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Campionatele de sală ale seniorilor

0 FRUMOASĂ REUȘITĂ A ATLETISMULUI
• 13 recorduri naționale in cele patru reuniuni • Un 

buchet de performanțe competitive • întreceri de un 

ridicat nivel tehnic

Nici nu încape discuție că, 
din 1986, de cînd Campionate
le Naționale de atletism ale 
seniorilor și-au găsit în Bacău 
locul cel mai potrivit de des
fășurare (sală cu pistă circu
lară, arbitri competenți și tra
diționala ospitalitate moldove
nească), ediția recent încheiată 
a fost cea mai bună dintre 
toate. Edificatoare, înainte 
de toate, sînt cele 13 recorduri 
republicane realizate cu acest 
prilej, celor cinci înregistrate 
in primele reuniuni adăugîn- 
du-li-se ulterior trei recorduri 
de seniori și cinci de juniori. 
Autorii lor: Iolanda Oanță 
(Rapid, antrenor Mihai Zaha- 
ria) 7,31 la 60 m și 24,08 la 200 
m și Valentin Chiriac (Dinamo, 
antrenor C-tin Mihail) 21,96 la 
200 m, la seniori Petrș Mari
an (Rapid, antrenor M. Zaharia) 
7,62 m — egalat și 7,70 m la 
lungime, Bogdan Tudor (Rapid, 
antrenor Dumitru Girleanu) 
7,80 m la lungime, Aura Cră
cea (Farul C-ța, antrenor C-tin 
Mihail) 25,36 la 200 m șt 
Olimpia Stoica (CSȘA Cluj-Na-

poca, antrenor Georgeta Mo- 
nea) 2:08,24 la 800 m — juni
oare II.

Bilanțul recordurilor poate 
că Încă n-ar spune totul dacă 
n-am arăta oă el a fost com
pletat de un buchet de perfor
manțe bune și chiar foarte bu
ne, Înregistrate cu precădere 
de atleți tineri, realmente ta- 
lentați, care ar putea produce, 
încă în acest an, o serioasă 
revigorare a competitivității 
acestui sport.

Prin maniera netă în care a 
dominat cele patru probe la 
care a luat parte (60 m, 200 m, 
400 m și 4X200 m), rapidista 
bucureșteană Iolanda Oanță a 
fost principala performeră a 
concursului, In pofida faptului 
că, datorită gabaritului și fu- 
leului său, ea se acomodează 
ceva mai greu cu caracteristi
cile turnantelor pistei băcăua
ne. Este, de aceea, un merit

Romeo VILARA
Iolanda Oanță — 4 victorii fi

3 recorduri naționale 
Foto: Aurel D. NEAGU(Continuare in pag, 2-3)

Oameni și fapte din viafa sportivă

CU GRIJĂ PENTRU FORMAREA TINEREI GENERAȚII

HNALE ALE MARII
COMPETIȚII NAȚIONALE
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schi fond AU APĂRUT NOI ARII DE SELECȚIE, 
DAR AD DISPĂRDT ALTELE... VECHI

Recentele finale ale „Dacia- 
dei“ la schi fond juniori au 
readus în actualitate problema 
zonelor de selecție și a oame
nilor de specialitate implicați 
în activitatea de inițiere și 
primă specializare. Un dome
niu al performanței — nu nu
mai ta schiul de fond și nu 
numai în sporturile de iarnă 
— extrem de important, atît 
de important am zice, Incit, 
adesea, de ea depind... viitoa
rele medalii olimpice și mon
diale!

Fără a stabili o ierarhie, să 
începem cu Gheorghe Voicu, 
fostul biatlonist, actualul an
trenor care a făcut dm zona 
Azuga o arie fertilă ta talen
te. După aoest performer pe 
cale de a deveni unul oomplet 
care este Nicolae Serbau, com
ponent al primei echipe de 
biatlon a României, tot din 
„mîinile" lui Gh. Voicu își mai 
ia zborul spre .marea perfor
mantă încă un talent de ex- 
oepție, cum pare a fi — după 
calitățile etalate și după re
zultatele obținute, la recentele 
finale ale Daciadei — Florin 
Suică, învingător la 10 km. ju
niori III. Cu bune rezultate 
activează cuplul profesorilor 
Gheorghe Cioacă și Coste! Ter- 
clu, de la Pionierul Brașov, 
lucrători modești in pretenții, 
dar apreciați ta rezultate pe 
tărtmul alergării cu schiurile. 
Din zona Șlrnea — Moeciti — 
Poiana Mărului, acești specia
liști au șelecționat copii pe 
care i-au dus pînă la un anu
mit nivel, după care i-au cedat 
altor unități de performanță, 
unde orizontul pregătirii este 
mai vast: Radu Rășanu a ciș- 
tigat pentru Dinamo Brașov 
titlul la 20 km juniori mari, 
iar la ștafetă același sportiv și 
fratele său, Marius Rășanu, 
au avut contribuții principale 
la obținerea succesului. Cu 
cîțiva ani ta urmă, Gheorghe 
Cioacă l-a format și pe Sțcli-

an Țeposu, legitunat ulterior 
la Steagul Roșu, apoi la Dina
mo Brașov. Și la Steagul Roșu 
activează un instructor inimos, 
Vasile Nan, două dintre eleve
le sale — Maria Tudor și 
Cristina Dogărel (ultima în
vingătoare la junioare II) — 
remarcîndu-se cu deosebire. 
Meritul acestor specialiști este 
cu atît mai mare, cu cit con
dițiile materiale pe sire le au 
la dispoziție nu sînt dintre 
cele mai bune. Sigur. I sta tu
turor profesorilor și antrenori
lor cu rezultate bune nu este, 
acum, întreagă, altădată am 
făcut remarcile de rigoare, 
dar important rămine faptul că 
ea se menține deschisă !

Concomitent, însă, au sur
prins și unele prezente.. mal 
șterse ca altădată. între aces
tea, cea a bistrițencelor, profe
sorali Ștefan Berberaru nemai- 
avînd „productivitatea" cu oare 
ne obișnuise pe vremea. .. 
Ilenei Hangan. Și mai îngrijo
rătoare este situați» secției de 
schi fond de la CSȘ „Șoimii" 
T.P.A. Sibiu. unde figurează 
Adina Tuțulan, componentă a 
lotului național. întrucît sibi- 
encele (unde activează doi 
profesori) n-au mai putut 
prezenta, alături de Adi
na încă trei sportive. Tutu- 
lan a privit disputa ștafetelor 
șl evoluțiile colegelor de la 
alte cluburi, în calitate de 
spectatoare... Ceea oe nu este 
nici în interesul secției, nici al 
ei (element de bază al națio
nalei feminine), nici al schiu
lui românesc.

Cum. sezonul este însă în 
plină desfășurare, sînt de . aș
teptat noi „luări de cuvint", 
dar nu dintre ultimele despre 
care am scris. Ci cit mai ase
mănătoare cu oele care au 
deschis comentariul <îe față.

Radu TtMOFTE

Tir DE AZI, LA POLIGONUL DINAMO DIN CAPITALĂ.
Oameni de diverse virste și profesii, activiștii și instructorii 

voluntari au o mare pasiune pentru un sport sau altul. Dintre 
calitățile pe care le dovedesc acești veritabili promotori ai acti
vității competitionale de masă fi de performanți, cea mai sem
nificativă ni se pare puterea exemplului personal la care te 
adaugă, sintem convinși, acea tinerețe perpetui, reflectată cu 
prisosință in tot ceea ce fac in orele lor de răgaz.

AM LUAT
„Eu mă consult in tot ceea 

ce fac cu membrii consiliului 
asociației, oameni pricepuți și 
de inițiativă. Recent am sta
bilit să atragem întregul tine
ret din cooperativa noastră ta 
diverse forme de practicare a 
exereîțiilor fizice. Cu ajutorul 
unor entuziaști ai secțiilor pe 
ramură de sport ca Eugen Fi- 
rică, Cristian Fodor, Ion 
Costea sau Ilie Popescu am 
trecut la întinerirea forma
țiilor de fotbal și volei mascu
lin. De asemenea, vom înfiin
ța echipe feminine de volei și 
handbal, deoarece avem mul
te elemente talentate, acțiu
ne în care am angrenat șl pe 
unii tineri pasionați ai sportu
lui. Pasiunea este doblndită o 
dată cu certificatul de naștere 
sau poate fi deprinsă 1 
După părerea mea pasiu
nea, motorul care pune în 
mișcare energii nebănuite, se 
cultivă. Ne-am gîndit că nu 
le va prinde rău tinerilor noș
tri dacă vor da o mină de aju
tor la organizarea concusuri- 
lor din cadrul Daciadei sau la 
buna desfășurare a gimnas
ticii la locul de muncă. Dato
rită acestei experiențe am 
văzut pe viu că handbalistul 
Iulian Dobre, voleibalistul Ți
ței Dragomir. fotbalistul 
Gheorghe Filișan, boxerul 
Marin Floreșteanu și alți u- 
teciști au toate șansele să-și

ACASĂ LA UN
Primarul comunei prahove

ne Valea Călugărească, Ste- 
lian Moșoiu, ne~a spus că aici 
muncește și trăiește un fost 
motocrosist, Marian Radu, 
oare a predat „ștafeta" băiatu
lui său, Ștefan, legitimat la 
Locomotiva Ploiești, pentru 
clasa 50 cmc. „Ce-ar fi să-i 
cunoașteți casa și familia ? 
TjOcuiește la doi pașideprimă-

UN MODEL
pună m valoare aptitudinile 
de instructori sportivi, înde- 
plinindu-și cu pasiune și 
ambiție angajamentele luate".

Aprecierile de mai sus a- 
parțin președintelui Coope
rativei „încălțămintea Ma
nuală" din Capitală, Vasile 
Timariu, de două decenii in 
fruntea acestei unități de 
interes republican, ale cărei 
produse sînt mult apreciate și 
peste hotare. De tot atîția ani 
este și președintele asociației 
sportive de aici. In pofida vo
lumului mare de responsabi
lități profesionale, îl intil- 
nești adesea pe stadion, fiind 
jucător de bază in echipa de 
volei, care de peste 10 ani 
ciștigă campionatul clubului 
Voința, echivalent cu cele 
mai competitive întreceri 
municipale sau orășenești. A- 
flăm că face parte și din 
F.R.C.Y., canotajul fiind una 
din disciplinele complemen
tare voleiului, pe care îl 
practică încă de cînd era ju
nior la Progresul București. 
La cei 50 de ani ai săi, Vasile 
Timariu, fost ajustor meca
nic, acum licențiat al Facultă
ții de Drept, și-a păstrat intac
te trăsăturile sportivului de 
marcă, robustețea fizică șl 
morală ale unui om hărăzit și 
cu darul de a fi bun conducă
tor de colectiv. Fără discuție, 
un model...

MOTOCROSIST
rie“, ne'a îndemnat interlocu
torul. Zis și făcut. Dirpă ce 
ne-a poftit să luăm loc in
tr-un fotoliu din sufrageria 
apartamentului său, discuția 
cu fostul motocrosist la Auto
mobilul Buzău, Marian Radu, 
acum mecanic-auto la 
I.T.S.A.LA. Valea Călugă
rească, s-a înfiripat, firesc, de 
parcă ne-am fi cunoscut de 

cine știe cind. „Am patru co
pii, trei fete și un băiat, și o 
gospodărie pusă la punct. To
tul am izbutit prin muncă și 
am bucuria că fac ceva folo
sitor pentru familie Și pentru 
comună. Spre sfîrșitul anului 
trecut am fost cel mai fericit 
tată de pe pămînt, cînd băia
tul meu și coechipierul său 
din Ploiești. Ciprian Stănescu, 
au urcat pe podium, cîștigînd 
toate cele trei etape ale com
petiției internaționale „Tro
feul Carpați" la motocros. A- 
cum, să vă spun șl dumnea
voastră : ca să-1 scutesc pe 
Ștefan să facă naveta perma
nent la Ploiești, am amena
jat un garaj-atelier, dotat cu

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Șl PENTRU RUGBYȘTI, 
VACANȚA ESTE... ACTIVĂ
Vacanța rugbystieă continuă. 

Ea este insă, de bună seamă, 
una activă, dedicată acumulă
rilor pentru noul sezon, a că
rui secvență competițională 
inițială va fi marcată la 12

CREDIT FIRESC ÎNVINGĂTORILOR DE LA CARDIFF

Chiar dacă data amintită 
mal înainte este legată de 
campionat, prima referire vi
zează lotul național. Format 
deunăzi, acesta țintește confir
marea jocului și victoriei din 
decembrie, de pe Arms Park, 
ocazii existînd: meciuri ta 
Cupa F.I.R.A. (oel dinții în a- 
prilie, cu Italia), partida cu 
Anglia — mai ales ea. Selec- 
ționabilii eînt, în linii- mari, 
oei oe au pregătit inspirat și 
dăruit, cum s-a văzut, finalul 
stagiunii precedente. Apar, 
mai exact reapar, doi înaintași 
din generații diferite, experi
mentatul Gheorghe Caragea și 
foarte promițătonil Cristian 
Răducanu. Revine. totodată, 
tinărul fundaș Dorel Piti. Dar

PRIMELE DISPUTE — ARME CU AER COMPRIMAT
tnoepind de astăzi, poligonul 

acoperit Dinamo din Capitală 
va găzdui întrecerile finalelor 
Daciadei la tir pentru arme cu 
aer comprimat, care vor reuni 
țoale categoriile de trăgători. 
Față de edițiile precedente. în 
aoest an programul va fi deo
sebit, federația de specialitate 
prooedtad la o serie de inova
ții menite să sporească valoa
rea și competitivitatea trăgăto
rilor noștri de la toate eșaloa
nele. Astfel, atît la pistol, cit 
și la pușcă, se va executa o 
primă probă, așa numită de 
calificare. Apoi, primii 10 cla
sați vor mai trage un concurs, 
în două manșe, în ziua urmă
toare. In fine. în ziua a treia 
același 10 trăgători vor mai 
executa o mânșă, după care 

martie (după disputarea unor 
restanțe). Ce fac, concret, rug- 
byștii noștri de frunte ta a- 
ceste zile? O întrebare care 
va primi mai multe răspunsuri 
în prezentul grupaj informativ.

iată lista completă a jucăto
rilor reuniți, pentru un prim 
oontact pe '89, ta această peri
oadă la Bușteni, sub conduce
rea antrenorilor Theodor Ră- 
dulescu și Gheorghe Nica: Le- 
onte, Dumitrescu, Ciorăscu, 
Murariu, Rădulescu, Cuman, 
Ignat, Oroian, Boldor, Moțoc 
(Steaua); Gh. lori, Caragca, 
Doja, Răducanu, Neaga, Lun- 
gu, Toader (Dinamo); Csoma, 
Sugar, Seceleanu, Sava, Fuli- 
na (Știința CEMIN Bala Mare), 
Răceau, Domocoș (Universita
tea Timișoara), Pili (Sportul 
Studențesc), Dumitraș (Contac- 
toare Buzău), Chirilă (Politeh
nica Iași), Man (UAMT Ora
dea). Ou mențiunea că tn ve
deri rămîn șl alți rugbyști de 

primii 8 se vor întrece in ca
drul finalelor. Deci, primii 8 
clasați vor executa 4 probe, al 
căror rezultat cumulat va oferi 
ordinea finală.

E de consemnat, de aseme
nea, faptul că este prima fi
nală a Daciadei in care se 
va trage pe ținte reduse și, 
d«d, multe dintre recordurile 
stabilite acum o săptămînâ, in 
„Cupa de iarnă", vor cădea cu 
siguranță.

Marți, miercuri și joi se vor 
desfășura probele de pușcă — 
cu finale joi, la 11.45 (ferfiinin) 
și 13 (masculin), iar vineri, 
sîmbătă și duminică cele _ de 
pistol — finalele, duminică, la 
aceleași ore Și în aceeași or
dine).

TaTT! _

perspectivă, punem punct (deo
camdată) știrilor despre echi
pa națională. Tot apropo de 
reprezentarea internațională 
însă, să consemnăm prezența 
intre jucătorii de prim-plan 
din întreaga lume, din rîndul 
cărora gazeta „Midi Olympi- 
que“ a alcătuit două selecțio
nate mondiale, a lui Alexan
dru Rădulescu, titular in linia 
a treia a „XV“-lui român.

PROMISIUNI, PROMISIUNI

Un sondaj prin citeva tabere 
divizionare, din „careul" de 
frunte al sportului eu balonul 
oval de la noi, a desprins gîn- 
duri ambițioase, pretutindeni, 
vizavi de campionat. Rămîne 
de văzut cite și cum se vot? 
împlini ele în apropiata stagi
une... • STEAUA, multipla 
campioană, efectuează stagiul 
montan la Dîmbu Morii. Lotul

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag. 2-3)



„CUPA VOINȚA" LA
In împrejurimile barajului Fi- 

riza din județul Maramureș, în 
locul cunoscut sub numele Ostra, 
s-a desfășurat — sub genericul 
Daciadei — finala pe țară a 
„Cupei voința" la orientare pe 
schiuri. La această tot mai în
drăgită întrecere au luat startul 
96 de competitori, tineri șl ti
nere din asociațiile sportive Vo
ința cîștlgătorii etapei pe uni
tate. A fost, un concurs deose
bit de frumos, la înălțime organi
zat de UCECOM șl F.R.T.A., cu 
sprijinul C.J.E.F.S. Maramureș și 
A.S. Voința Baia Mare.

Concursul s-a desfășurat în- 
tr-un decor îneîntător, în două 
etape, stratul de zăpadă avînd

ORIENTARE PE SCHIURI
grosimea de 60 cm. în prima zi, 
la senioare, traseul a măsurat 
9 800 m (diferență de nivel 360 
m, 8 posturi de control) iar în 
a doua zi distanța a fost de 8 200 
m, 340 m diferență de nivel și 
6 posturi de control. Cele mai 
bune : 1. Eleonora Zeler (Baia 
Mare) 2. Cătălina Cheresteș 
(Miercurea Ciuc). 3. Erica Czom- 
pa (Baia Mare). La băieți (tra
seu de 12 800 m, diferență de ni
vel 420 m, 10 posturi de control 
în prima zi : 10 600 m, 380 m, 7 
posturi de control în a doua zi) 
au urcat podiumul : 1. V. Sahara 
(Baia Mare), 2. E. Pop. (Baia
Sprie), 3. Gh. Sovagău (Bala 
Mare).

CRIȘAN — coresp.A.

FORMAREA TINEREI GENERAȚII
(Urmare din pag. 1)

banc de lucru, menghină, po
lizor, mașină de găurit și alte 
dispozitive necesare pregăti
rii motocicletei pentru con
curs, pe care o testăm pe Va
lea Poienii din spatele blocu
rilor. Știți cîți colegi de școa
lă il urmăresc la antrenamente 
pe Ștefan ? Foarte mulți, iar 
pe unii am început să-i intro-

duc în tainele pilotajului. 
Dacă se va înființa secție de 
motociclism în comuna noas
tră. veți auzi cu siguranță de 
Tonei Lambru, Marius Mu
cenic sau Nicolae Gheorghe.

Aflasem că in proiectele e- 
dilitar-sportive ale 
aflată in plin proces 
nizare, figurează și 
de motociclism. Deci, 
ztderat care poate ajunge 
împlinire...

comunei, 
de urba- 
o secție 
un de- 

la

UN REUȘIT TURNEU DE HANDBAL

FEMININ LA BRAȘOV

în organizarea asociației 
sportive Rulmentul din Brașov 
a avut loc un turneu feminin 
de handbal, dotat cu „Cupa 16 
Febuarie", cu atlt mal util cu 
cît competiția s-a desfășurat 
cu puține zile înaintea reluării 
campionatului Diviziei A. Deși 
din efectivul tuturor celor pa
tru formații au lipsit jucătoa
rele prezente cu echipa Româ
niei la turneul de la Cheb, dis
putele au fost interesante și de 
bun nivel tehnic. Pe primul loc 
s-a clasat Rulmentul Brașov 8 p 
(16—16 cu Hidrotehnica Con-

stanța, 17—16 cu Rapid Bucu
rești și 23—22 cu Știința Bacău); 
2. Știința 7 p (22—19 cu Rapid 
și 21—19 cu Hidrotehnica); 3. 
Rapid 5 p (17—16 cu Hidroteh
nica) : 4. Hidrotehnica 4 p. 
Cele mai eficace handbaliste 
au fost Rodica Marian (Rul
mentul) cu 18 goluri înscrise, 
Georgeta Cervenciuc (Știința) 
16 (8 din aruncări de la 7 m). 
Eniko Demeter (Rulmentul) 15 
(10), Mirela Gheorghe (Hidro
tehnica) 14 (9).

Carol GRUIA-ootresp.

„CUPA 16 FEBRUARIE" LA BOX
Săptămina aceasta, între 8 și 

12 februarie, sala Rapid din 
Capitală va găzdui tradiționala 
competiție de box dotată eu 
„Cupa 16 Februarie". La a- 
ceastă ediție participă boxeri 
juniori și seniori din Bucu
rești, precum și invitați din

țară. Reuniunile vor avea loc 
după următorul program: 
miercuri, joi și vineri — cile 
două reuniuni, de la orele 15 
și 18, sîmbătă de la ora 18 fi
nalele juniorilor, iar duminică, 
de la ora 10, finalele de se
niori.

ȘI-A DESEMNAT PRIMII
Pe patinoarul acoperit din Ga

lați s-a desfășurat, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, concursul de 
patinaj artistic dotat cu „Cupa 
Dunării", aflată la ediția inau
gurală. Au fost prezenți 39 de 
sportivi și sportive, din nouă 
cluburi și asociații sportive, ca 
și componenții loturilor națio
nale, reprezentînd diferite cate
gorii de vîrstă : seniori, juniori 
și copii. Au lipsit însă juniorii 
II șl copiii II — băieți, în timp 
ce seniorii șl copiii 1 — băieți nu 
au avut decit cite doi „preten
dent:" la întîietate, în acesta 
condiții neputind fi făcută ierar
hizarea (regulamentul prevede 
înscrierea a cel puțin trei con- 
curenți). Dar iată rezultatele, ju
nioare I : 1. Codruța Moiseanu 
(C.S.Ș. Triumf CO IMF) 1,60 p 2. 
Andreea Munteanu (C.S.Ș. Tri
umf) 3,80. 3. Beatrice Kurceakov- 
schi (C.S.Ș. Miercurea Ciuc — 
CO IMF) 4,20 : juniori I : 1. 
Zsolt Kerekes (C.S.Ș. Miercurea 
Cluc-CO IMF) 1,60, 2, Luis Tai
fas (ICEMENERG-CO IMF) 3,20, 
3. Marian Prisăcaru (C.S.M. Du
nărea Galați-CO IMF) 4,80 ; ju
nioare II : 1. Fabiola Vișinoiu
(C.S.Ș. Plolești-co IMF) 2,20, 2. 
Raluca Duda (CSM Textila Du
nărea Galați) 2,60, 3. Andreea 
Constantin (C.S.Ș. Triumf) 3,80 :

copii I, 
(C.S.M ’
1.50. 2.
(C.S.M. T 
3.00, 3. <
Textila 
copii II.
(C.S.M. 1
2.50, 2. Sî) 
Triumf) 
(C.S.Ș. I 
speranțe 
laban (C 
Galați) 
(C.S.Ș. 
Nicolet^ 
tila Dun£ 
ranțe I, 
goraș (C 
Galați) 1, 
ghiu (C.: 
Galati) 2 
(C.S.M. 1 
3.00 ; spe: 
xana Luc 
2. Eliza 1 
ni nerilor 
Via Tăna 
tești) 3,0 
1. Tudor 
Buc.) 1.00 
(Palatul ' 
dreea V;
Dunărea 
SIRIOPOL

SATISFACȚIA IDEILOR FINALIZATE *
ln viața competițională a 

orașului Tîrgoviște au apă
rut, după cum ne-a relatat 
corespondentul nostru 
Tudor, întreceri inedite 
sezon. Bănuiți, desigur, 
este vorba de un sport de 
nă — și anume de patinaj 
teză și artistic. Pare 
să organizezi un concurs pe 
lacul înghețat din parcul Chin
dia, dar munca depusă pentru 
ca tinerii participanți să poa
tă alerga sau valsa pe luciul 
gheții presupune 
tehnice avansate, 
extremă in aplicarea lor 
nu în ultimul rind, răbdare în 
inițierea copiilor intr-un sport 
in care cea mai mică neaten
ție te poate răsturna cind îți 
este lumea mai dragă. Cui a 
aparținut ideea deschiderii 
centrului de inițiere in pati
naj ? Profesorului pensionar 
Vasile Gheorghiu și tânărului

Ion 
de 
că 

iar- 
vi- 

simplu

cunoștințe 
tenacitate 

și.

ca-fotograf Nușu Mihalache, 
re nu și-au găsit liniștea pină 
n-au dus-o la bun sfirșit. Ei 
au găsit nu numai înțelegerea 
necesară, dar și posibilități 
pentru organizarea unui trial 
in vederea depistării elemen
telor talentate. Ce a rezultat 
practic din eforturile depuse ? 
Peste 50 de fete și băieți și-au 
disputat întâietatea cu ardoa
rea specifică virstei, la primul 
lor examen public Ramona 
Lupoi. Delia Zăhăreanu, Raluca 
Nițu, Carmen Antohie, frații 
Corina și Marius Sala, Cătălin 
Manea, Ștefan Spulber, Cinrian 
Eftimie, Romeo Ene, Adrian 
Călinescu și alți elevi dove
dind că și-au pus in gind să 
devină performeri. Tinerilor 
patinatori din Tîrgoviște și 
inimoșilor lor instructori le 
dorim spor la muncă și vreme 
prielnică la următoarele teste 
pe gheață.

§ • „CUPA SPERANȚELOR SI-
§ IslENE" (ed. a Vl-a) la schi al- 
fe pin, care se desfășoară in peri- 
fe oada lanuarie-martie,' pe par- 

cursul a 7 etape, antrenează în 
fe întrecere copii între 5 și 10 ani. 
§ in prima etapă — cu concurs pe 
Sj pirtia Oncești de la Păltiniș — 
fe eiștigători au fost : Anda Curuță 
fe șl Andrei Gîlea, Alice Milu și 

ban Lașiță, Astrid Horhikel, Șe
fe bastian coțofană și Petru Bon- 
fe tea, în ordinea... inversă a ca
fe tegoriilor de vîrstă (I. IONES- 
fe CU), e a X-A EDIȚIE a „Cupei 
fe Metalotehnlca" la volei feminin, 
fe organizată la Tg. Mureș, cu par- 
fe liciparea a trei divizionare B șl 

a unei pretendente la promova
rea în eșalonul secund, a avut 
drept cîștlgătoare a trofeului pe 
~.Z~Z. Libertatea Sibiu, care a 
învins în toate cele trei partide 
duble disputate cu celelalte 
competitoare, Metalotehnica, Po
litehnica Timișoara și Olimpia 
Oradea. (C. ALBU). • UN ALT 
TURNEU de volei feminin s-a 
desfășurat la Petroșani în orga- . ■ «Tux-—ț pe_

fe troșani, care a participat cu 
fe două echipe, invitatele numln- 

du-se divizionarele B Confecția 
§ București și Universitatea Elec- 
5 tronica Cluj-Napoca. Competiția, 

care s-a bucurat de un real in- 
%iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. vnmnttimnmmmHUiuuiuummmium^

(Urmare din pag l)

său, lipsit momentan de grupul 
celor zece internaționali, amin
tiți mai înainte și de antreno
rul principal Th. ~' 
desfășoară perioada 
lari sub conducerea 
Mateescu. E cazul 
byști binecunoscuți, 
Alexandru. Vărzaru, 
Florea, Moț, David, 
nerilor de perspectivă ca Idsef 
satf D. Popescu. • DINAMO 
„lider de toamnă", va merge 
cîteva zile la Sovata. în a do
ua jumătate din februarie. 
Formația antrenată de Gheor
ghe Nica și Mircea Paraschiv 
(cu apreciații Bucan, Aldea. 
Tofan, Tufa ș.a.m.d.) a perfec
tat deja o seamă de întflniri 
de verificare, oei dinții parte
neri chwnîndu-se Con tact oare 
Ruzău și Grivița Roșie. • FA
RUL nu a fost de... găsit, ieri- 
alaltăieri, la frumosul său sta-

Rădulescu, 
de acu mu- 
lui Adrian 
unor rug- 
precum D.
Codoi, C. 

sau al ti-

dion din apropierea Mării. 
„Antrenorul Mihai Naca, se
cundul Gheorghe Dumitru — 
care nu a pus încă ghetele în 
cui —, jucătorii se află pe me
leaguri bistrițene, la Tihuța", 
ne-a spus destoinicul gospodar 
I. constanținescu. Oricum, tot 
am aflat cite .ceva: printre as
piranții la titularizare se nu
mără pilierul M. Dragomir sau 
prinzătorul Brănescu, iar dezi
deratul de moment al constăn- 
țenilor se leagă de realizarea 
unui joc cît mai complet. • 
ȘTIINȚA CEMIN BATA MARE 
a urcat în stațiunea Izvoare, 
pentru (ghici-ghicitoarea mea) 
...ozonificare. Cuvîntul de or
dine în perspectiva noului se
zon, pentru antrenorii Florin 
Popovici și Rada Tîrnâncsev, 
pentru fiecare dintre eievii lor, 
este „cit mai sus. oricum pe 
podium". Nu ar fi,' în fond, 
decît o confirmare a ascensiu
nii maramureșenilor din ulti
ma vreme.
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... .
fe desfășurat la Petroșani în 
fe nizarea asociației Viitorul tfocnni nora a nartininh1

teres în rîndurile publicului lo
cal, s-a încheiat 
formației clujene.
• ȘI ÎN VALEA JIULUI 
cursurile de schi sînt numeroa
se și organizate atît pentru a- 
vansați, cît și pentru începători. 
Numai în luna în curs au avut 
sau urmează să aibă loc com
petiții tradiționale dotate cu 
„Cupa Proiectantului", „Cupa 
schiorului vulcănean" și „Cupa 
Utilajul", alte 11 întreceri fiind 
programate, la pasul Vîlcan și 
la Straja-Lupeni din Paring, pî- 
nă la finele sezonului. (P. 
COMȘA) Q IARNA, IARNA, dar 
prin unele locuri se dispută și 
altfel de concursuri, cum a fost 
și această „Cupă a speranțelor" 
la atletism, organizată la Bacău. 
Prezenți în 
plat, 600 m, 
lungime și 
medicinale) :
pii între 10 
școlile municipiului și din cele 
ale comunelor suburbane. După

cu succesul 
(G. TUȚU) 

con

întreceri (la 50 m
800 m, săritura în 
aruncarea mingii 
peste 2000 de co

și 13 ani din toate

5 reuniuni preliminare, găzduite 
de moderna sală de atletism din 
localitatea-reședință de județ, 
cei mal buni s-au întîlnit în 
două reuniuni finale, care au 
evidențiat numeroși copil talen- 
tați, luați în atenția secțiilor de 
profil ale cluburilor sportive lo
cale, (E. TEIRAU). • IN ZONA 
CABANEI „BARAJUL LEȘU" a 
avut loc un concurs de orientare 
turistică în dispută fiind pusă 
„Cupa meșteșugarilor". La com
petiție, organizată de Voința O- 
radea, într-o primă ediție, au 
luat parte 132 de cooperatori și 
membri ai familiilor lor, con- 
stituiți în echipe. Pe locul 1 s-a 
clasat echipa celor de la „Arta 
Crișana" (alcătuită din Doru Ti~ 
nța, Doru Clitan, Sabina Ținta, 
Carmen Ținta șl Ana Clitan;. 
urmată de formațiile de la „în
călțămintea" șl „Prestarea" (I. 
GHIȘA). • A VI-A EDIȚIE A 
„FESTIVALULUI SPORTIV
MĂRGINEAN" (organizator :

A.S. Lucea 
nr. 3 din 
Marginea) 
concurenți 
deț, din Rf 
Sucevița, _p 
asociații sp 
care și-au 
șah și teni 
gorii de v 
le-au fost 
cupe de cc 
ceramică d 
de către ur 
Iar din pai 
TAMANIUC 
TENIA COI 
pe schi, des 
la Piatra I 
Bistrița-N' 
laureații 
ticipanți ou 
Magdalena 
ciu (ambii 
tegoria 11 a 
muna Prun 
Bistrița-Năs<J 
drea (com.
Suceava) 
Tabiță și 
Bistrița), 
Voina E
17 ani (1. 7

la 
Ic 
la

CAMPIONATELE DE SALĂ ALE SENIORILOR

(Urmare din wlq 1)

în plus al acestei neobosite a- 
lergătoare pe care o așteptăm 
cu legitim interes, la cote mai 
ridicate, în concursurile acestei 
ierni și, mai ales, la întrece
rile din aer liber.

Săritura în lungime bărbați 
a fost, într-un anumit fel, o 
copie a celei feminine din 
ajun. După o evoluție remar
cabilă a tânărului Marian Pe
tre, instalat la conducere de 
la primele încercări, eu 7,62 m 
și 7,70 m, abia în ultima încer
care din concurs, oolegul său 
de club și de la CSȘ 5 Bogdan 
Tudor (recordmanul în aer li
ber al juniorilor I) a realizat 
7.80 m, cu care a devenit nu 
doar campion al țării de seni
ori și tineret, ci și recordman 
indoor la juniori.

O remarcabilă evoluție a avut 
campioana alergătoarelor pe 
800 m, Tudorița Chidu, de la

Olimpia Slobozia, care a obți
nut o spectaculoasă victorie și 
un timp de 2:02,36, cu rezonan
tă internațională. în același 
context trebuie amintite și re
zultatele celorlalte „optsutiste": 
Violeta Beolea (CSM Suceava) 
2:02.52, Mitica Constantin (Me
talul) 2:03,52, Ella Kovacs 
(Steaua) 
ele, ale 
Antipov 
2:07,21 
(CSSA 
Sucevean ca Violeta Beclea 
fost, în fapt, revelația curselor 
de semifond, prin acest loc doi 
dar și prin victoria netă înre
gistrată la 1500 m.

Dintre alergătoare vom con
semna, de asemenea, maniera 
frumoasă și clară în care cra- 
ioveanca Margareta Keszeg a 
câștigat cursa de 3000 m.

.ZZ.ZZ, Ella ______
2:04,87 și, alături de 
junioarelor

(Dunărea 
și Olimpia 
CJluj-Napoca)

Daniela 
Galați)- 
Stoica 

2:08,23.
a

în sfirșit, dar în nici un caz 
în cele din urmă, subliniem cei 
190 cm reușiți la săritura în 
înălțime de Octavia Nif-Iacob, 
neașteptatul succes la 3000 m 
al lui Iulian Făget (Deva), no
ul titlu cîștigat de 
Loghin și victoria 
Pogăceanu la 60 mg.

Iată acum rezultatele 
lor reuniuni: FEMEI: 
Iolanda Oanță (Rapid) 
Marieta Ilcu (Metalul Huned.) 
7.35. Mirela Dulgherii (Prahova 
CSȘ PI.) 7,35; 200 m: Oanță 
24,08, Daniela Pleșcan (CS 
Brăila) 24,73, Aura Crăcea 
(Farul C-ța) 25,36; 3000 m : 
Margareta Keszeg (CSM Univ. 
Craiova) 9:05,83, Elena Fidatov 
(CSM Delta Tulcea) 9:09.10, Iu- 
lia Negură (Știința CFR Ba
cău) 9:15,70; înălțime: Octavia 
Nif-Iacob (Rapid) 1,90 m, Nl- 
culina Ilie (Rapid) și Manuela 
Colța (CSM Univ. Craiova) 
1,81 m; BĂRBAȚI: 200 m: Va-

Mihaela 
Mihaelei

ultime-
60 m:

7,31:

lentin Chi 
Florin Fio 
22,46, Mug 
mo) 22,86; 
(Met. Hun« 
Stanciu (N 
Drăgoescu 
1:52,90; 301 
(Explorări 
briei Cozrr 
cău) 8:24.0 
(Minerul I 
Liviu Giur 
George Bc 
Mircea 
lungime. 
pid) 7.80 
pid) 7,70 
(Steaua) 
ș.n Sfiea 
țăl in Bărbi 
Mihai Bra, 
Cău) 16.10 
G-s>su (F 
Gheorghe 1 
m, Mircea 
va) 17,70 rr

rr

1.
C

IT. H.R. BUCUREȘTI VĂ PROPUNE, DUMNEAVOASTRĂ ALEGEȚI•••
...EXCURSIA PREFERATA PE CARE 0 OFERIȚI CADOU

LA „BALUL MĂRȚIȘORULUI"
organizatc in perioada 1-5 martie

LA POIANA BRAȘOV
ZIUA I :
Plecare de la Intercontinental, la ora 11, 

pe traseul București — Sinaia — Predeal — 
Brașov — Poiana Brașov.

Cazare : în Brașov, la hotelurile „Capitol" 
și „Postăvarul" (cat. I).

Cina festivă la restaurantul „Favorit". In 
program : cîntă Marina Seu pro. Dorin A- 
nastasiu și Marius Dragomir, acompaniați 
de formația Flamingo; iluzionism cu Ale
xandru Bogdan; corpul ’ '

ZIUA a II-a :
Dejun festiv, înoepînd cu ora 11, la res

taurantul „Capra Neagră". în program: cîn
tă Adrian Irimescu, Lucica Varvara și A- 
driana Gorgan, acompaniați de formația 
CorusJ solistă balet Hermine Covaciu ; se 
organizează tombolă, concursuri cu premii, 
muzică, dans.

Prețul excursiei : 653 lei de persoană

de balet Glisando.

SAU LA BALUL FEMEII"
și, respectiv, 1112 martie 1989

LA GOVORA

Plecare: ora 11, de la stația de metrou 
Eroilor, cu autocarul, pe ruta Pitești — 
Rîmnicu Vîloea — Govora.

Cazare la hotei în Govora.
Masă festivă la restaurant.
Program distractiv, concursuri cu premii, 
înapoierea în București, dumunică seara, 

in jurul orei 20.
Prețul excursiei: 498 lei de persoană.
înscrieri șl informații la agențiile de tu

rism ale I.T.H.R. București, din: Bd. 1848 
nr. 4 (telefon 14.98.81), Bd. N. Bălcescu 35 
(tel. 15.74.11), Bd. Republicii 68 (tel. 14.08.00), 
Str. Luterană 4 (tel. 14.21.77/2957), Calea 
Moșilor 55 (tel. 19.28.50). str. N. Tonitza 2 
(tel. 14.95.94).
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DOUA ATRACTIVE ÎNTRECERI ALE ELEVILOR
La sfîrșitul săptămînii tre

cute, în municipiul Cluj-Na
poca, în organizarea Liceului 
industrial „Nicolae Bălcescu" 
din localitate, cu sprijinul 
T.A.G.C.M. Ind., s-au desfășu
rat finalele pe țară ale cam
pionatelor de tenis de masă și 
șah rezervate unităților școlare 
liceale din Ministerul Construc
țiilor Industriale, competiții a- 
junse la a 20-a ediție. Au par
ticipat reprezentanți din 13 ju
dețe și din Capitală, Întrecerile 
prilejuind, și de această dată, 
un cadru de depistare a elevi
lor apți să abordeze performan
ța. Ca să argumentăm, cam
pionatul de tenis de masă a 
lansat, de-a lungul anilor, cî
teva talente care, curînd, s-a_u 
impus atît pe pian intern, cît 
și internațional, precum Va
sile Florea, Daniel Cioca și 
Călin Toma.

La recenta ediție, primele trei 
clasate în întrecerea la sportul 
cu mingea de celuloid au fost: 
1. Lie. ind. „Nicolae Bălcescu" 
Cluj-Napoca (Zoltan Zoltan, 
Cristian Matei), 2. Lie. ind. 
Cîmpulung Moldovenesc (Nicu 
Oblesniuc, Dan Său), 3. Lie. 
ind. nr. 4 Focșani (Șt. Ciolpan, 
Ion Șotîrcă) — la băieți și 1. 
Lie. ind. nr. 4 Focșani (Carmen 
Pocasin, Mariana Șotîrcă), 2. 
Lie. ind. nr. 7 Iași (Gabriela 
Dănceanu, Marinela Bălăcea- 
nu), 3. Lie. ind. nr. 1 Săcele 
(Luminița Moroianu, Angela 
Neagu) — la fete.

în campionatul de șah, ordi
nea a fost următoarea : 1. Lie. 
ind. „Nicolae Bălcescu" Cluj- 
Napoca (Rebeca Dica, Cristina 
Simu), 2. Lic.ind. nr. 7 Sibiu 
(Mihaela Merlușcă, Stela Mus- 
teață), 3. Lie. ind. nr. 3. Mun. 
Gh. Gheorghiu-Dej (Antonela

Cojocaru, i 
fete și 1. 
șani (Mirt 
pucur). 2. 
(Vasile și 
3. Lie. ind 
trut Șando: 
(M. RADU,

• Consfăt 
lupte, prii 
prelucra n< 
regulamente 
cepe vineri 
sala de fes 
Dinamo din

• Biroul" 
bul Rapid î 
țlonării uno 
comis r," ’.'t 
plină. Astfe 
Tudor și Gt 
sancționați 
pendare din 
tițională.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 1 FE
BRUARIE 1989. Categoria 1 : 
3 variante 25% a 17.697 lei ; 
categoria 2: 3,50 a 15.169 lei;

' * 32,50 a 1.634 lei ; cat.
735 lei ; cat. 
lei ; cat. X : 231,75 
cat. Z : 3.793,75 a

cat. 3:
4 : 72,25 a 
238,00 a 223 
a 229 lei ;
100 lei.
• După cum se știe. prirVre 

cele mai îndrăgite trageri din

5 :

IIMI1A 0t SUI 1010 PmOSPO
sistemul LOTO se remarcă, prin 
atractivitatea lor, și TRAGERILE 
LOTO 2, organizate cu o anumită 
periodicitate. Săptămîna aceasta, 
mai precis duminică, 12 februa
rie. există posibilitatea de a se 
valorifica cu eficiență sporită 
șansele iubitorilor de asemenea 
formule, prin participarea la 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO 2, care, pe -lingă faptul 
că păstrează avantajele obișnuite

(între care 
tanță este ș 
se cîștiga și 
mere) le și 
cele 22 de n 
cum și prin 
cîștiguri

(R Nu uitaț 
TIMA ZI și 
merelor fave 
hi sn vită PRC 
ne. miercuri
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Galați), 
(C.S.M.

4,50 ; 
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Galați) 
(C.S.S. 
Sekely
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• Pe traseul Bacău — Slă- 
nic Moldova (11—25 ianuarie)

— Bacău, Sport Club se află 
la a 34-a zi de antrenament. 
Startul a fost luat la 4 ianua
rie. în a doua parte a perioa
dei pregătitoare au fost im
plantate și atît de utilele 
jocuri de verificare, care ur
măresc, în paralel, omogeni
zarea și 
cît mai 
cînd ne 
ședințele 
Corneliu 
mafia noastră, 
ța căreia sînt, în proporție de 
90 la sută, elemente locale a 
trăit, aproape în exclusivitate, 
prin jocul ei colectiv și mai 
puțin prin valori individuale. 
Acelea care au existat și-au 
îndreptat pașii spre alte clu
buri mai mari. De aceea, de
viza noastră este munca baza
tă pe o atmosferă 
așa cum, de altfel, se 
plă și acum, pregătirea 
curgînd în condiții 
bune, sub semnul 
tuturor Jucătorilor la 
unui program de 
xigent". o Pînă 
Bacău a susținut 
oale", încheiate 
toarele ___ _ __________ _____
trolul Moinești (autorii golu
rilor ”
și FI. Sandu), 6—0 cu Mine
rul Comănești (Șoiman, Gri- 
goraș, V. Ene — 2, Burleanu, 
FI. Sandu), 5—1 cu F.C.M. 
Brașov (Tismănaru, Ivanov, 
Șoiman, Scînteie, Burleanu) și 
3—1 cu Gloria Buzău (Ivanov, 
Șoiman, FI. Sandu). Deci, un 
start foarte bun, în care una 
dintre problemele principale 
urmărite de antrenori, finali
zarea, se află pe un făgaș pro
mițător. în continuare, mîine, 
la Bîrlad, băcăuanii întîlnesc 
divizionara B din localitate, 
F.E.P.A. ’74, suita jocurilor de 
verificare crescind mereu •

Antrenorii Nicolae Vătafu și 
Ion Munteanu au la dispozi
ție următorul lot de jucători r 
Cîmpeanu și Arvînte 
tari ; Andrieș, Ciudin, 
lău, Arteni, Borcea,

stabilirea unui „11“ 
competitiv. • „Dc 
știm — spunea pre- 

clubului băcăuan, 
Costinescu — for- 

în componen-

rezultate :

prielnică, 
întîm- 

de- 
foarte 

adeziunii 
cotele 

instruire e- 
acum, S. C. 
patru „ami- 
cu urmă- 

4—2 cu Pe-

Fulga, Ivanov, V. Ene

- por- 
Jercă-

Agachi 
(acesta urmează un program 
individual de recuperare după 
o leziune a tendonului 
Achile), Fîșic, Vasilache 
Costinescu (promovat de 
speranțe) — fundași ; Burlea
nu, Ivanov, Tismănaru, Penoff, 
V. Ene (transferat de la A.S.A. 
Tg. Mureș) și Condurache (re
venit după satisfacerea stagiu
lui militar) — mijlocași ; Șoî- 
man, Fulga, Scînteie, Grigoras, 
Popovici și FI. Sandu (de la 
Viitorul Vaslui) — înaintași. 
După cum se poate observa, 
puține noutăți în lotul bă
căuan, nucleul de bază formîn- 
du-1 jucătorii care au evoluat 
în sezonul de toamnă. • 
„Ne-am îndreptat atenția spre 
absolut toți factorii antrena
mentului — remarca antreno
rul principal N. Vătafu — ac- 
centuînd însă asupra elimină
rii unor deficiențe semnalate 
în cadrul celor 17 meciuri din 
turul campionatului. în ordinea 
importanței, ne preocupă îm
bunătățirea fazei de apărare, 
compartimentul defensiv ma- 
nifestînd lipsă de concentrare 
și atenție, ceea ce ,a dus Ia 
primirea unui număr marc de 
goluri (34), multe dintre ele 
din faze care nu anunțau un 
grad mare de periculozitate la 
poarta noastră. Sîntem pe dru
mul cel bun și în privința fi
nalizării, o altă lacună a e- 
chipei noastre. Rămîne ca 
pînă la meciul din „16“-imile 
Cupei României, programat la 
26 februarie, la Mediaș, 
Gaz Metan, să retușăm 
mers momentul posesiei 
gei, răbdarea, știința de 
cînd și cum să declanșăm o-

lui 
si
Ia

cu 
din 

min- 
a ști

portun atacurile". • 
trebat pe N. Vătafu 
top al fruntașilor în 
Răspunsul a venit 
„Toți jucătorii s-au 
șit în anevoioasa perioadă de 
pregătire pe care au absolvit-o 
cu notă maximă. în frunte 
s-au aflat, însă, mereu Bur
leanu, Ivanov și Tismănaru, 
care au... tras practic întregul 
pluton după ei, înhămînd la 
muncă pe toată lumea, 
dovada dorinței unanime 
în returul campionatului 
Bacău să se ridice la o 
care să ne permită să ne 
șăm de locul 14 și să urcăm 
în Ierarhia clasamentului, o- 
prindu-ne undeva pe o poziție 
de mijloc. Acesta este obiec
tivul nostru, nnul, zic eu, via
bil, de vreme ce s-a muncit 
cu sîrg și cu o mare dorință 
de autodepășire". • S.C. Ba
cău a făcut și în turul cam
pionatului dovada disponibili- 
tățilbr sale. Mărturie sînt 
partidele cu Steaua, Dinamo 
sau Universitatea Craiova, co
tate printre cele mai bune ale ' 
sezonului^ de toamnă, ceea ce 
denotă ca există loc pentru 
mai bine în partea a doua a 
campionatului, 
este interesant 
ce formulă de 
filează pentru 
oficială a sezonului. Răsfoind 
caietul de însemnări, 
tafu ' pronunță 
nume, asumîndu-și 
la cîteva paranteze. 
Cîmpeanu (Arvinte) 
(Jercălău), Fîșic 
Borcea (Arteni), 
Burleanu, Ivanov,
— Șoiman (Fi. Sandu), Grigo- 
raș (Scînteie), Fulga. „Cu a- 
mendamentul — spunea el — 
că oricare dintre paranteze 
poate deveni... titular și in-

L-am în- 
despre un 
pregătire, 
prompt : 

autodcpă-

Este 
ca 

S.C. 
cotă 

deta-

® în încheiere, 
de văzut cam 
echipă se pro- 

prima partidă

N. Vă- 
următoarele 

„dreptul" 
Iată-le : 

— Penoff 
(Vasilache), 
Ciudin — 
Tismănaru

vcrs“.
Gheorghe NERTEA
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' disci- 
fiiicolae 
au fost 
Se sus- 
compe-
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impor- 

4 de a 
>uă nu- 
lată cu 
>e, pre- 
mei de
ste TTL- 
•ea nu
trea o- 
le mîl-

Antrenor principal: loan Czako. 
„Clasamentul adevărului" : +3. 
Jucători plecați : Ursu (la

Transportul Tg. Mureș), Olaru 
(Metalul Reghin), Lechințan
(Mureșul Luduș) și Gyjjrgy (La
cul Ursu Sovata).

Jucători veniți : Varo, Jenei,
Botezan și Cr. Moldovan (toți 
de la A.S.A. Tg. Mureș).

Obiectiv : clasarea în primele 
trei locuri.

Premise : întărirea lotului, se
riozitatea cu care se lucrează 
pentru pregătirea returului, ca 
și sprijinul acordat de iubitorii

DIN LUPTE
• Prima întrecere 

nală la care vor
internațio- 
fi prezenți 

sportivii români este turneul 
internațional de la Pleven 
(Bulgaria). Este vorba despre 
un concurs de lupte greco-ro- 
mane, care se va desfășura în 
zilele de 17—19 februarie.

• Din motive tehnice, 
cursul de selecție pentru 
tătorii juniori de la stilul 
co-romane, ce urma să se des
fășoare în zilele de 11 și 12 fe
bruarie, nu va mai avea loc.

con- 
lup- 
gre-

O în ceea ce privește concur
sul PRONOSPORT al săptămînil, 
acesta are următoarea alcătuire 
1. Atalanta — Roma: 2. Cesena
— Sampdoria ; 3. Fiorentina —
Inter ; 4. Verona — Juventus ; 
5. Lazio — Ascoli : 6. Milan — 
Bologna ; 7. Napoli — Como ; 8. 
Pescara — Pisa : 9. Torino — 
Lecce ; 10. Brescia — Avellino ; 
1Î. Cremonese — Cosenza ; 12.

__ Empoli • 13. Padova
— Parma.

fotbalului, atît din cadrul între
prinderii, cît și de la alte insti
tuții din localitate.

METALUL MIJA
OI-Antrenor principal : Marin 

teanu.
„Clasamentul adevărului" :
Jucători plecați : Glăvan și 

ghelache (Flacăra Moreni), Prin- 
țipu (Prahova C.S.U. Ploiești), 
Chivu (I.M.U.G. București), Tu
dor (Mecon București). lonlță 
(satisfacerea stagiului militar).

—2. 
An

Iată că nici divi
zionarele B nu se 
lasă mai prejos ! 
Aidoma echipe
lor din primul e- 
șalon, care au in
clus in pregătirile 
de iarnă și o obli
gatorie 
„montană", 
lergări 

zăpadă 
sub tălpi, 
zentantele diviziei 
secunde le 
pe urme, așa cum 
face, iată, 
F.C.M. Delta 
namo Tulcea, sur
prinsă de fotore
porterul Dragoș 
A. Neagu in plin 
cros pe serpenti

nele Sinaiei.

perioadă 
cu a- 

■iure pe 
scirțiind 

repre-

calcă

și
Di-

Jucători veniți : Nistor (Flacăra 
Moreni), Matinca și Petrescu 
(Flacăra Moreni — speranțe), 
Dîr jan (Strungul Arad), Scrip- 
caru și Vlad (Victoria București 
— speranțe), Dirvaru (revenit 
după satisfacerea stagiului mili
tar).

Obiectiv : clasarea în primele 
zece locuri.

Premise : experiența și valoa
rea unor jucători (Dîrjan, Nis
tor, Pitaru, Stoiciu), îmbinată 
cu tinerețea și dorința de afir
mare ale lui Matinca, . Ion iță, 
Pirșe.

mărturisește antrenorul-jucător C. Țălnar
Revedere cu Cornel Țălnar, 

fosta extremă a dinamoviști- 
lor. Același zîmbet de copil 
pus pe șotii. Aceeași vioiciune 
în priviri și în mers...

— Ai rămas tînăr, Cornele...
— Sînt cu doi-trei ani mai 

tînăr decît mulți jucători din 
Divizia A... Și am un regim de 
antrenament de ...„A“.

— Te-ai retras acasă. Nu re
greți București ul?

— A fost frumos. Și așta 
rămîne. Acum, la Alba lulia, 
am început o viață nou. Sînt 
antenor și jucător.

— Merge? Mulți 
se poate...

— Nu vorbesc ei 
entă.,_Eu mă simt ___ ____
Sînt intr-un antrenament con
tinuu chiar și în timpul jocu
rilor. E tare plăcut să respiri 
o dată cu cei tineri și să le 
mai arunci din alergare cite o 
vorbă.

spun că nu

din expexi- 
foarte bine.

— Iți place munca de antre
nor ?

— Cred că e foarte potrivită 
pentru mine.

— Cum duci trena jocului?
— M-am retras un pic. 

acum cam ce juca Causio. 
lienii îi spuneau volante, 
că am ajuns și volante...

— Amintiri?
— dt să scriu o carte.
— Cea mai frumoasă?
— Sînt ele mai multe. Golul 

de la Hamburg... Iar înaintea 
lui, golul cu Dultla. Am auz't 
sț>unînd'’-&e că atunci as fi 
vrut să centrez.... Glume.’ Si 
Hagi, cînd marchează, parcă 
centrează... E meserie.
■ — Apoi ai trecut la Victoria...

— Și aoolo am amintiri fru
moase... Mă g’nc’^sc cu .plă'-e- 

. re la meciul de
— Ce zici de 

tre de club?
— Steaua are 

Celelalte două,

ech'-'t

prima
««hips’-3

Joc 
Ita- 
lată

șar.. . 
mele.

MOMENTUL STABILIRII „DISTRIBUȚIILOR" 
infuzia de tinerețe se arată 
masivă se impune însă o re
petată verificare a întregului 
lot în partide cu adversari tot 
mai puternici, astfel ca parti
dele respective să fie cît mai 
edificatoare în privința poten
țialului tinerilor fotbaliști. An
trenorii I. Motroc și C. Ștel'âU- 
nescu, cu care am discut..; re
cent această esențială proble
mă a activității lor din preaj
ma reluării sezonului, ne măr
turiseau că sînt preocupați zi 
și noapte de a ajunge la cele 
mai bune alegeri.

Antrenori; noștri — ne refe
rim în special la cei oare au 
țondus operații de remaniere 
a loturilor — pot avea mari și 
frumoase satisfacții prin lan
sarea unor jucători tineri, ta- 
lentați și ambițioși. Principalul 
rămîne ca stabilirea formulei 
de bază să se efectueze cît 
mai repede spre a rămîne su
ficient timp pentru încă o se
rie de meciuri de verificare cu 
„11 “-le definitivat. Ajungerea 
la o decizie definitivă intr-un 
timp cît mai scurt prezintă și 
avantajul de a conecta la at
mosfera competițională pe ju
cătorii aleși, stimulindu-i, în 
același timp, pe cei rămași în 
grupul rezervelor să se lanse
ze in cursa pentru a cîștlga un 
toc de titular. Să sperăm — 
de asemenea — că unele inspi
rații ale tehnicienilor, materi
alizate prin reprofilările de 
posturi ale unor jucători, 
vor aduce apariții în prim-plan 
de fotbaliști intrați în anoni
mat, după cum credem că me
reu amintitele obligații ale ma
rii 
lor 
fel 
cît

Echipele din campionatele 
performanței au intrat in pe
rioada jocurilor de verificare, 
a partidelor care au ca scop 
ca, după săptăminilc în care 
accentul s-a pus pe pregătirea 
de bază, să ducă, treptat, Ia 
găsirea pe de o parte a celui 
mai echilibrat „11". iar pe de 
alta la însușirea temeinică a 
ideilor tactice preconizate de 
antrenori. Sînt zile cu multe 
și delicate probleme pentru 
tehnicieni, mai cu seamă pen
tru cei care se află in fața u- 
nor schimbări radicale de tot 
și, implicit, de formații pentru 
noul sezon competițional. Și, 
cum observăm cu satisfacție, 
nu sdnt puține divizionarele A 
care — fie că au început mai 
de mult, fie că au declanșat 
operațiile chiar îre> aceste luni 
dintre sezoane 
la întineriri masive ale loturi
lor. Dacă ar fi să ne oprim 
doar la exemplele oferite de 
„U“ CIuj-Napoca, unde 
Sul își are înce'puturile 
zxinul trecut, la F.C.M. 
și la Rapid București 
avea un neazim suficient al a- 
firmației noastre. Dar și alte 
concurente de pe prima scenă 
se preocupă de promovarea 
fotbaliștilor tineri, cum este 
cazul la A.S.A. Tg. Mureș, 
unde de asemenea numele noi 
domină lista lotului.

Antrenorii purced, deci,

procedează

prote
in se
ll rașov 
și am

la 
alegerea formației pentru star
tul noului sezon, care Ie pro
pune, la 26 februarie, divizio
narelor A și celor calificate 
in etapa de cupă începerea ac
tivității oficiale. Sigur că teh
nicienii pornesc, acolo unde 
este cazul, de la o serie de 
puncte certe reprezentate de 
titularii mai vechi, experimen
tați, și își concentrează atenția 
spre găsirea celor mai conve
nabili ocupanți ai celorlalte 
posturi care nu au pretendenți 
autorizați. La echipele unde

majorități ale divizionare- 
A, debite ilustrate de alt- 
de clasament, vor fi cît de 
onorate si prin prezentarea 

«nor formații mult mai echili
brate și mai puternice in a 
doua parte a campionatului.

Eftimie IONESCU

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE
• GLORIA REȘIȚA — UNI

VERSITATEA CRAIOVA 0—Z 
(0—0). După meciul susținut sîm- 
bătă, la Timișoara, eu liderul se
riei a in-a a Diviziei B, Uni
versitatea Craiova s-a deplasat, 
duminică, la Reșița, pentru un 
meci în compania formației Glo
ria. Au cîștigat cralovenil, 
2—0, prin golurile marcate 
Calafeteanu 
(min. 
lizat 
Cîrțu 
Boldici 
Barbu, 
Mircea, ___ ,
lafeteanu, șt. Stoica. Au mat ju
cat : Crlșan, Gh. Popescu, Geol- 
gău, Săndoi. Mănăllă, P. Badea, 
Olaru, (P. Fuchs — coresp.).
• U.T.A. — F.C. BIHOR 4-8 

(4—0). încă o frumoasă victorie 
obținută de arădeni în această pe
rioadă cu multe jocuri de veri
ficare. Toate cele patru goluri 
ale gazdelor au fost înscrise de 
Vancea în minutele 19, 20, 34 și

44. F.C. Bihor a aliniat formația: 
Blid — Ciocan, Bucico, Biszok, 
Weissenbacher — Szeneș, Tamaș, 
V. Pop, Mureșan — ~
Lazăr. Au mai jucat : 
Baba, Borza și Csuri. 
caru — coresp.).

Mujnai, O.
Lăzăreanu, 
(O. Berbe-

cu 
_____  de 
(min. 48) și Olaru 
Iată „ll“-le 
antrenorii _ 
Nicolae 
Cristescu, .

___  — C. Gheorghe, I. 
Ciurea, CI. Stoica — ca

71). 
de 
Și
Bica

utl- 
Sorin 

Zamfir : 
zamfir,

F. C. OLTREȘIȚA —
Scorul a fost deschis 
oaspete prin Șuvagău 
gazdele egalînd în

• C.S.M. 
1—1 (0—1). 
de echipa 
(min. 20),
partea a doua a meciului, prin 
Mărgineanțu (min. 62). F.C. Olt 
a aliniat echipa : 
Voica, Mihall, 
teanu — Turcu,
Dudan
mai jucat Stlngaciu și Moraru. 
(P. Fuchs — coresp.).

F.C.
Gherasim

Popa, D. Mun-
Pistol, Eftimie, 

Șuvagău, Tulba. Au

au adversari deosebit de pu
ternici. Dinamo trebuie să re
zolve problema Vialli, iar Vic
toria trebuie să fie egală cu 
Dresda la capacitate de efort. 
Ca să decidă fotbalul... 
că nea Mircea a întors 
dor ia pe toate 
optimist.

— Ce zici de 
nală ?

— Aid am un

• I.C.I.M. FRAȘOV — LOTUL 
DE JUNIORI M 3—9 (0—0). Go
lurile au fost marcate de Mure
șan (min. 50 și 53) și Bucur 
(min. 65). (C. Gruia — coresp.).
• F.C. MARAMUREȘ — CV-

PROM BAIA MARE 4—0 (2—0).
Divizionara B a marcat prin 
Olah (min. 9 și 70), Miriuță 
(min. 25) și Vaslle (min. 02). (V. 
Sabău — coresp.).

fețele...

Cred 
Samp- 

Sirat

echipa națio-

fix. Se spune 
mereu că meciul cel mai im
portant e următorul. Niciodată, 
parcă, acest adevăr nu a fost 
mai valabil ca acum.

— De ce?
— Simplu. Dacă batem la 

Atena, sîntem ea și calificați. 
O ice a’t rezultat scade din... 95 
la s”tă. Bineînțeles că nici nu 
veau să mă gîndesc la înfrîn- 
ft're. Nici n-ar fi normal. Din 

îmi amintesc, grecii ne-au 
b”h-t o singură dată, la Ate
na. Și am jucat împreună de 
vt«o rineienrezece ori .

— Ci”'? promovează in seria 
voas'r”?

— btorg cu U.T.A. Pentru 
r”": Mul+escu. Iar Gigi și i 

; am dat golurile de 
mburg. Țineți minte?...

loan CHIRILĂ

că 
cu 
la

• METALUL BOCȘA — F.C.M. 
CARACAL 1—6 (0—0). Unicul gol 
al meciului a fost înscris de Lu
cian (min. 82). Mîine, 6 februa
rie, Metalul va întilni pe F. C, 
Olt. (T. Țăranu — coresp.).
• C.S.M. SUCEAVA — A.S.A. 

C1MPULUNG MOLDOVENESC 
2—0 (1—0). Păiuș a înscris cele 
două goluri în min. 29 și 75. 
(I. Mindrescu — coresp.).
• MINERUL MOTRU — C.S.M. 

REȘIȚA 0—0.

• „CUPA 16 FEBRUARIE-, 
Sala polivalentă din Iași a găz
duit jocurile celei de a treia e- 
diții a „Cupei 16 Februarie- la 
minifotbal, întrecere organizată 
de A.S.A. Viitorul. Au participat 
trei echipe din Divizia C și cinci 
din campionatul județean. Iată 
clasamentul " ~
2. Fortus ;
— coresp.).

iată 
final : 1. HERMES ț 
3. TEPRO (Al. Nour

• MÎINE.
ora ÎS, Petrolul Ploiești va sus
ține pe propriul stadion un 3- 
tractiv joc amical în compania 
divizionarei A Sportul Studen* 
țese.

8 februarie, de la
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șah ■. spre cel mai înalt 
COEFICIENT ELO DIN TOATE TIMPURILE

LOCUI I U 8011 m
WASHINGTON, 6 (Agerpres). 

La interval de numai 48 de 
ore, sportiva română Paula 
Ivan a obținut o nouă victorie 
(a 4-a) in circuitul nord-ame- 
rican de atletism pe teren aco
perit, cîștigînd in concursul de 
la Fairfax, proba de 800 m cu 
timpul de 2:02,15.

SOFIA, G (Agerpres) — In ca
drul concursului internațional de 
atletism pe teren acoperit' de la 
Sofia, organizat sub egida FISU, 
recordmanul mondial Javier So
tomayor (Cuba) a cîștlgat pro
ba de săritură In înălțime cu 
performanța de 2.36 m.
Alte rezultate : masculin : 60 m : 
Andre Simon (Cuba) 6,64 ; 
400 m : Slobodan Barnkovlci 
(Iugoslavia) — 47.11 : săritura tn 
lungime : Jaime Jefferson (Cuba) 
— 8,11 m .

a Început „cupa davis- -
EDIȚIA 1989

Cele mai bune 16 echipe de te
nis din lume și-au Început cursa 
pentru Cupa Davis, ediția 193». 
Alături de cele din Grupa Mon
dială au avut loc și patru me
ciuri din cadrul Zonei euro-a- 
frlcane, Grupa I, din care face 
parte șl reprezentativa noastră 
(care după cum se știe, va evo
lua direct In turul 2, cu forma
ția Elveției, intre 5 șl 7 mal).

Așadar, in cele opt meciuri 
„din elită*', a fost Înregistrată o 
mare surpriză — victoria reali
zată de echipa Austriei, pe te
ren propriu, in dauna celei • 
Australiei ciștigătoarea salatle- 
rel in 1636 I De asemenea, sem
nalăm victoria (scontată) a 
Franței În deplasare.

Iată rezultatele — Malmo : El
veția — Italia 4—1 ; Belgrad : 
Iugoslavia — Danemarca 4—1 ; 
Fort Myers : S.U.A. — paraguay 
5—0 ; Tel Aviv : Israel — Franța
1—4 : Praga : Cehoslovacia — 
U.R.S.S. 4—1 : Karlsruhe : R.F.G. 
— Indonezia 3—0 ; Viena : Aus
tria — Australia 3—0 : Marbella : 
Spania — Mexic 2—1 : Zona eu- 
ro-africană. Grupa I : Irlanda — 
Finlanda 0—3 ; Portugalia — Se
negal 3—0 : Tunisia — Algeria 
0—3 ; Zimbabwe — Ungaria 0—3.

TURNEE
MOSCOVA, 6 (Agerpres). — In 

runda a 8-a a turneului femi
nin de la Tallin au fost consem
nate următoarele rezultate : Fo
mina — Prudnlkova 1—0 ; Io- 
nescu — Tigankova 0—1 ; Ganț 
— Sahatova 0—1 : Ianiste — Zol- 
manova 1—0 ; Bllunova — Basa- 
jici remiză ; Kahiani — Paslkan- 
gas 1—0. In clasament pe primele 
locuri se află Kahiani (U.R.S.S.), 
cu 6,5 puncte, urmată de Prud
nlkova (U.R.S.S.) — cu 6 puncte,

PE SCURT • PE
ATLETISM • In cadrul cam

pionatelor R. F. Germania pe te
ren acoperit, de ia Sțpttgart, 
Vera Michallek a ciștigat două 
probe : 1 500 m, în 4:15,79 și 
3 000 m, cu timpul de 9:02,02. La 
săritura in Înălțime masculin 
primul Ioc a fost ocupat de Diet- 
mar Moegenburg — 2,31 m. • 
Tradiționala cursă din Insula 
Bali (Indonezia) a fost ciștigată 
de sportivul mexican Arturo 
Barrios cronometrat pe 10 km In 
28:00. Pe locurile următoare s-au 
situat etiopienii Debebe Demes- 
se — 28:22 și Betila Klbrat — 
26:2». La competiție au luat star
tul peste 10 000 concurenți. • Cea 
de-a 38-a ediție a maratonului 
de la Kyushu (Japonia) s-a în
cheiat cu victoria atletului ni
pon Satoru Shimizu, cronome
trat pe 42,195 km în 2h 12:08. Pe 
locurile următoare s-au situat 
Iakov Tolstikov (U.R.S.S.) —
2h 12:35 șl Futoshi Shlnohara 
(Japonia) — 2h 12:41.

automobilism • La ediția 
din acest an • a Campionatului 
Mondial — Formula 1, care va 
debuta la 23 martie cu „Marele 
Premiu" al Braziliei și-au anun
țat participarea 42 de piloți. Pen
tru prima dată după mulți ani, 
iormația Brabham, fosta cam
pioană mondială a constructori
lor în 1966 și 1967, va lipsi de 
la competiție, debutînd in schimb 
două echipe : „Onyx“ (Marea 
Britanic) șl „First" (Italia).

BOX • La „Caesar’s Palace" 
din Las Vegas (Nevada), meciul 
pentru titlul mondial la categoria 
welter dintre americanul Mark 
Breland și Lee Șeung-Soon (Co
reea dc Sud) a fost ciștigat de 
pugilistul american prin k.o. teh
nic după numai 54 secunde, de-

MODIFICĂRI ÎN REGULAMENTELE 
INTERNAȚIONALE DE CANOTAJ

Zilele trecute, la Alena, a 
avut loc Congresul extraor
dinar al Federației Internațio
nale de Canotaj. O întîlnire 
așteptată cu interes de lumea 
acestei discipline, întrucît se 
preconizau modificări specta
culoase. Pină la urmă, nu a- 
vea să fie chiar așa. Totuși, 
s-au luat unele hotărîri des
tul de importante, pe care vi 
le prezentăm în continuare. 
Amănuntele le-am aflat de la 
secretarul responsabil al fe
derației noastre. Dan Popper, 
participant Ia Congres.

— Trebuie să vă informez 
că la această Întîlnire au fost 
prezenți delegați din 44 de țări, 
29 in calitate de membri perma
nent (avînd dreptul la trei 
voturi exprimate) și alți 15 
extraordinari (cite un vot). 
S-au adoptat cîteva hotărîri, 
cu aplicare imediată, deci tn- 
cepînd de la primele mari re
gate ale anului : 1. Programul 
concursului olimpic rămîne 
identic, incluzînd în continua
re 6 probe feminine și 8 mas
culine. Spun aceasta, întrucît 
au fost încercări susținute de 
a se include măcar o probă 
de categorie ușoară, dar votul 
delegaților ă spus „nu“. 2. Pro
ba feminină de 4+1 rame... 
rămîne fără cîrmaci, ea deve
nind așadar 4 rame. 3. S-a 
unificat distanța de concurs 
pentru seniori și juniori, am
bele categorii de vîrstă ur- 
mînd să se întreacă pe 2000 de 
metri. 4. S-a aprobat sponso
rizarea federațiilor de către o 
firmă sau alta —^ evident, a- 
ceasta făcîndu-se tn deplină 
concordanță cu prevederile 
statutului olimpic.

— Din cîte am aflat, prin
tre partîcîpanții de marcă la 
acest Congres, in afara pre-

DE ȘAH
Tigankova (U.R.S.S.) — 5,5 puncte. 
Viorica Ionescu (România) ocu
pă locul șapte, cu patru puncte.

BRUXELLES, 6 (Agerpres) — 
Meciul dintre marii maeștri La- 
jos Portisch și Jan Timman» 
contînd pentru sferturile de fi
nală ale Campionatului Mondial 
de șah a continuat cu partida a 
treia. Victoria a revenit lui Por
tisch (la mutarea a 37-a), care 
conduce cu scorul de 2—1.

SCURT • PE SCURT
venind campion mondial al ver
siunii W.B.A. e Intr-o gală des
fășurată la Caracas, venezuelea- 
nul Israel Contreras a Intrat tn 
posesia titlului de campion mon
dial la categoria cocoș (versiu
nea W.B.C.), învingîndu-1 prin 
k.o. tn prima repriză pe Italia
nul Maurizio Lupino. Meciul a 
fost unul dintre cele mai scurte 
din Istoria boxului. lncheindu-se 
în secunda 37, la prima lovitură 
expediată de noul campion.

CICLISM • Cu prilejul con
cursului desfășurat pe velodro
mul olimpic din Moscova, spor
tivul sovietic Viaceslav Elclmov 
a stabilit un nou record mon
dial în cursa de 20 km cu tim
pul de 23:14,55. Următorul obiec
tiv a iul Eklmov este corectarea 
recordului mondial al orei pe 
pista acoperită deținut în pre-

■ zent de ciclistul profesionist ita
lian Francesco Moser.

ÎNOT • In cadrul concursului 
de la Paris (bazin de 25 m), pro
ba feminină de 400 m mixt a 
fost ciștigată de Li Lin (R. P. 
Chineză) — 4:43,94, în timp ce 
la 800 m feminin, prima s-a si
tuat Irene Dalby (Norvegia) — 
8:31,74. Cursa masculină de 100 
m spate a revenit sportivului 
francez Frahek’ Schott, în 56,02.

TENIS • Turneul feminin de 
la Tokio s-a încheiat cu victo
ria principalei favorite, Martina 
Navratilova, care a dispus cu 
6—7, 6—3, 7—6 de Lori McNeil. 
• Finala turneului feminin de 
la Auckland (Noua Zeelandă) a 
fost eîștigată de Patty Fendlck 
(S.U.A.), care a dispus cu 6—2, 
6—0 de Belinda Cordwell (Noua 
Zeelandă).

Federației Interna- 
Thomas Keller, s-a 

Comisiei 
Alexan- 

de pre- 
aboidată 

actuală a

ședintelui 
ționale, 
aflat și președintele 
Medicale a 
der de Merode. 
supus că a 
problema atît 
dopingului.

C.I.O., 
E 

fost 
de

Bineînțeles. Discuțiile în 
jurul acestei teme au stirnit 
un mare ecou. Delegații en
glezi, de pildă, au propus ex
cluderea pe viață a unui cano
tor descoperit pozitiv la con
trolul antidoping. Mai ponde
rat, Alexander de Merode a 
diferențiat aceste eventuale 
situații, arătînd că nu poate 
fi comparat cazul unui sportiv 
răcit, și care s-a tratat cu fe- 
drocaină (caz sancționabil, dar 
nu de extremă gravitate la o 
interpretare echilibrată) cu 
cel, mult mai grav, al unul 
tratament dopant de durată. 
S-a. decis ca aceste 
antidoping să poată 
permanent, la toate 
țiile de anvergură 
regatele tradiționale), 
și în timpul pregătirilor. Sus
pendarea pe viață va fi dic
tată în cazul celui de-al trei
lea control ieșit pozitiv, al a- 
celuiași sportiv. în orice caz, 
este de reținut aspectul hotă- 
rîrii anunțate a Comisiei Me
dicale a C.I.O. de a persevera 
pe linia începută.

controale 
fi făcute 
competi- 
(inclusiv 

dar chiar

So-in SATMARI

BOB

• Campionatul Mondial de bob
— 2 persoane de la Cortina 
d’Ampezzo a fost ciștigat de pri
mul echipaj, al R. D. Germane 
alcătuit din Wolfgang Hoppe șl 
Bogdan Musiol, cu timpul to
tal, după 4 manșe, de 3:38,05. 
Pe locul secund, la numai 6 su
timi de învingători, s-a situat El
veția, medalia de bronz revenind 
echipajului U.R.S.S.

SCHI

• Titlul de campioană mon
dială la coborîre femei, com
petiție care se desfășoară In sta
țiunea montană Vait (S.U.A.) a 
fost ciștigat de Marla Wallser 
(Elveția) cu 1:46.50. Ea a fost 
urmată de Karen Percy (Canada)
— 1 :48,00 și Karin Dedler (R.F.G.) 
1:48,01. Invingătoarea a realizat 
o viteză medie de 87,583 km (pe 
o distanță de 2 591 metri — di
ferență de nivel de 667 m).
• La 36 de ani, cunoscuta 

schioară sovietică Raisa Smeta- 
nina și-a asigurat calificarea la 
o nouă ediție a Campionatului

GRECIA (et. 18). Lupta pentru 
primul loc continuă. Olymplakos 
și A.E.K. se află în frunte cu 
cîte 26 p, urmate de Iraklis cu 
23 p. Olymplakos a dispus de 
O.F.I. Creta cu 2—0, în timp ee 
A.E.K. a terminat la egalitate 
(0—0) cu Panathinalkos. In ge
neral, rezultatele sînt normale : 
Iraklis — P.A.O.K. 0—0, Larissa
— Kalamaria 1—0, Aris — Diago- 
ras 2—0, Levadla — Doxa 1—1, 
Ethnlkos — Voios 4—0. Apollon
— Panlonlos 1—1.

FRANȚA (meciuri restante din 
et. 25). Auxerre — Monaco 0—0, 
Sochaux — Paris St. Germain
2—1. tn clasament conduce Paris 
St. Germain cu 50 p, urmată de 
Auxerre 49 p șl Marsilia 46 p
— după 25 de etape.

BELGIA (et. 21). Derbyul lo
cal de la Malines, dintre F. C. 
șl Racing, s-a încheiat cu victo
ria liderei cu scorul de 3—0. Ast
fel, F.C. Malines și-a consolidat 
poziția, deoarece Anderlecht a 
terminat la egalitate, pe teren 
propriu cu Beerschot (3—3). Alte

Olimpiada de la Salonic, eve
nimentul major al anului 1988, 
a prezentat multe puncte de 
atracție. In cursa prin „tunelul 
timpului", Kasparov încearcă 
să urce la cel mai Înalt nivel 
EIo din istoria șahului (deo
camdată conduce legendarul 
Robert Fischer, cu 2780 p, dar 
campionul mondial deținea în 
noua listă de la 1 ianuarie 
1989, 2775 pi). La masa I a 
U.R.S.S. el a captivat publicul 
cu partide oe au atins de 
multe ori sublimul, obținlnd 
un rezultat echivalent unui 
coeficient Elo de 2877 pi! Insă, 
culmea ironiei, Kasparov a ce
rut ca această performanță să 
nu intre în calculul noului coe
ficient. considerînd că un con
curs pe echipe are un caracter 
cu totul diferit dorit unul in
dividual. . .

• Planeta se grăbește, șahul 
la fel. în paralel cu jocul cla
sic, mai lent (In general trei 
ore de jucător pentru 60 de 
mutări), publicul este atras tot 
mai mult de șahul activ (sau 
rapid), unde timpul unei parti
de este limitat la o oră (30 de 
minute pentru fiecare jucător). 
Campionatul European de la 
Gîjon (Spania) și apoi Campio
natul Mondial de la Mazatlan 
(Mexic) au avut unul și același 
cîștigător în persoana vicecam- 
pionului mondial de la șahul 
clasic, Anatoli Karpov. (Kaspa
rov nu a participat ia cele do
uă concursuri).

Interminabilul duel Kasparov 
— Karpov, de departe cei mai 
buni șahiști contemporani, a

Mondial de schl-fond (care va 
avea loc la Lahti, în Finlanda, 
tn perioada 17—26 februarie), 
elștlgînd concursul de selecție de 
la Bakurlani. în proba de 10 km, 
cu timpul de 30:57,7. Pe locurile 
următoare s-au situat Tatiana 
Benderova — 30:59,8 șl campioa
na olimpică Vida Vențene — 
31:04,8. Proba masculină de 15 
km s-a încheiat cu victoria Iul 
Vladimir Smirnov — 41:04, urmat 
de Mlhatl Devlatiarov — 41:12,7.
• In cadrul campionatului unional 
Vladimir Sahnov a ciștigat pro
ba de 15 km, cu timpul de 41:46, 
întrectndu-1 pe campionul olim
pic, Mîhail Devîatlarov, clasat 
pe locul doi cu 41:46,4. în proba 
feminină de 10 km victoria a 
revenit Tamarei Tihonova — 
31:13.1.

PATINAJ VITEZĂ

• Campionatul Mondial de po- 
llatlon desfășurat la Lake Pla
cid (S.U.A.) a revenit sportivet 
Constanze Moser (R.D.G.) cu 
181,389 p, urmată de compatrioata 
sa Gunde Kleemann — 182,65» p 
și Yvonne van Gennip (Olanda) 
— 183.034.

rezultate : Lokeren — F.C. Liege 
0—3, F.C. Bruges — Courtrai 1—1, 
Standard — Cercle Bruges 1—0, 
Waregem — Racing Genk 5—1, 
St. Trond — Charleroi 0—0, An
vers — Molembeek 0—1, Lierse 
— Beveren 0—2. In clasament 
conduce F.C. Malines cu 36 p, 
urmată de Anderlecht 34 p, F.C. 
Llige 29 p.

TURCIA (et. Bl). Fruntașele 
clasamentului. Fenerbahce șl 
Beslktas, au obținut noi victo
rii. Fenerbahce a jucat pe teren 
propriu eu Maras cîștigînd cu 
4—1, tn timp ce Beslktas a dis
pus în deplasare de Eskișehlr cu 
cu I—0. Alte rezultate : Bolu — 
Adanademlr 0—2, Malatya — £»•- 
latasaray . 0—0, Karslaka — An- 
karagilcu 2—2. Sakarya — Trab
zon 1—0, Bursa — Altay 2—0, 
Konya — Rize 1—1. Conduce 
Fenerbahce cu 52 p (21 j), urmată 
de Beslktas — 50 p (20 j).

ANGLIA (meci restant din e- 
tapa a 23-a). Manchester United 
a dispus de Tottenham cu 1—0, 
rezultat care nu a afectat pozi

continuat pe parcursul celor 12 
luni în circuitul Marelui Pre
miu in care cei doi „K“ dețin, 
in aoeastă ordine, primele 
locuri. (Ei au ieșit la egalita
te de puncte și în campionatul 
U.R.S.S., refuzind apoi, exas
perați, meciul de baraj regula
mentar pentru desemnarea 
campionului).

• La Campionatele Mondiale 
de copii, de la Timișoara, a 
răsărit „floarea din Sadu", 
fermecătoarea Corina Pcptan, 
medaliată cu aur la 10 ani, 
autoarea unui șir neîntrerupt 
de victorii. Să fie oare Corina 
un potențial adversar pentru 
Ciburdanidze peste un număr 
de ani?

• încheiem Încercarea de 
retrospectivă a anului șahist 
1988 cu o constatare mai puțin 
plăcută: neînțelegerile prelun
gite între F.I.D.E. (condusă de 
Florencio Campomanes) șl 
G.M.A. (Grand Masters Asso
ciation — Asociația Marilor 
Maeștri, cu Kasparov președin
te) par să ducă la o ruptură 
iremediabilă între cele două 
foruri. Profund nemulțumit de 
deciziile federației internațio
nale, campionul mondial a de
clarat oficial că mi va mai 
participa Ia nici o competiție 
sub egida F.I.D.E. în acest 
context, ar fi păcat, dar pe de
plin posibil, ca în viitor să 
existe doi campioni mondiali: 
unul in’ versiunea F.I.D.E, și 
altul in versiunea G.M.A. Iu
bitorii șahului mai speră, insa, 
încă intr-o ...mutare salvatoare.

Porik ȘTECANOV

Campionii mondiali la bob Z 
persoane, Wolfgang Hoppe și 
Bogdan Musiol (R.D. Germa
nă) la start. La Cortina d’Am
pezzo ei au cucerit pentru a 

4-a oară acest titlu 

țiile primelor clasate (Arsenal 
47 p — din 22 j, Norwich 44 p 
- 23 J).

OLANDA (meci restant): Volen- 
daam — Feyenoord 1—3. S-au 
desfășurat și partide din runda 
a 3-a a Cupei : Den Haag — 
Sparta 3—2, Alkmaar — Slttard
2— 1, Ajax — Utrecht 2—1, Vog 
— Groningen 0—1.

IN TURNEUL de la Bangkok •. 
R.P. Chineză — R.P.D. Coreeană
3— 1 ; o selecționată din Dane
marca — Thailanda II 2—0 șl 
3—0 cu R.P.D. Coreeană.

ECHIPA vest-germană Bayer 
Leverkusen, aflată în turneu în 
Guatemala, a întîlnlt selecționata 
țărli-gazdă, tn fața căreia a ciș
tigat cu 2—0 (1—0). Golurile au 
fost înscrise de Schreler (tnln. 
42) și Reinhardt (min. 70).

ECHIPA vest-germană St. Pauli 
Hamburg, aflată în turneu în 
Spania, a evoluat la Malaga în 
compania formației locale. Vic
toria a revenit gazdelor cu 3—2 
(1-D.
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