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PRIMII lAUH LA
Cea mai interesantă dintre 

cele două finale desfășurate 
' ieri, la poligonul acoperit Di

namo din Capitală, in cadrul 
finalelor „Daciadei" la tir pen
tru arme cu aer comprimat, a 
fost oea de pușcă senioare. A- 
rareori, într-o cursă atit 
lungă 
cursuri)

de 
(calificări șt 3 coft- 

______ , se poate imagina un 
echilibru atit de perfect între 
două trăgătoare, așa cum au 

urile Monica loni-

cu), de 5 puncte, era clar că 
lupta pentru titlu urma să se 
dea între aceste două țintașe. 
Ioniță a luat un ușor avantaj 
chiar de la primul foc, pe 
care l-a menținut oină la a 
cinoea lovitură, după care, cu 
un 9,7 față de 10,7 al Danielei 
Toader, aceasta a trecut în 
frunte și acolo avea să rămî- 
nă după alte 4 focuri. La ulti- 
mui însă, egalitatea a revenit 
(1243,3—1243,3), așa că arbitrii

tâ treaptă a podiumului! De 
remarcat revenirea în ultimele 
evoluții ale 
Ștefan, care 
pe locul 3, 
părea la un 
promisă.

Cea de a doua finală a zilei 
a fost cea de pușcă seniori, 
mai puțin palpitantă decît ul
timul act al întrecerii senioa
relor. Intrat cu 3 puncte 
avans în finală, Eugen Anto
nescu a tras constant bine și

probei a Aurorei 
a izbutit să urce 
după o situație ce 
moment dat com-

Departe de a satisface toate 
cerințele și exigențele, sportul 
feminin din județul Buzău 
constituie, totuși, o realitate. 
Ne-o atestă fluxul tinerelor 
fete din școli, licee și din în
treprinderi spre discipline cu o 
oarecare tradiție. Este cazul 
gimnasticii și tenisului de 
masă, iar dintre „jocuri", al 
handbalului. Ce-i drept, gim
nastica feminină este tot mai 
mult concurată — în planul 
împlinirilor — de cea mascu
lină; la tenis de masă, în 
schimb, prezența în prima gru
pă valorică a Diviziei A a 
buzoiencelor de la Hidrotehni
ca I.S.C.A.P. ar fi un argu
ment. Și la fel a handbaliste
lor de la Textila, în disputa 
pentru promovare în Divizia B.

Președinta comisiei de femei 
de pe lingă 
grof. Mioara Butnaru, sublinia
ză că pasul spre sport al fe
telor s-a făcut mai întîi în 
așezările rurale. Nu este o a- 
firmație fără acoperire. Dim
potrivă. Am văzut la Berea și 
Nehoi, la Pătîrlagele și Săhă- 
teni, la Cislău, Pogoanele și 
Smeeni — tot mai multe tine
re în întreceri sportive de 
masă, ani la rînd. Prilejul ? 
Festivalul sportului . sătesc, 
la a 5-a ediție în acest an. 
în plină vară, în luna august, 
festivalul își stabilește laurea-

• Două festivaluri care 
fac trecerea de la 
„sportul pentru toți** la 
performanță • Tenisul 
de masă în special și 
handbalul, cartea de 
vizită a județului • Gim
nastica aerobică promi
te o vertiginoasă dez

voltare

C.J.E.F.S. Buzău,

ții. înainte însă, începînd cam 
din martie, o dată cu primii 
ghiocei, satele și comunele 
buzoiene trăiesc febra con
cursurilor și competițiilor care 
urmează să desemneze partici- 
panții la finale. Printre aceș
tia, tot mai multe fete.

Aproape la fel s-au petre
cut lucrurile și în așezările 
urbane, Festivalul sportului 
muncitoresc buzoian propulsînd 
multe tinere dornice de exer
cițiu fizic, de mișcare, din 
rîndul angajatelor unor unități 
economice (Contactoare, între-

Tibsriu STAMA

(Continuare in vag. 2-3)

Radu TIMOFTE

Antrenorul Petre Sandor, intre cei doi elevi ai săi, învingători în 
finalele „Daciadei" la pușcă cu aer comprimat, ^Eugen^Antcmescu 
și Monica Ioniță " ' '

ță și cu Daniela Toader. Am
bele au intrat în finală cu un 
punctaj egal (1145 p) și, dată 
fiind diferența față de urmă
toarea clasată (Daniela Iones-

■ Foto: Aurel D. NEAGU

au procedat la 'executarea a 
încă unui foc, pentru departa
jare. Și de-abia acum, cu 
10,4 —10,2(1) Monica Ioniță a 
reușit să urce pe oea mai înal-

(Continuare in pag. 2-3)

DE.. TREI ORI UN AN „PLIN" PENTRU NA TA ȚIE
@ De la preocupările de ordin general ale 

la năzuințele fiecărei discipline în 
parte — înot, polo, sărituri în apă

De astăzi, la Tirgu Mureș

ARCAȘII ȚINTESC... TITLURILE DE CAMPIONI
Aproape 90 de trăgători se

niori, reprezentînd toate sec
țiile din tară, sînt prezenți la 
Tg. Mureș pentru a lua par
te la finalele Daciadei la tir 
cu arcul — indoor. Cu sigu
ranță, vom fi martorii unor 
disputa interesante, mai ales 
între ar case, multipla noastră 
campioană Aurora Chin Matei 
(Steaua) avînd de înfruntat 
adversare redutabile, cum ar 
fi Diana Nicolaescu (Olimpia), 
Gabriela Coșovan (Voința Ră
dăuți) sau Marina Prelipcea- 
nu (Carpați Gălănești), toate 
cu bune rezultate In ultima 
vreme. Dar și la băieți re-

cordmanul titlurilor naționale, 
Victor Stănescu (Petrolul Plo
iești), va avea în Iosif Szat- 
mari (Sănătatea Tg. Mureș), 
Alexandru Kiss (Voința Tg. 
Mureș), Călin loan și Mircea 
Fîrdea (Voința Satu Mare) 
ș.a. parteneri notabili, așa câ 
se așteaptă obținerea unor 
punctaje care să se înscrie la 
cote valorice cit mai compe
titive în arenele internaționale.

Competiția debutează azi, în 
Sala Sporturilor, de la ora 9, 
cu trageri de la 25 m. urmînd 
ca mîine. de la aceeași oră, să 
se efectueze tragerile de la 
18 m.

Trei sporturi șl, totuși, 
disciplină care le subsumează: 
natația. Cum forul care se o- 
cupă ds destinele „celor 3" 
(înot, polo, sărituri în apă) 
este, la rîndu-i, unic, întrebă
rile vizînd preocupările oame
nilor bazinelor de la noi în
perspectiva anului internațio
nal primesc răspunsuri de la 
același interlocutor, secretarul 
responsabil al F.R.N., Lucian 
Dumitrescu.

— Sînt destule 
portante în 1989 
ție și, de bună 
rația și-a fixat

momente Im- 
pentru nata- 
seamă, fede- 

din vreme

.,planul de bătaie" pentru fie
care dintre ele. înainte de a 
Ie derula punct cu punct, pe 
cale de anticipație, e cazul, 
credem, de a aminti, la modul 
general, direcțiile principale ac
tuale ale procesului de pregă
tire.

— De acord. Și încep prin 
a vorbi, de pildă, despre efor
turile pentru perfecționarea 
metodicii și conținutului pro
cesului de antrenament. Im
portante, mereu importante 
rămîn actualizarea modelului 
de pregătire și concurs, reali- 
zarea sistemului de verificare

In grupa semifinală a C.C.E. la volei (m)

STEAUA - VICTORIE NETĂ
Miercuri seara, tîrziu, la 

Palma de Mallorca s-a des
fășurat partida dintre forma
ția locală, Club de Volibol, 
campioana Spaniei, și Steaua 
București, contind pentru gru
pa semifinală a Cupei ~ 
pionilor Europeni la 
(masculin). După cum • 
informat ieri colegii de 
ziarul 
pioana

Cam- 
volei 

ne-au 
la 

„As“ din Madrid, cam- 
Româniel a repur

tat o victorie clară: 3—0 (7. 
7, 9). Deci, mai clar decît cîș- 
tigase la București (3—2). Li
dera grupei semifinale 
însă, Panini Modena,

Pornind de la intrecerile „Cupei Carpafi

DOZAREA ffORTURILOR - „DIlfMA" PRINCIPALA A
Competența organizatorilor, încă o problemă

de... rezolvat I
rile biatloniștilor noștri la con
cursurile de „Cupă Mondială" 
ia care au participat: locurile 
ocupate de ei sint ceva mai 
bune ca altădată, dar progre
sul rămine încă insuficient. 
Să notăm, totuși, că diferența 
de timp față de învingători a 
scăzut in mod notabil, de la 
6—8 minute pînă la 3—5 minu
te, ceea ce demonstrează că 
drumul nou pe care se merge 
e unul bun și el trebuie conti- 

' nuat.
Analizînd, totuși, rezultatele 

și ierarhiile „Cupei Carpați", 
să notăm că la alergarea pe 
schiuri progresele sînt vizibile, 
dovada cea mai concludentă 
fiind chiar un nou record al 
pîrtiei, la 20 de kilometri, sta
bilit, cu 57,38, de Nicolae Șer- 
ban. Cum însă performanța sa 
a fost grevată de cele 6 mi
nute de penalizare, însemnînd

în mod tradițional, unul din
tre evenimentele principale 
ale calendarului internațional 
al biatloniștilor, „Cupa Car
pați" recent desfășurată la 
Predeal, n-a mai constituit, ca 
altădată, un criteriu obiectiv 
de analiză a nivelului de pre
gătire atins de sportivii români, 
în principal pentru faptul că 
oaspeții de peste hotare (din 
Polonia și R.D. Germană), fi
ind in marea lor majoritate 
juniori, nu au avut o valoare 
ridicată, care să 
reală a valorii 
celor mai buni 
gători ai noștri, 
victoriile rămin 
competiții® internațională, dar 
e nevoie Ca ele să fie privite 
la adevărata lor semnificație. 
Așa că trebuie să ne mulțu
mim, cel puțin pentru orezent, 
eu datele oferite de p rtlcipă-

dea o măsură 
de moment a 
alergători-tră- 
E adevărat că 
victorii intr-o

-te-. -fc

LA PALMA DE MALLORCA
obținut și ea 
plasare : 3—2 
burg (și rămîne 
după 4 etape). în cealaltă gru
pă semifinală s-au înregistrat 
rezultatele: Ț.S.K.A. Sofia — 
Ț.S.K.A. Moscova 2—3 și 
Olympiakos Pireu — Vojvodi- 
na Novi Sad 3—0. Conduce, 
neînvinsă, în această grupă, 
campioana sovietică.

un succes în de- 
cu S. V. Ham- 

neînvinsă,

periodică a potențialului fie
cărui lot și sportiv.

— Și totul se leagă de veș
nica problemă a asigurării 
vîrfului de formă la Ora H a 
marilor competiții, nu-i așa 1

— Ar mai fi creșterea indi
catorilor cantitativi, dar 
ales a celor calitativi ai 
coșului de pregătire. Ar 
fi dezideratul unei colaborări 
mai strînse, mai inspirate cu 
cercetarea și medicina sporti
vă. Atîtea altele încă.

— Să zăbovim acum asupra 
perspectivelor imediate ale fie
cărei discipline, Mai întîi, 
înotul.

— Sigur că înotul 
tate. Reprezentanții 
participa, de altfel, 
cele cinci competiții 
darul internațional oficial. Cu 
cele mai îndrăznețe ginduri, 
atit vizavi do Universiadă, cit 
și de „europenele" seniorilor 
sau juniorilor, de Concursul 
Prietenia sau Balcaniada ju
venilă. Și dacă le înconjurăm, 
pe mai departe, cu întreaga 
grijă pe marile campioane, a 
sporit, totodată, atenția acor-

mai 
pro- 
mai

are întîie- 
săi vor 
la toate 

din calen-

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pao, a 4-a)

T. RADU

BIAT10NIȘT1L0R N0Ș1III
tot atîtea „rateuri" în poligon, 
se pune, credem, acut, proble
ma dozării eforturilor de către 
biatloniștii noștri fruntași. Ști
ință pe care ei nu o posedă 
încă în suficientă măsură, iar 
aceasta le joacă feste atunci 
cînd le e... lumea mai dragă.

(Continuare In oao. s 4-a)

Săptămina viitoare, la Miercurea Ciuc

UN ATRACTIV TURNEU DE HOCHEI
Pe patinoarul din Miercurea Ciuc va avea loc, Intre 14 și 17 

februarie, un puternic turneu de hochei, la care vor 
formațiile România A. România-tineret, Selecționata 
tei, C.S.M. Viitorul Gheorghenî și Lucy Sverdlovsk

★
Cea de a Vl-a ediție a finalei „Daciadei" pentru 

turneu dublu, se va disputa la Galați (și nu la ] 
Ciuc, cum se programase inițial), fiâtre 21 și 27 februarie.

participa 
Ilarghi- 

(U.R.S.S.)

juniori, 
Miercurea

In sala Rapid din Capitală ss 
află in plină desfășurare între
cerile de box dotate cu „Cupă 
16 Februarie". La această 
competiție sînt prezenți 256 ds 
sportivi din întreaga țară. 
Iată o fază dintr-un meci des
fășurat ieri, surprinsă de fo
toreporterul nostrls Aurel D. 
NEAGU. (Citiți relatări de ta 
această competiție in pag. 4-3).
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să aștep- 
cei ce ne 
loc muta-

vom lașa 
te prea mult pe 
citesc, arătînd pe 
rea a 8-a, care rezolvă dis
puta în poziția-cheie a stu
diului D. Gurghenidze (Rh2, 
Tg4. Ph3; Rh5, Dfl). Albul 
joacă surprinzător 8.Th4 + I 
și numai așa obține remiza, 
căci la 8... R:h4 este pat... 
Așadar, negrul trebuie să se 
întoarcă din drum (8... Rg5) 
și nu va mai putea scăpa 
de șahurile 
(9.Tg4 + Rh5 
10.Tg2 
12Tg3+ Rf2 13.Tg8 etc.). O 
„remiză pozițională11 
tă cu ideea de „pat“, 
binație tipică pentru 
gen de finaluri. Iat-o 
zentată cu și mai 
pregnanță în studiul

Rf4

turnului 
sau 
ll.Tf4 +

alb
9... Rf5

CONVERGENTE
rea șahului Te5 + . Cum poa
te face remiză ? Simplu și 
frumos : l.Ngl ! (apără toate 
cele trei amenințări) 1... Th7 
(negrul revine la 
2.N/6 Tf7 3.Ng5 Tf5 (acum 
totul pare pierdut,
4. Ncl!! și iată din
„remiza pozițională", 
că * la ' ’ *
5. Rd2 T:e8 pat !

Reprezentanții români ai 
șahului artistic au ilustrat 
adesea această temă în lu
crările lor și vom prezenta 
încă un asemenea exemplu, 
pe a doua noastră d’agramă.

O UTILA „Cupa 16 Februarie" la box PARTICIPARE

atac)

dar...) 
nou 

. fiind-
4... Te5+ urmează I

COMPETIȚIE 
PUGILISTICĂ 
'LA VASLUI

Sub egida Daciadei, în Sala 
Sporturilor din Vaslui a avut 
loc cea de a III-a ediție a 
competiției pugilistice .„Cupa 
sindicatelor vasluiene11. între
cerea, organizată de Consiliul 
județean al sindicatelor din 
localitate, s-a bucurat de un 
frumos succes, la întreceri 
participînd 70 de boxeri ju
niori și seniori de la mai mul
te asociații și cluburi sportive 
din țară. Bucurîndu-se de ar
bitraje corecte (delegat gene
ral la oele trei gale care au 
avut loc a fost arbitrul Tra
ian Panait). de condiții bune 
de desfășurare și de un pu
blic numeros și entuziast, com
petiția s-a încheiat cu urmă
torii cîștigători: juniori mici
— M. Bucătarii (Steaua Meca
nica Huși), N. Leonard, A. Ra- 
colțea și L. Anghel (Dunărea 
Galați); juniori mari — C. Va- 
cariu (C.S.M. Iași),' E. Liclii și 
N. Pană (Dunărea Galati), I. 
Saîm (F.E.P.A. ’74 Bîrlad). K. 
Tarcău (C.S.M. Iași); seniori
— I. Cîubotariu (C.S.M. Iași), 
E. Giurginman (Nicolina Iași). 
A. Iancu (Steaua Mecanica 
Huși) V. Rusu (Nicolina Iași), 
V. Mișlea (Steaua Mecanica 
Huși). I. Rîpan (Steaua Me
canica Huși), G. Constantines- 
cu (Nicolina Iasi), T. Chiriac 
(F.E.P.A. ’74 Bîrlad).

în Sala Rapid din Capitală 
sînt în plină desfășurare în
trecerile competiției pugilisti- 
ce dotate cu „Cupa 16 Februa
rie". Disputele sînt urmărite 
de un mare număr de specta
tori (sala este arhiplină), une
le partide fiind aplaudate la 
scenă deschisă. în dorința unei 
participări cît mai numeroase 
organizatorii au trimis invita
ții pentru aproape toate secți
ile de box din țară. Surpriza , 
de altfel plăcută, a constituit-o 
prezența la... cîntarul oficial a 
nu mai puțin de 250 de boxeri! 
întrecerea, programată pe par
cursul a patru zile, - l-a pus 
astfel pe delegatul general în
tr-o situație destul de dificilă: 
acesta a fost obligat să pro
grameze inițial 60 de partide 
într-o singură zi. Pînă la ur
mă, cu înțelegerea cuvenită 
din partea tuturor antrenorilor 
și sportivilor, disputele se des
fășoară normal și galele ce 
bucură de o mare aderență în 
rîndul iubitorilor nobilei arte.

Dintre partidele de pînă 
acum, am reținut cîteva. Me
ciul „penelor" Marian Leon- 
drariu (Olimpia Buc.) și Ște
fan Carp (Timpuri Noi Buc.) 
s-a remarcat prin lovituri 
precise, cunoștințe tehnice 
destul de avansate de ambele 
părți. A cîștigat la puncte ele
vul lui Gh. Potea (Olimpia), 
dar Carp s-a dovedit un boxer 
redutabil, cu frumoase pers
pective de progres. „Sdmiușo- 
rii“ Ion Dudău (Dinamo) și 
Aurel Manole (Mecanică Fină 
Buc.) s-au angajat incă după 
primul gong Ia un schimb de 
lovituri dure, în care dinamo- 
vistul s-a dovedit superior și 
Manole a fost numărat. în
nneoi n i«a> —...

continuare, Dudău s-a arătat 
bine pregătit și a lăsat o fru
moasă impresie, în timp ce 
adversarul său, cu resurse fi
zice mai puține^ a ripostat din 
ce în ce mai anemic și dina- 
movistul a cîștigat clar. Par
tidă interesantă intre „cocoșii" 
Nicolae Iancu (Dinamc) și 
Marian Mateescu (Mecanică 
Fină Buc.), care nu s-au me
najat nici un moment, dispu- 
tîndu-și cu ardoare șansele. A 
cîștigat Iancu, care s-a dove
dit superior în lupta de la 
distanță. Tot ia această cate
gorie, fostul campion lleiu Nls- 
tor (Steaua) și Hasan Givan 
(Farul) și-au expediat reciproc 
o ploaie de croșee și directe, 
confruntarea lor fiind urmări
tă cu mare interes. A fost de
clarat cîștigător stelislul. dar

decizia 
de bine

Alte 
— S. E 
I. Beihi 
(Met. B 
Buzău), 
L. Bog< 
mari — 
b.ab. 1 
peni), < 
viște) l 
nul Sla 
tea (UF 
toi (M.I 
ința Bt 
(Petrolu 
(Indepei 
Dinu (V 

întrec* 
mîine, < 
de la or

1

asocia- 
com- 
acest 

repre- 
multă 

unui

TACTICA NU ESTE TOi

Materialul pus în joc 
aproape egal, dar albul are 
două piese în priză și — în 
plus — stă sub amenința-

Este un studiu din seria 
celor pe care le-am publi
cat, cu ani în urmă, în re- 
vista olandeză „Tijdschrift 
K.N.S.B." și aici — așa cum 
vom vedea — combinația de 
pat este completată cu o altă 
idee, cîștigul de „tempo". 
Totul, într-un scurt periplu 
al pieselor albe și negre, 
care converg spre colțul din 
dreapta al tablei. Remiză !

Radu VOIA I
trogradării, cvartetul Farul
Constanța, C.S.M. Oțelul Tîr- 
goviște, Oltcit Craiova și Ma-

STEAUA Șl DINAMO, UMĂR LA UMĂR SPRE FINIȘ

ratex Baia Mare rămine con
stant angajat, băimărencele 
avînd situația cea mai grea, 
poate ireparabilă.

în competițiile de atletism 
cu mulți concurenți nu este 
posibilă, întotdeauna, desfă
șurarea diferitelor alergări, 
mai ales de semifond și fond, 
în serii eliminatorii și finale. 
Și atunci, prin forța împreju
rărilor, s-a recurs la sistemul 
seriilor contratimp. Alergătorii 
sînt în prealabil repartizați în 
serii valorice, potrivit rezulta
telor lor anterioare. In atari 
condiții, de obicei, cîștigătorii 
întrecerii se aleg dintre cei din 
grupa valorică cea mai puter
nică. Se mai întîmplă însă și- 
surprize. în cadrul recentelor 
„naționale" de la Bacău, în 
prima grupă la 3000 m, cu a- 
lergători mai modești, aceștia

s-au sti 
nivelul 1 
me, iar 
get (Exi 
cronome 
torii cei 
doua a 
cursă ta 
ciproc. . 
niș sp 
Gabriel 
din ajur 
priză, ti 
decît 8:! 
național, 
drumul 
consider- 
mei, C 
Elena s. 
se mult 
locuri.

ELOGIUL VALORII SĂRITORI CU FRUMOASE PE

Etapa trecută (a 16-a) dm 
cadrul campionatelor primului 
eșalon voleibalistic n-a fost 
una oarecare. Fie și numai 
dacă ne gîndim la marea sur
priză, cea mai mare de la în
ceputul ediției în curs, furni
zată de Relonul Săvinești, care 
a învins pe liderul diviziei 
masculine, Dinamo București; 
sau dacă avem în vedere în- 
frîngerea fără drept de apel 
suferită de gălățence pe teren 
propriu în fața dinamovistelor 
bucureștene. . .

Neașteptatul succes al săvi- 
neștenilor face mai interesantă 
disputa, în continuare, atît 
pentru titlul de campioană, cît 
și pentru evitarea retrogradă
rii. în primul caz, eterna cursă 
Steaua — Dinamo intră în ul
timul ei sfert cu șanse egale 
pentru oele două concurente, 
net detașate de pluton. Si, 
dacă outaiderele (ne referim 
la Explorări Motorul Baia Ma
re, Elcond Dinamo Zalău, U- 
niversitatea C.F.R. Craiova și 
chiar Calculatorul București), 
nu vor mai interveni în acest 
interesant duel, meciul final 
dintre pretendente va căpăta 
caracter decisiv. La orice scor, 
titlul revenind învingătoarei

de la 12 martie... La polul 
opus, rezultatul amintit, de la 
Săvinești, a complicat situația 
și mai mult. Dacă echipa pi- 
teșteană nu mai are nici o va
riantă de salvare, m scnimb 
pentru evitarea penultimului 
loc sînt acum angajate cu șan
se echilibrate Tractorul Bra
șov, Relonul Săvinești, C.S.M.U. 
Suceava și A.S.A. Electromu- 
reș Tg. Mureș. Ba, mai pot 
intra în horă și echipele de la 
mijlocul clasamentului!

La fete, culoarul liderei. Di
namo, pare mult maț lesnicios 
decît al concurentei sale piin 
cipale, Chimia Rm. Vilcea. în 
fapt, dinamovistele, lingă punc
tul avans pe care-1 au in acest 
moment, pot adăuga un al 
doilea în meciul direct, de la 
București. în schimb. Chimia 
va trebui să înfrunte pe par 
curs, în deplasare, alte două 
echipe cu pretenții la victorie- 
Flacăra Roșie București și Pe 
nicilina Iași... Din „spatele" 
celor două, campioana „en ti
tre", Universitatea C.F.R. Cra 
iova, își face calcule de a ur 
ca, prin jocul rezultatelor, pe 
poziția a doua. Firește, dacă 
n-ar mai pierde nici un meci, 
în lupta pentru evitarea re-

Ieri, voleibalistele de la Di
namo și Rapid au susținut un 
joc de antrenament, cîștigat de 
prima echipă, care va partici
pa în zilele următoare la un 
turneu organizat de Ș.C. Leip
zig. După meci, un scurt dia
log cu coordonatoarea liderei, 
Doina Dimofte • Ce părere ai 
de noul Rapid? • Bună, echi
pă în devenire, cu perspective 
de a urca și mai sus... • Si 
ce crezi că are mai bun acum?
• O are pe Daniela Gilcă, o 
coordonatoare tînără (n.n.
18 ani neîmpliniți), remarcabi
lă. După părerea mea, cea mai 
bună din divizie în momentul 
de față • Ce îți place la ea?
• Totul... Are mină bună, lu
ciditate și creativitate în joc. 
viteză, curaj în realizarea 
combinațiilor (și în meciul a- 
mical ne-a „ascuns" de cîteva 
ori mingea, dar a făcut-o cu 
brio și în cel de campionat cu 
Chimia Rm. Vilcea). are un e- 
chilibru psihic deosebit. are 
forță de mobilizare, are talie, 
dar și joc bun de apărare, (’am 
tot ce ne trebuie nouă, ridică- 
toarelor-eoordonatoare. • Ca 
dirijor de joc cu mai mullă 
experiență, ce sfaturi ai vrea 
să-i dai? • Unul singur; să 
muncească mult și cu continu
itate, privind întotdeauna cu

seriozitate performanța. Ar ti 
păcat să se irosească frumoa
sele ei calități. • Un sfat bi
nevenit, de la o coordonatoare 
care își datorează cariera mun
cii sale, pasionate.

CLASAMENTELE
FEMININ

1. DINAMO 16 15 1 46:11 31
2. Chimia 16 14 2 43:15 30
3. Univ. CFR 16 12 4 41:14 28
4. Rapid 16 10 6 35:26 26
5. Penicilina 16 9 7 31:23 25
6. Dacia 16 9 7 31-25 25
7. FI. Roșie 16 8 8 30:27 24
8. CSU Rapid 16 7 9 25:33 23
9. Farul 16 3 13 16:40 19

10. CSM Oțelul 16 3 13 16:42 19
11. Oltcit • 16 4 12 14:40 19
12. Maratex 16 2 14 10:42 18

♦ = o neprezentare.

MASCULIN

Fostul campion național la 
săritura în lungime, Doru Bă- 
dini, în prezent profesor la 
C.S.Ș. 190 din București (uni
tate care a dat atletismului 
nostru numeroase elemente ta
lentate), aprecia: „Multă vre
me, săritura în lungime s-a 
aflat în evidentă suferință. In 
prezent, însă, există o serie 
de săritori talentați, cu evi
dente posibilități de a atinge 
un nivel valoric ridicat. Am în 
vedere pe rapidiștii Bogdan
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Ia C.S.aa 
iova (n. 
dinamovi 
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sînt cel< 
pionatelf 
personal 
care din 
ea să si 
peste 8

BOGAT PROGRAM DE COh

SPORTUL FEMININ BUZOIAN
(Urmare din pag. 1)

prinderea Textilă, întreprinde
rea de Sîrmă și Produse din 
Sîrmă, in cazul municipiului 
de reședință, întreprinderea de 
Confecții din Rîmnicu-Sărat 
etc.) sau din instituțiile de în- 
vățămînt. Un festival care a 
ajuns la a 4-a ediție, desfășu
rat, precum toate acțiunile 
sportive, sub însemnele Dacia- 
del; un mijloc de angrenare 
a copiilor, tineretului și oa
menilor muncii într-o activita
te de masă mereu mai bogată 
(în condițiile în care totul 
poartă girul unei bune organi
zări, iar baza materială este în 

•măsură să asigure cuprinderea 
unui număr cît mai mare de 
participanți și participante).

De aici, prin cele două fes
tivaluri. care debutează la ni
velul întrecerilor pe asociații, 
atît Ia sate, cît și la orașe, 
sînt selectate o parte dintre 
elementele pentru performan
tă. Cealaltă parte o asigură 
unitățile sportive specializate, 
în primul rînd cluburile spor
tive școlare. Fapt lesne de 
înțeles. Buzăul, asemenea tu
turor județelor țării, nu do
rește să rămînă la stadiul 
„sportului pentru toți" nici la

nivelul elementului feminin, 
tar Daciada oferă un bineve
nit prilej, calea spre perfor
manță fiind, cum se știe, unul 
din atributele competiției spor
tive naționale

Să completăm această suc
cintă imagine a sportului fe
minin buzoi an cu alte aspecte: 
unul îl prilejuiește gimnastica 
la locul de muncă (rezultate 
demne de remarcat și organi
zare cu spirit de răspundere, 
mai. ales la Contactoare Buzău; 
se înțelege însă — prea pu
țin!), altul gimnastica de în
treținere, găzduită (fără a face 
față cerințelor) atît <le Sala 
Sporturilor, cît și de alte baze 
sportive aparținînd organizați
ilor de tineret și sindicale sau 
unităților cooperației meșteșu
gărești. Ar mai fi — mai nou 
— gimnastica aerobică, ultima 
imagine promițînd dimensiuni 
tot mai largi. Pentru că este 
o activitate care place, care 
atrage și care... se cere. 
C.J.E.F.S. caută soluții, moda
lități pentru consolidare și ex
tindere a unor asemenea 
cercuri. în scoli. în licee și 
chiar în unitățile economice, 
mai ales acolo unde elementul 
tînăr este predominant.

Rubrica redactata de
Aurelian BREBEANU

1. DINAMO 16 14 2 46:15 30
2. Steaua 16 14 2 44:15 30
3. Elcond 16 9 7 30:24 25
4. Calculatorul 16 9 7 32:28 25
5. Explorări 16 8 8 29 :31 24
6. Viitorul 16 8 8 27:29 24
7. Univ. CFR 15 8 7 27 :24 23
8. Electromureș 16 7 9 27:28 23
9. C.S.M.U. 16 6 10 24:32 22

10. Relonul 16 6 10 20:35 22
11. Tractorul 15 5 10 22:34 20
12. IATSA Dacia 16 1 15 12:45 17

în programul competițiilor 
atletice ’89, luna februarie fi
gurează cu cîteva concursuri 
importante. Astfel, în zilele de 
11 și 12 vo-r avea loc zonele 
Concursului Republican pen
tru juniorii de cat. a II-a (Ti
mișoara. Cluj-Napoca, Bacău, 
Focșani și București). La 18 și 
19 februarie, la Haga. se vor 
desfășura Campionatele Euro
pene. în aceleași zile, se va 
disputa și faza de zonă a Con
cursului Republican al junio

rilor HI 
poca. Ci 
cău. Foi 
tapa a I 
publican 
pa Fel»‘ 
26. la 
nai ele < 
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iarnă p< 
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REZULTATE... REZULT)

PIIIMII 1AIIIIEA JI LA LIII CU ALR COMPRIMAT
(Urmare din pag 11

cu fiecare foc și-a sporit di
ferența care-1 separa de Con
stantin Stan, care a tre
buit să se mulțumească cu un 
nou record național: 586 p. 
realizat anterior. Surprinzătoa
re cele 18 puncte aflate intre 
Stan și ocupantul celei de a 
treia trepte a podiumului, I- 
Joldea.

Junioara Camelia Diaconii a 
fost insă performera incontes
tabilă a probei de pușcă. Nu 
numai că într-una dintre man
șe a realizat un nou record 
național (ou 387 p) al catego
riei, dar a acumulat în cele 
trei manșe ale programului un 
punctaj superior realizat de o- 
cupanta locului I la senioare: 
1155 p față de 1145 p!

La juniori, Olimpiu Marin a 
obținut o victorie previzibilă, 
dar la o diferență mai mică 
decît se anticipa, meritul fi
ind, in primul rind, al urmări
torilor săi, Dordea. Gherghina 
și Stoian, clasați la diferențe 
mici față de învingător.

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
seniori: 1. E. Antonescu (Dina
mo) 1843 p, 2. C. Stan (Steaua)
1837.3 p, 3. I. Joldea (Dinamo)
1819.3 p, 4. C. Cioc (Metalul)

1801,7 p, 5. St. Buicliu (Steaua) 
1798,6 p, 6. V. Dinu (I.E.F.S.) 
1794,1 p; senioare: i. Monica Io- 
niță (Dinamo) 1243.3 p, 2. Da
niela Toader (Dinamc) 1243,3 p. 
3. Aurora ștefan (blimpia) 1239,4 
p, 4. Daniela tonesou (Dinamo) 
1235.4 p, 5. Daniela Zamfir (Di
namo) 1230,6 p 6. Cătălina Cos- 
mescu (Metalul) 1223,9 p: juni
ori: 1. O. Marin (Steaua) 1686 p
2. D. Dordea (Dinamo) 1683 p
3. M. Gherghina (Unirea Foc
șani) 1682 p, 1 M. Stolen (Stea 
ua) 1682 p, 5. V. Petrescu (Olim 
pia) 1656 p, 6. L. Popa (Univer 
sitatea Cluj-Napoca, 1649 p: ju 
nioare: 1. Camelia Diaconu (ASA 
Metalica Oradea) 1153 p, 2. Cris
tina Florea (Olimpia) 1127 p ?. 
Liliana Corduneanu 'Politehnica 
Iași) 1124 p, 4. Ana Teodoru 
(Metalul) 1110 p, 5. Ana Leț 
(Asa Metalica Oradea) 1092 p 
6. Alina Dimovici (Olimpia) 
1098 p.

I

Corespondentul nostru Geor
ge Lazăr a consemnat rezul
tatele mai bune înregistrate la 
campionatul Capitalei pentru 
juniori II: băieți, 50 m: Dr. 
Jenei (CSȘ 4) 6,0, 50 mg: S. 
Mirea (CSȘ 190) 7,3, înălțime: 
C-tin Niculescu (CSȘ 4) 1,96 m, 
lungime: V. Bițan (CSȘ 4) 6,33 
m, greutate: M. Rusu (CSȘ

190) 13,6 
nica Pin
50 mg: i
Rapid) ' 
Vasile (< 
Înălțime: 
1.65 m, 
descu (C

Reamintim că sînt in 
curs de efectuare viza
rea și eliberarea legiti- 
mațiilor-abonamcnt de 
intrare la competițiile 
sportive din anul 1989.

Legitimațiile-abonament 
eliberate și nevîzate pî
nă la data de 15 martie 
a.c. își pierd valabili
tatea.

* i I I I I
I II ** ***
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DĂM MARE CREDIT TINEREȚII"
afirmă antrenorul ieșean L. Antohi
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• La ora cînd apar aceste 
rînduri, echipa de la Dunăre 
se aliniază la startul celui de 
al 41-lea antrenament al anu
lui • Trio-ul tehnic alcătuit 
din: JWircea Dridea, antrenor 
principal, secundat de Nicolae 
Burcea, care, la 34 de ani, îm
pliniți la 7 februarie, nu re
nunță la tricoul de jucător, și 
antrenorul Ion Moroliai, care se 
ocupă în paralel și de pregătirea 
portarilor și a echipei de spe
ranțe. • La dispoziția lor se 
află următorul lot: Călugăru, 
Popa, Burloi și Fluture — por
tari; Anghelinei, Agiu, Gelu 
Popescu. Baicea. Budacă, Bal- 
muș, Bedreagă (revenit după 
satisfacerea stagiului militar), 
Huiban (de la C.S.M. Suceava) 
Si Petcu (Mecanică Fină Bucu
rești) — fundași; M. Stan, 
Burcea, Hanghiuc, Tănase, 
Chebac și I. Gigi — mijlocași; 
Antohi, Ralea, O. Popescu, 
Profir, Podoabă si Dumitrache 
(F.E.P.A. ’74 Bîrlad) — îna
intași. După cum se poate ob
serva, sînt 25 de jucători. în 
genere, puține nume noi, cele 
mai multe fiind elemente tine
re, în care mijesc speranțele 
titularizării. • „Ne așteaptă i.n 
sezon foarte greu — afirma M. 
Dridea — ..atîta timp cit ne... 
vizitează și Steaua, și Dinamo, 
cu echipa din Șoseaua Ștefan 
cel Mare urmind a ne con
frunta în chiar prima etapă a 
returului. O plecare cu... stîn- 
gul în retur ar diminua mult 
din tentativa noastră de a ur
ca-, undeva, în zona de mijloc 
a clasamentului. acolo unde 
ne-am propus să terminăm în
trecerea. Cu Steaua jucăm 
abia in etapa a 31-a, cînd ...a- 
pele încep să se limpezească 
în zona periferică a clasamen
tului. In orice eaz. de la 10 
ianuarie, de cînd am început 
pregătirile, în ciuda faptului 
că avem destui jucători care 
au depășit granița celor 30 
de ani, mă pot declara satis
făcut. de modul angajant și 
conștiincios în care a răspuns

toată lumea Ia efort. Mereu în 
frunte, Anghelinei, M. Stan și 
Agiu au tras plutonul ...aler
gătorilor de cursă lungă după 
ei, pentru că, pînă acum, per 
total, inclusiv perioada de 
munte de la Bușteni, s-a aler
gat distanța Galați — Brăila 
și retur, adică aproape 70 de 

retu- 
idee.i 
,»înă 

uncie

kilometri. Avem multe 
șuri de făcut, legate de 
de joc, amicalele de 
acum, arătindu-ne exact ____
trebuie să insistăm". • Să men
ționăm cîteva partide de ve
rificare disputate de Oțelul. în 
ordinea lor: 8—1 cu Cimentul 
Comarnic (au marcat: Ralea — 
2, Profir — 2, Antohi, Burcea, 
Tănase, Anghelinei); 0—0 cu 
Unirea Slobozia; 2—2 cu Uni
rea Focșani (Profir, O. Popes
cu) și 1—0 cu Știința Navrom 
Galați (Podoabă). în aceste 
zile participă (eu două for
mații) la un turneu de sală 
la Galați, împreună cu Știința 
din localitate. Următoarea ve
rificare, tot Ia Galați, cu Pe
trolul Ploiești, miercuri 15 fe
bruarie. • Statornic echipei 
de la Dunăre, de ani buni la 
Oțelul (cîndva și ca jucător). 
Ion Morohai ni se destainuie: 
„Pot afirma, cu toată sinceri
tatea. că perioada pregătitoare 
s-a desfășurat foarte bine, toți 
componentii lotului trecind e- 
xamenul numit capacitate de 
efort, ceea ce ne dă speranța 
unei comportări superioare în 
retur. Chiar dacă ne antrenăm 
pe stadionul Oțelul sl vom 
disputa partidele oficiale tot 
pe -Dunărea", cred că la pri
măvară nu vom mai irosi cu 
atîta ușurință punctele puse în 
joc. In tur am pierdut 8 punc
te Ia Galați. E drent, am recu
perat 6 din deplasare, dar, 
dacă mă gîndesc bine, cu toate 
punctele de pe teren pro
priu ne-am fi aflat pe locul 4, 
locul nostru de Cupa U.E.F.A." 

de 
în 

scurta perioadă de timp răma
să la dispoziție pînă la primul

meci oficial cu Gloria Buzău, 
din „16“-imile“ „Cupei Româ
niei"? Participarea tuturor ju
cătorilor in ambele faze, cu 
contribuția mult mai susținută’ 
a mijlocașilor la finalizare. în 
jocurile din toamnă, înaintașii 
au rezolvat numai problema 
atacului, mijlocașii au executat 
bine faza de construcție, ur
mărind exagerat pasa lungă, 
de angajament, dar n-au avut 
curajul să avanseze decît ra
reori în prima linie, așa cum 
o cere jocul modern, pentru 
atît de importanta superiorita
te numerică în fața porții ad
verse. Iar fundașii și-au 
datoria numai în privința 
trămării aiacuriior, ceea 
fost doar o jumătate de 
sură din complexitatea și 
gațiile conținutului 
Este de așteptat 
lui Agiu în defensivă, revenit 
la echipă, pus pe treabă, după 
absente nemotivate care l-au 
scos din circuitul competițio- 
nal în sezonul de toamnă. Mai 
rămîne de soluționat șl postul 
de fundaș dreapta, la care can
didează Baioea, Huiban și Bu- 
dacă. • „Pornim de la ideea 
unui schelet de echipă format 
din 6—7 jucători experimen
tați — a încheiat M. Dridea — 
cărora încercăm să le... lipim 
cîțiva tineri decis! să facă o 
casă bună cu performanța. Sal
tul mult așteptat de noi toți, 
acela al ridicării calității jo
cului și implicit al rezultatelor, 
trebuie să marcheze un vizibil 
reviriment al echipei în sezo
nul de primăvară".

făcut 
des- 

cc a 
roă- 

obli- 
jccului. 

reintegrarea

Gheorghe NERTEA

Ce părere ai Leonida 
Antohi, în seria 1 a Diviziei 
B au fost aruncate
zarurile promovării itj „A“?

— Nu știți cum e 
nosticurile în fotbal ? 
cu Juventus solist și... 
cara ia punct la Torino ! Ori
cum, însă, revenind la 
barea pusă. Petrolul e 
favorită. Cred că este 
„coaptă" decît Gloria 
pentru a reveni pe prima sce
nă a fotbalului.

— Dar Politehnica Iași ?
— Iși joacă și ea, în conti

nuare. șansele. Obligatoriu, 
deoarece, dacă nu ai un o- 
biectiv îndrăzneț, n-are rost 
să pierzi timpul. In prezent, 
dăm mare credit tinereții, 
pentru că numai așa vom pu
tea construi o echipă compe
titivă. Ceva, oeva am rea
lizat în sezonul trecut. Au 
fost atîtea, și mai sînt încă, 
probleme de pus la punct.

— Mai concret se poate ?
— Cînd am preluat echipa, 

am constatat o atitudine de ... 
lasă-mă să te las la unii din
tre jucătorii cu nume. Cei 
mai elocvent exemplu, Burdu- 
jan, cîndva o mare speranță. 
O toamnă întreagă ne-am stră
duit să-l aducem la matcă, 
dar în zadar. S-a autoelimi- 
nat. De aceea a și jucat doar 
3 meciuri. Aș fi nedrept însă 
dacă n-aș spune că acum, în 
prima parte a 
a dat, totuși, unele semne de 
îndreptare. Pe de altă parte, 
l-am cîștigat pe mijlocașul 
Paveliuc, alt talent. A renun
țat la capriciile vieții particu
lare, trage cu dinții 
namente.

— Ai vorbit de 
echipei...
— Prin masivele 

făcute, media de 
„ll“-lui trimis în 1 
toamnă, a coborît la 22 de ani 
și cîteva luni. Din „vechea

definitiv

cu pro-
Mergi

Pes-

între- 
mert 

mai 
Buzău

pregătirilor,

la antre-

tinerețea

promovări 
vîrstă a 

teren, în

gardă" au mai rămas titulari 
doar Cîmpeanu. Frîncu, Pa- 
veliuc și Florean. Pe ultimul 
l-am promovat in 1977, 
Divizia A. la virsta de 
ani. Acum îi pregătim, pentru 
astfel de debuturi timpurii, pe 
Munteanu, Zară, căpitanul e- 
chipei naționale de iuniori 
U.E.F.A. ’91, Drăgoi și Do- 
bre. Ei sînt încă elevi, și de 
mare perspectivă. Cum1- obser
vați, ne preocupă în cel mai 
înalt grad copiii noștri, local
nici, legați trup și suflet de 
echipă.

— Ce-i spun antrenorului 
Antohi meciurile de verifi
care disputate pînă acum ?

— Că s-a realizat o i 
căturâ bună la Predeal 
echipa are resurse. Am 
vins, printre altele, cu 
pe Oțelul Galați : am pierdut 
însă cu 0—2 la F.C.M, Bra
șov, după multe ratări si une
le greșeli personale.

— Dar 0—4 cu A.S.A. și 
2—5 cu Avîntul Reghin ?

Coborîsem de la altitudi- 
eram în drum spre casă, 
jucat pe terenuri patinoar, 
ne puteam tine pe picioa- 
Ne-am dat și autogoluri. 

Asta nu înseamnă că n-am re
ținut defecțiunile echipei pe 
planul organizării jocului. Ne 
lipsește și un veritabil vîrf 
de atac, mai sînt si superfici
alități etc.

— Cum propui să înche
iem discuția noastră 1
— Cu două... ofuri. Pe plan 

organizatoric, al clubului, nu 
stăm încă atît de bine. Asta 
se leagă de aspirațiile la pro
movare în „A". Și alt of, am 
pierdut niște jucători și n-am 
primit în compensație mai 
nimic. Să sperăm însă că le 
vom rezolva și pe acestea și 
Politehnica se va fortifica 
pentru... Dar să lăsăm fap
tele să vorbească.

ne, 
Am 
Nu 
re.

• Care sînt preocupările 
căpătîi ale antrenorilor

în
17

încăr
ca 

) în- 
2—1
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MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE
• PETROLUL PLOIEȘTI — 

SPORTUL STUDENȚESC 2—0 
(1—0). Golurile au lost înscrise 
de Vlad (min. 13) și Toma (min. 
88). Divizionara A a aliniat ur
mătoarea formație: Mânu — M. 
Marian, Pană, Cristea, Stancu — 
Țicleanu. Iorgulescu, Olteanu, 
Buțerchi — s. Răducanu, Trlm- 
bițaș. Antrenorii Ion V. Ionescu 
și Viorel Kraus i-au mai utili
zat pe parcursul meciului și pe 
R. Lucescu, Clucă, Pologea, Sta
nici, Motroc II, Dobre, Bondoc 
și M. Popa. (I. Tănăsescu — 
coresp.).
• UNIVERSITATEA CRAIOVA

— CHIMIA RM. VlLCEA 4—0
(3—0). Reîntoarsă acasă după 
„turneul din Banat”, echipa cra- 
ioveană a susținut o partidă de 
verificare în compania liderului 
seriei a Il-a a Diviziei B, Chi
mia, pe care a înțrecut-o cu 
4—o, golurile fijnd realizate de 
Gică Popescu (mln. 30 și 
Geolg&u (min. 35) și 
(min. 90). Universitatea a alini
at formația; Crișan • ""
Zamfir, Âd. Popescu, 
Săndoi, Olaru, “ .
Badea — Șt. Stoica, Gcolgău. Au 
mai jucat: Boldlci, CI. Stoica, 
Cristescu, Bica, I. Mircea, Cara- 
baș, Cirțu și Pălăcean. (T. Cos- 
tin-coresD.).
• OȚELUL GALAȚI — GLO

RIA C.F.R. GALAȚI 1—0 (0—0)
Golul a fost înscris de Podoabă, 
in min. 75. Oțelul a aliniat e- 
chlpa: Călugăru — Baicea, An
ghelinei, Agiu, G. Popescu — I. 
Gigi, Hanghiuc, Burcea — An
tohi, Profir, O. Popescu. Au mai 
jucat: Popa, Huiban, Podoabă, 
Petcu, Tănase, Bedrșagă, Dumi
trache și Chebac. (T. Siriopol- 
coresp.).
• F.E.P.A. >74 BlRLAD — S.C. 

BACAU 1—1 (0—1). Fiecare din
tre echipe a dominat în cîte o 
repriză: băcăuanii în prima, bîr- 
lădenii în a doua. Divizionara A 
a aliniat următorul „unsprezece": 
Ar.vlnte — Penoff, Fîșlc, Borcea, 
Ciudln — Ivanov, Burleanu, Tls- 
mănaru — Șoiman, Grigoraș, O- 
brișcă. Băcăuanii au terminat 
însă meciul în altă formație. 
Iat-o: Cîmpeanu — Andrieș, Va- 
silache, Arteni. Condurache — 
Sandu, Ene, Jercălău, Popov ici
— Scînteie, Fulga. Autorii golu
rilor: Oprea în min. 79 — pen
tru gazde, Grigoraș în min. 6 — 
pentru băcăuani. (S. Nenîță — 
coresp.).
• PANDURII TG. JIU — COR- 

VINUL HUNEDOARA 1—1 (1—0). 
Echipa pregătită de Ilie Bălăci 
a deschis scorul, în min. 35, prin 
Gheorghe, iar divizionara A a 
egalat prin Colocaru. în min. 
55. Corvinul a jucat în următoa-

36), 
Carabaș

Manilla, 
Barbu — 

Gh. Popescu, P.

rea componență: loniță — Bar- 
dac, Gheorghiu, Suciu, Cocan — 
Nlcșa, Iordache, Petcu — Gabor, 
Hanganu, Marian. Au mal jucat: 
Grozea, Cojocaru, Bejenariu, 
TIrnoveanu, Stroia. (P. Cristea- 
coresp.).
• TRACTORUL BRAȘOV —

UNIREA URZICENI 4—6 (3—0).
Autorii golurilor: Treschin (min. 
1 șj 29), Ad. Vasile (mln. 10) șl 
Handrea (min. 82). (C. Gruia-
coresp.).
• GLORIA BUZĂU — C. S.

TIRGOVIȘTE 1—1 (1—0). Pentru
gazde a înscris Ursică (min. 27), 
iar pentru oaspeți Ghlță (min. 
65). (V. Dragomir-coresp.).
• C.F.R. PAȘCANI — AKA- 

DEMIK SVISTOK (BULGARIA) 
2—3 (2—0). Au marcat: Scripca- 
ru (mln. 20), Croitoru (min. 33) 
șl Marinof (min. 58, din 11 m), 
respectiv Ignatov (min. 47 și 86) 
și Metodiev (min. 53). (C. Enea- 
coresp.).
• C.S.M. BORZEȘTI — C.F.R. 

PAȘCANI 6—2 (0—0). Autorii go
lurilor: State (mip. 59) și Toata 
(min. 71). (Gh. Grunzu-coresp.).
• MINERUL ORAVIȚA -----

OLT 0—2 (0—2). Golurile 
marcate da Șuvagău și 
(M. Izvernari-coresp.).
• duminica, de la

Petrolul ~ '
propriul stadion un joc amical 
internațional cu echipa poloneză 
Avia Swidnik.
• „CUPA 16 FEBRUARIE" LA 

URZICENI. Sîmbătă șl duminică, 
la Urzlceni. se desfășoară atrac
tive partide de fotbal dotate cu 
„Cupa 16 Februarie". Competi
ția, organizată de divizionara C 
Unirea Urzlceni, aduce la start 
pe divizionara B Prahova C.S.U. 
Ploiești șl echipele Unirea Slo
bozia și Dunărea Călărași, din 
eșalonul nr. 3 al fotbalului nos
tru.

— F.C. 
au fost 
Mihall.

__ _ ora îl,
Ploiești va susține pe

ADMINISTRAȚIA DE
• A ST Azi Șl MÎINE sînt UL

TIMELE DOUA ZILE pentru a 
vă juca numerele favorite la 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
loto 2 de DUMINICA, 12 fe
bruarie, precum și pentru pro
curarea buletinelor cu pronos
ticurile favorite Ia concursul 
PRONOSPORT al săptămînii ce 
este pe cale de a se încheia, 
concu-s ’a care se scontează, 
din nou, o masivă participare. 
Avînd în. vedere cererile exprese 
ale unor partlcipanți, reprodu
cem încă o dată lista partidelor 
care alcătuiesc etapa concursu-

Este perioada meciurilor de 
verificare, pentru că sezonul 
oficial de primăvară bate la 
ușă. Zilele trecute, însă, o ac
țiune a făcut excepție de la 
regulă. Ne referim la Cursul 
de perfecționare rezervat an
trenorilor de la echipele parti
cipante Ia Campionatul Repu
blican al juniorilor II, curs 
organizat de federația de spe
cialitate, prin resortul copii și 
juniori, în colaborare cu Cen
trul de perfecționare al 
C.N.E.F.S. Un curs care vor
bește de la sine despre aten
ția pe care F.R.F. o acordă șl 
acestei verigi a eșalonului 
venii, chemat și el să se 
nieze la cerințele actuale 
fotbalului de performanță, 
ales că 1989 este un an 
pe plan internațional, nu 
puțin de • trei selecționate 
U.E.F.A. aflîndu-se angajate în 
campania preliminariilor Cam
pionatelor Europene, la care 
se mai adaugă sl partici-parea 
la unele competiții tradițio
nale. cum sînt Turneul Priete
nia și Balcaniada. Tar obiec
tivele juniorilor noștri sînt de
ja bine conturate: ascensiunea 
spre treptele superioare ale ie
rarhiei continentale. Pentru 
realizarea lor este nevoie, im
plicit, de o creștere a compe
titivității echipelor respective 
în confruntările pe cane aces
tea le vor susține, o reprezen
tare internațională cît mai bu
nă, ea 
decît cu 
rată la 
modern.

De fapt, acestea au și fost 
coordonatele respectivului curs 
de instruire. Ne referim la 
îmbunătățirea bagajului de cu-

noștințe al antrenorilor în ve
derea creșterii calitative a 
procesului de selecție, pregăti
re și promovare a juniorilor în 
echipele reprezentative și de 
performanță ale fotbalului nos
tru ; la însușirea unor infor
mații noi, cu caracter meto
dologic. necesare planificării, 
organizării și conducerii pro
cesului de instruire și joc; la 
stabilirea unei concepții uni
tare de ioc și antrenament 
pentru echipele de juniori.

I. Pătrașcu, V. Craila, 
N. Andreescu, P, Po- 

Gh. Untea. Iar „in 
cum spuneam. antre-

ju- 
ali- 
ale 

Mal 
plin 
mai

neputîndu-se realiza 
o pregătire desfășu- 

parametrii fotbalului

Cursul de perfecționare a
antrenorilor echipelor de juniori li

în deschiderea cursului 
fost prezentat un material 
nalitic despre activitatea 
copii și juniori în anul 1988, 
fiind evidențiate atît plusurile, 
cît și lipsurile înregistrate, con
stituind punctul de plecare al 
referatelor care au urmat. 
Dintre ele, aprecieri deosebite 
au atras cele intitulate „Con
cepția de joc; metode și mij
loace de îmbunătățire și per
fecționare a jocului", susținut 
de antrenorul emerit 
Niculescu; „Genetica și selec
ția sportivilor", conf. dr. Mir
cea Ifrim; „Metode și mijloa
ce de îmbunătățire a pregătirii 
tehnico-tactice la echipele de 
juniori, antrenor Gheorghe 
Ola; „Mijloace de refacere în 
pregătire și competiții", de dr. 
Petre Bendiu. La „catedră" 
s-au mai aflat antrenorii C. 
Cernăianu, M. Rădulescu, I.

a 
a- 
la

Angelo

Voica, 
medicii 
pescu, 
bănci", 
nori care se ocupă de instrui
rea juniorilor II, cei desemnați 
de fiecare județ și de Munici
piul București. Din păcate, au 
absentat șase reprezentanți, 
cei ai județelor Caraș-Severin, 
Gorj. Harghita. Iași. Satu Ma
re și Sălaj. Absențe greu de 
Înțeles și mai ales de justifi
cat, 
pată 
curs 
cum 
am 
viața mea de antrenor" — 
marca cunoscutul șlefuitor 
talente Leonte Ianovschi, care 
și prin participarea șa la acest 
curs a fost un exemplu pen
tru mai tinerii lui colegi, su- 
gerînd ideea că tot timpul tre
buie să 
ce este 
rent de 
ță. Iată
ta acestui curs: după orele de 
teorie și vizionări video, ime
diat s-a trecut la practică, pe 
teren, acolo unde componentii 
selecționatelor de juniori ’91 și 
’92, conduse de antrenorii Gh. 
Ola și I. Pătrașcu, respectiv I. 
Voica și V. Craila, exemplifi
cau „pe viu" cele discutate la 
sală. S-a ținut, deci, seama de 
recomandarea ca elementul 
practic să aibă o pondere mult 
mai mare în tematica cursuri
lor. Și, iată, a avut. Dar pen
tru ca eficiența să fie la fel 
de mare este necesar ca an
trenorii respectivi să aplice în 
procesul de instruire ceea ce 
și-au însușit acum, la acest 
curs.

ele constituind singura 
neagră a cursului, „un 
de ținută, extrem de util, 
nu au fost piuă acum. Și 
participat la multe in 

re
de

fii la curent cu ceea 
nou în fotbal, indife- 
vîrstă și de experien- 
un argument la reuși-

Adrian VASILESCU

STAT LOTO- PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Iul de duminică, 12 februarie : 
1. Atalanta — Roma ; 2. Ce
sena — Sampdoria ; 3. Fiorentina 
— Internazionale ; 4.
Juventus : 5. Lazio — 
Milan -
Como ; 
Torino ■
Avellino 
senza ; 12.
13. Padova

8.
Bologna ; 7. 

Pescara — 
Lecce ; 1». 
11. Cremonese 

I. Messina — 1 
Parma.

Verona — 
Ascoli ; 6.
Napoli —
Pisa ;
Brescia

• — Co-
Empoll ;

9.

• Dintre zecile de participant 
care se prezintă săntămlnal la 
sediul Administrației de Stat 
Loto-Pronosport pentru a-și ri-

dlca personal ctștigurlle constlnd 
în autoturisme „Dacia 1300“ șl 
TELEVIZOARE COLOR, redăm 
mai jos numele cîtorva : Con
stantin Moraru (din Brașov) la 
LOZ în PLIC, Constantin Zamfir 
(Nucet — Dîmbovița), la LOTO, 
Stefan M. Plcotiel (comuna Daia. 
Giurgiu), Constantin Popa (co
muna Zemeș, Bacău), Miklos 
Boer Zsolt (Oradea), toți la 
PRONOSPORT, alături de mulți 
alții. Rugăm din nou, pe parti- 
cipanții beneficiari de astfel de 
mari cîștiguri să respecte rigu
ros programarea care li se co-

munică de către organele din 
centrală.
• Tragerea obișnuită Loto de 

astăzi va avea loc in București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, la ora 15,50 și va fi 
urmată de un film artistic.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 3 FEBRUARIE 11189

Categoria 1 : 5 variante 25% a 
35.840 lei ; categoria 2 : 6.75 va
riante a 15.249 lei : categoria 3 : 
14 variante a 7.352 lei : categoria 
4 : 39,50 variante a 2.606 lei : ca 
tegoria 5 : 152 variante a 677 lei ; 
categoria 6 : 337,50 variante a 305 
lei ; categoria X : 1.N1 variante 
a 100 lei.



EXPLICAȚIA UNOR RECORDURI
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liliMIIL rtMININ „MICA OLIMPIADĂ" SPORTIVII SINT
14 IALLIN DIN CIPRU MAI LONGEVIVI

9 (Agerpres). 
în turneul in-

MOSCOVA, 
După 11 runde, 
ternațional feminin de șah de 
la Tallin in fruntea clasa
mentului se află maestra so
vietică 
cu 8,5 p.
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(România) 
cîteva rezultate tehnice: Ran- 
niku — Ganț 0—1; Seikova — 
Ianiste 0—1; Zolmanova — Bi
lunova 0—1; Prudnikova — 
Bașajicl 1—0.

Svetlana Prudnikova, 
urmată de Kahiani
— 7,5 p (1), Fomina
— 7,5 p, Bilunova 

și Otilia Ganț
— cîte 6,5 p. Iată

NICOSIA 
na mai. în 
Cipru, se va desfășura 
olimpiadă", 
vor lua parte sportivi și spor
tive din cele mai mici țări ale 
Europei: Andora, Luxemburg, 
San Marino, Liechtenstein, 
Malta, Monaco și, bineînțeles, 
din țara gazdă. In programul 
jocurilor vor fi incluse între
ceri de atletism, volei. bas
chet, natație. ciclism, fotbal 
etc.

C.M. DE BIATLON Șl SCHI
S Proba feminină de 15 km din 

cadrul C.M. de biatlon de la Feist
ritz (Austria) a revenit schioarei 
vest-germane Petra Schaaî, cu 
timpul de in 00:11, (2 minute
penalizare), urmată de norvegian- 
ca Anne Elvebakk — lh 06:31, (3) 
și de concurenta sovietică Svet
lana Davidova — lh 07:25 (3).

© In stațiunea montană Vail 
(S.U.A.) ău continuat C.M. de 

» schi alpin cu proba super-g. La 
bărbați, pe primul loc s-a clasat 
elvețianul Martin Hangl cu 
1:38,81 urmat de compatriotul 
său Pirmin Zurbriggen 1:39,09 și 
iugoslavul Tomaz Cizman 1:39,18. 
La femei, în întrecerea similară 
campioană a devenit austriaca 
Ulrika Maier cu 1:19,46, urmată 
de compatrioata sa Sigrîd Wolf 
1 :19.49 și vest-germana Michaela 
Ger? 1:19,50.

ÎNTRECERILE
(Urmare din pag. U

1
oare, te
și cel 

structurii 
nordicilor 
pare, da-

(Agerpres). In lu- 
diferite orașe din 

„Mica 
competiție la care

PE SCURT • PE
ATLETISM • La campionatele 

pe teren acoperit ale Poloniei, de 
la Zabrze, Krystof Krawczyk a 
cîștigat proba de înălțime, cu 
2,30 m, Marek Kolasza și Milos- 
law Chmara au obținut 5,70 m 
la prăjină, iar Helmut Kriger s-a 
situat pe primul loc la greutate 
cu 20,08 m.

CICLISM © „Turul Andaluziei- 
a debutat la Malaga cu o etapă 
„prolog**, în care victoria a re
venit rutierului italian Giuseppe 
Saronni. cronometrat pe 3,1 km 
în 3:50,22. L-au urmat coechipie
rul său Franco Ballerini — 
3:50 55, si olandezul Johan 
Vandenaker — 3:52,11 e Etapa a 
treia a „Cupei La Farola**, des
fășurată între orașele cubaneze 
Guantanamo și Baracoa, a fost 
cîștigată de cubanezul Nelson 
Palmdro, înregistrat pe distanța 
de 153 km cu timpul de 4h 23:39.

COPEI CARPAȚI"

Că așa și nu altfel stau lucru
rile, o dovedește și reversul 
medaliei: unii dintre compo- 
nenții echipelor noastre repre
zentative I și II au încheiat 
cu trageri foarte bune (Les- 
tyan, Mazilu, Gheorghe, cu 
zero minute penalizare la ul
tima tragere, în picioare) ce
ea ce înseamnă că și-au păs
trat... rezerve în alergarea pe 
traseu. Cum și unul dintre' an
trenorii lotului național. A- 
ron Girbacea. împărtășea ace
eași părere, să vedem în ce 
măsură viitorul va rezolva a- 
ceastă dilemă, de acum ..eter
nă" a biaHonului nostru.

★

Cîteva observații mai puțin 
plăcute la adresa modului în 
care s-au desfășurat, la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, 
competiții, găzduite în 
pe traseele din Valea 
vei: „Cupa Carpați" la 
și finalele Daciadei 
fond juniori. Organizatorii 
n-au putut depăși cîteva din
tre obstacolele tehnice ivite, 
care au deranjat bunul mers 
al întrecerilor: cronometrajul 
electric n-a fost asigurat la 
toate probele, pentru că n-a 
funcționat în timp util... trans-

ambele 
paralel 

Rîșnoa- 
biatlon 
la schi

portul aparaturii necesare, 
cronometrajul manual ridicînd 
unele probleme de obiectivita
te a măsurătorilor; lipsa de 
instructaj la Startul ștafetelor 
de junioare a condus spre o 
repetare, dar numai după ce 
fuseseră parcurse mai multe 
sute de metri de către concu
rente; amînarea . nejustificată 
a startului din proba de șta
fetă a „Cupei Carpați" la 
biatlon (motivația — frigul de 
minus 12 grade); întîrzieri ne- 
permis de' lungi în calcularea 
rezultatelor, atît de lungi, in
cit multe dintre delegații au 
plecat acasă... fără ele; prea 
mulți dintre cei ce aveau o- 
bligația de a asigura, bunul 
mers al treburilor au duș mal 
mult o „viață de cabana" de
cît și-au îndeplinit obligațiile. 
Se dorește și se încearcă de 
mulți ani să șe asigure un 
pro-gres substanțial al sportu
rilor de iarnă. Dar dacă vrem 
să și reușim, acest lucru, e ne
cesar să începem de la asigu
rarea unui caracter de serio
zitate și profesionalism tutu
ror întrecerilor din calendarul 
intern și internațional. Și nu 
trebuie să uităm: e mult a- 
devăr în afirmația că numă
rul și valoarea sportivilor de 
peste hotare care ne vizitează 
depind și de nivelul competi
țiilor pe care lo organizăm.

AN „PLIN" PENTRU NATAȚIE
(Urmare din pag. 1)

dată celor ce „vin", ce trebuie 
să vină !

— Nu vă întrebăm de obiec
tivele speciale ale uneia sau 
alteia dintre competiții, vă ce
rem doar un total: care ar fi... 
dimensiunile salbei de medalii, 
posibilă de cucerit în ’89 de 
către înotătorii noștri î

— Evaluării® pe care le-am 
făcut, cu realism după părerea 
mea. ne îndeamnă să sperăm 
în cîștigarca a minimum 40 de 
trofee la întrecerile anului. A- 
vem 5—6 asemenea... speran
țe legate de J.M.U., ne gîndim 
la mai multe prezențe pe po
dium Ia campionatele conti
nentale, „mari" (Bonn, 20—30 
august) sau „mici" (Leeds. 
27—30 iulie), și așa mai depar
te. însă nu ne-am supăra cum
va dacă Noeml Lung, Tamara 
Costache. Anca Pătrășcoiu, 
Stela Pura, Livla Copariu. Lu
minița Dobrescu san repre

zentanții noului val — Diana 
Ureche, Marius Crișan, Caria 
Negrea, Beatrice Coadă, cei
lalți — nu vor lua seama Ia 
anticipările federației și le vor 
depăși, cit mai consistent

— Să trecem la polo.
— După un an cu contacte 

internaționale mai reduse ca 
oricînd (o unică întrecere o- 
ficiaiă, Balcaniada seniorilor, 
unde echipa română s-a cla
sat a doua), sportul cu mingea 
pe apă reintră In circuitul 
competițiilor de vîrf. Ia am
bele niveluri. Ia turneele C E., 
programate pentru seniori, ca 
și înotul, în R.F.G., Iar pen
tru juniori la Istanbul, în iu
lie. Ne place să credem că 
noua formulă de desfășurare a 
„europenelor" va fl marcată, 
între altele, de o la fel de 
nouă atitudine în joc a repre
zentativelor noastre (antrenate 
de Cornel Rusu, respectiv de 
Eugen Georgescu). Ne gîndim, 
totodată, la posibilitatea în

HELSINKI, (Agerpres). într-un 
studiu dat , publicității la Hel
sinki se arată că practicarea 
sportului prelungește viața. Po
trivit cercetărilor efectuate pe 
sportivi fruntași, care în perioa
da 1920—1984 au participat la 
Jocurile Olimpice, reiese că a- 
ceștia au o durată de viață cu 
țrei pînă la cinci ani mai mare 
decît cei care nu au practicat 
sportul. Fiecare al patrulea spor
tiv de performanță atinge vîrsta 
de 85 de ani, comparativ cu 
doar unul din zece dintre cei 
care nu au participat la activi
tăți sportive.

SCURT 9 P£ SCURT
In clasamentul general, pe pri
mul loc a trecut Palmero.

ÎNOT • în concursul de la 
Berlin, sovieticul Serghei Zabo- 
lotnov a cîștigat proba de 100 m 
spate, cu 56,97, iar Manuella 
Stellmach (R.D. Germană) a ter
minat învingătoare în proba fe
minină de 100 m liber, cu 57,11. 
Alte rezultate : masculin, 200 m 
liber : Uwe Dassler (R.D.G.) — 
1:50,02; 100 m fluture; Tilo Haase 
(R.D.G.) 55,44 ; feminin, 200 m
fluture : Kathleen Nord (R.D.G.) 
2:13,84 ; 200 m spate : Marion 
Sperka (R.D.G.) 2:16,55 ; 400 m
mixt : Daniela Hunger (R.D.G.) 
4:49,11. '

ȘAH @ în meciul dintre Jan 
Timann (Olanda) și '

. tisch (Ungaria), ' care își dispută 
la Anvers calificarea “zr/.r” " 
mifinalele turneului candidaților 
la titlul mondial, după 5 partide 
scorul este egal : 2,5—2,5. în par
tida a 4-a a fost 
miza, iar în cea 
ria a revenit lui

TENIS © în
Rotterdam, -contînd pentru ..Ma
rele Premiu**, vest-germanul Pa
trick Kuhnen l-a eliminat cu • 
7—5. 6—1 pe cehoslovacul Milos- 
lav Mecir, cotat favoritul nr. 1 
al concursului.

Lajos Por-

pentru șe-

consemnată re- 
de-a 5-a victo- 
Timm-an. 
turneul de la

Să se adapteze, 
nisul cel „marc" 
„mic" mai bine 
psiho-fizice a 
suedezi ? Așa se 
că avem în vedere nume
roasele exemple care atestă 
calitățile acestor jucători. 
Intr-adevăr, nu avem mo
tive să contestăm ceva, mai 
ales pentru tenisul de ma
să, din moment ce, iată, în 
ciuda prezenței unor ași ai 
mingii de celuloid, recentul 
„Top 12“ de la Charleroi a 
fost dominat copios de tri
pleta Jan Owe 
Waldner, 
Lindh și 
Persson 
ne pe 
stabilindu-se 
semnificativ 
cestei competiții care a de
butat în 1971, ajungînd 
acum la a 18-a ediție, și 
care numără între cei 12 
cîștigători 4 suedezi cu un 
total de 8 succese. Pentru 
ca o nouă performanță, la 
fel de notabilă și plină de 
sensuri in ceea ce privește 
balanța valorilor 
să o constituie 
patra victorie, în 
numai șase ani, 
Waldner, la nici 
în apogeul unei 
care promite noi 
De altfel, după evoluția lui 
deosebită la meciul Asia — 
Europa, unda reprezentanții 
„bătrjnului continent" au 
mai atenuat, în perspectiva 
apropiatelor campionate 
mondiale, comportarea pa
lidă de la J.O., succesul tî- 
nărului suedez pare logic, 
el venind ca o consecuție 
firească a celor precedente 
(23 de medalii la „europe
ne" și „mondiale", 
care 12 de aur 1) în 
10 ani de la apariția 
marea performanță.

încercările — și n-au 
puține — de a smulge 
nuna de învingători 
panoplia suedezilor s-au sol
dat- mai întotdeauna cu e-

Owe 
Erik 

Jorgen 
(în ordi- 
po diurn), 

un 
record al a-

șocuri, deși cei care ata
cau locurile de vîrf nu au 
fost niște Începători. Dim
potrivă, D. Surbek, Z. Ka- 
linici, T. Klampar, A. Grub- 
ba, J. Secretin, A. Mazu- 
nov, L. Kucharski, J. Ros- 
skopf. D. Douglas etc. au 
trebuit să se încline in fa
ța lui M. Appelgren, 
Bengtsson, J. Persson 
J.O. Waldner, care au mo
nopolizat de aproape un 
deceniu prima treaptă a 
podiumului european, atunci 
de cînd,

U. 
sau

prim

europene, 
cea de a 
decurs de 
a lui J.O. 
24 de ani 

cariere 
succese.

dintre 
numai 
sa în

fost 
cu- 
din

cu multă Insisten
ță, a început să 
se vorbească în 
tenisul de 
contemporan 
„fenomenul 

aez“. Cei mai puțin 
miliarizați cu acest 
ar putea crede că în „ba
gajul" acestor sportivi sînt 
ținute, bine păzite, anume 
secrete deosebite. Să-l ci
tăm, însă, pe proaspătul 
cîștigător al „Topului", cel 
care deține și recordul ab
solut al victoriilor în aceas
tă competiție: „în ultimii 
ani, tenisul de masă a avut 
o evoluție prodigioasă, mai 
ales pe plan tehnic, ceea 
ce este foarte important. 
Antrenamentul meu 
foarte serios. înaintea 
zonuluî competiționa! 
pregătim, eu și colegii mei, 
foarte mult pentru a reali
za o condiție fizică supe
rioară, fără de care nu vom 
putea juca niciodată bine. 
Apoi ne antrenăm intens 
cîte 3—4 ore pe zi, pentru 
perfecționarea tehnică, fi
indcă ceea ce taci trebuie 
să faci mereu mai bine !“.

Revista franceză „Tennis 
de table", care publică e- 
ceastă declarație. 
„Fără comentarii", 
devăr, comentariile 
prisos, ca șl orice 
plicațil în ceea ce 
aceste „recorduri".

în 
masă 

de 
sue- 
fa- 

sport

este 
se
ne

încheie: 
într-a- 

sînt de 
alte ex- 
privește

prima manșă. . In partida de la 
Eindhoven, singurul gol l-a 
marcat Gillhaus în min. 78, după 
ce Ronald Koeman a ratat in 
min. 57 un penalty acordat gaz
delor.

SAMPDORIA Șl NAPOLI, 
IN FINALA „CUPEI ITALIEI"

Se cunosc .finalistele actualei 
ediții a „Cupei Italiei". Ele sînt 
Sampdorla Genova și Napoli. 
Miercuri s-au desfășurat parti
dele retur ale semifinalelor. 
Sampdoria a dispus cu 3—1 d« 
Atalanta,. prin golurile marcate 
de Mancini (min. 18 și 86) și 
Vialli (min. 55. din penalty), 
respectiv Pradelli (min. 68), 
după ce, în prima manșă* geno- 
vezii au învins și la Bergamo cu 
3—2. In cealaltă semifinală, Na
poli a dispus de Pisa cu 1—0 
(min. 15 Romano), după ce in 
tur, în deplasare, scorul fusese 
de 2—0 tot în favoarea napolita- 
nllor-. ■

F.C. MALINES A CUCERIT 
„SUPERCUPA" EUROPEI

Partida retur din cadrul „Su- 
percupei" Europei, dintre P.S.V. 
Eindhoven și F.C. Malines, s-a 
încheiat cu victoria echipei 
P.S.V. cu 1—0 (0—0), dar F.C.
Marlines a intrat In posesia tro
feului. grație victoriei cu 3—0 în '

scrierii echipelor de club in 
cupele continentale, argumen
tul principal oferindu-J bunele 
prestații ale dinamoviștilor in 
ediții anterioare.

— Dar săriturile ? Ce-și pro
pun oamenii gimnasticii în 
spațiu, această familie mică 
din care nu lipsesc insă teme
rarii autentici și talentele in
contestabile ?

— Pornim de la recunoaște
rea adevărului că nivelul ex
traordinar atins de așii aces
tei discipline este, deocamdată, 
ca și inaccesibil seniorilor de 
la noi. Ca atare, în prim-pla
nul activității din ’89 se află 
garnitura tinerilor sportivi, de 
la care așteptăip semnele unui 
..salt" viguros prin cîștigarca 
de medalii la C.E. de Juniori 
de Ia Leeds, la Concursul Prie
tenia din R.D. Germană (10—13 
august), la Balcaniada din 
Bulgaria (4—6 august). Pentrn 
a putea nădăjdui, In perspec
tivă, înir-o participare româ
nească olimpică și Ia sărituri 
în apă.

— Succes tuturor I

PRELIMINARIILE C.M.

în preliminariile Campionatului 
Mondial, zona Europei, s-au des
fășurat două întîlniri. După cum 
se știe, în grupa a 5-a, la Li- 
masol (25 000 de spectatori), 
Scoția a dispus de Cipru cu 
3—2 (1—1). Gazdele au condus
din min. 47 pînă în min. 54 cu 
2—1. La scorul de 2—2, 
au „tras de timp". 
Kirschen (R.D.G.) fiind 
să prelungească cu 5 
partida. în ultimele

ciprloții 
arbitrul 

nevoit 
minute 

_____ __ .... secunde, 
înainte de fluierul final, scoție
nii au marcat golul victoriei, 
fapt care a produs mari nemul
țumiri din partea publicului. 
Iată clasamentul gnupei după 
acest mec!:

Emanuel FÂNTÂNEANU

1. Iugoslavia
2. Scoția
3. Franța
4. Norvegia
5. Cipru

3 2 1 0 8—3
3 2 1 0 6—4
3 1114—4
3 1 0 2 4—3
4 0 1 3 3—11

Următorul meci: Scoția
Franța, la 8 martie.

La Belfast, in grupa a 4--;

5
5
3
2
1

- .. .... a.
Spania .a repurtat o prețioasă' 
victorie în fața Irlandei de Nord: 
2—0 (1—0). prin golurile lui An- 
drinua (min. 3) și Manolo (-iun. 
84), acesta din urmă intrat în 
joc abia în min. 75. Astfel, ibe
ricii au acum, se pare cale li
beră" spre calificare. ' isasnen- 
tul este edificator (ră> ie des
chisă însă lupta pentru 
echipă calificată):

1.
2.
3.
4.
5.

Spania 
Ungaria 
Irl. Nord 
Irlanda 
Malta

Următorul
landa, la 8

4
2
5
2
3

4
1
1
0
0

0
1
1
1
1

1 I III I1
11 AI
I I

a doua

o 
o
3
1
2

10—0
3—2
3-7
0—2
2—7

meci: Ungaria 
martie.

am leal. la Tel

Tr

«
Avivî 
(2-1). 

6),

• în meci
Israel — Țara Galilor 3—3 
Au marcat: Klinger (min.
Aton (min. 7), Dricks (min. 73), 
respectiv Home (min, 11), Aaron 
(ăutogol — min. 57) și Alica 
(min. 87).

„MARACANA“ IN DECLIN, PELE DEMISIONAR♦

Fotbalul brazilian, cindva unul dintre cele mai bogate (la propriu 
și la figurat), mai spectaculoase și mai iubite, traversează cea mai 
neagră perioadă din Istoria lui presărată cu atitea titluri (3 mon
diale) și atitea pasiuni. Atlanticul a devenit, pentru jucătorii renu- 
miți, „o șosea către Europa-, iar celebrul stadion „Maracana", odi
nioară neîncăpător pentru mulțimea suporterilor, e în pragul fa
limentului, înglodat în datorii. El a ajuns să fie ocolit, ca o „piază 
rea", și după ce, recent, un tînăr de 20 de ani, suporter al lui Flu- 
mlnense, s-a aruncat din înaltul tribunei în clipa în care arbitrul a 
dictat un penalty in favoarea „eternei rivale", Flamengo. A fost, 
dacă le mal știe exact numărul cineva, a 21-a victimă consemnată pe 
„Maracana".

într-atît s-au degradat obiceiurile, după cum se exprima un co
mentator de la fața locului, incit pînă și un club ca Botafogo, cu 
un trecut încărcat de glorie, dar în prezent, pe la mijlocul cla
samentului seriei a doua a campionatului, a decis să „importe" 
din Argentina (de la Echarte Juniors, se zice) o metodă menită să 
mal salveze rețetele. La fiecare întilnire, Botafogo organizează un 

•concurs de frumusețe, nădăjduind ca, prin alegerea unei „misș 
meci", să-șl mai redreseze situația financiară cu ajutorul spectatoa
relor TI

Toate acestea, și multe altele, l-au Indignat (șl) pe Pele, eel pe 
care mulți continuă să-l socotească nu doar cel mal mare fotbalist 
brazilian al tuturor timpurilor, ci eel mai mare din Istoria spor
tului cu balonul rotund. Ca unul care, nu de ieri, de azi, averti
zează că „în Brazilia fotbalul agonizează", Pele a hotărît să adopte 
o poziție mai activă, demlslonînd, deunăzi, din funcția de „ambasa
dor itinerant" al Societății naționale de turism „Embratur". „perla 
neagră", care a reacționat vehement șl contra atunci cind țara lui 
a solicitat, „cu o neînchipuită Inconștiență" (Pele), organizarea 
turneului final al C.M. din 1994 (atribuită pînă la urmă Statelor 
Unite), a declarat acum că „mi-e imposibil să mint în continuare". 
Convocînd o conferință de presă la Rio, el nu s-a sfiit să pună 
impasul fotbalului brazilian pe seama nedreptăților sociale și a 
Imixtiunii politicienilor, menționînd că „nu prin demagogie vom 
reuși să rezolvăm problemele create de înfometarea poporului șl de 
celelalte Inechități".

Cuvintele Iul Pele explică parcă și declinul „Maracanei".
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