăries- 
cu (Victoria Buc.) 4,70 m, M. 
Dlncă (Steaua) 4,30 m; 60 m: 
V. Chiriac (Dinamo) — și camp, 
tin —6,06, G. Văidianu (Min.'2- 
lung Muscel) 6,06. F Florea 
(Constructorul Arad) și C. Pie
trar u (Min. C-lung Muscel) 6,07; 
400 m : M. Mateescu (Dinamo)
— șl camp. tin. — 49,45, M. Ră-

(Urmare din pag U
rul C-ța) — camp. tin. 55,79. 
Cristieana Matei (C.S.M.U. Cra
iova) 56,79; 60 mg: Mihaela Po- 
găceanu (Rapid) 7,91, Liliana 
Năstase (C.S.U Galați) 8,14, 
Ilona Dumitrașcu (Rapid Buc.) . 
8,32, Elisabeta Anghel (Steagul 
Roșu Brașov) — camp. tin. 8,33; 
1500 m ; Violeta Beclea (C-S.M. 
Suceava) 4:17,71, Margareta 
Kcszeg (Steaua) 4:17,77, Elena 
Fidatov (C.S.M. Delta Tulcea) 
4:18,29, Liliana Paladc (Unirea 
C.S.S. Focșani) — camp. tin. 
4:19,30; greutate: Mihaela Lo- 
ghin (Steaua) 19,01 m. Livia

dos (Metalul Huhedoara) 49,98, 
D. Mureșan (Dinamo) 50,13 ; 
1 500 : G. Cozmei (Știința

C.S. (C.S.M. Pitești) — camp. tin. 
3:52,19, I. Elena (Steaua) 3:52,27; 
4X 200 m: Dinamo șl camp, 
tin. (Popescu, Mureșan, Oaidă. 
Mateescu) 1:31,45, Flacăra Roșie 
București 1:34,75, Minerul C- 
lung Muscel 1:35,02 ; 5 km
marș : D. Firică (C.A.M. Auto- 
mec. Reșița) 20:09,66, C. Bălan 
(I.M.G.B.) 20:13, G. Radu (Me
talul Plopeni) 20:48.

Rezultatele celorlalte probe Ie 
vom publica în nUmărul urmă
tor al ziarului nostru.

Midlothian 
nu se regă- 

de campionat. 
Hamilton, n-a 
primului eșa- 
pierde* „lan-

ropene. Hearth of 
(patru titluri) care 
sește. in jocurile 
Noua promovată, 
rezistat iureșului 
ion, nemaipuțînd 
terna roșie". Motherwell (un ti
tlu). în revenire, a început o 
spectaculoasă cursă de supra
viețuire. obțihînd puncte chiar 
de la primele clasate.

Răzvaa TONA

★

în campionatul Italiei 
Sampdoria — Lazio 

min. 44), Ascoli 
Basten, de

IERI,
16) : 
(Mancini, 

Milan 0—2 (Van 
două ori, unul din penalty), Bo
logna — Florentina 1—0, Como
— Cesena 0—0, Inter — Torino 
2—0 (Serena 2), Juventus — Pes
cara 1—1, Lecce — Atalanta 2—1. 
Pisa — Napoli 0—1 (Carnevale). 
Roma — Verona 0—0. Conduce 
Inter — 28 p, urmată de Napoli, 
25 p si Sampdoria 22 p.
• IN CAMPIONATUL Franței 

(et. 25): Lille — Cannes 1—0. 
Toulon — Caen 1—0, Racing Pa
ris — Marsilia 0—2,. Montpellier
— Lens 2—0, Nisa — Metz 1—1, 
Strasbourg — Laval 3—0, St. 
Etienne — Bordeaux 1—0, Tou
louse — Nantes 1—2. tn clasa
ment conduce Racing Paris cu 
50 p (din 24 jocuri). urmată de 
Auxerre 48 p (24 j) și Marsilia 
46 p (25 j).
• IN ANGLIA (et. 23). Arsenal

— West Ham 2—1, Aston Vida •=- 
Sheffield Wednesday 2—0, Charl
ton — Norwich 1—2, Derby Co
unty — Southampton 3—1, E- 
verton — Wimbledon 1—1. Luton
— Nottingham 2—3, Middlesbo
rough — Coventry 1—1, New
castle — Liverpool 2—2, Q.P. 
Rangers — Millwall 1—2. tn frun
tea clasamentului se afla Arse
nal cu 47 p (22 j). urmată de 
Norwich 44 p (23 j), Coventry 
37 p (23 j).
• DUPĂ 24 de etape în portu

galia continuă să conducă Ben
fica cu 38 p. urmată de F. C. 
Porto 34 p, Boavista și Sporting 
cu cite 30 p. Rezultata: Sporting
— Naclohal 4—0, Amădora — Se- 
tubal 1—1, Boavista — Chaves

(et. 
l—0

4—0, Penafiel — Braga 0—1. Es- 
pinho — Beira Mar 2—1. Guima
raes — Leixoes 2—0. Maritima — 
Belenenses 1—0, Far'ense — Fafe 
1—1, Portimonense — F.C. ■' Porto 
1—1.
• IN MECI contînd pentru pre- 

.limintrriiie Campionatului Mon
dial, selecționata Emiratelor A- 
rabe Unite a întrecut pe teren 
propriu, cu scorul de 1—0 (0—0), 
formația Kuweitului, unicul gol 
al partidei, disputată la Sharjah, 
a fost înscris de Adnaa Talyant 
(min. 62).
• IN CADRUL turneului in

ternațional de la Goa (India), se
lecționatele Poloniei și Irakului 
au terminat la egalitate : 1—1
(1-0).
• TURNEUL internațional des

fășurat în sală la Suni (R. D. 
Germană) s-a încheiat cu victo
ria echipei Rotwelss Erfurt — 7 
p. urmată de Ruda Hver.da Cheb 
(Cehoslovacia) — 4 p și Cari

- Zeiss Jena — 3 p.
• REZULTATE înregistrate in 

meciurile tur din cadrul sfertu
rilor de finală ale campionatului 
brazilian: Fluminense — Vanco 
da Gama 1—0; Cruzeiro — Inter- 
naclonal 0—0 : Sport Recife — 
Bahla 1—1 ; Gremio — Flamengo 
0—0.
• IN CAMPIONATUL Argenti

nei, conduce Boca Juniors cu 42 
p, urmată de Racing — 39 p șl 
Argentines Juniors — 38 p. Re
zultate tehnice: Newell's Old 
Boys — Ferrocarrll Oeste 2—0 î 
Deportlvo Armenio — Boca Ju
niors 1—2 ; River Plata — Pla- 
tense 0—1 ; Argenlinos Juniors — 
Rosario 1—0 ; Velez Sersfield — 
Independiente 0—0.
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