
* Scrisoarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU 
adresată celor care i-au trimis 

| mesaje de felicitare și urări 
cu prilejul aniversării zilei de naștere 
și a îndelungatei activități revoluționare

Tovarășului Nicalae 
C'eaușcscu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro- 

, mân, președintele Republicii 
Socialiste România, i-au 
fost adresate, cu prilejul 
aniversării zilei de naștere 
și a îndelungatei și eroicei 
sale activități revoluționare, 
un mare număr de telegra
me, scrisori și mesaje de 
felicitare.

Animați de cele mai ale
se sentimente de dragoste 
și stimă, de profundă recu
noștință, oamenii muncii 
din patria noastră — mun
citori, țărani, intelectuali, 
aotiviști de partid și de 
stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești,. vechi ml- 
litanți ai mișcării muncito
rești, militari, bărbați și 
femei, tineri și vîrstnici, 
întregul popor — au adus,

prin aceste mesaje și acri
șori, un fierbinte omagiu 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șl i-au adresat, 
cu deosebit respect, cele 
mai calde urări de sănătate 
și fericire, viață îndelunga
tă și putere de muncă 
spre a conduce, cu Înțe
lepciune șl fermitate revo
luționară, partidul și națiu
nea noastră spre noi șl 
strălucite Împliniri pe calea 
progresului și bunăstării, a 
edificării socialismului și 
comunismului pe pămîntul 
României.

Răspunzînd acestor emo
ționante mărturii ale cinsti
rii și prețuirii întregului 
popor, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu a adresat oelor 
oe i-au trimis mesaje de 
felicitare și urări urmă
toarea scrisoare :

„Adresez, și pe această cale, cele mai calde mulțumiri 
organelor și organizațiilor de partid, de masă ți obștești, 

j colectivelor de oameni ai muncii din unitățile industriale 
și agricole, din ministere, instituții și organizații de stat 
centrale și locale, clasei muncitoare, țărănimii, intelectua
lității, tuturor celor care mi-au trimis mesaje, scrisori și 

I telegrame de felicitare cu prilejul aniversării zilei de 
naștere și a îndelungatei activități revoluționare.

Consider toate aceste manifestări ca o expresie a puter
nicelor sentimente de dragoste și atașament pe care comu
niștii, toți fiii patriei le nutresc față de eroicul și gloriosul 
nostru partid comunist, a Încrederii intregii noastre națiuni 
in justețea politicii revoluționare a partidului nostru, care, 
prin întreaga sa activitate, a demonstrat ți demonstrează 
că nu are țel mai inalt decit acela de a înfăptui neabătut 
aspirațiile întregului popor, de libertate șî independență, de 
bunăstare ți fericire.

Asigur clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, pe 
toți oamenii muncii, întregul nostru popor că voi face totul 
— ca ți pînâ acum — pentru progresul ți înflorirea patriei, 
pentru creșterea forței ți unității partidului nostru, a rolului 

său conducător in întreaga operă de construcție socialistă, 
pentru unirea tuturor energiilor creatoare ale națiunii în 
înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a 
țării, a Programului partidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate ți de înaintare a țării spre 
comunism. Voi acționa neabătut pentru întărirea necontenită 
a independenței ți suveranității naționale, pentru sporirea 
continuă a contribuției României la soluționarea marilor I 
probleme ce confruntă omenirea, la cauza dezarmării, 
colaborării, înțelegerii și păcii în lume.

Gindurile ți sentimentele exprimate in mesajele ți scri
sorile ce mi-au fost adresate imî. întăresc ți mai puternic 
convingerea că eroicul nostru partid ți popor, acționind 
în strinsă unitate, perfecționindu-și necontenit întreaga acti
vitate, vor transpune cu succes in viață mărețele obiective ale 
actualei etape de dezvoltare economică și socială a patriei, 
vor asigura înaintarea fermă a țării spre piscuri tot ' mai 
luminoase de civilizație și progres, triumful deplin al socialis. 
mului ți comunismului in România.

Imi este deosebit de plăcut să adresez, la rindul meu, 
tuturor celor care m-au felicitat, întregului partid ți popor, 
odată cu mulțumirile mele, cele mai bune urări de succes in 
muncă și viață, de împlinire □ tuturor dorințelor ți năzuin
țelor de mai bine, de bunăstare și fericire, noi ți mari 
realizări în înfăptuirea prevederilor planului șî programelor 
de dezvoltare a țării, spre a intimpina a 45-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială ți națională, antifascistă ți 
antiimperialistă ți cel de-al XlV-lea Congres al Partidului 
Comunist Român cu un bilanț tot mai bogat de înfăptuiri 
în toate domeniile de activitate, în intărirea independenței 
și suveranității patriei noastre socialiste.

Vă urez tuturor, dragi tovarăși și prieteni, multă sănătate 
șî fericire I"

NICOLAE CEAUȘESCU

(Jn frumos succes al echipei feminine de

Proletari din toate unltl-'vă

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Întreceri
IN CADRUL MARII COMPETIȚII NAȚIONALE

LA PATINAJ VITEZĂ, JUNIORII 
ClȘTIGĂ TEREN ÎN FAȚA SENIORILOR

Spre deosebire de anul tre
cut, cînd, din cauza timpului 
nefavorabil, au fost anulate 
toate campionatele de patinaj, 
în actualul sezon vremea a... 
ținut cu viteziștii. De data a- 
ceasta, alergătorii din mai 
multe centre de performanță 
au trecut la pregătirea specifi
că pe pistele lungi încă din 
luna noiembrie, pe „inelul" de 
gheată naturală amenajat pe 
Lacul Ciucaș din Tușnad-Băi. 
După cîteva săptămîni și-a 
deschis porțile arena de di
mensiuni olimpice din Mier
curea Civic, care a găzduit re
cent, într-o excelentă organi
zare — asigurată de F.R. Pati
naj, C.J.E.F.S. Harghita și S.C. 
Miercurea Ciuc — finalele Da- 
ciadei la probele de sprint și 
poliatlon, rezervate seniorilor 
și juniorilor de toate catego
riile. întreținîndu-se pista cu 
utilaje corespunzătoare, la fie
care reuniune a finalelor pe 
țară gheața a avut un coefi
cient superior de alunecare, 
facllitind obținerea unor re
zultate mal bune decit în con-

ce are mai bun la ora actuală 
„schimbul de mîine", imaginea 
de ansamblu fiind îmbucură
toare, deoarece tinerii vite- 
ziști, angajați în confruntări

existentă în prezent intre unii 
juniori și seniori, în favoarea 
primilor. Să concretizăm. Deși 
aflațl la vârsta junioratului, 
Emeșe Antal și Tiberiu Mate 
(ambii de la Mureșul Tg. Mu
reș) au devenit campioni re
publicani de sprint la seniori. 
Confirmind bunele aprecieri, 
prima alergătoare a reușit o 
„dublă" remarcabilă, ea îm-

Laureatii Daciadei și antrenorul lor de la club și de la loiul 
reprezentativ (de la stingă): Nicolae Sandu, Emeșe Antal la 
seniori, antrenorul brașovean Ernest Petrie, Gabriela Vagași 
și Zsolt Ballo la juniori I

cursurile anterioare, 
întrecerile ne-au oferit posi

bilitatea de a urmări cam tot

TENISMANII NOȘrill î*l 
„MASTtBSMl ITALIAN

Cuplul român Florin Segăr- 
coanu — George Cosac a câști
gat „Mastcrs“-ul desfășurat la 
Modena, din cadrul circuitului 
italian de tenis, întrecînd in 
finală perechea țării gazdă, 
Omar Camporese, Massimiliano 
Narduoci, cu 6—2, 5—-7, 6—3. 
în semifinală, ei au Învins pe 
olandezii Johan Vekcmans, 
Henrik Davids, cu 6—4, 6—3. 
Segărceanu — Cosac au cîști- 
gat și două concursuri ante
rioare, la Cesena (6—4, 6—3 în 
finală cu englezii Andrew 
Castle, David Felgate) șl la 
Brescia (6—1, 6—3 în finală cu 
italienii Alberto Paris, M. Nar- 
ducci), calificîndu-se, în acest 
fel, intre ode mai bune 8 cu
pluri ale circuitului.

Și în întrecerea individuală, 
Florin Segărceanu a avut o 
comportare bună. După finala 
jucată la Brescia (1—6, 6—7 cu 
Narducci), și-a cîștigat dreptul 
de a fi pe tablou în „Masters" 
(cel mai buni 32 de jucători 
ai circuitului), unde a pătruns 
până In semifinală, 4—6, 3—6 
cu italianul O. Camporese).

de la... distanță cu seniorii In 
aceleași probe și condiții de 
concura, ne-au arătat că pati
najul are un bogat rezervor de 
talente. Pentru a Întări afir
mația noastră, este suficient 
să privim comparativ rezulta
tele obținute de reprezentan
ții tinerei generații și mai ex
perimentalii alergători șl vom 
constata discrepanța valorică

brăcind tricoul de campioană 
absolută și în proba de poliat- 
lon. De asemenea, era do aș
teptat ca și colegii lor din lo
tul reprezentativ de juniori, 
Gabriels Vagași (C.S.Ș. Mier
curea Ciuc — Tractorul Bra
șov). Marius Vaida (Petrolul

(Continuare în pag. 3-3)

I
' 0 LUNĂ DE VÎRF ÎN „DACIADA" ALBĂ

• PE AGENDĂ, 12 CONCURSURI CU FINALE

Februarie reprezintă — și în sportul de performanță — 
o lună de vîrf în competiția națională Daeiada, etapa de 
lamă. După ce Predealul a fost gazdă a întrecerilor de 
schi fond pentru juniori, iar stațiunea Borșa-Maramureș 
a Concursului Republican Salvamont. iată noi și noi finale. 
La București au început și vor continua pînă la finele săp- 
tămînii întrecerile de tir — aer comprimat — rezervate 
atît seniorilor, cît șl juniorilor, iar la Tg. Mureș (9—12.11) 
concursul de tir cu arcul — Indoor. Intr-un alt „fief" al 
sporturilor de iarnă, la Poiana Brașov, își vor desemna- 

i campionii schiorii juniori specializați în probe alpine. Apoi, 
J ia Predeal (13—19.11), va fi rindul schiorilor seniori, in 
l probele de fond. Și tot la Predeal (16—20)‘este fixată în- 
’ trecerea biatloni.știlor seniori.
» Poiana Brașov va reveni în actualitate (22—26 februarie) 
l pentru toți fruntașii schiului alpin — seniori.' Din nou,' 
I pe Valea Prahovei, un popas la Sinaia, în aceeași perioadă, 
l unde boberii (seniori, 2 persoane) își vor etala măiestria 
/ în mînuirea bolizilor pe ghpață. Borșa (23.11) va mai cu- 
1 noaste un moment de prim-plan, o dată cu concursurile 
l de sărituri cu schlurile (90 m) pentru seniori șl juniori și 
J cele de orientare sportivă.
) In fine, la Sărmaș-Hargbita începînd din 23 februarie și 
i pină la 5 martie sînt programate finalele la sanie — se- 
J niori și juniori.

handbal a României

PRIMUL LOC, PENTRU A DOUA OARĂ CONSECUTIV, 

LA TURNEUL INTERNAȚIONAL DIN CEHOSLOVACIA
Un frumos succes a repurtat 

reprezentativa feminină de 
handbal a României care și în 
acest an (ca și în 1988) a ocu
pat locul I la Turneul interna
țional al Cehoslovaciei, compe
tiție care a fost găzduită, prin 
tradiție, de orașul Cheb. Victoria 
handbalistelor noastre a stîrnit 
ecouri favorabile printre zia- ■ 
riștii și tehnicienii prezenți la: 
turneul de la Cheb, aprecieri: 
justificate de jocurile foarte i 
bune prestate în compania pu- i 
ternicelor formații ale Ceho- 
slovaciei, Uniunii Sovietice și j 
R.D. Germane, primele două

avlnd în componență mai mult 
de jumătate din numărul spor
tivelor preaente, anul trecut, la 
J.O. de vară.

„Am plecat ia Cheb — ne 
spunea antrenorul federal 
Fompiliu Simton — cu dorin
ța, declarată, de a eîștiga tur
neul, deși cunoșteam foarte bi
ne valoarea ridicată a adversa
relor. Și, lată, dorința noastră 
a devenit realitate. în între
gul turneu handbalistele noas
tre nu au suferit nici o înfrh»- 
gere, obțin înd un singur rezul
tat de egalitate, In compania 
reprezentativei XJJR.S.S. A-

eeasta este urmarea muncii fă
ră rabat a tuturor color 16 ju
cătoare care au făcut deplasa
rea. în apărare evoluția a fost 
mai bună ca oricînd, In aceas
tă fază Doîna Bodfeănu avînd 
o foarte bună prestațio în 
poartă, îh timp ce «paravanul»» 
din față sa, format din Valen
tina Cpzma, Lidîa Buțnărașii și 
Evă MOzsi a fost, cu foarte 
puține excepții, impenetrabil".

■Oîștlgînd loeiil I in grupă, 
25—16 cu'R.F. Germania. 35—18 
cu Bulgaria și 29—29 cil

(Contlntuțte In pap, ii 4-a)

„Urmărită" de Edit Matei și cu privirile adverșărelor ațintite 
spre ea, Valentina Cbzma (ambele noastre" jucătoare tn tricouri 
de . culoare deschisă) va. înscrie un nou gol tn partida cu for
mația Bulgariei r , • ' j1’ 1 ' .!



După campionatele indoor ale atlefilor

SI ANTRENORII AU...
Desfășurarea unei competiții 

atletice de vîrf, cum au fost 
și recentele Campionate Națio
nale de seniori, de la Bacău, o- 
feră sumedenie de constatări 
interesante. Prezentarea unora 
dintre acestea ne propunem să 
o facem în cele ce urmează...

9 Cei mai prolifici antrenori 
la această ediție a_ C.N. 
fost Constantin Mihail, 
Dinamo București, și 
Zaharia, de la Rapid 
rești.. Primul a obținut, 
victoriile elevilor săi, 11 
de campioni 
Chiriac 60 m 
Mateescu 400 
an 60 mg și 
4X200 m la 
oiri. Chiriac i 
200 m, 
400 m, 
Gaidă 60 mg, șta
feta 4X200 m pen
tru Dinamo și 
Aura Crăcea 400 
m pentru Farul 
C-ța. Mihai Zaha
ria a „înregistrat" 
șase succese la 
seniori : Iolanda 
Oanță 60 m, 200 
m, 400 m, Mihae- 
Sa Pogăceanu 60 
mg, Octavia Nif- 
Iacob înălțime și 
ștafeta feminină 
de 4X200 m.
• între 

morii laureați 
.întrecerilor de 
Bacău este și re- 
șițeanul Iosif Mă- 

datorită 
la 5 km 

elevului

PERFORMERII LOR

au 
de la 
Mihai 
Bucu- 

prin 
titluri 

Val.
. oai, 11

naționali:
. și 200 m, Mugur 
m, Liviu Giurgi- 
ștafeta 
seni- 

00 m.
Mateescu

Mircea

care •constituie un nou record 
național pentru junioarele de 
cat. a Il-a. Stoica este născută 
în 1972, iar aceasta a fost abia 
a doua ei curea de 800 m în 
sală. împreună cu gălățeanca 
Daniela Antipov, un 
talent pentru alergările 
mifond. Olimpia Stoica 
frumoase promisiuni, 
de n-ar rămîne doar... 
promisiuni, ca altele dintre ti
nerele noastre alergătoare a- 
junse, la un moment dat, în 
vîrful piramidei mondiale a 
celor de vîrsta Junioratului!

® Președintele asociației Me
talul din Hunedoara, Ion Io
ni ehente, ar fi vrut să-și î-nso-

• Antrenorul 
din Slobozia, i

antre-
a.i
la

zaran, 
victoriei 
marș a 
său Teodor Firică.
«De
ne-a 
ran, 
mai 
campion __,____
de seniori. Au existat desigur 
aitleți reșițeni care au obținut 
titluri, dar ei au concurat 
pentru alte cluburi din țară".
• Antrenoarea clujeană Ge- 

orgeta Monea nu-și putea re
ține satisfacția determinată de 
evoluția remarcabilă și foarte 
promițătoare a elevei sale O- 
limpia Stoiea, de la C.S.Ș.A. 
Ea s-a clasat doar pe locul 6. 
dar eu un rezultat de 2:08,23,

35 de ani, 
spus Măză- 

Reșița n-a 
avut vreun 

național

viguros 
de ee- 

oferă 
Numai 
simple

L' Ion Neacșu 
, înaintea cursei 

de 800 m, ne-a mărturisit, des
tul de emoționat, că speră ca 
eleva sa Tudorija Chidu să 
cîștige și titlul de campioană 
în sală (ea este campioană 
în aer liber, anul trecut, la Pi

tești) și să obțină un rezultat 
spre 2:02. Pronosticul său a 
fost de două ori exact; Chidu 
a cîștigat titlul, iar rezultatul 
său a fost de 2:02,36, realmen
te competitiv în context inter
național.

INTR-0 SALA LA INTRAREA
CĂREIA SCRIE PASIUNE

replică 'surprinzător di

C.S.M. BORZEȘTI ARE TREI SPORTIVI 
ÎN LOTURILE NAȚIONALE DE BOX

masculină

Sorin Matei trece peste ștacheta ridicată la 2,30 m

Foto: Vasiile CEP AR — Bacău

• în ultimele reuniuni ale 
Campionatelor ’89 au mai cîș- 
tigat titluri de campioni națio
nali la tineret: BĂRBAȚI: lun
gime: Bogdan ‘
7,80 m, 200 m: Valentin Chiri- 
ac (Dinamo) 21,96, 60 mg: Mir
cea Oa.idă (Dinamo) 7,90, greu
tate: Costel Grasu (Dinamo) 
19,00 m, 800 m: Filip Gabriel 
(Steaua) 1:54,00, 3000 m: D-tru 
Dobre (Minerul Deva) 8:25,83, 
triplu: Cătălin Barbu (Victo
ria) 16,29 m; femei: înălțime: 
Manuela Colța (CSM Univ. 
Craiova) 1,81 m, 200 m: Danie
la Pleșean (CS Brăila) 24,73, 
60 m: Mirela Dulgherii (Praho
va CSȘ Ploiești) 7,35, 800 m: 
Daniela Antipov (Dunărea Gl.) 
2:07,21, 3000 m: lulia Negură 
(Știința CFR Bacău) 9:15,70.

• După ce a trecut la 2,30 m, 
criaiovaanul Sorin Matei a în
cercat la 2,37 m, ratînd de pu
țin în tentativele sale. Poate, 
un. nou record, la un viitor 
concurs!

Tudor (Rapid)

Romeo VILARA

Despre boxerii de la C.S.M. 
Borzești s-a scris tot mai des 
în ultima vreme în cronicile și 
comentai iile de specialitate. 
Unul dintre reprezentanții a- 
cestei secții, Mihai Nițulescu, 
a fost, ca să spunem așa, ero
ul finalelor - campionatelor na
ționale de anul trecut, de la 
Constanța. In primul an de la 
depășirea virstei junioratului, 
tînărul sportiv din municipiul 
situat pe valea Tro tușului a 
reușit performanța de a se ca
lifica în finala categoriei semi- 
mijlocie, opunîndu-i o rezis
tență neașteptată lui Francisc 
Vaștag, oel care a devenit cam
pion național și care avea in 
palmares titlurile de campion 
european și mondial de juni
ori.

Conșultînd listele componen- 
ților loturilor naționale de se
niori și juniori întîlnîm și alte ■ 
nume în dreptul cărora se poa
te citi C.S.M. Borzeșți: Ma
rian Ardeleanu (lotul de seni
ori), Viorel Bucioacă (juniori). 
Firește, acestora îl adăugăm pe 

M. Nițulescu, care a fost ,și 
campion J>alean.ic de juniori in 
anul 1987, după ce 
locul 2 la ..Turneul 
în’, anul 1986.

In finala „națio- 
nalelor“, Francisc 
Vaștag a primit o 
partea lui Mihai Nițulescu (C.S.M. Borzi 
din imaginea de față... Fi

a ocupat
Prietenia",

REZULTATE ÎN COMPETIȚII DE HOCHEI
țească atlețil la Campionatele 
de la Bacău. Alte sarcini l-au 
reținut însă acasă, motiv pen
tru care a apelat în mai multe 
rînduri la telefon, solicitîndu-i 
amănunte antrenorului Ștefan 
Beregszaszi. A fost, se înțe
lege, foarte bucuros cînd a au
zit că hunedorenii Marieta II- 
cu (la lungime) și Marin Rădos 
(la 800 m) au obținut victorii 
aplaudate.

Pe pîrtia de la Sărmaș

„CUPA I. C. E. D.“ LA SANIE
lată că, deși in alte localități 

ale țării vremea este caldă, în 
depresiunea Gheorghenilor, la 
Sărmaș, vremea se menține idea
lă pentru sanie. Cel de-al trei
lea concurs din cadrul actualei 
ediții a „Cupei României" — 
„Cupa i.C.E.D.“ — s-a desfășurat 
pe o temperatură de minus 10 
grade, el beneficiind de o gheață 
cu un coeficient de alunecare 
Superior. Și la acest concurs, 
caracteristica a conștituit-o (rod 
al cunoașterii în amănunt a par
ticularităților pîrtiei, precum și 
a numeroaselor coborîri efec
tuate) echilibrul valoric. In în
trecerea seniorilor, după desfă
șurarea primelor două manșe, 
nu mai puțin de zece sănieri se 
aflau înșirați pe distanța unei 
singure secunde ! Cu cele mai ' 
rapide coborîri din concurs, la 
seniori frații Alexandru (33,73) 
și Dan Comșa (33,87) ș-au impus 
în fața lui Ion Apostol (34,03). 
Cu două manșe în care a „mers" 
sub 37 de secunde (36,88 — I și 
36,61 — III), Romică Simionescu 
a ocupat primul loc în întrece
rea juniorilor. «Și Livia Pelin, 
la senioare, a avut o evoluție 
bună, timpul înregistrat în cea 
de a treia coborîre (37,77) fiind 
Ja numai 3 sutimi de secundă de 
recordul pîrtiei (37,74).

Rezultate, seniori, simplu (3 
manșe) : 1. Alexandru Comșa 
102,33, 2. Dan Comșa (ambii Ni- 
tramonia Făgăraș) 102,79, 3. Ion 
Apostol (A.S.A. Brașov) 103,29 ; 
senioare : 1. Livia Pelin (A.S.A. 
Brașov) 114,96, 2. Corina Tere-
coasa (S.C.M. Ciuc -f-- C.S.S. To
plița) 118,98, 3. Daniela Dabija
(Bradul Vatra Dornei) 119,84 ; 
juniori : 1. Romică Simionescu
(C.S.Ș. vatra Dornei) 111,47, 2. 
lonuț Stanciu (T.C.E.D. Bucu-

3.rești) 111,80, 3. Călin Pîrțoghe
(Mecanica Bistrița) 112,25 ; juni
oare : ’ —
țc.s.ș. Vatra 
Delia ---------
C.S.Ș. Toplița) 122,30, 3. Claudia 
Panerator (C.s.ș. Vatra Dornei) 
124,37 ; dublu seniori (2 manșe) :
1. Dan, Alexandru Comșa (Nitra- 
monia Făgăraș) 73,27, 2. Ion A- 
postol, Liviu Cepoi (A.S.A. Bra
șov) 75,51, 3. Lucian Boarinof, 
Cristi Lostun (C.SJS. Vatra Dor
nei -f- A.S.A. Brașov) 76,39 ; ju
niori : 1. Ștefan Hoțea, Stelian 
Jejenaru (C.S.Ș. Petroșani) 82,13,
2. Călin Pîrțoghe, Vasile Diuțu 
(Mecanica Bistrița) 84,15, 3. Da
niel Cozac, Claudiu Lascu (C.S.O. 
Sinaia) 85,18.

La jumătatea întrecerilor din 
actuala ediție a „Cupei Româ
niei" la sanie, pe baza punctaju
lui realizat, la simplu seniori 
conduce Alexandru Comșa (do
uă locuri I și un loc II), urmat 
de fratele său Dan Comșa (o 
victorie și două poziții secunde). 
La senioare, cu două succese, 
conduce Livia Pelin, urmată de 
Corina Terecoasă. Bucureșteanul 
Cătălin Frăsinoiu (două victorii) 
conduce în întrecerea juniorilor, 
urmat îndeaproape de doi spor
tivi din Vatra Dornei —• Romică 
Simionescu și Ionel Cuzuban ; 
la fete, lidera Mihaela Bucătaru, 
este talonată de Delia Morar. 
Luptă foarte strînsă în întrece
rea echipajelor de dublu seniori, 
în care Dan și Alexandru Comșa 
se schimbă mereu la „trenă" cu 
Ion Apostol, Liviu Cepoi. Situa
ție identică și la juniori, de data 
aceasta protagoniștii fiind Victor 
Filete, Claudiu Isfan și Ștefan 
Hoțea, Stelian Jejenaru.

1. Mihacla
Dornei)

Morar (S.C.M.

Bucătarii 
122,04, 2.
Ciuc 4-

Pe patinoarul din Miercurea 
Ciuc s-au desfășurat întrecerile 
turului al IlI-Iea al Campionatu
lui Republican al speranțelor, 
prima grupă valorică. După do
uă tururi, pe locul întîl in cla
sament se aflau tinerii hocheiști 
de la C.s.ș. 2 constructorul Ga
lați. cu 23 de puncte, cu 3 mai 
multe deeît principala sa adver
sară în lupta pentru titlu, C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc. O foarte bună 
comportare a avut de această 
dată formația locală (antrenor 
E. Ianovics), care a obținut 11 
puncte din 12 posibile, în 
ce gălățenii au acumulat 
5.

Cele mai frumoase și 
brațe jocuri au fost cele 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc și 
2 Galați, încheiate cu scorurile 
3—2 (1—0, 1—2, 1—0) șl 2—2 (1—0, 
0—1, 1—1). Viu disputate au fost 
șl partidele C.S.Ș, Gheorgheni — 
C.S.Ș. 2 Constructorul Galați 3—1 
(1—0, 1—1, 1—0) și C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc — C.S.Ș. Gheorgheni 
6—3 (2—2, 2—9, 2—1).

Alte rezultate : C.S.S. Miercu
rea Ciuc 13—0 și 15—0 CU C.S.M. 
Dunărea Galați, 6—1 cu C.S.Ș. 
Gheorgheni ; C.S.Ș. Gheorgheni 
5—2 și 10—1 cu C.S.M. Dunărea 
Galați, 8—3 cu C.S.Ș. 2 Construc
torul Galați ; C.S.Ș. 2 Construc-

timp 
numai

echili- 
dintre c.s.ș.

DACIADA LA PATINAJ VITEZA

Ploiești) și Zsolt Ballo (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc — Tractorul 
Brașov), care au beneficiat de 
un stagiu mai îndelungat de 
pregătire pe gheață în vederea 
participării la „Cupa Priete
nia" de la Karl Marx-Stadt și 
C.M. de la Kiev, să înregis
treze rezultate superioare U- 

.nor seniori in.tr-o probă sau 
altă. Au venit însă și surpri
zele, fiindcă cifrele realizate

de Erika Covacs (C.S.Ș. Mier
curea Ciuc — Tractorul Bra
șov), Nicolae Dieu, Lăcrămioa
ra Popa, Irene ~ 
haela Stanciu, 
ccan, Feiieian 
Sibiu — Voința 
Horvath (C.S. Miercurea Cine), 
Daria Sikiody (Mureșul Tg. 
Mures) sau Ovidiu Emil Radu 
(C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca), 
unii dintre aceștia aflați încă 
la vîrsta juniorilor mici, nu.,, 
admit nici o replică din par-

Engcleiter, M'- 
Cristina Sâi- 
Groza (C.S.Ș.
Sibiu), Tunde

cutorul Galați 6—0 și 11—0 
C.S.M. Dunărea Galați.

Clasament : 1. C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc 29 p, 2. C.S.Ș. 2 Construc
torul Galați 26, 3. 
gheni 17, 4. C.S.Ș 
lăți 0.

Au arbitrat : Gh. Lupu, A. Di- 
bernardo, Al. Molnar, E. Săndu- 
lescu, C. Ionescu.

C.S.Ș. Gheor- 
Dunărea Ga-

Vaier PAȘCANU — coresp.
Ln penultima etapă a Diviziei 

A II, grupa a Il-a valorică, des
fășurată pe patinoarul din Su
ceava, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : C.S.M. Metalul 
Rădăuți — Tîrnava Odorhci 3—4, 
C.S.M. Suceava — C.S.M. Elec- 
tromureș Tg. Mureș 4—12. C.S.M. 
Metalul Rădăuți — C.S.M. ' Elec- 
tromureș Tg. Mureș 2—2, C.S.M. 
Suceava — Tîrnava Odorhei- 4—8, 
Tîrnava Odorhei — C.S.M.- -Elec- 
tromureș Tg. Mureș 6—3, C.S.M. . 
Suceava — C.S.M. Metalul Ră
dăuți 1—2.

Clasament : 1. Tirnava Odorhei 
12 p„ 2. C.S.M. Electromureș Tg. 
Mureș 11, 3. C.S.M. Metalul Ră
dăuți 7, 4. C.S.M. Suceava 2.

Arbitri : I. Becze, V. Stănciu- 
lescu, R. Olcnic, Daniel Tranda
fir.

Ion MINDRESCU — coresp.

Dorința de a cunoaște'și alte 
aspecte ale activității desfășu
rate' în această secție aflată in 
plină afirmare ne-a îndreptat 
pașii spre municipiul Gh. 
Gheoi’ghiu-Dej. In imediata 
vecinătate a sediului C.S. O- 
nești și C.S.Ș. am găsit sala de 
antrenament a pugiliștilor de 
la C.S.M. Borzești. O sală spa
țioasă, bine utilată cu aparatu
ra necesară, în mijlocul ei cu 
ring regulamentar construit, 
astfel că poate fi folosită și 
pentru competiții.

La ora vizitei noastre, antre
norul Mihai Pătrățeanu (fost și 
el component al secției din Gi
nești) se ocupa de pregătirea 

, unui Enumăr de peste 25 de ti
neri pugiliști, inițierea celor 
mai mici dintre ei fiind asigu
rată de către instructorii C. 
Axente și Gh. Eneună, pină 
mai ieri și ei boxeri l.a C.S.M. 
Borzești.' Cu acest prilej, i-am 
remarcat pe cei mai talentați 
dintre juniorii care „vin", în
tre care Marius Zelei (15 ani), 
u.n adevărat „argint viu", plin 
de neastîmpăi’ și îndrăgostit de 
lupta cu 
și o altă 
iui local, 
oare am 
vină de 
funcționează un centru-satelit, 
condus de instructorul Al. Lu- 
paru), de asemenea doi juni
ori bine dotați pentru, 
de performanță, Claudiu Păn- 
eescu și Paul Avram. Am ur
mărit un antrenament intens, 
cu un volum demn de o sec
ție de performanță din rindul 
celor fruntașe. Ne-au fost pre
zentați o serie de oameni pa
sionați și inimoși', eomponenți 
ai biroului secției. între 
Gheorghe Minciună, 
Ciochină, Petre Radu, 
ghe Belceanu sau < 
Blasutii, directorul 
local de construcții.

Din discuția cu 
sportive locale am 
frumoasă sală ele antrenament 
de care beneficiază boxerii de 
azi este rezultatul strădaniilor 
actualului antrenor Mihai Pă- 
tiățeanu și foștilor săi elevi

mănuși. Am cunoscut 
speranță a pugilismu- 
Dan Dornica, despre 
aflat că urmează să 
la ' Moinești . (unde

boxul

care
Mihai 

Gheor- 
Gabriel 

trustului

organele 
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din an 
cons tru: 
vă. Ar 
trasat ; 
turnat 
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de cite 
fectuat 
nisare, 
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cei din 
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proprii 
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GRUPA 1-6, PRINCIPALUL 
OBIECTIV

Foarte aprigă este disputa 
pentru calificarea în grupa va
lorică 1—6 a turneelor finale 
ale Campionatelor Naționale, 
atît la băieți, cît și la fete. In 
întrecerea masculină, apreciem
că șase echipe (Dinamo Ora
dea, Metalotehnica, Balanța,
Rapid, Farul și Electrobanat) 
au șanse de a se clasa pe locu
rile 4, 5 și 6 (primele trei fiind 
deținute autoritar 
București, Steaua 
și că fiecare meci 
viitoare va avea 
majoră pentru realizarea 
lui acestor formații. La 
situație asemănătoare, 
ales că datorită victoriei 
din ultima etapă (asupra 
pidului), echipa Politehnica 
și-a creat și ea șanse de cali-

de Dinamo 
și I.C.E.D.) 
din etapele 
importanță

țelu- 
fete. 
mai 
s<ile 
Ra-

ficare. In perspectivă, o între
cere de mare interes, pe care 
o dorim completată și cu un 
plus de calitate. Desele greșeli 
de tehnică, procentajele scăzu
te la aruncările la coș și insu
ficienta preocupare pentru îm
bunătățirea jocului in defensi
vă sînt defecțiuni frecvente în 
fiecare etapă și in mai fie
care întilnire.

CLASAMENTELE LA ZI 
MASCULIN

16 15 1 1646:1210 31 
16 15 1 1629:1294 31 
16 13 3 1597:1436 29 
16 8 8 1451:1424 24 
16 8 8 1543:1663 24 
16 7 9 1433:1439 23 
16 7 9 1466:1474 23 
16 6 10 1373 :1445 22 
16 6 10 1345:1521 22 
16 4 12 1340:1552 20 
16 4 12 1282:1430 19 
16 3 13 1314:1531 19

FEMININ
1. v.oința Bv. 13 11 2 1122: 892 24
2. „U« Cj.-N. 13 11 2 1062: 795 24
3. Voința Buc. 13 10 3 973: 834 23
4. Olimpia Buc. 13 10 3 965: 762 23
5. Met. Salonta 13 6 7 911 : 930 19
6. Met. Rm. V. 13 G 7 1006: 995 19
7. Polit. Buc. 13 5 8 853: 87318
8. Rapid Buc. 13 5 8 944:1028 18
9. Com. Tg. M. 15 ț» 8 983:1128 18

10. Mob. S. M. 13 4 9 847 :1007 17
11. Constr. Arad 13 4 9 911:1067 17
12. Conpref C-ța 13 1 12 825:1091 14

linda S?
Marilena 
230 p.

AC

1. 
2.
3.
4.
5.

Din. Buc. 
Steaua 
ICED Buc. 
Dinamo Or. 
Met. Tg. M.

6. Balanța Sb.
7. Rapid Buc.
8. Farul C-ța
9. Elba Tmș.

10. „U« Cj.-N.
11. Ram. B. M.*

12. Acad. Mii.
•) Echipă sancționată.

tea seniorilor cronometrați cu 
rezultate inferioare lor, eu 
toate că și unii, și alții au avut 
la îndemînâ aceleași posibili
tăți de pregătire.

Vizavi de impresia favorabi
lă lăsată de acești tineri, op
timismul privind viitorul lor 
se bazează pe argumentul o- 
biectiv al unei selecții cores
punzătoare, conjugat cu 
cia și priceperea unor 
tehnice puse pe fapte 
secțiile C.S.Ș. Sibiu, C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoea, C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc, Mureșul Tg. 
Mureș și Tractorul Brașov con
stituind adevărate pepiniere

ale viteziștilor de perspectivă. 
Așadar, patinajul are multe 
talente, iar recentele finale ale 
Daciadei n-au făcut 
deeît să definească 
mai masiv ca orieînd. 
rilor performeri, care 
bui să parcurgă rapid 
tervin — trebuie să

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

După o absență de trei etape, 
Virgil Băiceanu a revenit spec
taculos, înscriind 38 de puncte 
șl contribuind decisiv la victoria 
echipei Farul asupra formației 
Metalotehnica Tg. Mureș. Toto
dată, constănțeanul. a reintrat în 
lupta pentru cîștigarea „Trofeu
lui Sportul" pentru eficacitate, 
in al cărui clasament conduce 
Dan Niculescu, urmat de Marin 
Chirilă. De remarcat că acești 
trei candidați la trofeu au cu
cerit cupele oferite de ziarul 
nostru : Băiceanu în anii 1982. 
1983 și' 1988, Chirilă în 1984, 1985 
și 1986, Dan Nleulescu în 1987. 
Clasamentele actuale se prezintă 
astfel— BĂIEȚI: 1. D. Niculescu 
(Dinamo Buc.) 461 p, 2. M. Chi
rilă (Metalotehnica) 437 p. 3. 
V. Băiceanu (Farul) 432 p, 4. R. 
Robert (I.C.E.D.) 410 p, 5. A. — 
povici (Rapid) 394 p, 6. FI. 
murache (Steaua) 380 p, 7. 
Pogonaru (I.C.E.D.) 379 p, 8. cr. 
Bota (Elba) 376 p, 9. CI. Mun- 
teanu (Balanța) 346 p, 10. 
Scarlat (Acad. Mii.) 319 p,

Po- 
Er- 

V.

hărni- 
cadre 
mari,

altceva 
grupul, 

al viito- 
va tre- 
(aici in- 
intervi-

nă ! — profesionalitatea antre
norilor și măsurile strict ne
cesare de ordin material !) dis
tanța de 
titudini.
așteaptă

la- promisiuni la cer- 
Altfel spus, acum se 
saltul spre calitate.

Troian JOANIȚESCU

C.
____  __, ,___, . . , ii.

Ăi. Tâkacs (Metalotehnica) 300 p, 
12. C. Ilie (Elba) 289 p ; FETE : 
1. Magdalena Jerebie (Voința 
Brașov) 375 p, 2. Antoancta Bar
bu (Metalul Rm. Vîlcea) 341 p, 
3. Camelia Hînda 
șov) 330 p, 4.
(Metalul Rm.

(Voință Bra- 
Magdalena Manea 
Vîlcea) 307 p, 5. 

Suzana Sandor (Comerțul) 277 p,
6. Melania Marina (Rapid) 271 p,
7. Roxana Ștefan (Voința Buc/) 
265 p, 8. lulia Alioman (Conpref) 
248 p, 9. Gabriela Balogh (Meta
lul Salonta) 239 p, 10—11. Lavinia 
Bllndul (Constructorul) și Me-

Comis 
cipiului 
moașa ț 
organiza 
compete 
pa cele 
din Cap 
folosi îi 
jueătoar 
preccdei 
Național 
tă, anur 
baschet! 
(și mai 
teren ir 
re) să 
să-și 
comped: 
„Cupei 
pută lur 
Olimpia 
cuprinde 
Politehn
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noare, g 
pia, Cor 
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în sfii 
nizarea, 
curs de 
la -25 ir 
așteaptă 
C.M.EtF. 
Lemneăj 
dul actn 
tor>. Lir 
ani.
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Cu vreo șapte ani in urmă, 
o consfătuire cu antrenorii 

" din pepinierele fotbalului nos- 
Itru — spunem „aproape toți", 

pentru că mereu se găsesc unii 
care absentează și, de regulă, 
fără motive bine întemeiate —, 
au fost subliniate de la catedră 
două aspecte fără de care nici 
un antrenor nu mai poate ob
ține rezultate notabile în ac
tivitatea cu micuții jucători. 
„Trebuie să coborim "mereu li
mita de virstă de la care să 
începem pregătirea, dar, ori- 
ciț de mult o vom coborî, dacă 
nu există oameni 
pasionați, devotați 

reuși să obținem 
necesare". Ne-am 
aceste afirmații 
săptămînil trecute, 
Complexului Sportul 

cind,
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preocupați, 
fotbalului, 

re- 
re- 
la 
în

nu vom 
zuitatelc 
amintit 
sfirșitul 
incinta
Studențesc din „Regie", 
in același timp, trei antrenori 
își supravegheau elevii, inter
venind prompt ori de cite o,ri 
era. nevoie — și era nevoie — 
pentru că foarte mulți dintre 
jucători erau copii sau juniori 
mici.

loan Ștoișor, are grupa celor 
născuți în 1975. El ne vorbește 
frumos despre Pîc'ieșan, Breazu 
și Pădureț, despre subcentrul 
său de ja Școala generală 89 
din. Bd. Leontin Sălăjan, dar 
revine mereu la... neșansa pe 
care a avut-o iri vara trecută, 
la „zonali campionatului repu
blican. „Cu Stanici in echipă, 
am fi ajuns in finală".

Cornel Jurcă e mai aspru cu 
juniorii lui. cărora nu le ad
mite nici un moment de res- 
piro, pretențiile sale fiind foar
te mari față de A. Popa, Șu- 
mudică, Păunoiu. Rădica, pri
mii doi âvind și experiența 
multor jocuri internaționale la 
naționala de juniSti: „Ne pre
gătim să urcăm cit mai sus 
Campionatul Republican și 
de ce nu ? — poate din nou 
finală".

Dan Apolzan urmărește 
mare atenție pe cei mai

dintre copiii Sportului Studen
țesc. El este cel care... vorbeș
te cel mai mult, pentru că e 
absolut necesar să le spună 
mereu puștilor săi ce să facă 
pe dreptunghiul de beton din
tre cele două terenuri de fot
bal. „Profităm de vreme și-i 
chemăm pe acești copii Ia te
ren ca să joace, să joace cit 
mai mult, așa cum este normal 
la această categorie de virstă".

La sfirșitul celor aproape 
două ore de pregătire, cind te
renurile au început 
lească, spre seară, 
vorbă... în grup cu 
discuția alunecă pe 
spre unul și același 
necesitatea coborîrii 
virstă de la care să _ 
instruirea desfășurată în 
organizat. Dan Apolzan 
spune că are în pregătire două 
grupe, una mare (cu 
10 ani) și una mică, 
intră copii de 9 ani. 
dată, iarnă fiind, le 
tuturor cite trei zile pe săptă- 
mfriă. loan Stoișor a început 
deja să-și formeze o grupă de

să se fio- 
stăm de 

cel trei și 
nesimțite 
subiect : 

limitei de 
pornească 

mod 
ne

copii de 
i n ca re 

Deocam- 
rezervă

Nu-i prea... devreme ? între
barea și-o poate pune oricine, 

dar n-a fost nevoie de argumen
te de ce este necesar să se încea
pă pregătirea foarte 
riu. N-o facem nici 
aici, treaba aceasta 
axiomă care nu mai 
fie argumentată. Nu 
cheia însă fără a sublinia că 
la Sportul Studențesc s-au fă
cut progrese deosebite în pre
gătirea mlădițelor fotbalului, 
dovadă elocventă fiind rezul
tatele din ultimii trei ani: un 
titlu de campioană, o finală 
pierdută la mare luptă și o 
participare la „zona“ juniori
lor republicani; mai mulți ju
cători ajunși la loturile de ju
niori și tineret. ,,Ne străduim 
să asigurăm condiții bune ce
lor 250 do jucători din centru, 
afirmă Mircea Sandu, cel care 
coordonează activitatea pepi
nierei „alb-negrilor“, și avem 
maro încredere în antrenorii 
noștri, oameni pricepuți, pasio
nați, devotați fotbalului, recep
tivi. dispuși să stea toată ziua 
la teren pentru a desfășura o

de fcimpu- 
noi acum, 
fiind ca o 
trebuie să 
putem in-

„Regia" freamătă. 
pla“ lui Gino

A apărut soarele,
Iorgulescu, urmărește,

au venit copiii ! Șutează
atent, „Stanici"...Foto: N. PROFIR

în

în

cu 
miei

copii născuți 
nel Jurcă 
pornească la. 
ră — cu unii 
de 5—6 ani.

în 1982, iar Cor- 
intenționează să 
drum — din va- 
și mai mici, chiar

Un subiect mereu actual

SUPORTERII

activitate — așa cum se cere 
— cu copiii și juniorii".

Ultimele cuvinte ale fostu
lui nostru internațional coincid 
cu cele de ia care am 
aceste rinduri, fără de 
nu-s posibile izbînzile 
tivitateă cu mlădițele 
lului.

Laurențiu DUMITRESCU

pornit 
care 

în ac- 
fotba-

Uie 
„a- 

finele

Reintilnire plăcută cu 
Bălăci, prilejuită de un 
mical" desfășurat, la 
săptămînii trecute, in Capitală. 
„Te știam la Pandurii Tg. 
Jiu...", deschidem dialogul pur
tat cu valorosul ex-internațio- 
nal.

— Am dat o zi liberă băie
ților, după jocul de verificare 
cu Sportul Studențesc, 
dimineață vor fi iarăși la 
tor ie.

Luni 
da

— Spune-mi, te rog, 
dreptîndu-te spre Tîrgu 
ai făcut-o ca să te 
mai mult de Craiova, 
casă? Sau ai socotit încheia
tă perioada de antrenorat la 
copii și Ia tineret?
— Locuința mea este, acum, 

la București. „Semnînd" pen
tru Tg. Jiu, m-a atras pers
pectiva performanței. E plăcut 
să lucrezi cu copiii, e și ne
cesar, dar vine o vreme cind 
te animă dorința să te reali
zezi ca antrenor măcar atit 
cit ai reușit ca jucător...

— Observațiile tale pe mar
ginea amicalului la care a- 
sistăm, modul în care „vezi" 
rezolvările în anumite faze, 
te recomandă ca un viitor 
antrenor dc mina intii...
— Mulțumesc .pentru 

jare. Vreau să vă spun 
că ai simțit jocul în 
îl poți „diseca" și 
margine...

— Să înțelegem că 
trenor bun poate 
doar dintr-un fotbalist 
aceeași factură?
— Nu-i obligatoriu. Dar, ca 

fost jucător, dacă îți propui 
ceva sub treningul de antre
nor, poți să realizezi. Fotba
list fiind, încă de la juniorat, 
mi-am propus să joc măcar., o 
dată in echipa națională, țelul 
oricăruia dintre noi. Cred că 
la «fel stau lucrurile și în noua 
îndeletnicire; îți dorești ca, o- 
dată și odată, să ajungi și an
trenorul primei reprezentative. 
Sigur, nu-i un lucru ușor, dar, 
muncind cu sîrg și documen- 
tîndu-te cu tot ce este „la zi“ 
in meseria de antrenor, nu se 
poate să n-o scoți cu bine la 
capăt.

— Cc este „la zi" in fot-

în- 
Jiu, 

apropii 
de...

încura- 
că, da- 
teren, 

de pe

un an- 
proveni 

de

bal? A adus ceva nou Euro 
’88 ?
— După opinia mea. nu. Tot 

norma dublă rezolvă, în bună 
măsură, problemele jocului in
tre cele două careuri, iar din
colo... dincolo de 16 m se mai 
schimbă situația. N-ajunge 
doar fuga, travaliul, în păien
jenișul din fața porții mai tre
buie să intervină și 
să pice golul...

— Ce anume?
— Personalitatea, 

dere a vîrfurilor. Ieri

altceva ca

Cu precă- 
a fost, să 

zicem, Elkjaer Larsen, azi a 
apărut un Van Basten. Fiecare 
in stilul lui, amîndoi insă cu 
fler mare la gol.

— Adineaori, cind una din
tre partenerele amicalului 
s-a rezumat Ia a se cantona 
o bună paric din timp in 
apărare, ți-ai manifestai in
satisfacția...
— în genere, eu nu agreez o 

asemenea concepție de abor
dare a jocului. Cu atit mai 
mult la un amical în care se 
presupune că intenționezi să ve
rifici ceva. Ce anume, dacă nu 
ieși la joc? I-a fost teamă, 
cumva, să ia multe goluri ? 
Atunci ce să mai zicem de re
prezentantele noastre în cupele 
europene? Să tremure, de 
acum, că în curînd vor 
sferturile de finală?

— Ce șanse Ie vezi?
— Am încredere în ele,

pe- 
juca

în 
antrenorii lor. Sint cu toții, 
cum se spune, buni meseriași. 
Și-apoi, stadiul fricii la nivel 
de reprezentare națională a 
dispărut, de ani buni, în fot
balul nostru.

— De națională ce zici?
— Joacă așa cum mie mi-a 

plăcut mereu, pe atac, a în
scrie trei goluri la Sofia, trei 
cu Grecia, acasă la noi. N-are 
cum să rateze calificarea.

— Lui... Uie Bal aci 
șanse îi acorzi in noul 
rol?
— Timpul va răspunde

ce 
său

_____  _ mai 
bine la această întrebare. Deo
camdată, dați-mi voie să fac 
primii pași. Lucescu și Ior- 
dănescu, care și ei au început 
ca antrenori cind erau foarte 
tineri, mă îndeamnă să în
cerc...

Gheorghe NICOLAESCU

Au apărut ghioceii, me
ciurile de verificare s-au 
ințețit și ele. Da, in februa
rie, ignorîndu-se prognoza 
vremii, miroase cu adevărat 
a primăvară.

Vin (sint aproape) dumini
cile cu fotbal. Suporterii 
s-au pus si ei in mișcare. 
Sorb zilnic rubricile ele știi'i 
sportive ale ziarelor să afle 
unde și cind se joacă un 
„amical". Ce s-ar face fotba
lul fără acești neastîmpărați 
și incurabili îndrăgostiți ai 
gazonului ? Este vorba, fi
rește, de suporterii cu trăiri 
și sentimente curate, care nu 
încearcă să păteze obrazul 
fotbalului.

Gospodarii terenurilor
muncesc in aceste zile pen
tru ca totul să arate frumos. 
Ceea ce, să recunoaștem, ar 
trebui să facă și ' cluburile 
și asociațiile sportive in pri
vința asigurării unui climat 
de ordine și sportivitate în 
tribune. Nu ne face deloc 
plăcere să ne amintim că, 
în sezonul de toamnă, false 
galerii, cu limba} nesportiv, 
chiar violent au abdicat de 
la normele civice in timpul 
și după terminarea partide
lor. Sigur, nu putem să-sus-

ținem că factorii de decizie 
de pe lingă echipe ar fi stat 
nepăsători in acele împre
jurări, insă nici nu putem 
„băga mina în foc" că s-a 
făcut (sau se face) totul pen
tru preintimpinarea (PRO
FILAXIA) atitudinilor ne
sportive ale suporterilor. 
Există destule mijloace de 
influențare, stații de ampli
ficare, programe de jocuri 
etc și... totuși.

lată, Sportul Studențesc a 
avansat o inițiativă de toată 
lauda — a pus pe... roate 
clubul suporterilor. unde, 
printre altele, se militează și 
pentru cultura fotbalului in 
rîndurile acestora. Este o 
idee bună ! Dar, repetăm, 
este nevoie de implicații mai 
profunde pe filiera cluburi- 
suporteri, implicații nu oca
zionale (o ședință înaintea 
deschiderii sezonului și alta 
cine știe cind ?). ci cu ca
racter permanent, ca și de 
inițiative, multe inițiative.

Am scris aceste rinduri 
cu gindul la frumoasele ga
lerii care întregesc specta
colul sportiv. Le așteptăm 
la startul campionatului, pe 
toate stadioanele țării.

Stelian TRANDAFIRESCU

CHIAR NU INTERESEAZĂ REZULTATELE?

ADMINISTRAȚIA DE
de• Pasiunea manifestată 

partieipanții la PRONOSPORT 
față de concursul de duminică, 
5 februarie (în nota de interes 
manifestată in ultimul timp) a 
făcut ca numărul de cîștiguri să 
fie, din nou, deosebit de mare, 
de unde și necesitatea decalării 
termenului final de omologare 
tin loc de marți, 7 februarie, as
tăzi, miercuri, 8 februarie). Prin 
urmare, participant!! vor putea 
lua cunoștință de valoarea cîș- 
tigurilor la rubrica noastră de 
mîine, joi, 9 februarie, ■ precum 
șl din transmisia radio, pe pro
gramul I, de Ia ora 8,55. în 
schimb, după cum se poate con
stata, participanții la ultima 
TRAGERE MULTIPLĂ LOTO Su 
fost recompensați prin aceea că 
omologarea cîștigurilor a fost 
devansată cu o zi (în loc de 
miercuri, 8 februarie, .aceasta s-a 
finalizat marți, 7 februarie).

• Tragerea obișnuită PRONO-
EXPHE6 de astăzi, miercuri. 8

a- 
di-

Timpul fuge. Parcă ieri 
nunțam că echipele noastre 
vizionare au luat startul pre
gătirilor pentru noul sezon 
competițional. Și, iată, a tre
cut o lună de atunci. S-a con
sumat și dificila perioadă de 
acumulări fizice.

Ca 
spus 
norii 
cum 
la solicitări. Și cu nerăbdarea 
firească, pentru că mingea 
constituie obiectul acestui sport, 
s-a trecut la meciurile de ve
rificare. Unele echipe au ieșit 
pe terenuri chiar mai repede 
decit o recomanda Colegiul 
central al antrenorilor. Aceas
tă neconcordanță între ce spu
ne forul de specialitate și ce 
fac antrenorii nu este nouă și 
nici nu s-a concluzionat pînă 
acum „cine are dreptate".

Adevărul îl vom vedea pe... 
gazon, cind va începe sezonul 
competițional. Deocamdată, me
ciurile de verificare s-au în
mulțit, echipele, ca să rodeze 
întregul lot. joacă și sîmbătă

întotdeauna, peste tot s-a 
că s-a lucrat bine, antre- 
fiind mulțumiți de felul 

jucătorii lor au răspuns

STAT LOTO- PRONOSPORT INFORMEAZĂ
februarie, va avea Ioc în Bucu
rești, in sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2; incepind de la 
ora 15,50. Operațiunile de tra
gere vor fi transmise la radio, 
pe programul I, numerele ex
trase urmînd a fi radiodifuzate 
și in reluare, pe același program, 
potrivit orarului cunoscut.

12 
să 
de

• Nu uitați că duminică, 
februarie, este programată 
aibă loc una din rarele ocazii 
a se obține cîștigurl și cu numai 
2 numere (din 6 extrase), anume 
prima TRAGERE EXCEPȚIO
NALA LOTO 2 a anului curent !

CiȘTIGURILE TRAGERII MUL
TIPLE LOTO DIN 29 IANUARIE

FAZA 1 : cat. 1 : 1 variantă 
100%, autoturism „Dacia 1300“ 
(70.000 lei) și 2 var. 25% a 17.500 
iei ; cat. 2 : 2,25 var. a 22.772 lei: 
cat. 3 : 12,75 var. a 4.019 lei ; cat. 
4 ; 27,25 var. a 1.880 lei ; cat. 5 : 
99,75 var. a* 514 lei : cât. « : 185,25

FAZA A Il-a : cat. A : 3 var. 
100%, autoturism „Dacia 1300“ 
(70.000 lei) și 4 var. 25% a 17.500 
lei ; cat. B : 3 var. 100% a 20.592 
lei sau o excursie de 2 locuri in 
U.R.S.S. șl diferența în numerar 
și 24 var. 25% a 5.148 lei ; cat. 
c : 13 var. 100% a 5.453 lei, sau 
cite o excursie de 1 loc In 
U.R.S.S. șl diferența în numerar, 
și 76 var. 25% a 1.363 lei ; cat. 
D : 75,75 var. a 2.304 lei : cat. E: 
301 var. a 580 lei ; caț. F : 619,25 
var. a 232 lei ; cat. G : 3.216,50 
var. a 100 lei. Report la categoria 
1 : 7.651 lei.

Beneficiarii câștigurilor in au
toturisme „Dacia 1300“ (70.000 lei) 
sint următorii : Rodica Rada din 
Caransebeș (jud. Caraș-Severln). 
Dumitru Odonescu din Bueu- 
Radu loan Cornel din Timișoara, 
rești și Mihaela Popa, din Plo
iești, (jud. Prahova).

nuși duminică. Numai că (iar 
e un lucru nou) au apărut u- 
nele rezultate pe care nu poți 
să le înțelegi și să le explici.

Antrenorii vizați vor spune 
că NU I-AU INTERESAT RE-

Pe teme de pregătire

ZULTATELE, dar ne întrebăm: 
oare aceste rezultate nu sint 
în concordanță cu VALOAREA 
echipei respective și cu EȘA
LONUL in care ea evoluează ? 
Chiar așa, în această perioadă, 

de pregătire, valoarea 
are... nici o valoare ?

fie 
nu
Rapid, de pildă, termină sim- 
bătă la egalitate (1—1) cu 
Prahova C.S.U. Ploiești, pen
tru ca duminică să fie surcla
sată (2—5) de altă diviziona
ră B (fie ea și lideră), Petrolul, 
Sportul Studențesc a fost în
vinsă de Dinamo cu 6—0, F.C. 
Bihor, în formulă completă, cu 
Ciocan, Bucico, Tâmaș, Mure- 
șan, Mujnai și Ov. Lazăr, este

de U.T.A. eu 4—0, 
care, tot de pregătire, 
cu cele 4 goluri’ ale 
un adevărat recital.

învinsă 
meci în 
Vancea, 
sale, dă
U.T.A. lasă astfel o frumoasă
impresie, ca și Ia Sibiu, unde 
a învins pe Inter. Și rezulta
tele... ciudate au continuat sîm- 
bătă și duminică: „Poli" Timi
șoara a învins pe Universita
tea Craiova (2—1), Armătura 
Zalău pe „U“ Cluj-Napoca 
(3—2). Politehnica Iași (ni s-a 
spus că e în reconstrucție) a 
primit în două jocuri 9 goluri 
și a marcat doar două (cu 
A.S.A. Tg. Mureș, altă echipă 
în „reconstrucție", și Avîntul 
Reghin), Jiul, candidată și ea 
la promovarea în Divizia A, 
pierde la Brad, la o divizio
nară C, cu 5—1 ! ! Chiar nu 
interesează aceste rezultate ? 
Oare să nu exprime ele sta
diul de pregătire al echipelor 
în cauză și modul cum jucă
torii lor au tratat aceste „ve
rificări" ?

Greu de crezut.

Constantin ALEXE

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• METALUL MIJA — FLACA- 

RA MO RENI 1—2 (1—2). Golurile 
au fost marcate de Rus I (mln. 
43) pentru divizionara B, Timiș 
(min. 18) și Lala (min. 44) pen
tru Flacăra. Divizionara A a ’ali
niat formația : Zlotea — Purdea, 
Beldie. Butufei, Dumitrașcu — 
Dragnea, C. Pană. Marcu — Ti
miș, Lala, Stere. Au mai jucat 
Balaur I. D. Sava, Glăvan, G. 
Radu. Chiriță și Ciobănlcă. (G. 
Ilinca — coresp.).
• C.F.R TIMIȘOARA — A. S.

DROBETA TR. SEVERIN 1—1 
(1—0). Pentru timișoreni a
înscris Bungău (mln. 42), iar
pentru severineni Hortopan (mln.
53). Mîine, A. S. Drobeta va juca
pe terenul ei cu divizionara A 
Universitatea Craiova. (C. Crețu 
— coresp.).
• STEAUA MIZIL — FLA- 

CARA MORENI 1—0 (1—0). Uni
cul gol l-a mareat Nuțu, în mln. 
50. (R. Alexandrcscu — coresp.).
• ASTAZI, de la ora 15, frun

tașa primei serii a Diviziei B,

Petrolul Ploiești, susține un in
teresant joc amical cu diviziona
ra A Sportul Studențesc.
• CURSUL DE PERFECȚIO

NARE A ARBITRILOR. In Zi
lele de 11 și 12 februarie se va 
desfășura, la București, cursul 
de instruire la care vor participa 
arbitri! din lotul divizionar A, 
precum și observatorii federali.

ANUNȚ
Incepind cu data de 18.11, 

1989, institutul de Educație 
Fizică și Sport organizează 
cursuri de pregătire tn vede
rea concursului de admitere 
din sesiunea iulie 1989.

Cursurile se vor desfășura 
în iiecare duminică între o- 
relc 9,00—13,00 la disciplinele 
GIMNASTICA și BIOLOGIE. 
Pentru pregătirea la gimnas
tică. candidați! se vor pre
zenta cu echipament adecvat.



2-12 martie, la solia Id concursul internațional de la Varșovia

JOCURILE MONDIALE
UNIVERSITARE DE IARNA

După cum s-a mai anunțat, 
în perioada 2—12 martie. la 
Sofia se vor desfășura Jocu
rile Mondiale Universitare dc 
iarnă, competiție polisportivă 
Ia care și-au anunțat prezența 
sportivi și sportive din peste 
30 de țirL

La aceste tradiționale Între
ceri studențești, țara noastră 
va participa în concursurile de 
schi fond (intre reprezentanții 
noștri: Ileana Ilangan, Mihaela 
Cîrstoi, Alina Țuțulan, Daniela 
Filimon și Doina Melinte), schi 
alpin (Mihaela Fera) și patinaj 
artistic (Cornel Ghcorghe și 
Marins Negrea). (Afcerpres)

TINERII NOȘTRI ÎNOTĂTORI, PRINTRE FRUNTAȘI
Un grup de foarte tineri 

înotători români (băieți năs- 
cuți 1976, fete 1977) a partici
pat la concursul de la Varșo
via, în bazin de 25 metri, ală
turi de sportivi din Bulgaria 
Cehoslovacia, R.D, Germană, 
Polonia și Ungaria. Cea mai 
bună comportare a avut-o pi- 
teșteanca Aurora Stan, ciș- 
tigătoane a probei de 200 m 
mixt, cu timpul de 2:38,59, cla
sată pe poziția a doua Ia 200 
m bras — 2:53,87, 400 m mixt 
— 5:27,90, și pe locul 
100 m bras

trel la 
1:26,29. Alți ar

geșeni s-au numărat, de ase
menea, printre fruntașii dife
ritelor probe: Bogdan Deao 
— locul 2 la 400 m liber, cu 
4:36,98 și 400 m mixt, cu 
5:07,30, Ileana Buciu — locul 
secund la 200 m liber, cu 
2:20,95 și 400 m liber, cu

Turneul celor cinci nafiuni

TOTUL PARE POSIBIL
Că Turneul celor cinci nați

uni La rugby este o competi
ție in cane totul pare posibil o 
dovedește, ou prisosință, și de
rularea primelor două 
din actuala ediție. A 
pînă acum o confirmare 
zonului anterior, echipa 
țel etalindu-și o dată

etape 
venit 

a se- 
Fran- 

mai 
mult forța de joc (26—21 la 
Dublin), întrecerea rămînînd, 
in rest, sub semnul surprize
lor. cu următorul clasament la 
zi :

1. Scoția
2. Franța
3. Irlanda
4. Anglia
5. Țara Galilor

2110 35-19 3
1100 20-21 2
2101 40-39 2
1010 12-12 1
2002 20-42 0

acelui 9—15 cu
decembrie, oferă 
cea mal însem- 

pentru echipa 
primei Cupe

rezultatele maiCane ar fi 
puțin așteptate? Să judecăm 
po cale de comparație 
trecut, scoț'enii cedau 
pe Murrayfield în fața engle
zilor, 6—9. Deunăzi, la Londra, 
a tost 12—12, cu toate aă des
tule pronosticuri vedeau posi
bil u n mare șl cm (numai vic
torii) pentru reprezentativa 
Angliei, cu o reală creștere de 
potențial, ce nu a rămas ne
observată. Dar cum poate fi 
socotită prestația de pînă la 
această oră a galezilor, cîștigă-

Anul 
chiar

tari — la egalitate cu echipa 
„cocoșului galic" — ai Turneu
lui ’88? în iarna trecută, ei 
învingeau la Dublin, 12—9, 
pentru ca sîmbătă să cedeze, 
acasă, in partida cu ...Irlanda, 
Aceasta, la două săptămînl 
după infrîngerea la scor de pe 
stadionul scoțian, 7—23. mar
torii oculari remareînd, totuși, 
in meciul cu pricina, o mai 
bună repriză secundă (7—4) a 
XV-lui Țării Galilor. Se pare 
că schimbările de efectiv ce 
au urmat
România, din 
o explicație, 
nată pierdere 
„de bronz" a
Mondiale reprezentînd-o trece
rea la rugby în 13 a faimosu
lui Jonathan Davies, desemnat, 
se știe, doi ani, cel mai bun 
jucător din Marca Britanic. 
Apropo de aceasta, ne amin
tim o axiomă: intre două- for
mații de valoare egală, ciștlgă 
aooea cu mijlocașul Ia deschi
dere mai bun. Tocmai postul 
care l-a făcut celebru pe J.D.

Să mai așteptăm însă. în 
trei etape, stnt multe variante 
posibile, nu-I așa?

Gee RAEȚCHI

UN FRUMOS SUCCES

■ > 
4:56,04, Nina Baroiu — aceeași 
poziție la 200 m fluture, in 
2:40,93, Andreea Sandu — lo
cul 2 la 100 m bras, cu 1:23 Si 
și 3 la 200 m bras, in 2:58,21. 
Reșițeanca Iolan Szucs a sosit 
a doua la 100 m liber — 1:05,19 
și a treia La 200 m liber — 
2:21,33, iar brașoveanul Geor
ge Știrbei s-a situat pc locul 
2 & 200 m mixt — 2:29,71 și
pe 3 la 200 m spate — 2:25,17.

ALTI SPORTIVI ROMÂNI 
IN ÎNTRECERI

MOSCOVA, 7 (Agerprcs). — 
Partidele din runda a 9-a a tur- 
neulul feminin de șah de la Ta- 
lin s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Șeikova (Cehoslova
cia) — Otilia Ganț (România) 
0—1 ; Prudnikova (U.R.S.S.) —
Viorica Ioncscu (România) 1—0 ; 
Kahlani (U.R.S.S.) — Basajici
(Iugoslavia) remiză ; Zolmanova 
(Cehoslovacia) — Fomina 
(U.R.S.S.) 0—1 ; Pasikangas (Fin
landa) — Ranniku (U.R.S.S.) 0—1. 
In clasament conduc Kahianl șl 
Prudnikova cu cîte 7,5 p. Ganț 
oeupă locul 7 cu 4,5 p.

JAKARTA, 7 (Agerpres). — 
Proba feminină de 10 km din 
cadrul întrecerilor atletice des
fășurate în Insula Băii (Indone
zia) a fost cîștlgată de Elizabeth 
Lynch McColgan (Anglia) cu tim
pul de 31:30, urmată de Anne 
Hannan (Noua Zeelandă) 33:40. 
Lynn Williams (Canada) 32:52, 
Elena Murgoci (România) 32:50, 
Carolyn Schuwalen (Australia) 
32:58, Dorthe Rasmussen (Dane
marca) 33:01.

ORDINATOR
Se pare că principala consecință a arbitrajelor dezastruoase din 

box de la ultimele J.O. de vară a fost un rău... necesar. Pentru ca 
lucrurile să nu se mai repete, A.I.B.A. a încurajat, dintre alte nu
meroase propuneri, punerea la punct a unui arbitru-ordinator. 
manipulat, bineînțeles, tot de judecători. Dacă trei dintre ei apasă 
concomitent pe o clapă pentru a semnaliza o lovitură corectă, apa
ratul înregistrează un punct bun, totalul oferind pe cîștigătorul 
unui rund și apoi pe învingătorul partidei. Cu prilejul unei com
petiții recent disputate la Leningrad „rezultatele au fost excelente" 
— conform unei declarații oficiale. N-ar fi deloc exclus ca la Olim
piada de la Barcelona, arbitrajul din „nobila artă" să fie complet 
computerizat. Și nu vor fi trecut decît 4 ani de la evenimentele 
care au determinat această schimbare...
---------------------------------------------- — SUPER-SPECIALIZARE

Din 24 de probe atletice comune cerului liber și terenului acope
rit, doar în 4 (garduri și înălțime feminin, sprint scurt și 800 me
tri masculin) recordurile mondiale sînt deținute de aceiași perfor
meri (Iordanka Donkova șl Stefka Kostadinova, Ben Johnson șl 
Sebastian Coe). Așadar, 20 de alte probe au recordmani ai lumii di
feriți, fapt care acreditează ideea că aceeași probă e una — afară 
și alta — înăuntru. Sau mai bine zis, necesltînd o pregătire aparte, 
specifică, fiecare chiar și în cazuri (lungime, prăjină, aruncarea 
greutății etc.) în care aparent n-ar trebui să existe nici cea mai 
mică diferență. Să ne rezerve oare viitorul surpriza unor supra-spe- 
ciallzări bunăoară pe două ramuri, săritura în lungime indoor și 
săritura în lungime în aer liber ? Nu de alta, dar pînă și un per
former cu adevărat ieșit din comun ca Serghei Bubka, care își do
mină, cum nu o mai face nimeni altul, proba, nu posedă decît unul 
dintre cele două recorduri supreme, cel de sală aparținîndu-i Iul 
Rodion Gataulin.,.
FINAL ----------------------------------------------------------------------------

La 8 aprilie, Ingemar Sterimark va concura pentru ultima oară, 
în mod oficial, pe o pistă de schi. Evenimentul retragerii va fi însă 
unul original. Pe o pîrtie din apropierea localității sale natale, Tar- 
naby, va avea loc o competiție de slalom, la care campionul scandinav 
a invitat pe cîțiva dintre foștii (Gustavo Thoeni și Andreas Wenzel) 
sau actualii (Pirmin Zurbriggen și Alberto Tomba) săi parteneri de 
întrecere. Abia cînd ne obișnuisem să credem că „suedezul zbu- 
rător“ nu va părăsi niciodată Circul Alb, în care concurează de 
mai bine de 14 ani...

Rd. T.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
SCHI

• Proba feminină de cobo
ri ro pentru combinată din ca
drul Campionatelor Mondiale, 
ce se desfășoară la Vail (Co
lorado), a fost ciștigată de 
Kerin Lee (Canada), in 1:31,70. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Brigitte Oertli (Elveția) 
1:31,90 și Tamara McKinney 
(S.U.A.) 1:32,10. în clasamentul 
final al combinatei primul loc 
a fost ocupat de Tamara 
McKinney, cu 5,65 p, urmată 
de Vreni Schneider (Elveția) 
26,63 p, Brigitte Oertli 32,88 p 
și Mateja Svet (Iugoslavia) 
35,86 p.

în proba masculină de cobo
râre, victoria a reyenit sporti
vului vest-german Hansjorg 
Tauscher, înregistrat cu timpul 
de 2:1,0,39. Pe locurile urmă
toare s-au clasat elvețienii Pe
ter Muller 2:10,58, Karl Alpi- 
ger 2:10,67 șl Daniel Mahrer 
2:10,91.

HOCHEI
• Disputat la Stockholm. în 

prezența a 10 000 de spectatori, 
meciul amical dintre selecțio
natele Suediei și U.R.S.S. s-a 
Încheiat cu scorul de 5—4 
(0—3, 2—1, 3—0) în favoarea 
jucătorilor sovietici. Au mar
cat: Krutov <2), Makarov, La
rionov, Maslenikov, respectiv 
Nilsson (2), Sundstrom și 
Rundquist.
• La Ziirich s-a disputat cel 

de-ai doilea meci amical din
tre selecționatele Elveției șl 
R.D. Germane. Hocheiștll el
vețieni au terminat din nou 
învingători, de data aceasta cu 
9—2 (2—0, 4—1. 3—1) 1 în pri
mul joc, desfășura* la Fribourg, 
gazdele cîștigaseră cu 4—2.

Schloara sovietică Raisa Smeta- 
nina, campioană olimpică la Cal
gary in proba de 20 km (acum 
în vtrstd de 30 de ani), candidată 

la titlul mondial
(Urmare din pao. l)

U.R.S.S. — la pauză handba
listele noastre au condus cu 
14—12 —, echipa României a 
disputat finala turneului cu 
„naționala" Cehoslovaciei, pe 
c-ro a învins-o eu 28—21. Des
pre această partidă antrenorul 
principal al echipei țării noas
tre, Bogdan Măcovei, ne spu
nea: „Atît apărarea, cit și a- 
tacul au funcționat foarte a- 
proape de parametrii handba
lului internațional. In atac, de 
exemplu, din 23 de acțiuni o- 
fcrisîve în prima repriză au 
fost fructificate 17, comițîn- 
<lu-sc o singură greșeală teh- 
nică, dar fiind complet elimi
nate greșelile do prindere, pa
sele in aut sau Ia adversare. 
Din min. 45, cînd handbalis
tele noastre conduceau cu 
25—12, Împreună cu colegul 
Gheorghe Ionescu am hotărît 
să folosim șl jucătoarele care 
pînă atunci evoluaseră mai 
puține minute".

La acest turneu au făcut de
plasarea: Doina Rodcanti. Car

PE $Cl/RT • PE SCURT • PE SCURT * PE
ATLETISM • La campionatele 

U.R.S.S. pe teren acoperit de la 
Gomel, Mihail Șenlkov a stabi
lit un nou record unional In 
proba de 5 km marș cu timpul 
de 18:15,91. Alte rezultate : lun
gime femei : Larisa Berejnaia 
7,20 m : greutate bărbați : Alek
sandr Bogact 20,21 m ; 3 km 
marș feminin : Alina Ivanova 
13:15,31 ; 60 mg. feminin : Lud
mila Narojiienko 7,81.

AUTOMOBILISM «Tradiționa
la competiție de 24 de ore de la 
Daytona Beach (Florida) a re
venit echipajului John Andretti 
(S.U.A.) — Derek Bell (Anglia)
— Bob Nollek (Franța), pe o 
mașină „Porșchp, 962“, cu o me
die orară dc 148 km.

baschet « La Bernik (Bul
garia) în grupele sferturilor de 
finală ale competiției ..feminine 
„Cupa Liliana Ronchețti". Minior 
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men Moldovan și Ellsabota 
Itoșu — Valentina Cozma, Eva 
Mozsi (acestea două cu evolu
ții foarte bune), Lidia Butnă- 
rașu, Filofteia Danilor, Beatri
ce Duca, Marincla Doiciu, E- 
milia Luca, Esztera Matefi, E- 
dit Matei, Mariana Tîrcă, Ga
briela Antoneanu, Nicoleta 
Boriceanu și Sorina Lefter. 
Eva Mozsi a fost declarată cea 
mai bună jucătoare a turneu
lui, jar Mariana Tîrcă și Edit 
Matei s-au situat pe locurile 4 
și 5 la eficacitate, cu 33 și, 
respectiv, 31 de goluri înscrise.

Este cert că turneul de la 
Cheb a constituit încă un pro
gres în comportarea echipei 
României. Acesta se cere con
tinuat la parametri superiori. 
Nu avem nici o îndoială că 
atît colectivul tehnic, ctt și 
conducerea F.R. Handbal au 
tn vedere aoeste lucruri în fi
nul Campionatelor Mondiale de 
calificare pentru grupa A, com
petiție ce va avea loc In de
cembrie. in Danemarca.

ton GAVRILESCU

a întrecut cu 80—73 (41—28) for
mația spaniolă Toledo, iar echi
pa italiană Trogylos Prlolo a 
dispus pe teren propriu, cu 86— 
74 (43—29), de Sparta Praga. • 
La Sofia. în turneul final al 
C.C.E. (feminin) echipa iugoslavă 
Jedinstvo Aida Tuzla a întrecut 
cu 64—58 (după prelungiri) for
mația locală Levski Spartak. în 
aceeași competiție, echipa franceză 
Rac Mirapde a învlna tn depla
sare, cu 68—62 (31—26) pe Vysoke 
Skoly Praga. 0 La Pesard (Italia,) 
în turneul final al C.C.E. (mas
culin) Ț.s.K.A. Moscova a între
cut cu 82—71 (.42—37) formația 
locală Scavolini. Alte rezultate : 
Nashua den Bosch (Olanda) — 
Aria Salonic 85—90 (41—45) ; B.C. 
Barcelona — Maccabi Tel Aviv 
94—70 (39—35) ; C.S.P. Llimoges

FOTBAL
II meridiane II

TOPUL GOLGETERILOR 
CAMPIONATELOR NAȚIONALE
După cum anunță Agenția A.P.A.- 

Viena, pe primele locuri ale cia-i 
samentului golgeterilor din cam
pionatele naționale din Europa, 
ediția 1988—89, se află : 1. Mateuț 
(Dinamo București) și Coraș 
(Victoria București), cu cîte 20 
de goluri ; 3. Hagi (Steaua Bucu
rești) și De Morals (Atletico Ma
drid, cîte 19 g ; 5. Percudanî 
(Austria Viena), K. H. Rumme- 
nigge (Servette Geneva) și Penev 
(Sredeț), toți cu cîte 18 g.

REZULTATE, ȘTIRI
• Federația de specialitate din 

Spania, luînd In discuție meciul 
dintre Osasuna și Real Madrid, 
întrerupt în min. 44 (din cadrul 
campionatului) a hotărit ca par
tida să continue pe teren neu
tru ptnă în minutul 90 da la sco- 

_rul de 1—0 In favoarea forma-

SCURT • PE SCURT
— Jugoplastika Split 95—93 (46— 
44).

BOX • La Atlantic City ame
ricanul Darrin van Horn a deve
nit campion mondial la catego
ria semlmijlocie (versiunea 
I.B.F.), tnvingîndu-1 la puncte, tn 
12 reprize, pe compatriotul său 
Robert Hines.

ȘAH a Cea de-a 5-a partidă 
a meciului de la Seattle (S.U.A.) 
dintre Anatoli Karpov (U.R.S.S.) 
și Johan Hjartarsson (Islanda) 
din cadrul sferturilor de finală 
ale C.M., s-a încheiat remiză, la 
mutarea a 32-a. Scorul a deve
nit 3,5—1,5 p, în favoarea lui 
Karpov care, indiferent de rezul
tatul ultimei partide, se .califică 
în semifinale. Pînă în prezent 
au mai obținut calificarea în a- 
ceastă fază a competiției engle
zul Jonaihan Speelman și sovie
ticul Artur Iusupov, 

țlel Osasuna (cit era In momen
tul cînd arbitrul a oprit jocul). 
In continuare Osasuna va susți
ne alte două jocuri pe teren 
neutru.
• In meci amical : Bayern 

Milnchen — F. C. NUrnberg 1—1

„(JN PROCES
După numele stadionului 

din Bruxelles pe care finala 
1985 a C.C.E. s-a transformat 
intr-o dramă (39 de victime 
și 200 de răniți), lumea zice 
„procesul de la Heysel". Du
pă ce instrucția a Întocmit 
un dosar cu 50 000 de file, 
cărat In fața instanței cu un 
fel de motostivuitor (!), el 
s-a deschis la 17 octombrie 
1988 tntr-o atmosferă de ma
re interes. La prima ședin
ță, cele 400 de locuri rezer
vate presei s-au dovedit in
suficiente i Neputind să uite, 
fotbalul nu dorea să se răz
bune. Pur și simplu, dorea 
să se facă dreptate, așteptînd 
ca huliganii de dincolo de 
Canalul Mînecii, așa-zișii su
porteri ai lui Liverpool, să 
plătească. Flecare după vi
novăția lui.

S-au scurs do la deschide
rea procesului vreo 16 săp- 
tămini șl, treptat, el a trecut 
pe plan secundar. La audie
rile din 11 ianuarie 1989, no
ta „l’Equipo", n-au mal asis
tat decit 6 ziariști 1 Șl nu se 
anunța o ședință oarecare, 
căci urma să pledeze, în fa
voarea acuzării, unul dintre 
cei mai reputați avocați 
francezi. Numai că, reținut 
de alte treburi, maestrul 
Lombard n-a apărut, temîn- 
du-se parcă să nu trezească 
din letargie „un proces som
nolent". Inițial ti, dar pre
zent! numai 8, inculpațll au 
zîmbit subțire, plănuind cum 
să se întoarcă mal repede a- 
casă. Apărătorii lor, 38 la nu
măr (!), s-au grăbit să fo
losească momentul, protes- 
tînd împotriva „barbariei" 
ca, înaintea fiecărei Înfăți
șări, clicnții tor să petreacă 

(1—1). Au înscris Ttion (din 11 
m), respectiv Kuhn (tot din pe
nalty).

O La Doha, în meci pentru 
preliminariile C.M. (zona Asiei), 
echipa Qatarului a întrecut cu 
3—0 (t—0) selecționata Omanului.

SOMNOLENT"
o noapte in închisoarea din 
Louvain. „Acest proces, par
că rezuma un martor ocu
lar, nu duce nicăieri. Se 
caută vinovății care să achi
te nota de plată, dar mingea 
(n.n. a se citi responsabili
tatea) e pasată de la unii Ia 
alții".

In acest răstimp, Raphael 
De Santis, reprezentant din 
partea franceză al familiilor 
îndoliate, continuă să ridice 
din umeri a neputință : 
„Trebuia să primim ceva de 
Ia Crucea Roșie. Nimic. Fe
derația ne-a promis eite 2 
franci de la fiecare bilet 
vindut intr-o etapă de cam
pionat. Nimic. Ne-am adre
sat, tn țară, ministrului de 
resort. Nimic. I-am scris lui 
Platini, cerindu-i să organi
zeze Un meci de binefacere. 
Nimic. Din păcate, nu con
tăm în ochii nimănui". Ca 
simpatizant al iul Juventus. 
De Santis a asistat, in 29 
mai 1985, la finala C.C.E. de 
pe „Heysel". N-a încetat să 
meargă la fotbal, doar că, 
grav rănit tn ziua aceea, 
circulă azi, invalid pe viață, 
intr-un cărucior cu rotile.

„Procesul de la Heysel" 
continuă. Aproape în anoni
mat, căci societatea care l-a 
făcut posibil n-are nici chef 
și nici bani (doar U.E.F.A. a 
alocat ceva fonduri) pentru 
niște „învinși". Mai devreme 
sau mal tirziu, greu de pre
cizat cînd, se va da și ver
dictul. întrebarea e, acuza
toare prin ea Însăși, dacă va 
mai fi cineva în sală a- 
tuncL..

Ovidia IOANIȚOA1A


