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Primul eșalon ia startul in ediția nr. 61

„NAȚIONALELE11 DE TENIS DE MASĂ, 
SUB SEMNUL UNOR EXIGENȚE SPORITE

Finalele „Ddciadci" In (ir —> arme cu aer comprimat

ÎNVINCĂTOARf SCONTATE LA PISTOL Pf ECHIPE

Duminică și luni, echipele 
din primul eșalon al tenisului 
de masă se prezintă la startul 
celui de al 61-lea Campionat 
Național, întrecere care trebuie 
să se desfășoare la cote supe
rioare celor precedente, avînd 
în vedere că pe această im
portantă treaptă a activității 
competiționale se fundamen
tează și succesele Ia concursu
rile internaționale. Iată de 
ce, mai mult ca orieînd. Divi
zia A trebuie să-și aducă con
tribuția la formarea și promo
varea unor sportivi bine pre
gătiți, valoroși, capabili să fa
că față obiectivelor ce stau în 
fața tenisului de masă în acest

MÎINE, SE REIA CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
Săptămîna viitoare: trei partide

Prima parte a Campionatu
lui Diviziei feminine A de 
handbal s-a încheiat anul tre
cut, la sfirșitul lunii octombrie, 
dar activitatea competițională 
oficială și amicală — internă 
și internațională — nu a avut 
pauză: între timp s-a disputat 
„Trofeul Carpați"; Mureșul 
Tg. Mureș, Știința Bacău și 
Chimistul Rm. Vîlcea și-au 
început cursa (ajungînd toate 
trei în sferturile de finală) în 
cupele europene. în același 
timp, majoritatea echipelor di
vizionare A au organizat — pe 
propriul teren, sau în depla
sare — turnee amicale, toate 
acestea pentru ca handbalist lie 
să-și păstreze forma sportivă 
atît de necesară la reluarea 
campionatului.

Și iată că ziua reînceperii 
campionatului Diviziei femini-

Divizia A

MECIUL ETAPEI-
Interesantă această a 17-a 

etapă din cadrul campionate
lor Diviziei A la volei, cu mul
te partide care pot aduce 
schimbări în ierarhii. Firește, 
în fruntea listei se situează 
întîlnirea de la Baia Mare, în
tre echipele masculine Explo
rări Motorul și liderul aces
tei ediții, Dinamo București. 
Maramureșenii, care joacă a- 
vîntat pe teren propriu, sînt 
în stare de o nouă surpriză, 
după cea furnizată în toamnă 
în fața campionilor. Dar, pen
tru elevii Iui C. Oros și M. 
Păușescu, meciul înseamnă „a
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1
O CONSTANTĂ PREOCUPARE 
A GIMNASTILOR FRUNTAȘI:

DORINȚA DE MAI MULT, DE MAI BINE
La Reșița se lucrează intens pentru alte valoroase performanțe

Deși ne aflăm la început de 
februarie, lotul masculin de 
gimnastică al tării noastre a 
parcurs pînă acum două din
tre etapele cuprinse în planul 
de pregătire minuțioasă a per
formanțelor din acest an. Este 
adevărat, e vorba de perioa
de de recuperare și refacere, 
pregătire fizică generală și a- 
daptare treptată la efort. Dar, 
trebuie reținut cu satisfacție 
faptul că în momentul de fa

sezon. în componența fiecărei 
formații se află atît jucători 
cu experiență, cit șl multi ti
neri animați de dorința de a 
urca în ierarhia valorilor, ce
ea ce trebuie să conducă, pe 
fondul unei munci asidue la 
nivelul secțiilor, la partide de 
un bun nivel, la întreceri 
spectaculoase.

Așadar, în competiția femi
nină, echipele din prima gru
pă valorică — Spartac Stirom, 
Juventus, Metalul C.S.Ș., Hi
drotehnica ICSAP — se vor 
reuni la Buzău, în timp 
ce la Cluj-Napoca (C.S.M. 
SINTEROM, Elcond, C.S.S.I.P.C. 
Energetica, Constructorul

in devans din etapa următoare
ne A a venit: mîine, toate ce
le 12 formații vor juca în pri
ma etapă a returului (a 
XH-a), într-o configurație a 
clasamentului primei părți 
modificată față de ceea ce se 
sconta. Ne referim la faptul 
că, în pofida celor trei puncte 
cu care a pornit la drum în 
actuala ediție, Chimistul — 
urmare a unei evoluții de ex
cepție, doar un meci „nul" și 
nici unul pierdut — s-a insta
lat în frunte. în schimb, de
ținătoarea titlului și a „Cupei 
României", Mureșul Tg. Mureș, 
a suferit trei înfrîngeri, la fel 
ca Știința și Textila Zalău, 
doar că textilistele au făcut un 
spectaculos salt pe locul IV, 
fără ca aceasta să surprindă,

(Continuare in pag 2-3) PARTICIPARE SELECTĂ, ÎNTRECERI SPECTACULOASE
de volei

LA BAIA MARE
fi sau a nu (mai) fi" în cursa 
spre titlu. Să vedem dacă du
șul rece „făcut" de bucureș- 
teni la Piatra Neamț, cu... 
concursul Relonului, le-a sti
mulat ambiția I Meciuri echi
librate șl la Craiova, Bucu
rești, Brașov și Suceava, ul
timele două avînd Implicații 
in lupta pentru evitarea re
trogradării. Campioana, Steaua, 
va susține partida cu I.A.T.S.A, 
Dacia Pitești luni, de Ia ora 
17, în sala Agronomia din Ca
pitală. Meci fără probleme...

(Continuare tn pag. 2-3)

ță se lucrează, cum se spune, 
„cu motoarele în plin", toți 
sportivii dînd dovadă de o de
plină receptivitate la sarcinile 
individuale și de ansamblu sta
bilite de colectivul tehnic care 
coordonează și supraveghează 
procesul de pregătire. Ni se 
explică că, înaintea intrării în 
acest nou ciclu de lucru, au 
fost analizate, cu maximă ri
gurozitate și exigență, rezul
tatele anului oompetițional

TAGCM) și Oradea (C.S.Ș. 
Constructorul înfrățirea, G.S.Ș. 
2 Știința IJPIPS, C.S. Arad, 
Eternit) vor avea loc partidele 
din grupele secunde. Dacă la 
feminin programul este com
plet, la masculin vor avea loc 
doar meciurile din Capitală 
(sala Unirea Tricolor), unde 
se întîlnesc formațiile Meca-

(Contlnuare in pag. 2-3)

Aprige sini întrecerile celor mai tineri schiori fondiști pare să sugereze imaginea 
fotoreporterului nostru Aurel D. NEAGU

Amănunte de la competițiile de sezon, în pag. 2—3
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„Cupa Dinamo'1 la biatlon

PREDEAL, 10 (prin telefon). 
Competiția ne-a oferit o pri
mă și foarte plăcută surpri
ză chiar înainte de... darea 
startului: lista participanților 
ne indica prezența unor cpn- 
curenți de valoare de peste 
hotare, cum ar fl Zdenek Hak, 
Jaromir Slmunek și Gerhard 
Artl (Cehoslovacia) sau Tho
mas Pawlicek (R. D. Germa
nă), cu toții participant! la 
multe campionate mondiale 
(în palmaresul lui Hak figu
rează șl o medalie de bronz 
la C.M.) sau concursuri con- 
tînd pentru „Cupa Mondială". 
Inutil, deci, să mai adăugăm 
altceva despre nivelul Cupei 
Dinamo la biatlon, care nu 
este exclus să rămînă cea mai 
puternică între cele organiza
te de noi în acest an.

Adversarilor de elită amin
tiți, concurenții noștri (în to- 

trecut, fiecare component al 
lotului trebuie să dea soco
teală pentru ceea ce a făcut 
(cu deosebire pentru ceea ce... 
nu a făcut ia nivelul sarcini
lor stabilite) în competițiile 
de vîrf ale lui 1988, astfel că 
s-au putut depista atît rezer
vele individuale insuficient

Constantin MACOVFI

(Continuare in duo i 4-a>

La poligonul acoperit Dina
mo din Capitală, a venit rîn- 
dul specialiștilor în probele de 
pistol să-șl dispute titlurile 
în cadrul finalelor „Daciadei" 
pentru arme cu aer comprimat. 
Au avut loc etapele de califi
care pentru cele 3 manșe care 
se vor desfășura sîmbătă și 
duminică, examen absolvit de 
primii 10 clasați în fiecare 
probă. în general, nu s-au pe
trecut surprize, promovind 
acei țintași creditați cu șanse 
înaintea începerii probelor. 
Poate doar ratarea Calificării, 
la seniori, de către C. Ball și 
L. Ionașcu să surprindă... Tră
gătorii care au realizat obiec
tivul calificării cu cele mai 
ridicate rezultate au fost ur
mătorii: Ilie Petru cu S82 de 
puncte, la seniori; Anișoara 
Matei cu 383 p, la senioare; 
Cristina Aldea, cu 373 p, la 
junioare; I. Raicea, cu 563 p, 
la juniori. în formă s-au ară
tat a fi, în special, cei dos 
cîștigători ai calificărilor la 
seniori și senioare, așa că va 
fi interesant de urmărit dacă 
ei vor rezista pînă duminică, 
cînd finalele vor decide învin
gătorii.

Ieri s-au decernat titlurile la 
echipe. La seniori, Steaua a 
cîștigat un prim loc așteptat, 

talitate componenți ai clubului 
gazdă, Dinamo Brașov, și ai 
A.S.A. Brașov) s-au străduit 
să le ofere o replică în mă
sură, să ateste revenirea valo
rică a biatlonului românesc. 
Cele mai multe speranțe se 
puneau în I. Lestyen, care a- 
rătase o formă bună în ulti
mele sale evoluții. Acesta a 
ratat însă patru dintre cele 
cinci focuri ale primei tra
geri din poligon șl, sub po
vara celor patru minute de 
penalizare, a abandonat cursa 
în chiar primul ei sfert. în 
aceste condiții, speranțele 
noastre au fost preluate de 
Sorin Popa (Dinamo Brașov), 
șl trebuie spus că au fost 
duse onorant pînă la... linia 
de sosire : cu doar trei focuri 
ratate în cele patru treceri 
prin poligon, cu o bună aler
gare pe schiuri, sportivul di- 
namovist, a avut în ansamblu, 
o comportare remarcabilă, a- 
flîndu-se în permanență în 
lupta pentru primele locuri. 
La fel și Mihai Radulescu

Duminică, la Cimpuîung Moldovenesc. In „16“-îmHe

Cupei României la fotbal

A EXPLORĂRI - VICTORIAA. S.
Mîine, la Cîmpulung Moldo

venesc se va disputa meciul 
din cadrul „16“-imilor Cupei 
României (competiție aflată 
sub genericul Daciadei) dintre 
echipa locală A.S.A. Explorări 
și Victoria București. întîlnirea, 
care va începe la ora 13. va 
constitui, de fapt, primul meci 
oficial al sezonului. Deși deca
lajul dintre partenere este e- 
vident (gazdele, locul 17 în se

„mica surpriză" venind de la 
Olimpia care s-a plasat pe lo
cul secund, înaintea Iui Dina
mo. Trăgătoarele din șos. Ște
fan cel Mare n-au ratat însă 
titlul la senioare, care le-a re
venit, înaintea stelistelor, la 
mare diferență: 18 puncte! O 
frumoasă victorie au obținut 
brașovencele de la C.S.U., care 
și-au depășit fără drept de 
apel, Ia junioare, partenerele 
de întrecere de la Arad și Di
namo. Un duel echilibrat s-a 
desfășurat în întrecerea junio
rilor, adjudecat în cele din ur
mă de steliști, în fața dinamo- 
viștilor, la doar 5 puncte, „o- 
mul nr. 1“ al învingătorilor fi-» 
iad foarte talentatul Iulian 
Raicea.

REZULTATE TEHNICE, pistoli 
10 metri, echipe; seniori: 1. Stea
ua (Babii, L. Stan, Ionașcu) 
1705 p: 2. Olimpia 1700 p: 3. Di
namo 169S p; senioare: 1. Dina
mo (Elena Ene, Maria Macoveî 
Ana Buțu) 1106 p; 2. Steaua 
1088 p; 3. CSU Brașov 1084 p; 
junioare: 1. CSU Brașov (Cristi
na Aldea, Carmen Han, Gabrie
la Gehan) 1089 p; 2. CSM — UT 
Arad 1070 p; 3. Dinamo 1049 p; 
juniori: 1. Steaua (Raicea, Con
stantin, Tăbăcariu) 1670 p; 2. 
Dinamo 1665 p; 3. CSM — UT 
Arad 1618 p.

Radu TI MOFT?

(A.S.A.), care a reușit cel 
mai bun rezultat la tragerile 
în poligon, cu un singur foc 
ratat din 20! O bună evolu
ție, care a ridicat mult nivelul 
tehnic al întrecerii a avut-o 
și G. Artl (Cehoslovacia). a- 
cesta, la fel ca S. Popa, în- 
sumînd doar trei minute de 
penalizare. în fine, cu totul 
meritorie a fost comportarea 
lui Stelian Țeposu (Dinamo), 
unul dintre cel mai tineri 
concurenți, „amănunt" care 
nu l-a împiedicat însă să fie 
și unul dintre cei mai bine 
clasați.

Tuturor acestor concurenți 
ce s-au detașat valoric din 
plutonul celor 27 de partici
pant! le-a venit însă de... hac 
sportivul cehoslovac Zdenek 
Hak. Cu trei minute penali
zare, dar mai ales cu o for
midabilă alergare pe schiuri.

Sorin SATMflO'

(Continuare tn nao. i

ria I a Diviziei B, oaspeții, 
poziția a treia în Divizia A, 
calificați, după cum se știe, și 
în sferturile de finală ale Cu
pei U.E.F.A.), nu ne îndoim că 
meciul va stîrni un interes ma
jor în rîndul publicului local.

Brigada de arbitri va fi al
cătuită din I. Toma — P. 
Neamț (centru), I. Roșu — Tg. 
Neamț, I. Moise — Buzău (la 
linie).
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„Cupa 16 Februarie" la box I

AU APARUT ȘI PRIMELE SURPRIZE !
FINALELE DACIADEI LA BIATLONIdinamovistul a încercat să răs

toarne soarta meciului, a atacat 
dezlănțuit, și-a și trimis adver
sarul la podea, dar a fost prea 
tîrziu și victoria lui Rotaru nu 
a fost pusă la îndoială.

O surpriză o poate constitui și 
înfrîngerea lui Mitică Boțe (Me
talul Buc.) de către sibianul 
Marinei Matei, care a cîștigat 
prin abandon în prima repriză. 
Nu vom încheia aceste scurte 
aprecieri fără a remarca evo
luția notabilă, dătătoare de spe
ranțe, a tinerilor boxeri de Ia 
Centrul Olimpic din Galați care, 
deși foarte tineri — între 13 și 
16 ani, au demonstrat că sînt 
deja -în posesia unor frumoase 
cunoștințe tehnice, că în scurtă 
vreme vor deveni pugiliști re
dutabili...

Alte rezultate : juniori mici : 
M. Tusineanu (C.O. Galați) b.p. 
D. Gîțu (Brăila), S. Bălan (C.O. 
Galați) b.ab.l M. Alexandrescu 
(Slatina), Cr. Boițeanu (C.O. 
Galați) b.ab.3 R. Stănică (Met. 
Buc.), CI. Surcică (C.O. Galați) 
b.p. M. Tudor (Tîrgoviște), L. 
Nicolac (C.O. Galați). b.p. L. 
Crudu (Met. Buc.), FI. Grămadă 
(C.O. Galați) b.ab.l R. Matei 
(Locomotiva Buc.), M. Lichi 
(C.O. Galați) b.ab.2 M. Gărman 
(Dinamo) ; seniori : V. Encean 
(Dinamo) b.p. E. Hărmășan (Si
biu), M. Popa (Steaua) b.p. S. 
Buzoianu (Buzău), FI, Manea 
(Autobuzul Buc.) b.ab.l L. Boe- 
țeanu (Olimpia Buc.), C.
(Voința Buc.) b.p. F- 
(Boldești).

Azi . finalele : de la 
juniorii, iar de la ora 
niorii.'

Continuă „maratonul* 
tic din sala Rapid, 
dotate cu „Cupa 16 
se derulează 
interes major din partea spec
tatorilor care _  ” _ _ _
măr mare disputele Sportivilor 
prezenți la competiție.

în cronica noastră de ieri e- 
vidențiam evoluțiile bune, din 
primele meciuri ale „penei" 
Marian Leondrariu (Olimpia) și 
„semiușorului" Ion Dudău (Di
namo). Vrînd parcă să ne con
trazică, în următoarea apariție 
în ring ambii sportivi au pier
dut întîlnirile respective. Leon
drariu a fost întrecut prin aban
don în prima repriză (!) de ste- 
listul Ion Guzganu. Fostul cam
pion al „cocoșilor" se pare că 
se simte bine în noua categorie 
și, după secundele normale de 
tatonare din startul partidei, a 
plasat un nă praznic croșeu 
dreapta și Leondrariu 
trimis la podea, 
luptei, stelistul 
tura, sportivul 
fost numărat 
trat în gardă, 
ring, sesizînd 
plet refăcut, a 
bine a făcut — ------
namovistul Ion Dudău a întîlnit 

(Semănă- 
redutabil,

pugilis- 
întreccrile 
Februarie" 

sub semnul unui
Săptămînă viitoare este rezervată 1 

schiorilor seniori fondiști, precum și ale 
alergătorii pe schiuri, traseele din Vale; 
pregătite. La Predeal finalele Daciade 
după următorul program : luni : 30 km 
stil clasic ; marți : 15 km (m) și 10 kj 
miercuri : 20 km biatlon ; joi : 15 km ( 
liber ; vineri : 10 km biatlon și cursele 
sîmbătă : ștafeta de 4X7,5 km biatlon ; < 
și 30 km (f).

însînt, firește, întrecerile
_________ ___ _______ __ t săptămînă programînd și o 
finală pe țară dintre cele figurînd pe agenda Daciadei : 
Concursurile sportive și aplicative de iarnă ale M. Ap< 
cu probe alpine, de triătlon, patrulă, pluton și ștafetă. 
Loc de desfășurare : pîrtiile Predealului.

Astăzi și mîine, la Izvoru Mureșului, mii de tineri vor fi 
prezenți într-o ambianță pitorească și tonifiantă, pentru ~ 
tradițională acțiune cultural-sportivă organizată de C.C. 
U.T.C., și anume „Serbările zăpezii", 1“”Ț *

Prin locurile cu zăpadă la zi 
sporturile de sezon, sfîrșitul de

N.,

o 
al 

_______ ________ _ , prilej pentru întreceri de 
tot felul, de multă voioșie, de ...pregătire în vederea altor 

I starturi, cele ale apropiatelor finale din seria sporturilor de 
sezon. Tot astăzi ia drumul Predealului, un „tren al pionie
rilor", cu sute de elevi, dintre care unii se vor întrece în faza 
pe Capitală a „Cupei Pionierul", la schi, biatlon și sanie, 

în țară, s-au intensificat competițiile dotate cu „Cupa 16 
| Februarie". Capitala oferă, și la finele săptâmînii, un ade

vărat evantai de concursuri avînd ca miză această cupă, la 
rîndul ei intrată în tradiție calendaristică și omagială. Mîine, 
spre exemplu, A.S. Grivița Roșie și-a înscris în program un 
simultan și, concomitent, un concurs de șah deschise copiilor, 
elevilor, oamenilor muncii și pensionarilor, „ceasul de con- 

J trol" fiind pus în funcțiune la ora 9. Astăzi și mîine, în cî- 
teva licee și școli vor avea loc, în cadrul aceleiași cupe, com
petiții de badminton, volei, handbal, baschet, tenis de masă, 
fotbal, șah și ...fotbal în aer liber. Arena acoperită de la „23 
August" și-a rezervat spatiile, sîmbătă și duminică, altor în- 

i treceri ; în prima zi pentru handbal. în a doua pentru (ei. 
da !) pentru rugby, care cum se vede merge pe urmele 
balului de sală".

„Cupa 16 Februarie" reunește si pe practicanții altor 
ciuline, în competiții găzduite de bazele sportive de 
IJRBIS și Rapid, bazinele „23 August" și Floreasca, 
Locomotiva etc.

„fot-

dis- 
la 

sala

urmăresc în nu- I
I
I
I
I

1

ECOURI LA SEMNALUL ZIARULUI
Atrăgînd atenția asupra încer

cărilor unor echipe divizionare 
de a-și apropria victoria prin par- 
ticu'aritățile arenelor proprii (ca 
să nu spunem modificarea para
metrilor regulamentari ai mate
rialelor de joc după omologarea 
sălilor vizate), ziarul no-stru a 
adus în discuție probleme care 
au constituit subiectul unor dez
bateri în cadrul Biroului federal, 
în consecință, conducerea fede
rației a luat, printre altele, ur
mătoarele măsuri : 1. înainte de 
începerea jocului, arbitrul prin
cipal împreună cu căpitanii de 
echipe și delegații secțiilor sau 
antrenorii respectivi vor verifica 
mecanismul de ridicare și înre
gistrare a pistelor, precum și 
lungimea șnururilor de la popice; 
2 In timpul partidei, pentru ori
care defecțiune, electronistul se

deplasează numai în prezența 
arbitrului principal și a delega
tului echipei oaspete, jocul fiind 
oprit în întregime ; 3. în sălile 
cu ridicare manuală se va face 
instruirea ridicătorilor, care nu- 
vor putea fi schimbați sau mu
tați de la o pistă la alta ; 4.
Este interzis arbitrului principal 
să părăsească arena în timpul 
întîlnirii sau să aibă discuții cu 
spectatorii sau antrenorii forma
țiilor ; 5. Eventualele erori de 
înregistrare a rezultatelor se re
zolvă numai de către arbitru și 
căpitanul de echipă, fiind inter
zisă cu desăvîrșire intervenția 
antrenorului ; 6. Se cere arbitri
lor să fie exigenți în aplicarea 
regulamentului tehnic, atît față 
de sportivi, antrenori și delegații 
secțiilor, cît și de spectatori.

COMODITATEA COSTĂ
în precedenta rubrică consem

nam că la partida dintre divizio
narele feminine Petrolul Băicoi 
și Dacia Ploiești, formația vizi
tatoare s-a prezentat cu întîr- 
ziere depășind cele 15 minute 
prevăzute de regulamentul teh
nic și cînd arbitrul principal, 
Petre Tudoran (Ploiești), înche
iase foile de concurs.

Redeschidem această nedorită 
filă a ultimei etape a turului 
Diviziei A datorită controverselor 
ce au urmat. Analizînd memoriul 
depus la federație de către con
ducerea asociației sportive Dacia, 
forul de resort a luat hotărîrea 
ca meciul să se re joace pe ace
eași arenă, de data asta „ne 
cheltuiala echipei în culpă". 
E-adevărat că respectivul memo
riu dovedea că* întîrzierea. la 
meci s-a datorat autobuzului în
chiriat de la întreprinderea de 
transport din Ploiești care, în

drum spre Băicoi, s-a defectat 
și n-a mai putut fi pornit nici 
în ruptul capului.

Dar am aflat că sportivele de 
la Dacia aveau și alte posibili
tăți de a ajunge la timp la lo
cul întîlnirii. Cei 15 km care 
despart Ploieștiul de Băicoi pu
teau fi parcurși, mai din vreme, 
cu alte autobuze, toate cu tran
zit prin Băicoi. în ce-1 privește, 
arbitrul principal al întîlnirii a 
ajuns la destinație, în timp util, 
cu trenul din Gara de Vest. Așa 
stînd lucrurile, se pune întreba
rea dacă echipa Dacia Ploiești 
merita clemența F. R. Popice. 
Ce e drept, trenul nu le lăsa pe 
jucătoare... la scară, dar le du
cea la timp.

Să sperăm că îngăduința fede
rației nu va crea un precedent. 
Astfel ar trebui 2—3 sezoane 
pentru disputarea unui singur 
campionat !

AGENDĂ COMPETIȚIONALĂ
Iubitorii jocului de popice aș

teaptă cu nerăbdare reîntâlnirea 
în arenă cu echipele favorite. In 
afară de jocurile din concursu
rile interne, în primele luni ale 
anului figurează și numeroase 
întîlniri internaționale, în spe
cial rezervate juniorilor aflați în 
plină campanie de titularizare 
pentru c.M. de la Celje, din 
luna mai. Dar să trecem în re
vistă principalele confruntări in
terne și internaționale — februa
rie : în zilele de 16 și 17, „Cupa 
F.R. Popice" (etapa I). juniori. 
18 și 19, Cupa Polar (Suedia) ;

25, start în returul Diviziei A 
(X) ; martie : 7 șl 8, „Cupa F. 
R. Popice" (II) juniori ; aprilie : 
1 șl 2, „Cupa Sofia" (Bulgaria) ; 
15 și 16, amicalul de juniori Po
lonia — România ; 15 „Cupa
F. R. Popice" seniori (I) ; 29 și 
30, „Cupa Poznania" (Polonia) ; 
mal : 6 și 7, amicalul de juniori 
România — R. D. Germană ; 6, 
„Cupa F. R. Popice" seniori (II), 
14—20, c.M. de juniori din Iugo
slavia.

Rubrică realizată de
Troian IOANIȚESCU

și Ion PANA, coresp.

CAMPIONATUL FEMININ DE
(Urmare din pap i?

întrucit antrenorul Gheorghe 
Tadici se afirmă intre tehni
cienii de elită ai handbalului 
nostru feminin.

într-o situație de neinvidiat 
se află Dorobanțul Ploiești. 
Nereușind să cîștige măcar un 
singur meci în primele 11 e- 
tape, ploieștenoele vor trebui 
(dacă nu cumva este prea tir- 
ziu) să facă eforturi supra1 
omenești pentru menținerea în 
„A“ !

Revenind la programul de 
miine, să menționăm că 
TEROM Iași, una dintre fina
listele „Cupei României" (a!ă- 
turi de Știința Bacău), pri
mește vizita handbalistelor din 
Zalău, în timp ce Mureșul se 
deplasează la Brașov. pentru 
partida cu Rulmentul. Două

meciuri, fără îndoială, care 
vor atrage numeroși spectatori.

Iată programul complet al 
etapei, BUCUREȘTI (Sala Flo
reasca, de la ora 11.30): Con
fecția — Mecanică Fină; sala 
Rapid (de la ora 10): Rapid — 
Hidrotehnica; IAȘI: TEROM
— Textila Zalău; RM. VÎL- 
CEA: Chimistul — Doroban
țul; BACĂU: Știința — Con
structorul Timișoara; BRA
SOV: Rulmentul — Mureșul 
Tg. Mureș. (I. Gv.)

• La sediul F.R. Handbal 
din București, str. V. Conta 
nr. 16. va avea loc marți 14 
februarie, la ora 12. tragerea 
la sorți pentru stabilirea ordi
nii meciurilor etapei finale a 
„Cupei României". Sînt invi
tați reprezentanții formațiilor 
calificate pentru, locurile 1—3.

Patinaj viteză: REVIRIMEN
o lungă pe- 
de căutări,

Mihai 
(C.S.Ș. Vii-

de 
a fost 

La reluarea 
repetat lo vi
la Olimpia a 
nou, a rein- 
arbitrul de

a 
de 

din 
dar
că nu este com- 

dictat — 
abandonul.

în Marian Rotaru 
toarea) un adversar 
neimpresionat de cartea de vi
zită a partenerului. Rotaru, 
sportiv înalt, cu alonjă, a 
losit foarte bine loviturile 
recte, -care și-au găsit cu multă 
regularitate ținta,, și l-au inco
modat vizibil 
două reprize, 
vului de la Semănătoarea 
clar.

un 
fo- 
di- Stancu

Matei

I
I
I
I
I

pe Dudău. După 
avantajul sporti- 

era 
în ultimele trei minute,

ora 10.
1.5, se-

Paul IOVAN

Campionatele Naționale de baschet

Campionatele Naționale de bas
chet programează azi și mîine 
etapa a XVII-a la băieți și etapa 
a XlV-a la fete, ambele cuprin- 
zînd unele partide de reală a- 
tractivitate : Farul — I.C.E.D., 
„U" — Ramira (m), Politehnica
— Voința Brașov, Metalul Sa- 
lonta — Metalul Rm. Vîlcea și 
Mobila — Rapid (f). Iese în evi
dență întîlnirea dintre formațiile 
feminine Politehnica București și 
Voința Brașov, prima venind 
după un joc bun practicat săp- 
tămîna trecută (în fața Rapidu
lui), a doua — ocupanta locului 
I în clasament — fiind autoarea 
(alături de Voința București) a 
celui mal spectaculos meci al 
campionatului actual.

Programul întrecerilor — mas
culin : Farul C.S.Ș. 1 Constanța
— I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București (lo
curile ocupate în cluasament : 
8 și, respectiv, 3 ; rezultatul din 
tur . 78—115), Metalotehnica Tg. 
Mureș — Steaua (5—2 ; 84—116), 
Elba Timișoara — Dinamo Bucu
rești (9—1 ; 67—110), Dinamo
I.M.P.S. Oradea — Rapid- C.S.Ș. 
5 București (4—7 ; 66—116). Ba
lanța C.S.U. Sibiu — Academia 
Militară Mecanică Fină București

(6—12 ; 91—80), Universitatea Me
talul Roșu Cluj-Napoca — Rami
ra (10—11 ; 84—102) ; feminin : 
Politehnica Sportul Studențesc 
București — Voința Brașov (7—1; 
58—92), Metalul I.M.P.S. Salonta 
Crișul — Metalul C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea (5—6 ; 70—75), Voința
C.S.Ș. 2 București — Conpref 
C.S.Ș. 1 Constanța (3—12; 73—50), 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca — Comerțul Tg. Mureș 
(2—9 ; 91—80), Olimpia București
— Constructorul C.S.Ș. Arad
(4—11 ; 85—66),' Mobila C.S.Ș.
Salu Mare — Rapid București 
(10—8 ; 73—82).

La ac£st sfîrșit de săptămînă 
își reiau activitatea și formațiile 
din ■ Divizia B de tineret, care 
vor susține, mîine, jocurile pri
mei etape a returului.

Programul meciurilor 
nare din Capitală — 
sala Olimpia, ora 16 :
— Constructorul (f. A) ; 
că, sala Floreasca, de Ia ura o,uv. 
Voința București — Conpref (f. 
A), Politehnica — Voința Bra
șov (f. A) ; sala . Dinamo, ora 
11,30 : Academia Militară II — 
Politehnica Sportul Studențesc 
București (m. B.).

DIVIZIA
(Urmare din t>aa- l)

A

La fete, în absența derby u- 
lui Dinamo București — Chi
mia Rm. Vîlcea (amînat pen
tru 22 februarie, dlnamovistele 
aflîndu-se în turneu în R. D. 
Germană), rețin atenția jocu
rile de la Pitești (între local
nice și campioane), Craiova, 
Baia Mare și Constanța, unde 
4 din cele șase competitoare 
intră în teren, cum o vor face 
mereu 
emoția 
,,A“.

Iată 
partide 
Explorări Motorul 
Dinamo București, 
tatea C.F.R. Craiova — Elcond

de-acum
pierderii

înainte, 
locului

programul 
de mîine.

I
I
I
I
I

face 
cu 
în

10celor
MASCULIN: 
Baia Marc— 

Uniyersl-

HANDBAL

zare.

CLASAMENTUL TURULUI

1. Chimistul*) 11 10 1 0 345-252 29
2. Mureșul 11 8 0 3 260-216 27
3. Știința 11 7 1 3 300-237 26
4. Textila 11 7 1 3 278-250 26
5. Rulmentul 11 7 0 4 239-234 25
6. Hidroteh. 11 5 1 5 224-233 22
7. Rapid 11 5 0 6 248-240 21
8. TEROM 11 5 0 6 266-260 21
9 Confecția 11 4 0 7 264-283 19

10. Mec. Fină 11 3 0 8 224-255 17
11. Constr. 11 3 0 8 242-312 17
12. Dorob ♦) 11 0 0 11 206-324 8

0 ) Echipe cu 3 puncte penali-

din etapa• Trei partide
a Campionatului Di/i- 
au fost devansate (in 
duminică 19 februarie) 
Textila Zalău — Chl- 
Rm. Vîlcea — miercuri

XIII-a 
ziei A 
loc de 
astfel: 
mistui ____ ..
15 februarie, ora 18: Doroban
țul — Știința — joi 16 fe
bruarie: Mureșul — Confecția 
— ioi 16 februarie.

După 
rioadă 
antrenorul 
Timiș 
torul Cluj-Napoca) 
a reușit să depis
teze o serie de ele
mente talentate, 
prezentînd cei mai 
mulți patinatori la 
finalele recentelor 
campionate de po- 
liatlon, de la Micr-

curea Ciuc, rezer
vate juniorilor mici 
Printre cei 14 con- 
curenți (din 21 aii- 
niați la start), can 
au terminat toat< 
probele programu 
lui, 4 sînt 
inimosului 
cian clujean, aceș 
tia situîndu-se p> 
următoarele locuri 
Ovidiu Emil Radi

elevi 
tehni

CONCURSUL ȘCOLARILO
participare numerosAmbianță plăcută, 

sea superior la Concursul de schi alpi 
tive școlare, desfășurat recent, la Mogoș; 
mai ales — așa cum ne informa prof, 
legatul Ministerului Educației și învățăr 
zență „sută la sută" a tuturor secțiilor 
gătorii : slalom (două curse orrganizat 
de slalom uriaș, anulată din cauza lips 
Popescu (C.S.Ș. Armata Predeal) și Sel 
Ramira Baia Sprie), la juniori ; Doris 
mii". Sibiu) și Mihaela Fera (C.S.Ș. 
nioare ; Ștefan Moldoveanu (C.S.Ș. Sin 
la copii ; Adina Scaiete (C.S.Ș. Ramira I 
Borosodi (C.S.Ș. Miercurea Ciuc), la copi

BULETINUL ZĂPEZII
amabilitatea 

prevederi 
durată ale

Prin 
serviciului 
de scurtă 
vremii, din cadrul In
stitutului de Meteoro
logie și Hidrologie, vă 
informăm despre gro
simea stratului de ză
padă în unele 
montane ale țării

Dînaino Zaiău, Tractorul Bra
șov — A.S.A. Electromurcș 
Tg. Mureș, C.S.M.U. Sucea
va — Relonul Săvinești, Cal
culatorul București — Viitorul 
Bacău (sala Olimpia, ora 11,30); 
FEMININ : Dacia Pitești — 
Universitatea C.F.R. Craiova, 
Flacăra Roșie București 
nicilina Iasl (sala Lie.
M.I.U. ora ' 10), Oltcit 
va — C.S*U. Rapid 
Maraiex Baia Mare • 
București și Farul 
— C.S.M. “

Tehnician 
la întrepri; 
Zărnești, 
atunci cînd 
lui, în vîr 
alergarea j 
acum dacă 
nu. Da' 
nue să 
ei în cau. t, 
rul Brașov 
lui. Dacă i 
o știu hari 
nătoasă, v: 
Știu ei, pr 
cedeze : si: 
tehnicianul 
Mărului ni 
dește a* 
Branului s 
ai perforir. 
fond. Exei 
istorie Ghc 
nea, nelips 
finale ale 
deal, vine 
Pe această 
ția de schi 
a Casei p

I
I
I
I

DE VOLEI

divizio- 
sîmbătâ, 
Olimpia 
dumini- 
ora 8,30:

I

Sărituri .CUPA RĂPII

Poiana Brașov 17 cm
Predeal 29 cm
Sinaia-Cota 1500 23 cm
Iezer 23 cm
Rarău 50 cm
Lăcăuți 36 cm
Vîrful Omu 32 cm
Lacul Bîlea 160 cm
Păltiniș 25 cm
Paring 29 cm
Țarcu 12 cm
Semenic 43 cm
Cuntu 33 cm
Stina de Vale 65 cm
Vlădcasa—1400 68 cm

-Pe- 
ind. 

Craio- 
Galați, 

Rapid 
Constanța 

Oțelul Tîrgoviște.

secundă programea-Divizia
ză în Capitală meciurile : Cal
culatorul București — Comer
țul Constanța (sala Olimpia, 
ora 12,30), I.T.B. — A.C.M. 
R.I.C. Piatra Neamț (sala
I. T.B.. ora 10). Voință — C.P.B. 
(sala Progresul, ora 10) — fe
minin ; Rapid București — 
A.S.A. Buzău (sala Rapid, ora
II, 30) — masculin.

TENIS DE MASA
(Urmare din vag 1)

nică Fină, C.S.Ș. 2 Știința 
IJPIPS, Voința, Geamul în

I
I
I
I
I

La Valea Strîmbă, într-o 
foarte bună organizare, s-au 
desfășurat întrecerile „Cupei 
Rapid Sușe.ni" la sărituri de 
la trambulină. Au participat 
cei mai buni săritori (copii, 
juniori și seniori) de la Di
namo, A.S. Armata și C.S.Ș. 
Brașovia din Brașov, CSȘ 
Dinamo Rîșnov și Rapid Su- 
șeni. în urma unor întreceri 
interesante, pe primele trei 
locuri s-au situat : TRAM
BULINA MARE (70 m), se
niori : 1. I. Mezei (Dinamo 
Brașov) ; 2. O Munteanu (Di
namo Brașov) ; 3. R. Radu
(A.S.A. Brașov) ; juniori : 1. 
F. Spulber (A.S.A. Brașov) ; 
2 I. Pestrea (A.S.A. Brașov); 
3. F. Brebeanu (C.S.S. Brașo
via) ; TRAMBULINA 
(30 m), copii mari : 1.

MICA
G. Dan

cadrul 
de la 
te în 
Toate

în
16

ra
ora

seriei a Ii-a. meciurile 
Craiova fiind programa- 
z îl ele d e 2 și 3 mariie. 
turneele se vor desfășu- 
trei reuniuni, de la 
și. respectiv, ora 9 și 16.

LOTURILE ECHIPELOR DIVIZIONARE
MASCULIN

UNIVERSITATEA A.S.A. 1 
CRAJOVA : Vasile Florea, Cris
tian Tiugan, Călin Toma, 
tian Ignat, 
Răzvan ~ 
Bălan, 
ședințe

C.S.M. 
POCA : 
Cipca, ______ _____ ,
Matei. Ovidiu Mesaroș, *£?an 
Chindriș, Cosmin Lazici, Alpâr 
Ilyeș, Tamaș Maroșări (antrenori:

A.S.A.

Cris-
Mircea Nicorescu. 

Crețu (antrenori : Virgil 
Ifîihai Bobocică : pre- 
secțle : Ion Feher).

SINTSROM CLUJ-NA- 
Simion Crișan, Daniel 

Zoltan Zoltâfl; pristian

Șerban Doboși, Mihai Bledea ; 
președinți secție : Florian Gogu, 
Tudor Pitea).

C.S.S. CONSTRUCTORUL 
fratirea tg. mureș : 
Naidin. 
mion,
BaJint. Florin Vaida. Zoltan Ba- 
rabaș. Ladislau Bako (antrenori: 
Corn Tiu Macovei, Ioan Lohr ; 
președinte secție : Vasile Pop).

SPART AC STIROM BUCU
REȘTI : Romulus Revisz, Lau- 
rențiu Bîrlan, Mihai Munteanu,

1N- 
Sever

Deneș Paal. Csaba Si- 
Istvan Moldovan, Denes

(CSS i 
dek « 
Bokor 
mici : 
șovia) 
Suseni) 
șovia). 
resp.).

Finalei 
la pati: 
(poliatlo 
și junio 
șurate î 
’entă or 
pista de 
olimpice 
curea < 
încheiat 
tate ma

Sorin Ca 
tian Dor 
Ovanez, 
ședin> 1 
cu). v

UNIVE1 
CRAIOVZ 
rius Băr 
trișor Rt 
Găgeatu 
lan. Mih 
secție : I

STÎCL.A 
Creangă. 
Rerende 
lipaș. Vi 
Bonczida 
Bozga ; 
Mihăilesc

C.S.M. 
Aure! St 
Dănuț 
George ( 
Aurel P< 
lian Băc



Pregătirile divizionarelor A

viii *
:hi fond

Daciadci 
tilor. Pentru 
ei sînt gata 
r desfășura 
15 Km (f), 
;til clasic ; 
km (f), stil 
tă la fond ;

50 km (m)

JEAN
tefan Varga 
»orin Petruța
Mihai Horia 

— 11. în con- 
ile fetelor, 
ca de 11 ani Cherecheș 
»at poziția a 
în clasamen- 
îeral, din 23 
curente în- 
pe foile de

LPIN1"
tehnic ade- 
urilor spor- 
lia Mare. Și 
Pițu —, de- 

cu o pre
lată învin- 
locul celei 

idă) : Dan 
ejan (C.S.Ș. 
C.S.Ș. „Șoi- 
biu), la ju- 
blă victorie,

— și Eniko

REIILTATE DIN HOCHEI
Patinoarul din Miercurea Ciuc 

a găzduit timp de 3 zile întrece
rile turului al 2-lea al Campio
natului republican de juniori II, 
prima grupă valorică.

Formația C.S.Ș. Gheorgheni 
(antrenor, C. Bazilides) și-a con
tinuat seria victoriilor, fiind în 
prezent virtuală campioană re
publicană, indiferent de rezulta
tele turului final. Cu un avans 
de 8 puncte de cea de a doua 
clasată, C.S.Ș. Miercurea Ciuc, 
tinerii hocheiști din Gheorgheni 
s-au dovedit cei mai bine pregă
tiți. cîștigînd la scoruri mari 
toate cele 9 partide susținute 

Din păcate, întrecerea a fost 
umbrită cțe cîteva acte nespor
tive, pe care arbitrii le-au sanc
ționat prompt : jucătorii Ganea 
și Țurcan (ambii de la C.S.Ș. 
Triumf București), Ghenea 
(C.S.Ș 2 Constructorul Galați) și 
Csiki (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) au 
primit sancțiuni de 10 minute 
pentru rea conduită, iar antreno
rul O. Barbu (C.S.Ș. Triumf 
București) pentru atitudine ne
demnă și rea conduită, a urmă
rit din tribună — din minutul 
19 al primului meci — evoluția 
echipei sale.

Rezultate : C.S.Ș. Gheorgheni 
9—3 cu C.S.Ș. 2 Constructorul 
Galați, 12—2 cu C.S.Ș. Triumf 
București, 10—3 cu C.S.Ș. Mier
curea Ciuc.

.C.S.S. Miercurea Ciuc 9—2 cu 
C.S.Ș. Triumf București, 12—1 cu 
C.S.Ș. 2 Constructorul Galați. 
Ciuc 10, 3. Constructorul Ga- 
2—1 cu C.S.Ș. Triumf București.

CLASAMENT : 1. C.S.Ș. Gheor
gheni 18 p, 2. C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc 10, 3. Constructorul Ga
lați 6, 4. C.S.Ș. Triumf Bucu
rești 2.

Au arbitrat: Em. Both, Al. Mol
nar, C. Săndulescu, Daniel Tran
dafir. V. Ștefanei.

Vaier PAȘCANU — coresp.

ALERGĂRII PE SCHIURI
Orzan, de 

Martie“ din 
ie lucrurile 
lespre fetița 
ani, și de 

: „Nu știu 
e talent sau 

ă conti- 
ănătatea 

s «a Pionie- 
zalea Măru- 
•alități, cum 
toare și să- campioana, 
im să pro- 
serioși". Și 

din Valea 
îl care gîn- 

din zona 
ii apropiați 
schiuri de 
esorului de 
ga din Șir- 
la recentele 
de la Pre- 
e afirmația, 
calități, sec- 
a Pionierul, 
și șoimilor

patriei din Brașov (directoare, 
Maria Goșman), culege tinere 
mlădite ale performanței, în 10 
ani de existență oferind marilor 
unități din Brașov — Dinamo, 
A.S.A. și Steagul Roșu — multe 
elemente de talent. Cum activita
tea sportivă a secției și în gene
ral, la Casa pionierilor și șoimi
lor patriei din Brașov găsește 
mereu uși deschise și la nive
lul consiliului județean al orga
nizației de resort (președinte, 
Elena Blăjan) sînt șanse ca și 
pe viitor profesorii de speciali
tate Glieorghe Cioacă și Costel 
Terciu să continue pe aceleași 
coordonate o muncă valoroasă 
la temelia piramidei performan
ței din schiul nostru de fond. 
Pentru că, dacă la campionatele 
naționale ale vîrstelor mici • din 
1988, 4 din totalul de 8 titluri
au revenit reprezentanților „Pio
nierului" brașovean, noii preten- 
denți la primele trepte ale po
diumului competițiilor din 1989 
sînt Adrian Cojocaru, Ion Că
ciulă, Liviu Pancu, Ioana Po- 
poiu, Damiana Togoo. (RD. T.).

SENI"
2. A. Bcne- 

rta) ; 3. L. 
seni) ; copii 
a (CSS Bra- 
arika (Rapid 
ardare (Bra
conez — co-

RAJUL,

Sanie ; EXAMENUL 

PRIMELOR LOBORiRI...
Peste 40 de fete și băieți, 

între 14 și 19 ani, din Mier
curea Ciuc, Gheorgheni, To- 
plița, Vlăhița, Sărmaș, Zetea, 
Subcetate și din alte locali
tăți harghitene și-au dispu
tat întîietatea pe pîrtia dc 
sanie din comuna . Sărmaș, 
adusă la parametrii cei mai 
competitivi în cadrul fazei 
județene a „Cupei u.T.c.**, 
ediția 1989. Majoritatea con- 
curenților au debutat în are
na competițională, efectuînd 
cu acest prilej primele lor 
coborîri pe pîrtia de gheață, 
cu un coeficient ridicat de 
dificultate. Dovedind curaj și 
îndemînare, toți au trecut cu 
bine primul test din activita
tea sportului îndrăgit, pe cea 
mai înaltă treaptă a podiu
mului ureînd Aurelia Suciu 
(Liceul industrial nr. 1 To- 
plițaj și Francisc Balla 
(Școala Sărmaș).

ÎN PROGRES
:i orieînd. în aceiași
ă timp și arbitrajul
i s-a înscris în curba

de progres, corpul 
- de oficiali, condus
e de Viorel Popa,

ti funcționînd cu mul
tă competență. Și 

a încă ceva : întrece
rile au început în 

a fiecare reuniune la

ora exactă, din pro
gram nefiind omise 
pauzele și timpul 
de refacere a ghe- 
.ții. O singură notă 
discordantă : secre
tariatul de concurs, 
care nu a mal lu
crat cu operativi
tatea de altă dată. 
(TR. I.).
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LA UNIVERSITATEA CRAIOVA ADIE 
VÎNTUL .MARILOR SPERANȚE'

• De 18 zile Universitatea 
Craiova s-a înapoiat acasă 
de la „Stagiul — Băile Felix", 
loc unde oltenii, sub conduce
rea antrenorilor Cir tu—Zamfir, 
au parcurs etapa acumulărilor 
cantitative. „Veteranul" Bol- 
dici, revenit de pe traseul 
„împrumuturilor" Chimia Rm. 
Vîlcea — Electroputere la pri
ma sa iubire, ne mărturisea: 
„In aceste zile, toți băieții au 
tras cu dinții la antrenamente, 
fiindcă, se știe, fără rezisten
tă, fără forță nu poți incheia 
un maraton greu, cum se a- 
nunță returul campionatului. 
Există o atmosferă de muncă 
intensă, mari ambiții de auto- 
depășire, ea pe timpul cînd 
s-a format frumoasa echipă a 
CraioVei..." Ceea ce înseamnă 
că alb-albaștrii au glnduri în
drăznețe • Apropo de aces
tea, să consemnăm și o con
fesiune a tinărului internațio
nal Gh. Popescu. La întreba
rea reporterului „Cum ar tre
bui să înceapă Universitatea 
noul sezon ?“ el a răspuns 
printr-o... indirectă: „înaintea 
startului, aici, în vestiarul a- 
minlirilor atitor generații, l-aș 
puae pe cineva să depene suc
cint frumoasa aventură a ani
lor 1982/83 din Cupa U.E.F.A., 
cînd, trecînd pc rind de Fioren
tina, Shamrock Rovers, Giron
din? Bordeaux și de Kaisers
lautern a pătruns, pentru pri
ma oară in istoria fotbalului 
românesc, in semifinalele com
petiției internaționale. Asta, 
ca să ne aducă aminte că toți 
avem mari obligații față de 
echipă". Este o idee ! • Tre
cînd cu bine examenul de 
voință, cum bine a caracteri
zat modicul Vasile Frînculescu 
perioada pregătirilor de Ia 
Felix, Universitatea n-a luat 
deloc piciorul do pe accelera
tor: cite două antrenamente 
pe zi cu caracter tehnico-tac- 
tic, intercalate cu jocuri pen
tru găsirea celei mai bune for
mule de echipă, pentru omo
genizarea compartimentelor. 
Pină acum, ea a disputat opt 
partide : 1—1 cu F.C. Bihor 
(dl. 4—0, 2—1 cu Metalurgis
tul Slatina, 6—1 cu Construc
torul Craiova, 1—2 cu „Poli" 
Timișoara (d), 2—0 cu Gloria 
Reșița (d), 4—0 cu Chimia Rm. 
Vilcea (a), 1—2 cu Drobeta Tr. 
Severin (d). Rezultate cu des
tule concluzii pentru conduce
rea tehnică, privind finisările 
care se impun ® Antrenorul 
Sorin Cîrțu ne dă cîteva repe
re ale perioadei prezente: e- 
chipa păstrează un bun tempo 
pe toată durata partidei, este 
preocupată de presing, de jo
cul combinativ. Concurența pe 
posturi stimulează la efort. 
Sîntem pe un drum bun, fă
ră a uita insă că mai avem în

că atîtea de făcut, mai ales la 
construcția jocului și la fina
lizare. în meciul cu „chimiș- 
tii“ din Vîlcea s-a ratat în si
tuații de „unu la unu" o sui
tă de ocazii, plus... barele • 
Echipa care a și început să 
prindă contur este următoa
rea: Boldici (Crișan) — Barbu, 
Săndoi. Zamfir — Mănăilă, O- 
laru, A. Popescu, Gh. Popescu, 
C. Glieorghe (Badea) — Geol- 
gău Șt. Stoica (Caîafeteanu). 
Cei subliniați sînt noii veniți 
— C. Gheorghe de la F.C. Olt, 
ceilalți sînt reveniți de la E- 
lectroputere, după împrumutul 
pentru fortificarea în B. Mai 
intră în joc: Ciurea, Bica, CI. 
Stoica, I. Mircea („meseriaș", 
susține Cîrțu,. are doar 18 
ani !) și, chiar, antrenorul, ca
re îi dinamizează pe cei tineri 
cu driblingurile și fentele de 
gol. Indisponibili: Luță (după 
fractura din toamnă) și Iri- 
mescu, aflat încă în... faza re
cuperării • Să notăm că în 
anticamera Universității se 
mai află „mînjii" Sburlea. Ar- 
canu, fostul portar al naționa
lei de juniori, Gane și M. Pa
pa (atacant — are 15 ani !), în 
prezent componenți ai lotului 
de juniori U.E.F.A. ’90, respec
tiv ’91. Cum se vede „Școala- 
craioveană" propulsează mereu 
de pe banda de lucru jucători 
talentați, de perspectivă. îi a- 
mintim si pe cei plecați: Du
mitru, Biță, Ghiță, la Electro
putere și Bleu la Jiul • în 
încheierea reportajului nostru 
informativ, o declarație a pre
ședintelui clubului, Cornel 
Stroe: „Universitatea duce do
rul marilor performanțe. Este 
și motivul pentru care ca se 
pregătește cu multă rîvnă și 
seriozitate, ca pe vremea cînd 
alte generații au făcut la fel, 
l'ormînd frumoasa echipă care 
urca mereu pe podiumul dc 
onoare al campionatului. Se 
simte că se încheagă un .spi
rit de echipă, cei mai tineri 
învață de la cei mai experi
mentați. Demn de reținut este 
faptul că publicul, acest pu
blic craiovcan, cindva atiț dc 
răsfățat de echipa unei mari 
iubiri, s-a... reîntors Ia sta
dion. La meciul cu Chimia, un 
meci oarecare, au venit aproa
pe 15 000 de spectatori. Deci, 
ci, suporterii au început să fie 
răbdători, să înțeleagă că nu 
peste noapte se reclădește o 
altă Universitate".

Da. la echipa din Bănie adie 
vîntul „marilor speranțe", pen
tru construirea unei formații 
competitive, cu forțe proprii 
ca întotdeauna, capabilă să 
reintro în circuitul competiți
ilor europene. Ceea ce, sigur, 
nu este deloc o treabă ușoară.

Stelian TRANDAFIRESCU

în preajma sezonului competițional

DRUMUL SPRE PERFORMANȚĂ NU SE REZOLVA
DOAR CU UN SIMPLU JOC DE... EXCEPȚIE

Onețiu, Cris- 
renori : Aurel
Mihăilă. pre- 

“ Dinules-

A.S.A. II 
Vitan. Ma

us Piciu, Pe
an Țol, Ilie 
i : Virgil Bă- 
ă ; președinte

IȚA : Cil in 
iluș, Marius 
h, Marian Fi- 
ecuț. Laszlo 
>r : Gheorghe 
secție : Iulius

LIF BUZĂU : 
lian Roman, 
icolae Oprea.
Liviu Nițu. 

renori : Emi- 
nel Romanes-

cu : președinte secție : Lucian 
Olteanu).

C.S.S. TEHNOUTILAJ ODOR- 
HEI : Levente Kovacs, Laszlo 
Nagy, Zoltan Kiș, Ferenc Fejer, 
Attila Tovisissi, Levente Gor- 
geny, Zoltan Fejer (antrenor : 
Ferenc Nagy ; președinte secție: 
Liviu Vladu).

MECANICA FINA BUCUREȘTI: 
Teodor Gheorghe, Mihai Grigo- 
reanu, Benone Grigore, Cornel 
Stoica. Octavian Prunescu, Ma
rius Paraschiv, Mihai Dumitres
cu (antrenor : George Dumi
trescu ; președinte secție: Gheor
ghe Georgescu).

C.S.S. 2 ȘTIINȚA IJPIPS CON
STANȚA : Radu Dragomir, Vio
rel Sterea, Eugen Simion, Stelian 
Nicolae. Fănel Tudora, Gherasim 
VJiamandi, Andrei Filimon, Cătă
lin Teodorescu (antrenori : Vio
rel l*il!mon. Stelian Hașoti: pre
ședinte spetie : Constantin Alba).

VOINȚA SATU MARE : Nicolae

MECIURI
• F.C. OLT — ELECTROPUTERE 

CRAIOVA 2—0 (1—0). A înscris 
•Șuvagău (min. 32 și 58). Divizio
nara A a utilizat formația : 
Gherasim —V. Popa, Mihali, Bog- 
daniuc, Pistol — D. Munteanu, 
Eftimie, Ciobanu — Tulba, Su- 
vagău. Georgescu. Au mai ju
cat: Stîngaciu, Negoiță, Moraru, 
M Ene.
• ARMATURA ZALAU —

A.S.A. TG. MUREȘ 2—1 (1—1).
Golurile formației gazdă au • fost 
înscrise de Floricel (min. 3) și 
Anton (min. 89), iar pentru di
vizionara A a marcat Pintea 
(min. 22). A.S.A. a utilizat for
mația : Rotaru — Mathe. Ciula, 
Matei, Fodor — Eros, Pintea, 
Szanto — Maier, Albu, Szucs. 
După pauză au mai jucat Ro
man și Szigheti. (N. Danciu — 
coresp.)

AMICALE
• C.F.R. CARANSEBEȘ — 

MUSCELUL CÎMPULUNG 1—2 
(1—0). Au marcat: Țapu (auto
gol, în min. 44), respectiv M. 
Nae (min. 70) și Pescaru (min. 
82).
> IUBITORII FOTBALULUI 

DIN PLOIEȘTI vor putea asis
ta mîine, de la ora 11, pe Sta
dionul Petrolul, la un atractiv 
meci amical internațional, în 
care fruntașa primei serii a Di
viziei B, Petrolul, va primi re
plica echipei poloneze Avia Swid- 
nik.

A TOT AZI, UN INTERESANT 
CUPLAJ pe stadionul din Buzău, 
unde Gloria va întîlni, de la ora 
15,30, pe Rapid București. In 
deschidere, de la 13,30, Gloria II 
— Chimia Buzău.

Este perioada meciurilor de 
verificare. Crosurile, testele 
„celor 12 minute" de alergare, 
sala de forță, toate au rămas 
în urmă. Jucătorii au dat jos 
tricourile și treningurile pline 
de transpirație, le-au înlocuit 
cu frumosul echipament de joc 
și au pășit pe terenuri pen
tru meciurile de VERIFICARE 
și OMOGENIZARE.

Toți se străduiesc să-și 
convingă antrenorii că se poa
te conta pe ei ca titulari în 
viitorul sezon competițional. 
Și, cu tot caracterul aparte al 
acestor jocuri de început, cei 
mai buni dintre jucători ies în 
evidență. Unii, cei consacrați, 
confirmă, alții, de regulă, cei 
tineri, noii transferați, vor să 
se afirme. Cei mai harnici, 
mai disciplinați vor avea, de
sigur, • mai mulți sorți de iz- 
bîndă. Iubitorii fotbalului îi 
urmăresc cu atenție de pe acum 
și le așteaptă cu interes evo
luțiile viitoare. în campionat, 
desigur, care este proba ade
vărului, de regularitate spre 
adevărata performanță.

Din păcate, an de an, la în
ceput de campionat, sau în 
perioada de iarnă, dintre tur 
și retur, in aceste meciuri de 
verificare apar destui jucători 
care, prin jocul lor, promit 
mult, dar, apoi, pe parcursul 
campionatului dispar din prim- 
planul întrecerii. Unii nu a- 
jung la cota marilor promi
siuni, alții devin chiar simple 
reserve, amînînd confirmările 
sezoane întregi.

Benone Popescu a fost o 
mare speranță pentru Jiul cînd 
l-a transferat echipa din Pe
troșani. Era o extremă cu ca
lități, care a ajuns însă azi un 
fundaș care își caută locul 
la noua sa echipă, Inter 
Sibiu. Mircea Popa, un alt ju
cător plecat de la Jiul, a ve
nit la Sportul Studențesc ca 
un stoper de reală perspecti
vă. apt chiar pentru lotul na
țional. Dar M. Popa nu numai 
că n-a mai urcat pe scara va
lorii, dar a și coborît. Au pro
mis mult, mai ales la vremea 
junioratului, Ov. Lazăr, de la 
F.C. Bihor. Pistol, de la F.C. 
Olt, Fîșic, acum la S.C. Bacău, 
Costel Ilie, de la A.S.A. Tg. 
Mureș. Pojar și. Cadar, de la 
„U“ Cluj-Napoca, Bozga, de 
Ia Corvinul, dar afirmarea lor 
ca jucători de valoare a întâr
ziat și încă mai întîrzie, deși 
toți aceștia sînt la vîrsta op
timă a deplinei afirmări.

Un alt caz aparte il consti
tuie Șt. Stoica, de la Universi
tatea Craiova. Debut excelent, 
calități deosebite, talent cu

carul. Dar Stoica, crezînd pro
babil doar în talentul său. a 
rămas cu amintirile debutului. 
Chiar și lui Goanță, de Ia Ra
pid, i se cuvin cîteva cuvinte: 
cînd a debutat în formația din 
Giulești, lumea era entuzias
mată. Și au urmat meciuri 
bune pentru Goanță, care l-au 
propulsat pînă în echipa na
țională. De la un timp, insă, 
bate pasul pe loc și a devenit 
unul din anonimii echipei, deși 
abia va împlini 26 de ani și ar 
fi trebuit să se afle la punc
tul cel mai de sus al formei 
sportive și al evoluțiilor sale.

Subiectul rîndurilor de față 
ni l-a oferit, însă, un alt jucă
tor. El se numește pe nume
le complet Viorel Adrian Van- 
cea. îl mai știți ? Ne-am adus 
aminte de el citind acum două- 
trei zile cronicheta de Ia me
ciul amical U.T.A. — F.C. Bi
hor. Echipa arădeană învin
gea divizionara A cu scorul de 
(rețineți) 4—0 ! în această 
partidă. Vancea a marcat toa
te cele 4 goluri. „Mare ta
lent", am spus în mod reflex, 

și ne-am mai amintit de o 
ispravă a lui Vancea. Era Ia 
Universitatea Craiova. în 1987. 
La un turneu din Bulgaria, 
înaintea începerii campionatu
lui. Vancea a fost declarat 
ccl mai bun jucător. După a- 
ceca. însă, Vancea a jucat pu
țin și neconvingător și Craio
va s-a despărțit de el. De-a 
lungul anilor, Vancea a mai 
fost la F.C. Bihor, Unirea și 
înfrățirea Oradea, Foresta și 
Olimpia Satu Mare, Jiul Pe
troșani. Timpul a trecut pen
tru acest jucător. Acum, la 27 
de ani (îi va împlini la 13 iu
lie), este la U.T.A. și cu cele 
4 goluri marcate Bihorului, in 
meci de VERIFICARE, face să 
se vorbească iar de el. Să-și fi 
dat seama Vancea de vremea 
irosită, de faptul că, in ciuda 
marelui său talent, nu s-a 
împlinit ca un jucător de 
marcă ?

Ar fi bine ! Pentru . el și 
pentru alții, care pot învăța 
din acest exemplu și care tre
buie să înțeleagă că nu se 
poate conta doar pe un meci 
db excepție. . chiar dacă te-ai 
pregătit fără cusur în perioada 
precompetițională. Promisiu
nile. cum am arătat și în ca
zul altora, trebuie confirmate 
pe deplin in partidele oficiale, 
interne și internaționale. Din 
acest punct de vedere. Ilagi. 
Maleuț sau Sabău ,pot oferi 
exemplele cele mai convingă
toare.

Constantin ALEXE

npjhhiR.niA or mi mo LHMsosPonr iMoiriru)
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO DIN 
10 FEBRUARIE 1989. Extra
gerea I: 72 46 22 87 66 43 1 29 
34; extragerea a Il-a: 33 25 75 
88 49 53 70 11 42. Fond total 
de câștiguri: 816.905 lei.
• TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO 2 — prima de acest fel a 
anului curent —, cu posibilitatea 
„de excepție" de a oferi cîștiguri 
și pentru 2 numere din 6 ex
trase (vă reamintim că totalul 
numerelor extrase este de 22 din 
gama numerelor de la 1 la 75), 
va avea loc în București, în sala

clubului din . str. Doamnei nr. 2, 
începînd de la ora 16,30. Aspecte 
de la operațiunile de tragere vor 
fi transmise la radio, pe progra
mul I. la ora 17.30.
• Tot astăzi este TERMENUL 

LIMITA și pentru depunerea bu
letinelor ta interesantul concurs 
PRONOSPORT al săptămînii. la 
care se estimează că se va rea
liza o participare masivă — si
milară ultimelor concursuri —, 
de unde si crearea de posibilități 
de a se distribui zeci de mii de 
premii, nu puține de valori sub
stanțiale. la Ioc, dc frunte în- 
scriindu-se autoturismele „Dacia 
1300*'

Barta, Vasile Bauman, Adrian 
Căldare, Anton Dărăban, Vasile 
Hodaș, Ioan Illi, Gabriel Makoldi, 
antrenor : Ioan Gherghel ; pre
ședinte secție : Viorel Ardelean).

GEAMUL I.C.C. PRAHOVA 
SCAENI : Ștefan Moraru, Mihai 
Craioveanu, Sandu Nef, Liviu 
Predoaica, Viorel Ianculescu. 
Dumitru Ghiță, Constantin U- 
driște. Iulian . Marcu (antrenor : 
Constantin Udriște ; președinte 
secție : Ioan Nagy).

FEMININ
SPARTAC STIROM BUCU

REȘTI : Otilia Bădeșcu, Emilia 
Ciosu, Daniela Stanciu, Gabriela 
Stan Argentina Postelnicu. O- 
prica Perța Elișabeta Rus (an
trenor : Viorica Dragii ; pre
ședinte secție : loan Tarul.

JUVENTUS BUCUREȘTI : Car
men Găgeatu, Cristina Enulescu, 
Adriana Năstase, Cristina Bucur, 
Maria Cocoș, Oana Radu (antre

nori : Vasile Dumitrescu, Clau- 
diu Petre ; președinte secție : 
Doru Tureanu).

METALUL C.S.S. RM. VÎL- 
CEA : Maria Alboiu. Maria Bo- 
goslov. Anda Gîrbină, Luminița 
Nica, Ionela Copaci. Iuliana La- 
zăr (antrenor : Ancuța Traian ; 
președinte secție : Ion Buvnaru).

HIDROTEHNICA ICSAP BU
ZĂU : Beatrice Romanescu, Săn- 
dica Calcan, lulia Rîșcanu, Da
niela Mușetoiu, Delia Toderean, 
T/Orena Mihai. Mariana Gaftea, 
Cornelia Secuiu (antrenor : E- 
milian Băcioiu : președinte sec
ție : Stefan Stoica).

C.S.M. SINTEROM CLUJ-NA- 
POCA : Gabriela Gherman. Ana 
Maria Miron, Cristina Chindriș, 
Zita Ferenczy, Eva Palocsay, Mi- 
haela Coroiu (antrenori : Mihai 
Bledea, Șerban Doboși : pre
ședinți secție : Florian Gogu, 
Tudor Pitea).

ELCOND ZALAU ! Rodica Ur- 
banovici, Maria Vintilă, Mirela 
Lazăr Ildiko Antal, Mihaela Chi- 
riță. Veronica Haș, Marcela Măr
ginean, Marina Ghe-Foail (antre
nori : ștefan Mike, Dan Antohe, 
Mariana Costin : președinte sec
ție : Anton Socaciu).

C.S.S. I.P.C. ENERGETICA 
SLATINA : Izolda Ghiță, Gabriela 
Radu, Felicia Pipoș, Georgeta 
Cojocaru Maria Tufeanu (antre
nor : Petre Arnăutu ; președinți 
secție : Mircea Dumitrescu, Cos- 
tică Hertanu',.

CONSTRUCTORUL TAGCM 
C.S.S. UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Maria Păun. Simona Coro- 
ian Aurelia Marinaș, Irina Sâ- 
raru. Simona Predușcă, Marinela 
Marinescu, Oana Stănoiu, Da
niela Terzea (antrenor : Cătălin 
Cojocaru ; președinți secție : 
loan Șuvaina, Constantin Ghi- 
moiu).

C.S.S. CONSTRUCTORUL ÎN
FRĂȚIREA TG. MUREȘ : Kinga 
Lohr Daniela Popoviciu. Iudith 
Blazi Maria Losonczi. inge Vaik, 
Erika Gyeresi (antrenori : loan 
Lohr. Corneliu Macovei ; pre
ședinte secție : Vasile Pop.). .

C.S.S. 2 ȘTIINȚA IJPIPS CON
STANTA : Daniela Șerban. Elena 
Pintilie, Roxana Kiss, Cristinela 
Catană Laura Nicolae. Antonela 
Manac (antrenori : Viorel Fili
mon Stelian Hașoti : președinte 
secție : Constantin Albu).

C.S. ARAD : Andreea Geller, 
Livia Căruceru, Simona Otavă, 
Anca Otavă. Maria Husar (antre
nor : Magdalena Leszay ; pre
ședinte secție ; Ștefan Geller).

ETERN1T ORADEA : Elena
Sariă, Anca Cheler. Irina Mar
ton. Stefania Marton, Eniko Kiss, 
Emeșe Szabo, Klara Vitos, lulia 
Von^az (antrenor : Ludovic Sift; 
președinte ecție : Cornel Birta).



CURSA DE 10 KM
La tradiționala cursă de 10 km 

desfășurată în insula indone- 
ziană Bali, „The Paradise Run“, 
au luat parte și două alergă
toare române. Elena Murgoci 
s-a clasat a patra, în 32:56, și

DIN INSULA BALI
Viorica Ghican a ocupat locul 
șapte, în 33:43. Ele au întrecut 
o serie de alergătoare valo
roase pe plan mondial, com
portarea lor fiind apreciată ca 
bună.

ACTUALITATEA PE EȘICHIER

ȘTACHETA URCĂ MEREU
în concursul desfășurat zilele 

trecute la Sofia, sub egida 
F.I.S.U., au participat șl cîtiva 
atleti juniori din tara noastră. 
Cea mai bună evoluție a avut-o 
săritoarea în înălțime Oana 
Mușunoi, de la C.S.Ș. 1 Galați, 
care s-a clasat pe locul doi, 
cu un rezultat de 1.88 m. A- 
ceeistă performanță reprezintă 
un nou record national pentru 
junioarele de categoria a Il-a,

e ••

căci sportiva gălățeană nu 
are decît 17 ani. fiind născu
tă (la Tecuci) la 27 septembrie 
1972.

Alte clasări pe podium au 
mai obținut semifondista De- 
nisa Zăvelcă (C.S.Ș. Slatina), 
sosită a treia în cursa de 800 
m — 2:06,79, ca și săritoarea 
în lungime Mîrela Belit (Stea
ua), cu 6,07 m.

• tn runda a 12-a a turneului
internațional feminin de șah de 
la Tallin au fost consemnate 
următoarele rezultate: Kahiani
— Ganț remiză; Prudnikova — 
Țîgankova 0—1; Fomina — Șei- 
kova 1—0; Ianiste — Pasikangas 
1—0. Celelalte partide au fost În
trerupte. Pe primele locuri ale 
clasamentului se află Fomina și 
Prudnikova (ambele U.R.S.S.), 
cu cite 8,5 p, urmate de Hiani 
(U.R.S.S.) — 8 p, otilia Ganț 
(România) — 7 p etc. viorica 
Ionescu ocupă locul 8 — cu 4 p 
și o partidă întreruptă.
• Meciul dintre marii maeștri 

Jan Timman (Olanda) ș; Lajos 
Portisch (Ungaria), disputat la 
Anvers. în cadrul sferturilor de 
finală ale turneului candldaților 
la titlul mondial, s-a încheiat 
cu scorul de 3,5—2,5 puncte în 
favoarea jucătorului olandez, 
care s-a calificat astfel în semi

finale. în ultima partidă, a 6-a, 
Timman a obținut victoria la 
mutarea a 64-a. In semifinale 
Timman îl va întilni pe englezul 
Speelman, iar Karpov (URSS) 
va juca în compania compatrio
tului său Iusupov. Cîștigătorul 
turneului candidaților va dispu
ta meciul pentru titlul mondial 
cu actualul campion, Gări Kas
parov (U.R.S.S.), în anul 1990.
• Campionul mondial Gări 

Kasparov (U.R.S.S.) a susținut 
la Barcelona un simultan la 24 
de mese, obținînd 23 do victorii 
și o remiză.
• După 9 runde, în turneul 

internațional de la Katowice. în 
clasament conduce maestrul po
lonez Zigmund Boiciuk, cu 7,5 p, 
urmat la o jumătate de punct 
de Viteslav Prehoda. In runda 
a 9-a Boiciuk a remizat cu 
Prehoda, iar Ostrowski l-a în
vins pe Pokowcik.

BIATLON
Campionatele Mondiale de blat- 

lon au continuat la Feistritz 
(Austria) cu proba masculină de 
20 km. pe echipe, în care victo
ria a revenit selecționatei 
U.R.S.S. (Iuri Kașkarov, Serghei 
Ceplkov, Aleksandr Popov, Ser
ghei Bulighin), cu timpul de 
59:36,9.

SCHI
Proba masculină de slalom u- 

riaș din cadrul Campionatelor 
Mondiale ce se desfășoară la 
Va:l (Colorado), a fost cîștigatâ 
de sportivul austriac Rudolf 
Nierllch, înregistrat în cele două 
manșe cu timpul de 2:37,66.

HOCHEI
în turneul de la Ceske Bude- 

jovice (Cehoslovacia), rezervat 
echipelor de tineret, selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu 6—3 (2—2, 
2—1, 2—0) formația Suediei, iar 
reprezentativa Cehoslovaciei a 
terminat la egalitate : 2—2 (0—1, 
1—0, 1—1) cu Finlanda.

AGENDA PREGĂTIRILOR NOULUI SEZON
(Urmare din T>ag. 1)

valorificate încă, cît și moda
litățile prin care echipa să-și 
poată îmbunătăți nivelul per
formantelor.

Și în acest an, lotul repre
zentativ masculin continuă 
să-și desfășoare activitatea în 
centrul de pregătire olimpică 
din municipiul Reșița, 
are asigurate cele mai 
condiții pentru antrenamente 
cu eficiență maximă, condiții 
perttru învățătură și refacere. 
Sala veche a Clubului Spor- 
"v Școlar este o gazdă primi
toare, asigură o ambianță plă
cută pentru orele de efort 
susținut, iar iminenta inaugu
rare a noii săli, construită în 
imediată apropiere, este de 
natură să stimuleze într-o și 
mai mare măsură dorința gim- 
naștilor pentru 
mai bune.

— „Acum doi 
chipa noastră 
s-a situat pe locul 7 la Cam
pionatele Mondiale de Ia Rot
terdam — ne spune antrenorul 
coordonator Dan Grecu _— 
ne-am bucurat și am apreciat 
această poziție ' ca onorabilă în 
ierarhia mondială. Ne-am 
însă, seama că putem și 
mult, că băieții noștri 
capabili de rezultate și 
valoroase, iar exemplul 
care l-a oferit Marius Gher
man Ia Jocurile Olimpice este, 
cred, ceî mai concludent exem
plu de susținere a afirmației 
mele. Locul cinci la individual 
compus în ierarhia olimpică 
este de natură să-i stimuleze 
pe toți tinerii noștri gimnaști. 
Mă bucur că dorința do mai 
mult și mai bine este prezen- .... ...... a

unde 
bune

rezultate cît

ani, cînd e- 
reprezentativă

dat. 
mai

pe

tă în actvitatea cotidiană 
fiecăruia dintre sportivi".

Lotul aflat în pregătire 
Reșița include, practic, pe cei 
mai valoroși sportivi ai tării, 
fie că este vorba de gimnaști 
cu diferie stagii de vechime în 
echipa reprezentativă, fie de 
tineri cu mare perspectivă, 
care se constituie într-un ade
vărat „schimb de mîine" al 
gimnasticii masculine româ
nești. Dintre cei vechi îi a- 
mintim pe Marius Gherman, 
Marius Tobă, Marian Rizan, 
Adrian Sandu, Nicolae Beje- 
naru. Marian Stoican, Nicușor 
Pascu, Adrian Gal, Adrian Că-

la

„CUPA DINAMO ’ LA BIATLON
(Urmare din t>aa 1)

Hak a demonstrat că rămîne 
unul dintre fruntașii 
ai disciplinei (timpul 
rat“ de 57:25 l-ar fi 
podium la ultima < 
mondialelor) șl că 
de acum îl întregește meritat 
palmaresul, onorînd totodată 
această competiție — și ea de 
frumoasă șl recunoscută tra
diție.

REZULTATE TEHNICE, 20 
km individual : 1. Zdcnek Hak 
(Cehoslovacia) lh 00:25 (3), 2.
Gerhardt Artl (Cehoslovacia) 
lh 03:38 (3), 3. Sorin Popa
(Dinamo Brașov) lh 03:50 (3), 
4. Mihai Rădulescu (A.S.A.* 
Brașov) lh 04—22 (1), 5. Ste- 
lian Țoposu (Dinamo) lh 04:44 
(3), 6. Jaromir Simunek (Ceho
slovacia) lh 0503 (5).

Sîmbătă se dispută proba 
de 10 km. iar duminică cursa 
de ștafetă 4X7.5 km.

mondiali 
său „cu- 
clasat pe 
edițe a 

i sucoesul

ATLETISM • Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Sydney, 
australianca Kerry Saxby a sta
bilit un nou record mondial în 
proba de 3 km marș, cu timpul 
de 12:13,75. Vechiul record îi 
aparținea Cu 12:14,48.

ÎNOT • În concursul de la 
Berlin, suedezul Anders Hol- 
mertz a terminat învingător la 
100 m liber cu timpul de 50,73. 
iar Heike Friedrich (R.D. Ger
mană) a cîștigat proba feminină 
de 200 m liber cu 2:01,36. Alte re
zultate: masculin: 200 m spate;

PE SCURT • PE SCURT

de 
pri

de

Serghei Zabolotnov (U.R.S.S.) 
2:02,84; 400 m liber: Uwe Dassler

Germană) 3:51,28; feminin: 
i mixt: Daniela Hunger 

(R.D. Germană) 1:04,25.
TENIS • Turneul feminin 

la Wellington a programat 
mele partide din optimile 
finală, încheiate cu următoarele 
rezultate: Conchita Martinez
(Spania) — Louise Field (Austra
lia) 6—2, 6—0; Belinda Cordwell

(Noua Zeelandă) — Rachel 
McQuillan (Australia) 6—3, 6—1;
Sandra Wasserman (Belgia) — 
Amanda Grunfeld ; ;
6—1; Anne Fault (Australia) 
Maria Strandlund ;.... " ; " 
6—0. • In primele partide din op
timile de finală ale turneului de 
la Guaruja (Brazilia). contînd 
pentru „Marele premiu", dispu
tate între jucători brazilieni, 
Cassio Motta l-a eliminat cu 6—1, 
6—1 pe Ricardo Camargo, iar 
Danilo Marcelino a dispus cu 
6—4, 7—6 de Alexandre Hocevar.

(SUA) 7—5,

(Suedia) 6—a,

plan 
Bre- 

Florîn

tănoiu și Gheorghe Florin. 
Sînt gimnaștij din rîndul că
rora urmează a fi desemnați 
cei care vor apăra culorile ță
rii la Campionatele Europene 
de la Stockholm și la „mon
dialele" de la Stuttgart. Aces
tora li s-au alăturat acum un 
grup de „mînji" entuziaști și 
harnici, cu frumoase cărți de 
vizită Li activitatea competi- 
țională internă și cu perspec
tive de afirmare și pe 
internațional: Cristian
zeanu, Adrian Ciucă,
Purje, Nicu Stroe, Cătălin Mir
ean, Dorel Vorindan, Carol 
Schupkegel, Gheorghe Mihai.

Am apreciat cu deosebire 
interesul și rîvna cu care se 
antrena cel mai bun gimnast 
al țării în anul trecut, Marius 
Gherman. „Nu-mi pot permi
te nici cel mai mic rabat in 
pregătire — ne mărturisește 
multiplul nostru campion —. 
dacă doresc să ajung cît mai 
sus în vîrful ierarhiei mon
diale a gimnasticii masculine. 
Stă în puterea mea, a colegi
lor de echipă de a ne pregăti 
astfel incit să îmbunătățim 
acel loc 7 pe care ne-am si
tuat atît Ia campionatele mon
diale din 1987, cit Și la Jocu
rile Olimpice din 1988. Dorim 
să facem totul ca să ne atin
gem obiectivele pe care ni 
le-am propus".

De la învățarea și „asambla
rea" noilor exerciții impuse 
pe care s-a pus accentul în 
prima lună a anului, acum s-a 
trecut la executarea dc „inte
grale", atît impuse, cît și liber 
alese, toți componenții lotului 
manifestând o bună dispoziție 
de lucru și o capacitate ridi
cată de adaptare la exigen
țele antrenamentelor din ce în 
ce mal puternice. Antrenorii 
loan Albu, Ștefan Hărgălaș, 
Cristian Balinț, Elena Grecu. 
sub coordonarea lui Dan Gre
cu, sînt mulțumiți de stadiul 
care s-a atins în momentul de 
față și sînt 
cumulările 
titative din 
vor constitui 
lor succese
masculine românești.

încredințați că-, a- 
calitative și can- 
această perioadă 
suportul viitoare- 

aîe gimnasticii

I*
I*
I*
I*
Iw
I*
I*
Iw
Iw
Iw
I
I
I

Tur de orizont în campionatele naționale

CEHOSLOVACIA DUELUL SPARTA BANIK
Au trecut anii, și numele u- 

nor Masopust, Pluskal. Adamec, 
sau mal recent, DobiaȘ, Ondrus, 
Nehoda, Panenka, Masny, ca și 
titlurile de vicecampioană mon
dială, campioană europeană, pre
cum șl cîștigarea Cupei Cupelor 
de către Slovan Bratislava, au 
rămas doar niște vechi și fru
moase amintiri. Ele trezesc, însă, 
in inima iubitorului de fotbal 
cehoslovac o mare durere, ra- 
portîndu-le cu contraperforman- 
țele actuale. Intr-adevăr, există 
o criză a fotbalului din această 
țară, demonstrată de participa
rea aproape sterilă în cupele eu-

ropene (toate echipele partici
pante fiind eliminate prematur), 
ca și de rezultatele 
dente ale

Jozef Chovanec, o floare de 
primăvară a fotbalului ceho

slovac

echipa i.f.k. gOteborg, a- 
flată în turneu în Mexic, a evo
luat la Guadalajara în compania 
formației locale Atlas. Partida 
s-a încheiat la egalitate : 2—2
(1—2). Golurile gazdelor au fost 
înscrise de Chavez (min. 30) și 
Rodrlguez (min. 32), iar cele ale 
oaspeților au fost marcate de 
Andersson (min. 40 și min. 70).

IN CADRUL turneului de la 
Bangkok, reprezentativa Thai-

• O COMPETIȚIE DE AMPLOARE 
a gimnasticii internaționale este „Cupa 
Chunlchi" care, începind din 1970, are loc, 
an de an, în localitatea japoneză Nagoya. 
Din 1984 întrecerea feminină a avut și trei 
cîștigătoare din România : Ecaterina Szabo 
(48,75 p) în 1984, Celestina Popa (38,90 p) 
tn 1985 șl Daniela Sillvaș (39,65 p) în 1988. 
Punctajul înregistrat de Daniela Silivaș 
constituie recordul competiției • IN 1989 
VA FI SĂRBĂTORITĂ aniversarea urmă
toarelor federații internaționale : pelotă 
bască — 60 ani, activități subacvatice și 
netball — 30 ani, surf și trambulină elas
tică — 25 ani, racquetball — 10 ani • 
DE UN MARE SUCCES de librărie s-a 
bucurat o recentă carte a fostului cam
pion american de tenis Arthur Ashe. Lu
crarea memorialistică arată, între altele, 
cit de greu se poate afirma un jucător 
negru In lumea... sportului alb 1 • ȘASE 
TINERI TEMERARI GRECI s-au îmbarcat 
la bordul unei rudimentare ambarcații din 
papirus. Cu ajutorul acesteia, ei au na
vigat timp de opt zile, în Marea Egee, 
cale de peste 150 km, demonstrînd eloc
vent cum se deplasau strămoșii lor de 
la o insulă la alta • TITLUL DE CAM
PION UNIONAL la culturism a fost pier
dut, în 1988, de Valeri Bogdanovici, din 
Minsk, doar pentru ctteva sutimi do punct. 
Șl, totuși, el a făcut o impresie deosebită 
prin robustețea sa si musculatura fără 
cusur. Puțini știtr, insă, că la vlrsta de 14 
ani Bogdanovici a suferit un foarte grav 
accident prin fracturarea coloanei verte
brale. Introdus într-un corset, el efectua

neconclu- 
..națlonalei". Dc aceea 

șl furtunosul început al celei 
mai populare echipe, Sparta (16 
titluri), cu victorii pes e victorii 
în campionat, a fost fără aco
perire în C.C.E., unde campioa
na noastră, Steaua, i-a adminis
trat, ba încă la Praga, un sec 
5—1! Din pleiada de internațio
nali al echipei antrenorului Ja
romir Jarablnsky — Bielik, Gri- 
ga. Hasek, Cabala, Chovanec, 
Bilek și Nemecek — a strălucit 
doar Jozef Chovanec (chiar dacă 
titlul de cel mai bun fot
balist al anului i-a fost atri
buit lui Hasek) dovadă fiind 
faptul că de la 1 Ianuarie 
a.c., el a fost introdus în lotul 
deținătoarei C.C.E., P.S.V. Eind
hoven. Banik Ostrava (3 titluri), 
cu un final bun, a revenit In 
prim-plan șl anunță o luptă în 
doi pentru titlu. Din lotul antre
norului Milan Macala, Interna
ționalii Miklosko, Kula. Danek, 
Hyravy. Revelația turului s-a 
numit Plastika Nitra (antrenor 
Milan Lesicky), echipă mediocră 
pînă acum, cu un lot de jucători 
necunoscuți (doar Moravclk e 
internațional) și cu un palmares 
sărac. Slavia (13 titluri), Vitko- 
vice (1 titlu) și DAC Dunajska 
Streda au avut comportări mul
țumitoare, contînd si ele în dis
puta pentru locurile din Cupa 
U.E.F.A. Dukla Praga (11 titluri), 
altădată un nume, a dezamăgit.

CLASAMENT „LA ZI"
15 13 3 1 44-11 29
15 10 2 3 24-12 22
15 9 1 5 24-17 19
15 9 1 5 31-26 19
15 8 1 6 31-16 17
15 7 2 6 15-10 16
15 5 4 6 21-18 14
15 5 4 6 20-21 14
15 7 0 8 28-36 14
15 5 3 7 22-20 13
15 6 1 8 16-22 13
15 6 1 8 21-33 13
15 5 2 8 218—29 12
15 4 2 9 22-30 12
15 4 2 9 16-31 10
15 3 3 9 14-36 9

1. SPARTA Praga
2. Banik Ostrava
3. Plastika Nitra
4. Slavia Praga
5. TJ Vltkovice
6. Dunajka
7. Sigma Olomouc
8. Slovan Bratis.
9. Banska Bys.

10. Dukla Praga
11. Spartak Tr.
12. Bohemians Pr.
13. Inter Bratis.
14. Skoda Plseîl
15. Rudă Cheb
16. Sp. Krălove

nearmonizind locul modest din 
clasament cu valoarea lotului 
disponibil, printre alții, interna
ționalii Kriz, Kostelnik, Bittene- 
gel ca șl golgeterul „en titre" 
Luhovy, primul și acum în cla
samentul marcatorilor, cu 13 go
luri. Un alt nume sonor, Bohe
mians (1 titlu), de patru ani 
„înoată" în mediocritate. Din 
rîndul celor două promovate, 
Slovan Bratislava (7 titluri) a 
avut o comportare mai bună 
decît colega sa Skoda Risen, fi
ind deocamdată ne un loc ferit 
de emoții. Ruda Hvezda Cheb, ca 
șl Spartak Hradec Kralove (sal
vată in extremis în campionatul 
trecut) se află pe locurile retro- 
gradante, ale unul camnionat 
care e departe de a străluci.

Răzvan TOMA

landei a întrecut cu 2—0 (1—0)
formația R. P. Chineze. In urma 
acestei victorii, fotbaliștii thai- 
landezi s-au calificat pentru 'fi
nala competiției.

ÎN ACEASTA săptămînă 
desfășurat la Roma un 
la care a participat 4 
Iată meciurile : Werder 
men — Sei. U.R.S.S. 5—4 (după 
penaltyuri, după 90 de minute 
scorul a fost 1—1) ; Roma —

mișcări puține șl doar de mică ampli
tudine. Exercițiile fizice practicate zilnic, 
progresiv, au făcut din Valeri un auten
tic performer. Locul doi în campionat n-a 
fost pentru el o înfrîngere, ei dimpotrivă, 
un mare succes! • INGINERUL ENGLEZ 
Harry Montag a inventat o bicicletă care, '

demontată, poate încăpea în sertarul u- 
nui birou. Vehicolul are 18 viteze șl pen
tru a putea fi asamblat nu este nevoie de
cît de 10 secunde. • PENTRU FINALA 
categoriei ușoare din cadrul turneului o- 
limpic de box de la Seul s-au calificat 
sovieticul Viaceslav Ianovski și australia
nul Graham Cheney. Victoria a revenit la 
puncte (5—0) boxerului sovietic, dar bucu
ria lui Cheney a fost foarte mare, el fiind 
primul pugilist australian din istorie care 
a accedat Intr-o finală olimpică de box • 
ARUNCAREA GREUTĂȚII în sală are, de 
la 20 ianuarie crt, un nou recordman al 
lumii în persoana atletului american Ran
dy Barnes care, la Los Angeles, cu 22,26 
m a întrecut cu 40 cm recordul deținut pînă 
atunci, din 1987, de elvețianul Werner 
GUnthflr Barnes are 22 ani, 195 cm șl 121

s-a 
turneu 
echipe.

Bre-

Palermo 2—0. In finală : Roma— 
Werder Bremen 5—2 (pentru în
vingători au marcat Renato, V8- 
Uer, Rizzitelli și Massaro 2), Pen

tru locul 3 : U.R.S.S. — Paler
mo 3—0 (Protasov 2, Borodiuk).

ECHIPA cehoslovacă Sigma 
Olomouc, aflată în turneu
Polonia, a jucat la Bytom 
formația locală Szombierkl, 
fața căreia a cîștigat cu 2—1 (1—0)

în 
cu 
în

kg, este student al Universității Texas. 
Cu 22,39 m el a obținut medalia de argint 
la J.O. din 1988. Acum este principalul fa
vorit pentru titlul de campion mondial in 
sală, la Budapesta • UNUL dintre cei 
mai de seamă schiori fondlști din ultimii 
ani este, fără îndoială suedezul Gunde 
Svan (n. 12 ianuarie 1962 ; 188 cm și 80 
kg), în palmaresul său figurează : J.O. 
1984 : 1 la 15 km șl ștafeta 4x10 km, 2 la 
50 km și 3 la 30 km, J.O. 1988 : 1 la 50 km 
și ștafeta 4x10 km, 10 la 30 km șl 13 la 15 
km. La C.M. din 1985 a fost campion la 
30 km și 50 km, pe locul 3 la ștafetă și 
pe 5 la 15 km, iar în 1987 a fost campion 
mondial la ștafetă. Ce va face Svan la 
„mondialele" din acest an, de la Lahti 1 
• FORUL DE SPECIALITATE din Bahrein 
a decis ca reprezentativa țării să nu par
ticipe Ia preliminariile C.M. de fotbal din 
1990. Motivul : nu a fost găsit un antrenor 
corespunzător care să-l pregătească pe 
fotbaliștii echipe! naționale 1 • CA PRE
ȘEDINTE ai Federației Italiene de scrimă 
a fost ales Renzo Nostini, In vîrstă de
și ani ! • FOTBALISTUL Hernani, de la 
Benfica Lisabona, a fost găsit pozitiv la 
un control antidoping (urme de cocaină) 
și, probabil, va fl suspendat pe o perioa
dă de 6 luni • APROPO de DOPAJ : 
Fundația Internațională de Atletism orga
nizează la Monte Carlo (5—7 iunie) al doi
lea colocviu asupra dopajului în sport. 
Au fost invitat! să participe specialiști 
din diferite ramuri sportive.

Romeo VILAR*
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