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Tir cu arme cu aer comprimat: VICTORII CLARE
ÎN TOATE PROBELE DE PISTOL
Ultimele întreceri din cadrul 

finalelor „Dacladei" la tir pen
tru arme cu aer comprimat, 
găzduite în sala Dinamo din 
Capitală, au fost cele de pis
tol, pentru toate categoriile de 
trăgători. Acum, la sfîrșitul 
competiției, trebuie să subli
niem aportul gazdelor la buna 
desfășurare a tuturor probelor, 
secția șl conducerea clubului 
din Șos. Ștefan cel Mare con
tribuind șl pe acest plan la 
dezvoltarea tirului nostru. In 
plus, nivelul competiției a

Tir eu arcul (indoor) ÎNTRECERI
SPECTACULOASE, REZULTATE REMARCABILE

După două zile de întreceri 
deosebit de spectaculoase, 
finalele Daciadei la tir cu ar
cul (indoor), pentru seniori șl 
senioare, desfășurate în sala 
de sport a I.M.F. din Tg. Mu
reș, s-au încheiat cu rezultate 
remarcabile, competitive. Este 
o apreciere unanimă, sublinia
tă, de altfel, și de secretarul 
F.R. Tir, Vasile Vintilă, la 
festivitatea de premiere, apre
ciere care are la bază mai a- 
les performanțele în creștere 
înregistrate de arcașe, dar și 
pe acelea ale cîtorva tineri, 
intrați abia în acest an în ca
tegoria seniorilor. La feminin, 
după dispute pasionante, la 
ultimul fluier al arbitrului 
două concurente s-au aflat la 
egalitate — Diana Nicolaescu 
(Olimpia) și Marina Prelipcea- 
nu-MoIoce (Carpați Gălănești),

G. Enescu (Calculatorul) țintind breșa din blocajul băcăuanilor 
prin atac pe diagonală... Foto: Eduard ENEA

In primul eșalon la volei

UNIV. C.F.R. CRAIOVA (f) Șl DINAMO (m) 
CÎȘTIGĂ NET ÎN DEPLASARE...

Campionatele Diviziei A de vo
lei au programat ieri meciurile 
etapei a 17-a. Partida dintre echi
pele masculine Steaua București 
și I.A.T.S.A. Dacia Pitești se joacă 
astăzi (sala Agronomia, ora 17), 
iar aceea — veritabil derby — 
dintre formațiile feminine Dina
mo București și Chimia Rm. 
Vîlcea este amînată pentru 22 
februarie (bucureștencele se a- 
flă în turneu in R.D. Germană). 
Rezultatele înregistrate sînt în 
general normale, de semnalat fi
ind doar scorul net cu care Fla
căra Roșie București s-a lmnus 
în fața revelației returului, Pe
nicilina Iași,
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FINALE ALE MARII COMPETIȚII NAȚIONALE

crescut și grație microstației 
de calcui a GCEFS, care a a- 
sigurat operativ rezultatele și 
a creat un cadru optim, sti
mulativ desfășurării finalelor, 
prin afișarea tuturor situațiilor 
intermediare. O dată în plus, 
finalele de 
comprimat, 
bucurat de 
trecere cu 
finit, chiar 
desfășurare 
nuită.
. Să începem cronica propriu- 

tir cu arme cu aer 
ediția 1989, s-au 

succes, fiind o în- 
un statut bine de- 

dacă formula de 
a fost una neobiș-

care realizaseră cîte 1110 p. 
S-a apelat atunci la „litera" 
regulamentului, astfel că, după 
numărătoarea „decarilor", Ni
colaescu și-a mal adăugat la 
cele două titluri naționale ob
ținute anul trecut (sală și aer 
liber) încă unul, ea acumulînd 
70 de „10", față de numai 57 
ai adversarei. La masculin, 
multiplul nostru campion și 
recordman, Victor Stănescu 
(Metalul Plopeni), care a fost 
în fruntea clasamentului de la 
începutul întrecerii, a eîștigat 
lejer, completîndu-și palmare
sul (4 titluri în aer liber și 
nenumărate recorduri naționa
le), cu prima sa distincție ob
ținută în sală șl cu un nou re
cord național la 2X25 m : 577 p 
(v.r., 574 p, îi aparținea din 
1988).

Vineri, după tragerile de la

FEMININ
FLACARA ROȘIE BUCUREST’ 

— PENICILINA IAȘI 3—0 (ÎS, 
S, 11). După un meci antre
nant, cu numeroase faze bine lu
crate de ambele părți ale flleu- 
lul, cu multe schimbări de servi
cii, echipa-gazdă și-a satisfăcut 
cele clteva sute de suporteri pre- 
zenți In sala Liceului M.I.U., 
ciștlgînd și încă la o diferență 
la seturi pe care, poate, n-o 
anticipau (dacă, firește, se gîn- 
deau la clipele grele făcute de

(Continuare In pag. a 1-a)

Luni 13 februarie 1989

zisă a acestor interesante fi
nale cu descrierea celei de la 
pistol senioare. Pentru că în 
ultimul act al competiției 
două trăgătoare, Anișoara Ma
tei și Ana Buțu, au intrat cu 
un punctaj egal (1138 p) — 
deci șanse egale la victorie. 
Chiar de la primul foc, Buțu 
s-a instalat în frunte, condu- 
cînd plutonul celor 8 finaliste 
timp de două execuții. Apoi 
însă. Matei a revenit și a luat 
avans, la focul 3, atunci cînd ' 
a reușit un 10,5 față de un 7 
„aruncat" de dinamoviștă. Ur
mătoarele 3 focuri au decurs

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2-3)

25 m, dintre cele 37 de arcașe 
aflate în concurs, șase se a- 
flau în lupta pentru titlu, în
tre prima și ultima existînd o 
diferență de numai 9 p : Ma
rina Moloce 555 p, Gabriela 
Cosovan (Voința Rădăuți) 553 
p, Diana Nicolaescu 552 p, Au
rora Matei (Steaua) 551 p, Da-

loan NOVAC

(Continuare in pag 2-3)

A început returul Diviziei feminine A de handbal

HIDROTEHNICA — ÎNVINGĂTOARE
Ieri a început returul Campio

natului Diviziei feminine A de 
handbal. Iată relatări de la cele 
șase partide.

RAPID BUCUREȘTI — HIDRO
TEHNICA CONSTANȚA 16—17 
(10—3). Nu încape nici o îndoia
lă că suporterii „îndrăgitei* echi
pe Rapid (am pus între ghili
mele cuvîntul îndrăgit, întrucît, 
de astă dată, pe parcursul par
tidei, în loc să le încurajeze toc
mai cînd aveau mal multă ne
voie, el. suporterii, le admones
tau prin cuvinte mal greu su
portabile de hîrtie !) au așteptat 
cu sufletul la gură acest meci. 
Dar bucureștencele au evoluat 
șters, fără să se vadă măcar o 
clipă că doresc victoria, debutul 
lor în returul campionatului pu- 
nind sub semnul întrebării modul 
cum a fost folosită pauza atît de 
mare (nolembrle-februarie) din
tre tur și retur : ratările s-au 
ținut lanț, nu s-a văzut nici o 
orientare tactică cit de cît efica
ce, de aici rezultînd șl raportul 
de eficacitate. în timp ce Rapid 
a condus doar de trei ori. Hi

Campionatele Naționale de baschet

VOINȚA DUCIIREȘTI LIMITA IN ȘUI
DL CONPRIF CONSTANTA

Rezultate șl amănunte de la me
ciurile disputate sîmbătă șl du
minică în cadrul Campionatelor 
Naționale de baschet :

FEMININ

VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 
— CONPREF C.S.Ș. 1 CONSTAN
ȚA 63—61 (26—27, 51—51). Echipa 
constănțeană (debutantă în Di
vizia A în toamna anului trecut) 
a constituit o surpriză plăcută 
prin combativitatea tuturor ju
cătoarelor, prin tenacitatea cu 
care s-a apărat șl prin curajul 
cu care a acționat deseori în 
atac. Drept urmare (dar șl pen
tru că a lntîmplnat o ripostă 
neașteptat de slabă), formația 
antrenată de A. Ioan a condus 
majoritatea timpului (21—17 min. 
14, 33—30 min. 28, 49—43 min. 39) 
șl doar unele greșeli de tehnică 
și ratări (chiar șl de sub coș !) 
au împledicat-o să obțină o vlc-

Intre mai vechile orașe ale 
țării — ne referim la cele ce 
poartă cu distincție pecetea 
burgurilor medievale — Sighi
șoara are un farmec aparte. Un 
farmec sporit de dialogul din
tre zidurile patinate de scur
gerea vremii cu silueta sveltă 
a noilor cartiere ce s-au ridi
cat la poalele bătrînei cetăți.

Numai că nu despre înfăți
șarea și frumusețea acestui 
romantic oraș vom relata în 
rîndurile care urmează, ci 
despre viața sportivă a unei 
așezări în care sportul a făcut 
dintotdeauna casă bună cu 
felul de a fi al oamenilor, oa
meni harnici, deschiși, primi
tori, îndrăgostiți de viață, de 
bucuriile ei.

Sportul numărul 1 practicat 
în acest oraș a fost handbalul 
și nu întîmplător de aici s-au 
ridicat Bogolea și Bulgaru, 
componenți ai echipei care 
avea să aducă în țara noastră 
primul titlu mondial, cel cu
cerit la Dortmund. Alți hand- 
baliști le-au călcat pe urme, 
afirmîndu-se cu strălucire în 
elita handbalului românesc : 
Radu Voina, Mircea Grabovschi, 
Roland Gunesch, Constantin

Blocajul handbalistelor de la Hidrotehnica a funcționat bine și 
in această fază Foto: Eduard . ENEA

drotehnica a avut inițiativa de 
14 ori.

Constănțencele au avut o evo
luție remarcabilă (diferența de 
numai un gol reflectă prea pu
țin superioritatea lor), întreaga 
formație demonstrînd că este bine 
instruită (antrenor Lucian Riș- 
niță), că are puse la punct cî- 
teva scheme tactice, folosite în 
funcție de evoluția adversarelor. 
Trebuie remarcată prestația în
tregii echipe (în pofida faptului 
că din min. 26 a jucat fără o 
extremă de valoare, Irlna Cămul, 
descalificată), detașîndu-se însă 
Gabriela Raita (prin eficacitate). 
dar mai ales Simona Iovănescu 
care, pe postul de pivot, a avut 
infiltrări remarcabile șl... înșelă
toare, dovedind inteligență și o 
bună tehnică. Au înscris : Grl- 
gore 5, Stanciu 3, Ivan 3, Oprea 2, 
Doiciu 2, Oanea 1 — pentru Ra
pid ; Raita 7, Iovănescu 4, E. Ca- 
rapetru 2, Haidău 2, Roșea 2. Au 
arbitrat ploleștenll A. Simion șl 
V. Ivanciu.

Ion GAVRILESCU

Magdalena Jerebie 
(Voinfa Brașov) 
încearcă sd treacă 
de Carmen Moldo- 
veanu (Politehnica)

Foto : 
E. ENEA

\\\\\\\\\\\^^^
torie, pe care ar fi
Se poate spune, mal degrabă, că 
meciul a fost pierdut de Con- 
pref și nu eîștigat de Voința, a- 
ceasta din urmă avînd o presta
ție lamentabilă, chiar țlnînd 
seama că nu le-a putut folosi 
pe ștefania Borș (suspendată) șl 
Roxana Ștefan .................... ..
Scorul favorabil

chlar
putut folosi

(accidentată), 
baschetballste-

BIIIIW

Panțîru... Nici fetele nu s-au 
lăsat mai prejos, Elena Onofrei, 
Georgeta Bădescu, Gabriela 
Pupăză, Adriana Bărbat și A- 
driana Voicu fiind nume bine
cunoscute în handbalul feminin. 
Am făcut această introducere 
pentru a sublinia amărăciunea 
cu care sighișorenii au trăit 
retrogradarea din Divizia B a 
echipei lor feminine, Voința, 
amărăciune dublată și de re
trogradarea echipelor de bă
ieți și fete ale C.S.Ș. Dar, 
cum din orice eșec, vorbă veche, 
nu-i așa, se pot trage și în
vățături, antrenorii celor trei 
echipe, Ferencz Fazaka (Voin
ța), Maria Tomuleț și loan 
Bucur (C.S.Ș. — director loan 
Cîrlig, și el antrenor de hand-

Victor NITA
(Continuare in pag. 2-3)

IN CIULEȘTI!
CONFECȚIA BUCUREȘTI - 

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
17—19 (U—13). învingătoare în ul
tima etapă a turului campiona
tului (25—20) în compania acelo
rași partenere, handbalistele de 
la Confecția au fost învinse ieri. 
Partida din Sala Floreasca ne-a 
prezentat două formații cu o 
bună pregătire fizică, exprimată 
în ritmul rapid de joc pînă în 
ultima secundă a meciului. Nu
meroșii suporteri ai celor două 
combatante au avut satisfacția 
de a vedea goluri spectaculoase, 
acțiuni subtile, încheiate cu a- 
runcărl la poartă din poziții di
ficile (unele transformate In 
puncte) și au trăit pe rînd cli
pe de satisfacție (sau de îngri
jorare) cînd scorul a fost strîns, 
egalitățile creînd momente de 
suspans între minutele 9 (3—3). 
șl 46 (16—16). A condus Meca-

Mircea COSTEA

(Continuare In pag. 2-3)

meritat-o. lor de la Voința s-a datorat pre
singului aplicat de acestea în 
ultimele minute șl în prelungiri, 
adversarele (evident cu mai mică 
experiență competlțlonală) nefă-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in 8-3)



„Cupa Dinamo" la biaflon „Cupa 16 Februarie" la box

REZULTATE CARE AR ONORA ORICE COMPETIȚIE
Printr-o coincidență, exact 

In aceste zale, la Feistritz 
(Austria) se desfășoară Cam
pionatele Mondiale la bia- 
tlon ; este de la sine Înțeles 
că participanții la „Cupa 
Dinamo", rezervată aoeleiași 
discipline s-au interesat în 
permanență de rezultatele 
„mondialelor", pe care apoi 
le-au comentat în fel Și chip. 
Bineînțeles, remarca făcută 
la unison a fost aceea că 
timpul înregistrat în prima 
zi a „Cupei Dinamo" de către 
cîștigătorul probei de 20 km 
ar fi permis obținerea unei 
medalii de bronz la... cam
pionatele lumii. Desigur, e- 
xistă o oarecare doză de rela
tivitate în această estimare, 
traseele fiind diferite, vremea 
de asemenea, dar oricum tre
buie reținută valoarea deo
sebită a participanților, con
secutiv și cea a competiției 
disputate în aceste zile pe Va
lea Rîșnoavei.

Proba de 10 kilometri, des
fășurată în cea de-a doua zi, 
nu a făcut nici ea notă discor
dantă, întrecerile situîndu-se 
la același ridicat nivel. în
vingătorul din prima zi, ceho
slovacul Zdenek Hak, a avut 
din nou cel mai bun timp „pe 
schiuri", numai că cele trei 
focuri ratate l-au costat tot a- 
tîtea tururi suplimentare 
penalizare, determinînd 
cele din urmă, clasarea 
doar pe poziția secundă, 
altfel, trebuie spus că

mai mulți dintre concurenți au 
fost incomodați de diferen
ța de vizibilitate dintre umbra 
primelor ore ale dimineții 
(cînd s-a făcut reglajul arme
lor) și soarele strălucitor din 
timpul concursului ț astfel 
că, in final, decisive aveau să 
devină tragerile în poligon... 
Iar încă o confirmare ne-o 
oferă ocupantul locului 3, 
tînărul Ingo Endter (R. D. 
Germană) care a izbutit și el 
două .trageri excelente, fiind 
propulsat în consecință în cla
sament. Dintre reprezentan
ții noștri în concursul senio
rilor, cel mai bine s-a compor
tat Iancu Diaconescu (Dinamo 

care ni se pare 
progres in 

secundat

Brașov), 
sensibil 
zon. L-au ___
Imre Lestyen (A.S.A.) șl Sorin 
Popa (Dinamo 
că avem de

in 
acest se- 

bi.ne

DIN NOU TRIBUNE PLINE ÎN SA1

de 
in 
sa 
De 
cei

Bv.), dovedind 
acum o gar

nitură de tineri ce pot Începe 
din nou ță spere (noi pe lin
gă ei...) la revenirea aces-tei 
discipline In plutonul din 
frunte al ierarhiei. Cu o con
diție știută — contactul cît mai 
frecvent eu blationiștl de 
frunte ; cum este, de pildă, și 
acest Jaromir Simunek (Ceho
slovacia), care a învins în pro
ba de 10 km mulțumită unui 
stil economic de „alergare" 
pe schiuri, dar îndeosebi, «pu
neam, celor două uerii de 
focuri fără greș.

Ilak 28:32,7, 3. Xngo Endler
28:45,7, 4. Gerhardt ArtI (R.D. 
Germană) 28:51,8, 5. Iancu
Diaconescu 29:03,1, 6. Imre
Lestyen 29:18,01. în aceeași 
probă rezervată juniorilor: 
1. Ingo Endler, 2. Paul Verman 
(Dinamo ~ 
Stelian 
30:26,3.

Ultima __ _ „
a programat ștafeta de 4 X 7,5 
km. O dispută frumoasă, ce a 
încheiat competiția in 6‘ 
ceeași notă de ridicată specta
culozitate și tehnicitate. Și 
aici cei prezenți au asistat la 
o dispută acerbă, In care tot 
precizia tragerilor s-a dove
dit decisivă. Au învins e- 
chipierii B. D. Germane (Ingo 
Endler, Thomas Pawlicek, Jens 
Steningen, Falk Schmidt), cu 
un serial de trageri „imacu
late", în timp ce formația 
cehoslovacă (Simunek, 
Plestil, Levy) ,a acuzat 
ratat, care a trimis-o pe locul 
secund. ~ 
s-a decis 
Brașov 
Mazilu,
de puțin pe Dinamo Brașov 
(Popa, Șenchea, Țeposu, Dia- 

în orice caz, dis- 
pentru
care

Brașov) 29:55,8, 3.
Dia (A.S.A. Brașov)

zi a „Cupei Dinamo"

Tot la mare 
și locul 3, 

(R3dulescu, 
Șerban)

Clasament : 1. JAROMIR
SIMUNEK 28:27,9, 2. Zdenek

DIVIZIA FEMININĂ A DE
(Urmare din pag. 1)

nică Fină de cele mal multe ori, 
iar Confecția doar în două situa
ții : 7—6 în min. 13 șl 16—15 in 
min. 40.

Pe ansamblu, cum arată șl re
zultatul final, au fost ceva mai 
bune jucătoarele de la Mecanică 
Fină. Punctul lor forte a fost 
apărarea — mobilă, agresivă, cu 
Giura în fața fiecăreia 
atacantele cu mingea.
i

La obstacolele acestei 
«-a adăugat jocul confuz

Confecția, 
Fînaru 5, 

Marin 4. Giura 1, Cipăian 1. Au 
arbitrat Tr. Popescu și A. Du
mitrescu (București).

Preoțescu 2 pentru 
respectiv Lefter * (6),

dintre

apărărl 
_______ _____ al ata

cului Confecției, eu multe pase 
rătăcite, cu aruncări departe de 
spațiul de... gol și replieri lente. 
Multe asemenea greșeli au comis 
șl cele de la Mecanică Fină, da
torită pripelii îndeosebi. Au fost 
Irosite cite 3 aruncări de la 
7 m- (mult prea multe !). Mar
catoare : Berbece 7 (4 din 7 m), 
Ttncu 3 (1), Nuțu 3, Grigoraș 2,

ȘTIIN'ȚA BACAU — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 32— 
27 (17—13). Echilibrul s-a menți
nut doar pină In min. 5 (2—2), 
după care studentele au preluat 
inițiativa. Trebuie Insă spus că 
învingătoarele au comis, mai ales 
în repriza secundă, greșeli atît 
în atac, cît și în apărare șl, din 
acest motiv, ele și-au dezamăgit 
suporterii. Au înscris : Luca 10 
(3 din aruncări de la 7 m), But- 
nârașu 7, Danilo! S, Antoneanu 3, 
Cervenciuc 3, Popa 2, Lunca 1, 
respectiv Pălicl 9 (3), Tor joc 6, 
Stancov 4, Tomuleac 3, Ignea 2, 
Cojocărița 2, Boici 1. Au arbi
trat R. Mahler șl Gr. BOlocan 
(Brașov). (FL FILIOREANU — 
coresp.)

DE LA F. R. RUGBY
Consfătuirea anuală cu ar

bitrii a fost reprogramată pen
tru perioada 20—24 februarie. 
Ea va avea loc, așa cum se 
stabilise inițial, la Predeal.

RULMENTUL BRAȘOV — MU
REȘUL TG. MUREȘ 16—21 (9—11). 
Un joc fără valențe tehnice deo
sebite. A eîștigat Mureșul, care 
s-a desprins în repriza secundă, 
conducted permanent. O notă 
bună pentru portarul învingătoa
relor, Angela Bloj, care a avut 
o evoluție foarte bună. Au în
scris : Partin 4, Demeter 3 (2), 
Ilie 3, Boriceanu 2, Marian 2, 
Mureșan 1, Biolan 1, respectiv

Hak, 
focul

luptă 
A.S.A. 

Lestyen, 
devansînd

conescu).
putele :
ționale,
rînd, se anunță de mare lnte- 

Le așteptăm ca atare...

titlurile na- 
unmează in cu-

ras.

Sorin SATMARI

HANDBAL
Matefi 10 (3), Mozsi 5, Stroia 3, 
Avram 2, Bărbat L Au arbitrat 
H. Marzavan (București) și M. 
Tănăsescu (Pitești). (Carol GRU
IA — coresp.).

CHIMISTUL RM. VILCEA — 
DOROBANȚUL PLOIEȘTI 31—16 
(15—5). vllcencele au obținut o 
victorie ușoară, fără a forța, 
chiar... menajîndu-se pe alocuri. 
Au înscris : Tircă 12, Matei 5,
Nan 4, Verigeanu 3, Lazăr 3, To
pea 3, Petruș 1, respectiv Lupu 6, 
Smarandache 5, Scărlătescu 3, 
Tabără 2. Au arbitrat : I. Mano- 
liu și C. Varga (Sibiu). (Pavel 
GEORNOIU — coresp.).

TEROM IAȘI — TEXTILA ZA- 
LĂU 27—26 (12—14). Gazdele au 
Început jocul slab, fiind chiar 
conduse pînă în min. 15, cînd 

s-a produs egalarea : 7—7, pen
tru ca handbalistele de la Texti
la să preia din nou inițiativa, 
conducted cu 8—7 in min, 18. In 
min. 53 scorul era iarăși egal, 
25—25, victoria ieșencelor produ- 
cîndu-se... tîrziu, în ultimele trei 
secunde înainte de final, care a 
fost dramatic, Bălănean (Texti
la) ratted o aruncare de la 7 m. 
Au înscris : Duca 9, Cozma 6, 
Anton 4, Nislpeanu 4, Alexescu 2, 
Chclaru 2, respectiv Bălănean 1», 

Bartăș 9, Antal 3; Fiastru 2, Goarnă 
2. Au arbitrat Gh. Șandor (Oradea) 
și N. Iancu (Buzău). (Al. NOUR 
— coresp.).

TIR CU ARME CU AER COMPRIMAT
(Urmare din pag. 1}

tot fai favoarea sportivei de 
la Olimpia, dar în ultimele 
execuții am consemnat o pu
ternică revenire a Anei Buțu, 
Insuficientă însă pentru a-i a- 
duce șl victoria finală, pe care 
Anișoara Matei ■ cucerit-o 

clasat 
vineri, s-a

Anișoara 
clar. Pe locul 3 ș-a 
Elena Ene care, C___ _ _ _
calificat pentru prima manșă 
cam „norocos", In detrimentul 
surorii sale, Maria Macovei, 
care s-a îmbolnăvit (federația 
trebuie să reglementeze rezol
varea unor astfel de situații 
pentru a se evita pe viitor 
diverse „interpretări"...). Plă-

cută și prezența Măriei Haba 
în finală, competitoare și an
trenoare în același timp, cu 
reușite În ambele posturi.

Finala și întregul concurs al 
seniorilor l-au avut în centru 
pe Sorin Babii. Campionul 
nostru olimpic din proba de 
pistol liber a eîștigat titlul 
„Daciadei" cu mult înainte de 
desfășurarea... finalei, punînd 
între el și urmăritorii săi prea 
multe puncte pentru ca cineva 
să mai emită pretenții la pri
ma treaptă a podiumului (si
tuația la intrarea în finală : 
1. Babii 1747 p ; 2. Ilie 1732 p; 
3. Stan 1728 p). Situația a ră
mas, de altfel, neschimbată,

pînă în final, ordinea expusă 
deja fiind și cea a podiu
mului... Unica inversare de 
locuri în finală a fost provo
cată de Gabriel Cristache, ca
re a urcat de pe 5 pe 4.

In întrecerile juniorilor, fa- 
voriții s-au impus și sînt de 
menționat contribuțiile masi
ve pe care secțiile de la Stea
ua (antrenor: Marin 
U.T. Arad (antrenor : 
ghe Csik) și C.S.U. 
(antrenoare : Maria
le-au avut la componența fi
nalelor, atît la junioare, cît și 
la juniori.

Stan), 
Gheor- 
Brașov
Haba)

REZULTATE TEHNICE, pistol 
10 metri, senioare : 1. ANISOA- 
RA MATEI (Olimpia) 1233,7 p ;

TIR CU ARCUL (indoor)
(Urmare din pag. 1)

niela Robu (Olimpia) 549 p, 
Magda Moroșan (C.S.Ș. Rădă
uți) 546 p. A doua zi, pe dis
tanța de 18 m, Moloce s-a 
menținut te frunte pînă la ul
tima serie de trageri, avînd 
1055 p ; ea a fost „talonată" 
de Nicolaescu la numai un 
punct: 1054. Cu o serie de 56 
p, aceasta din 
lat adversara 
asistenței, a 
cum aminteam 
mărului mai 
cari".

urmă și-a ega- 
și, in aplauzele 
eîștigat — așa 
— datorită nu- 
aoare da „de-

La seniori, tot vineri, după 
tragerile de la 25 m, proble
ma învingătorului era aproape 
rezolvată, Victor Stănescu a- 
vînd un avans de 16 p față de 
al doilea clasat, Dumitru Jega 
(Minerul Aninoasa). Așa a și 
fost, tragerile de la 18 m con- 
semnînd, pe de o parte, victo
ria lui Stănescu, iar pe de 
alta, și interesantul duel pen
tru un loc pe podiumul de 
premiere intre Adrian Călin 
(Voința Satu Mare), Dumitru 
Jega, Iosif Szatmari (Sănăta
tea Tg. Mureș) șl Laszlo San-

dor (Voința 
la urmă, pe 
urcat Călin, 
treia; tînărul 
sa competiție ca senior.

In concursul pe echipe, de 
remarcat, la feminin, adjude
carea locului întîi de către 
Olimpia, în dauna Voinței Ră
dăuți, iar la masculin, succe
sul formației C.S.M. Iași.

Tg. Mureș). Pînă 
treapta a doua a 
iar pe cea de a

Jega, la prima

CLASAMENT, feminin. Indivi
dual : 1. DIANA NICOLAESCU
1110 p (552 + 558), 2. Marina Pre- 
lipceanu-Moloce 1110 p (555 I 555), 
3. Gabriela Cosovan 1102 p (553 + 
549), 4. Daniela Robu 1090 p, 5.

Din no-u tribune pline și în 
reuniunea finală a „Cupei 16 
Februarie" la box, desfășurată 
în sala Rapid din Capitală. 
Ultimele meciuri ale junio
rilor s-au consumat sîmbătă 
dimineața, iar reuniunea fi
nală a seniorilor, în care au 
avut loc și cite două partide 
la aceeași categorie (datorită 
numărului mare de pârtiei - 
panți), a fost programată sîm
bătă seara.

în gala finală au fost plani
ficate 16 meciuri, multe din
tre ele ridieîndu-se la un ni
vel spectacular corespunză
tor unei competiții în care au 
luat startul mai mulți foști 
și actuali campioni ai țării.

După ce, la „semimuscă", 
M. Ciocioi (Rapid) s-a dove
dit mai tehnic decît M. Vrîn- 
ccanu (Metalul Buc.), învin- 
gîndu-1, Ja puncte, a urmat o 
partidă dinamică, fiind vor
ba despre o mai veche riva
litate sportivă, între Marian 
Popa (Steaua) și Florin Ma
nea (Autobuzul), cadrul
categoriei muscă. înce
put, Manea și-a valorificat a- 
vantajul alonjei, acumulînd 
puncte cu directe și croșee de 
dreapta, în lupta de la distan
ță. Mai apoi, odată cu trece
rea timpului, Popa s-a a- 
propiat tot mai des de adver
sar, și-a folosit viteza de exe
cuție superioară și a punc
tat cu serii rapide, obținînd 
victoria. La categoria cocoș’ 
s-au disputat două întîlniri : 
A. Fieraru (Steaua), mai rapid 
și mai insistent, b.p. V. Du
mitru (Mecanică Fină) și N.

l

Dinamovistul Constantin Dumitrescu (drea 
in partida cu Cornel Crăciun (Timpuri f 

victoria la puncte

D. Man-

s-au în- 
I. Guz-

Iancu (Dinamo) bjp. 
dache (Metalul).

în finala „penelor" 
tîlnit doi.......cocoși" :
ganu (campionul en titre — 
Steaua) și o mai veche spe
ranță a boxului buzoian, ~ 
Mindruță. Meciul a fost 
mos, cu execuții tehnice reu
șite, dar superioritatea bucu- 
reșteanului a fost netă, acesta 
ciștigînd 
ultimele 
Rotaru 
care îl 
vistul 
lizat o :

REPORTAJUL NOSTRU
(Urmare din vag. I)

bal) sînt ferm hotăriți să revi
nă în diviziile din care au re
trogradat. O altă echipă, Fla
mura Roșie (antrenor Vasile 
Spătaru) a eîștigat recent cam
pionatul județean și se va pre
zenta la barajul pentru Di
vizia B — masculin, programat 
în perioada aprilie — mai. 
„In ceea ce privește handbalul, 
avea să declare Doina Avram, 
secretar al C.M.E.F.S., am fost 
nevoiți să o luăm cam de la 
zero, mulfi dintre membrii e- 
chipelor părăsind activitatea 
competițională imediat după 
retrogradare. Avem insă multă 
încredere in noii antrenori, in 
elevii și elevele lor. Intr-un 
timp relativ scurt, din echipa 
fetelor de la C.S.S. s-au ridi
cat, iată, de exemplu, trei 
sportive care au atras atenția 
selecționerilor: Elisabeta Zelch, 
Daniela Maior și Beatrice Weg
ner, ele fiind chemate la lotul 
național de junioare. Este rin- 
dul băieților acum ...... ... 
prim-plan. Ceea ce insă ne su-

2. Ana Buțu (Dinamo) 1231,2 p ;
3. Elena Ene (Dinamo) 1221,4 p ;
4. Marla Ciobanu (CSU Brașov)
1219,9 p ; 5. Marla Haba (Brașov) 
1206,2 p ; 6. Silvia Kaposztay
(Steaua) 1199,5 p ; seniori : 1.
SORIN BABII (Steaua) 1843,8 p j

I. Petru (Olimpia) 1833,6 p ; 
L. Stan (Steaua) 1824,9 p ; 
G. Cristache (Dinamo) 1800,5 p; 
C. Juncu (Letea Bacău) 1799.4 

; 6. V. Nistor (UT Arad) 1795,7 
; juniori : 1. 1. RAICEA (Stea- 

-----  2. S. r- - 
; 3. T.

2.
3.
4.
5.
P 
P
ua) 1683 p ; 2. S. Vasiliu (UT 
Arad) 1675 p ; 3. T. Constanti- 
nescu (Steaua) 1673 p ; 4. A. Tă- 
băcariu (Steaua) 1667 p ; 5. M. 
Balaban (CSS 1 Buc.) 1663 p ;
6. E. Chilom (Dinamo) 1857 p :
junioare : 1. ILEANA MUREȘAN 
(UT Arad) 1106 p ; 2. Carmen 
Hanu (CSU Brașov) 1102 p ; 3. 
Cristina Aldea f------ “
1093 p ; 4. Daniela 
(Olimpia) 1090 
rea (binamo)
Mitrescu (UT

R. 
fru-

I prin abandon în 
secunde. Marian 

(Semănătoarea), cel 
eliminase pe dinamo- 
I. Dudău, a mai rea- 
surprlză, învlngîndu-1

SIGHIȘOARA»

prin k.c 
Petre ( 
două p- 
ușoară ț 
ții Mari 
mitrescu 
mo), î 
tele cu 
și, re 
(Timpur 
ciul" 
Noi) a 
da cu 
strucția) 
fost ac 
cu (!?) ;
R. Obrt 

tat, pierd
Micii 
A’- ' 
■■•(
Dl..îl 

„mijloci' 
G. Barl 
Soare < 
(I.M.G.E 
(U.R.B.I 
Buc.), c 
ta, P ; 
ultima 
(Rapid), 
mul loc 
V. Dam 
gat des 
disputa 
(I.M.G.B 
loc la 
tegorie, 
nică Fir 
(Met. B

A. 
S.
cu 
A.

pără enorm este lipsa unei 
săli de sport, actuala sală, 
„Nicovala", fiind nu numai ve
che, dar și inadecvată, în fond 
o fostă hală de atelier, mult 
sub dimensiunile regulamentare. 
In orice caz, sperăm că vom 
avea și noi o sală, vrem să 
repromovăm in acest an cu e- 
chipele școlare, iar in 1990 și 
cu echipa fetelor de la Voința". 

Aceasta ar fl, în mare, si
tuația la zi a handbalului si- 
ghișorean. Un alt sport în plină 
afirmare este judo, disciplină 
care, beneficiind de pasiunea 
și interesul deosebit al instruc
torilor voluntari Imre Simo și 
Carmen Ioaneș, a prins puter
nice rădăcini și în Sighișoara. 
Secțiile de băieți și fete, apar- 
țînînd acum de asociațiile spor
tive Voința și Tîrnava, dispun 
în clipa de față de cîțiva ta- 
lentați juniori, viitori perfor
meri, după opinia antrenorilor. 
„Cel mai promițător, ne de
clară Imre Simo, este Florin 
Lujerdean, dar la-felde. buni 

’ Este_ sillA---sr~ffatii Ignat și Cornel
Sa—msn in Costache, Gheorghe Sîrbu, Do- ' 

minic Nagy și, 
rînd, Dinu Scrob, 
care pentru a particapa la an
trenamente, vine pe jos, cale 
de 20 de kilometri 1 Băiatul a- 
cesta locuiește cu părinții lui 
în satul Sigvandru, are o forță 
teribilă, dobindită in muncile 
de gospodărie, la el în sat. Ceea 
ce mai trebuie să facem noi 
este să-l ^șlefuim», să-l tehni
cizăm". între fetele antrenoarei 
Carmen Ioaneș, rezultate bune 
au obținut Daniela Amariei, 
Antoanela Voevozean și Sidonia 
Vlaic. Sînt doar cîteva nume, 
dar în orașul de pe Tîrnave 
există un interes major pentru 
acest sport.

Vom trăi și vom vedea, am 
zice noi, dar sS? ne oprim asu
pra unui alt sport, și el cu 
tradiție în Sighișoara, atletis
mul, disciplină „acaparată" a- 
proape în întregime de C.S.Ș., 
în colaborare cu A.S. Faianța. 
Antrenorii loan Avram și An
drei Simon se pot lăuda cu 
un grup deocamdată restrîns 
de tineri și foarte tineri atleți: 
Gabriel Gălbează (locul 4 la 
Concursul Republican al C.S.Ș. la 
3000 m), Gerlinde Roth (locul 
3 în aceeași competiție la 1500 
m) și Horst Neustdarter (locul 
1 la 800 m și locul 2 la 1500 m, 
la Concursul Republican de 
primăvară al juniorilor 1).

Și ar mai fi, desigur, nume
roase alte sporturi — șah, bas
chet, tenis de masă și de cîmp, 
volei, inclusiv fotbal, reprezen
tat de Metalul Sighișoara, o 
echipă de nivel mediu în Di
vizia C. Dar punem punct, deo
camdată, succintei radiografii a 
vieții sportive „la zi" din acest 
frumos și vechi, dar, totodată, 
tînăr și nou oraș transilvă
nean care iubește sportul.

(CSU Brașov) 
l Moldoveanu 
5. Cristina Pi- 

1089 p ; 6. Lucia 
Arad) 1081 p.

p ; 6.

Aurora Matei 
Moroșan 1069
LIMPÎA (DIANA 
DANIELA
COLAESCU) 
Rădăuți 3152 p, 
3124 p, 4. Voința Satu Mare 3072 
p, 5. Minerul Aninoasa 3QP6 p, 
6. C.S.M. Iași ; masculin, indivi
dual :
1133 p (577 + 556), 2. Adrian Călin 
1121 p (558+ 563), 3. Dumitru Jega 
1117 p (561+556), 4. Ioslf Szat
mari 1114 p. 5. Laszlo Sandor 
1110 p, 6. Gheorghe Bîrzu (Vo
ința Satu Mare) 1007 p ; echlne: 
1. C.S.M. IASI (IO AN LUNGU, 
REMUS TUDOR, CONSTANTIN 
FRAI) 3263 p, 2. Minerul I 3255 p, 
3. Voința Satu Mare 3239 p, 4. 
Voința Tg. Mureș 3326 p, 5. Să
nătatea Tg. Mureș 3134 p, 6. Mi
nerul Aninoasa n 3103 p.

1084 p, 6. Magda 
p ; echipe : 1. O- 

NICOLAESCU, 
ROBU, ALINA NI- 

3195 p, 2. Voința 
», 3. C.S.Ș. Rădăuți

1. VICTOR STĂNESCU

5.
4.

nu in ultimul 
un băiat

CAI
'V

cînd fațâ 
parare. I 
40 și mi 
au fost 
cunde. A 
(a avut i 
toria buc 
Ciocan I< 
Jugănaru 
țătoare), 
prcscu 15 
15, Tudor 
4, Teodor 
Sdrula și 
greșeli, i> 
prizei sec 
de sincro 
zlllor) n 
tatul.
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doar 5). 
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Fărărășai 
toare d 
nunctele 
că și-a 
colegele), 
Gera 6, 
rebie 30, 
Cicio 2,
I. Anton



1PID I

itiul Gigei 
iră). Cele 

categoria 
ate de fra- 
intin Bu

la Dina- 
in dispu

ți.M.G.B.) 
Crăciun 

Semimijlo- 
(Timpuri 

r în parti- 
îcu (Con- 
decizia i-a 
Dumitres- 

:ie mică", 
I, acciden- 
ezentare cu 
Plopeni) și

Sadu),
■ă, . b.p. 

x>uc.). La 
i meciuri : 
:.) b.p. M. 
1. Adafinei 
C. Grccu 
i (Metalul 
de dreap- 

3T (r.s.c. în 
M. Stavri 

e pe pri- 
nigrea, iar 
>) a tiști- 
la puncte 

Cazacu 
1 primul 
ultima ca- 
ill (Meca- 
'. I. Dobrc,

TRANCA

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

RIDICAREA CALITĂȚII ARBITRAJELOR,
O CERINȚĂ DE PRIM ORDIN ÎN FOTBALUL NOSTRU

Este concluzia cursului dc instruire a „cavalerilor fluierului* divizionari A
Fotbalul se apropie vertigi

nos de ora oficială a startului 
de primăvară, înmulțirea 
jocurilor de verificare demon
strând dip plin acest lucru. 
Normal, arbitrii se află și ei 
in priza pregătirilor (a testă
rilor), fiind conștienți că au 
mari responsabilități în asigu
rarea desfășurării normale 
a returului, întotdeauna mai 
greu din cauza deciziilor pe 
care competiția trebuie să 
le dea — oîștigarea titlului de 
campioană, ocuparea locu
rilor pentru cupele europene 
și... fixarea echipelor retro
gradate.

Cum se știe, la începutul 
anului, forul de specialitate a 
făcut o analiză competentă a 
turului Diviziei A, cu toate 
aspectele sale, cu precădere a 
deficiențelor aparținihd ju
cătorilor, antrenorilor, con
ducerilor de cluburi și aso
ciații sportive cu formații 
în eșaloanele fotbalului. S-a 
pus reflectorul ți pe pro
blemele ridicate de arbitraje, 
pe implicațiile lor în des
fășurarea jocurilor prin pris
ma modului cum „cavalerii 
fluierului" au aplicat litera 
regulamentului, cartea de că
pătâi a fotbalului, legea legi
lor acestui popular sport.

Iată că sîmbătă și duminică, 
compartimentul arbitrilor a 
fost din noiT analizat cu pri
lejul cursului de instruire 
(au par^cipat cei 30 de 
„cavaleri ai fluierului" di
vizionari A), desfășurat în 
organizarea Colegiului Cen
trai al F.R.F. Acțiunea în 
sine s-a impus prin tematica 
celor două zile fructuoase de 
lucru. Firesc, în prima zi (la 
care au participat și observa
torii federali), s-a prezentat 
un raport analitic al ar
bitrajelor prestate pe pri
ma noastră scenă fotbalis
tică, urmat de interesante 
luări de cuvînt. Au fost su
puse criticii prestațiile neuni
forme ale unor brigăzi, luarea 
unor decizii eronate, care 
defavorizau mai ales echi
pele vizitatoare, acordarea 
cu prea mare ușurință a car
tonașelor galbene (uneori 
chiar roșii), sau neacordarea 
lor la timpul cuvenit, ceea ce 
a dus, în unele partide, la de
clanșarea nervilor în teren 
și în... tribune, la Înregistra
rea unor acte de indisciplină,
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OLIMPIA BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL C.S.Ș. ARAD 
82—60 (43—25). Partidă la discre
ția gazdelor, care au condus tot 
timpul la diferențe confortabile. 
Diana Ciupe, conducătoarea de 
joc a oaspetelor, s-a străduit să 
impună echipei sale un ritm a- 
lert, dar imprecizia celorlalte 
baschetbaliste arădene nu a per
mis apropierea pe tabela de 
scor. Remarcăm faptul că antre
norul bucureștean C. Paraschi- 
vescu a folosit toate jucătoarele, 
ceea ce nu a făcut cu alte o- 
cazii. Au marcat : Cristea 17, 
Gavriliuc 14, Stingă 7, Marina
che 8, Radinici 10, G. Szoke 10, 
E. Szoke 2, Țintea 5. D. Popa 6, 
Stoichiță 3, respectiv G. Nagy 
16, Neusatz 12, Blindul 7, Wei- 
rhelt 2, Lațco 4, Ciupe 10, R. 
Chepețan 9. Arbitri : I. Breza — 
M. Cîmpeanu. (N. A.).

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
— RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
72—51 (43—27). Bucureștencele au 
rezistat doar 8 minute, după 
care formația din Satu Mare s-a 
impus categoric, datorită nume
roaselor intercepții și preciziei 
în aruncările la coș. Coșgetere : 
Szocs 20, Așteleanu 17, Chindriș 
14, respectiv Cristescu 13, Iancu 
12. E. Popa 7. Arbitri : D. Tro- 
fin — M. Hurgoi. (Șt. VIDA — 
coresp.).

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA — CO
MERȚUL TG. MUREȘ 90—60 
(48—34). Partidă de slab nivel 
tehnic, cu multe obstrucții și cu 
două faulturi tehnice (Dana Mo- 
roșan și Suzana Sandor), domi
nată clar de campioane. Au 
marcat : Envedi 21, Dragoș 20, 
Kiss 8, Geleriu 5, Manasses 10, 
Veres 5, Moroșan 6, Dragoste 2, 
Misăilă 3, Morar 10, respectiv 
Jakabfi 23, M. Nagy 12, Po- 
draezki io, Sandor 5, Iles 3, 
Muntean 2, Bencze 3, E. Nagy 2. 
Abritri : A. Hohl — B. Luca. 
(Mircea RADU — coresp.).

METALUL I.M.P.S. SALONTA 
CRIȘUL — METALUL C.S.Ș. 
RIMNICU V1LCEA 66—69 (29—43). 
Meci aprig disputat. Rezultatul 
a fost decis în ultimele 10 mi

mai mult sau mal puțin grave. 
S-a criticat lipsa de cola
borare în cadrul aceleiași bri
găzi (între „central" și „tu- 
șieri", și invers), concesiile fă
cute jucătorilor, care au a- 
pelat, din lipsă de pregătire, 
la arsenalul durităților, to
lerarea unor manifestări ce nu 
au nimic comun cu spiritul de 
fair-play, venite de pe ban
ca rezervelor. Toate acestea 
constituie încălcări flagrante 
ale regulamentului de joc, 
nesancționate cu promptitu
dinea și fermitatea necesare.

A urmat testul cunoștințe
lor tehnico-teoretice, desfă
șurat eu ajutorul mijloacelor 
modeme de înregistrare a 
fazelor și analizare a lor. Și cu 
obligativitatea prezentării scri
se a răspunsurilor corecte. 
Chestionarul mai cuprindea 
și alte întrebări menite si ve
rifice cunoștințele arbitrilor 
față de situațiile mai dificile, 
care ee pot ivi oricînd în des
fășurarea jocurilor. Rezul
tatele încă nu au fost comu
nicate, ele fiind în stadiul de 

, examinare de către comi
sia tehnică a colegiului de 
specialitate. Programul de 
sîmbătă s-a încheiat cu „ulti
me precizări șl interpretări- 
F.I.F.A. ale unor reguli de 
joc", prezentat de Ch. Manu- 
șaride, responsabil cu proble
me tehnice în Colegiu.

A doua zi, pe stadionul „23 
August", pe pista de tartan a 
atleților, s-a desfășurat testul 
fizic, un test de voință, 
dar și de pregătire adecvată, 
al cărui program a fost adap
tat la cerințele normelor in
ternaționale stabilite de 
F.I.F.A. Veritabilă atmosfe
ră de concurs atletic, cu emo
țiile de rigoare, cu cronome- 
trori oficiali ai I.E.F.S., eu 
comisie de omologare a rezul
tatelor, cu starter, in fine 
cu întreg „arsenalul" unui e- 
xamen menit să verifice po
tențialul fizic al „cavaleri
lor fluierului", condiție e- 
sențială în asigurarea unui 
arbitraj de calitate. Probele 
au constat din 4 X 10 m (ba
rem 11,5 secunde), 2 X 200 m 
(35 s), intercalate de alergări 
2 X 50 m (7,5 s), după care a 
urmat marea încercare, tes
tul Cooper, minimum 2600 m, 
în 12 minute. îmbucurător a 
fost faptul că. exceptând ca
zai! lui V. Antohi, care din

nute, în cursul cărora oaspetele 
au fructificat 7 aruncări de 3 
puncte, față de numai 3 ale 
gazdelor. Au marcat : Balogh 26, 
Marchiș 9, Sava 8, Gulyas 7, Pu- 
ticiu 4, Leitner 4, Mesaros 4, 
Balasz 3, Pop 1, respectiv Barbu 
30, Manea 18, L. Nițulescu 10, 
Ionescu 6, Duțu 4, Stocheci 1. 
Arbitri : V. Lazarov — V. Con- 
stantinescu. (Ilie GHIȘA — 
coresp.).

MASCULIN

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 
— I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 
64—42 (39—15) 1 Victorie sur
prinzătoare prin diferența mare 
de scor realizată de constănțeni, 
care au ținut să demonstreze că 
locul modest ocupat acum în 
clasament nu este cel potențial. 
Băiceanu a „slalomat" prin a- 
părarea oaspeților, Cucoș, Co- 
roamă și Ilucă au dominat în 
fazele de apărare, iar Tecău și-a 
coordonat bine echipierii șl a 
fost eficient. Echipa I.C.E.D. a 
deziluzionat total, înscriind în 40 
de minute cît înscrie de obicei 
într-o repriză. Au marcat : Băi
ceanu 27, Tecău 17, Cucoș 9, 
Moldoveanu 9, Ilucă 2, respectiv 
Robert 12, Pogonaru 9, Mihalcea 
8, C. loan 6, Nidelea 5, Costin 2. 
Arbitri : I. Georgiu — N. Gal. 
(Cornel POPA — coresp.).

UNIVERSITATEA METALUL 
ROȘU CLUJ-NAPOCA — RAMI- 
RA BAIA MARE 84—79 (48—39). 
Joc foarte disputat, în care am
bele echipe au luptat mult pen
tru victorie, aceasta revenind — 
pe merit .— studenților, datorită 
în special prestației excelente a 
lui H. Rotaru. Au marcat : Ro
taru 28 (8x3 !), Sebestien 14, Ol- 
pretean 11, Crăciun 6, Pintea 6, 
Geomoleanu 7, Mureșan 8, 
Hnat 2, Meșter 2, respectiv Cio- 
cian 28, D. Dumitru 17, Popescu 
8, Florea 16, Natter 4, Mara 6. 
Arbitri : C. Dumitrache — O. 
Vestinian. (Mircea RADU — 
coresp.).

C.S.U. BALANȚA SIBIU — 
ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 100—72 
(40—29). După o repriză ceva 
mai echilibrată, gazdele s-au im
pus net datorită preciziei arun
cărilor la coș (11 de 3 puncte) 
și comportării foarte bune a ti
nerilor Muntcanu, Corui, Pelger 
și Țenter. Au marcat : Muntea- 

cauza unor crampe stomacale 
a abandonat la ultima pro
bă (după parcurgerea a 1200 
m), toți ceilalți arbitri au tre
cut cu bine și chiar foarte 
bine, testele fizice. în prima 
linie s-au aflat purtătorii 
ecusonului F.I.F.A., I. Igna, 
A. Porumboiu, D. Petrescu, I. 
Crăciunescu (6,5 s Ia 4 X 10 
m, cei mai bun timp), M. Salo- 
mir, Gh. Constantin, O. Streng, 
dar și Cr. Teodorescu _ (al doi
lea timp după Crăciunescu la 
aceeași probă și record la 
200 m — 26,8 s !), I. Coț (re
cordman la testul Cooper 3060, 
m în 12 minute). C. Gheorghe, 
G. Macavei, J. Grama, V. Ti- 
torov etc. au fost cronome
trați toți sub haremurile im
puse.

La sfîrșitul cursului am reți
nut și aprecierile președinte
lui Colegiului Central «1 
arbitrilor, C. Ghemigean : 
„Sîntcm mulțumiți de felul 
cum s-au prezentat arbitrii di
vizionari A la testele fizice. 
Sigur eă pe acest plan sîntem 
edificați pe deplin, rămînind 
ea după corectarea testelor 
scrise să cunoaștem și modul 
cum s-au interpretat faze
le supuse judecății -"cavalerilor 
fluierului». A fost o verificare 
utilă, o constatare că avem 
un nucleu de arbitri de cali
tate. Important este ca toți 
cei prezenți la cursul de in
struire să se pregătească, în 
continuare, cu maximă res
ponsabilitate, să aplice cu 
strictețe litera regulamentu
lui de joc, singura alternativă 
care ne-ar scuti de consemna
rea acelor deficiențe sem
nalate, in toamnă, în activi
tatea arbitrilor. Asupra ro
lului arbitrajelor în asigu
rarea calității spectacolului 
fotbalistic- nu mai este ne
voie să insist, el devenind o 
condiție de bază a însuși pro
gresului acestui sport".

Stelian TRANDAFIRESCU

COR VINUL HUNEDOARA — 
U.T.A. 4—-3 (4—2). Au marcat: E. 
Marian (min. 8), I. Cojocaru 
(min. 11) și I. Petcu (min. 25 și 
43), respectiv Nagy (min. 35 și 
75) și Vancea (min. 40). Hunedo- 
renii au aliniat formația: Ioniță 
— Bardac, Gheorghiu, Suciu, 
Cocan — Hanganu, I. Petcu, Ior- 
dache — E. Marian, I. Cqjocaru, 
Gabor. (Au mai jucat: Groza, 

nu 25 (6X3), Dăian 22, Pelger 15, 
Bretz 13, Corui 8, Herbert 8, A- 
postu 5, Țenter 4, respectiv Scar- 
lat 20, Hoit 15, Panaitescu 6, Ni- 
colae 10, Bîrsan 6, Miulescu 11, 
Braboveanu 4. Arbitri : I. Olaru 
— A. Gută. (Hie IONESCU — 
coresp.

ELECTROBANAT TIMIȘOARA 
DINAMO BUCUREȘTI 84—102 
(44—53). Timișorenii au încercat 
să facă față campionilor țării, 
dar nu l-au putut împiedica pe 
Dan Niculescu să „zburde" și să 
înscrie 43 de puncte. Au marcat: 
Ilie 24, Bota 21, Isaicu 21, David 
7, Scalețchi 7, Becea 2, Ionescu 
2, respectiv Niculescu 43, V. 
Constantin 14, Popa 12, V. Da
vid 11, Sinevici 8, Bărbulescu 8, 
Hălmăgeanu 4, V. Iacob 2. Ar
bitri : G. Dutka — Z. Raduly. 
(Constantin CRETU — coresp.).

METALOTEHNICA TÎRGU MU
REȘ — STEAUA 108—137 (46—63). 
Au marcat : Chirilă 32, K. Ta- 
kasc 31, AI. Takacs 19, Lukacs 
10, Szep 5, Debreczeni 4, V. Pas- 
cu 3, Szabo 2, Miklos 2, respec
tiv V. loan 23, Cernat 19, Roș- 
navschi 19, Cristescu 17, Brăniș- 
teanu 16, Ermurache 11 (3X3),
Ardelean 11, Netolițchi 9 (3X3), 
Săftescu 8, Căpușan 2, Toader 2. 
Arbitri : N. Constantinescu — R. 
Vaida. (Constantin ALBU — 
coresp.).

DINAMO I.M.P.S. ORADEA — 
RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
106—82 (58—43). Au marcat :
Cristea 27, Gellert 16, Nicoară 16, 
Antochi 14, Șarlă 14, Szabo 2, 
Flaundra 2, Alexa 1, Gh. Pascu 
14, respectiv Marinache 26, A. 
Popovici 19, Suciu 17, Ghiță 6, 
Mihai 4, M. Dumitru 4, Sipoș 4, 
Șerbăncscu 2. Arbitri : G. îso- 
fache — G. Manolescu. (Ilie 
GHIȘA — coresp.).

ADFHMSIRAțlA DE STAI LOTO PPOSOSPOHT INFORMEAZĂ
0 REZULTATELE CON

CURSULUI PRONOSPORT 
DIN 12 FEBRUARIE 1989. 1. 
Atalanta — Roma Xț 2, Ce
sena — Sampdoria X ; 3. Fio
rentina — InternazionaJe 1 5 
4. Verona — Juventus 1 ; 5. 
Lazio — Ascoli X j 6. Milan

ln prima partidă a ,,16“-iniilor „Cupei României*'

A.S.A. EXPLORĂRI CÎMPIMG MOlDOVfNfSC -
VICTORIA BUCURtȘTI 2-5 (0-3)

CÎMPULUNG MOLDOVE
NESC, 12 (prin telefon). Sta
dionul „Rarăul", arhiplin. 
Organizare, fără cusur. Te
ren de calitate. Soare călduț. 
Un cadru perfect, deci, pentru 
deschiderea oficială a sezo
nului întregit în bună măsură 
și de prestația celor două 
combatante, cu un plus evident 
în dreptul echipei oaspete, 
recomandată de nivelul com- 
petițional și de rezultatele an
terioare.

Inhibarea gazdelor (accen
tuată și de absența titularilor 
Băciuț și Stăicuț, suspendați 
pentru cartonașe galbene) se 
manifestă din start. Ele se 
grupează în propria treime de 
teren, se înverșunează lntr-un 
marcaj individual strict, par 
fericite tind mingile ricoșea
ză din zidul lor de apărare. 
In min. 15, însă, M. Fană des
tramă, ou o cursă energică, tot 
flancul drept al defensivei 
adverse, centrează impeca
bil și ȚÎRA înscrie cu capul. 
După o perioadă de „contre", 
în care Levente se apropie a- 
menințător de poarta lui 
Nitu (min. 19), Victoria mar
chează al doilea gol, în. min. 
23, prin CORAȘ, care reia și, 
el cu capul, o minge centrată 
de Ursea din lovitură de colț. 
Dindu-și seama că, oricum, 
nu mai au ce pierde, gazdele 
își desfășoară efectivul cu 
mai multă generozitate, dîn- 
du-i prilejui tehnicului mij
locaș coordonator Alexandru 
să arate ce știe. Pe spații mai 
largi, Victoria devine mai 
combinativă, își întețește 
atacurile, dîndu-i prilejul

MECIURI AMICALE
Bejenariu, Nicoară. Chezan, 
Bozga, Tîrnoveanu). (I. VL.4D, 
coresp.).

F.C. MARAMUREȘ — EL.EC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ 3—1 
(0—0). Golurile au fost Înscrise 
de D. Moldovan (min. 76 și 83) 
și I. Mureșan (min. 79), respec
tiv S. Popa (min. 90 — din 11 
m). (V. SABOU, coresp.).

A.S.  DROBETA TR. SEVERIN 
— C.F.R. TIMIȘOARA 1—1 (0—1). 
Punctele au fost marcate de 
Stănici (min. 65), respectiv Bun- 
gău (min. 9). (M. FOCȘAN, co
resp.).

A.S.A. TG. MUREȘ — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—0 (0—0). Au
torii golurilor: Szanto (min. 47) 
și Maier (min. 73). Mureșenii au 
evoluat cu echipa: Biro III — 
Szabo, Matei, Ciula. Fodor — 
Pintea, Eros, L. Moldovan, Szan
to — Maier, Albu. (Au mai ju
cat: Rotaru, Szocs, Mathe, Szi- 
geti. Dragnea). (C. ALBU, co
resp.).

F.C. BIHOR — OLIMPIA I.U.M. 
SATU MARE 4—0 (1—0). Au În
scris: M. Ciocan (min. 41 și 85), 
Tămaș (min. 53) și Mujnai (min. 
63 — din 11 m). F.C. Bibor: 
Blid — Balaj, Csdri, Bucico 
(min. 46 Biszok), Weissenbaclier 
(min. 46 Borza) — M. Ciocan, Tă
maș, Szenes (min. 78 Sălăjan), 
Mujnai — Ov. Lazăr (min. 60 Cos- 
tea), v. Pop (min. 77 Huple). (1. 
GHIȘA. coresp.).

GLORIA BUZĂU — RAPID 
BUCUREȘTI 5-1 (0-1). Autorii
golurilor: Pană (min. 46), Ion 
Viorel (min. 72), Bratu (min. 81), 
N. Mihai (min. 83) șl Ursică 
(min. 87), respectiv Iorgulescu II 
(min. 13). Miercuri, 15 februa
rie, de la ora 15,30, tot la Buzău. 
Gloria Intîlnește pe F.C.M. Pro
gresul Brăila. (V. DRAGOMIR, 
coresp.).

PANDURII TG. JIU — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 0—1 
(0—1). Unicul punct a fost rea
lizat de Prună (min. 27). (P.
CRISTEA. coresp.).

POLITEHNICA IASI — AKA- 
DEMIK SVISTOV (R.P. Bulga
ria) 1—3 (0—2). Au înscris: Ke- 
reszy (min. 50 — din 11 m),
respectiv I. Marinov (min. 6) și 
Ignatov (min. 8 șl 78). (Cr. 
NOUR, coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — AVIA 
SWIDNIK (R.P. Polonă) 2—1

,— Bologna X ; 7. Napoli — 
Como 1 ; 8. Pescara — Pisa X ț 
9. Torino — Lecce X j 10. 
Brescia — Avellino X $ 11. 
Cremonese — Cosenza 1 $ 12. 
Messina — Empodi 1 5 13. Pa
dova — Parma 1. Fond total 
de ciștiguri : 4.029.065 lei. 

portarului local Niță să se 
reabiliteze parțial (în min. 
31, deviere din 4 m, la șutul 
lui Coraș !), pentru stîngăciile 
de la golurile primite, dar, 
în min. 37, după ce bucureș- 
tenii anihilaseră, prin Zare, 
un atac frontal al iui Ilea, ei 
realizează pe contraatac, prin 
ȚÎRA, cel de-al treilea gol al 
lor.

După reluare, Victoria mai 
„taxează" de două ori naivi
tățile apărării din față, în
scriind prin DAMASCHIN I 
(min. 51) și CULCEAR (min. 
64), ambii angajați de Țiră 
(vizibil mai activ și mal ambi
țios decît în sezonul prece
dent). Dar iată că Explorări, 
care își dozase forțele ca un 
alergător de fond, sensibil la 
aplauze, realizează un ultim 
sfert de oră onorabil, punînd 
stavilă avalanșei de goluri 
declanșate de oaspeți și reu
șind chiar să reducă din han
dicap : min. 77 SULȚĂNOIU, 
eu un șut de Ia 14 m, și min. 
85, ILEA, după o combinație 
subtilă cu Lazăr.

Arbitrul I. Toma (Piatra 
Neamț) a condus formațiile :

A.S.A. EXPLORĂRI : Niță 
— Teger (min. 46 Botez), F. 
Ionescu, Vițelaru, Susanu — 
Neacșu (min. 60- SULTANO- 
IU), Mucileanu, Levente, ALE
XANDRU — ILEA, Lazăr.

VICTORIA : Nițu (min. 65 
Pavel) — V. Cojocaru, Zare, 
D. Ștefan, M. PANĂ — Ursu 
(min. 46 Damaschin I), D. 
DANIEL. CORAȘ, URSEA — 
ȚÎRA, Culcear.

Ion CUPEN

(0—0). Goluri marcate de: c.
Lazăr (min. 48 — din 11 m) și 
I. Manea (min. 55), respectiv Gru
ia (min. 80 — din 11 m). (O. 
BALTEANU, coresp.).

NITRAMON1A FAGARAȘ — 
UNIREA URZICENI 1—0 (0—0).

C.S. BOTOȘANI — METALUL 
BOTOȘANI 1—1 (1—1).
• A.S.A. PROGRESUL TIMI

ȘOARA — GLORIA REȘIȚA 1—1 
(1—0). Melnic a înscris, în min. 
19. pentru timișoreni, Jijic a e- 
galat, în min. 85, pentru reșițenl. 
(C. Crețu-coresp.)
• UNIREA CÎMPINA — F.C.M. 

DELTA TULCEA 1—0 (1—0). Sin
gurul goi al meciului a fost 
marcat de Pavel, în min. 32, din 
penalty. (C. Popescu-coresp.)
• C.S.M. CARANSEBEȘ — PO

LITEHNICA TIMIȘOARA 0—6 
(0—2). Golurile au fost Înscrise 
dc Otiman (min. 2, 70 șl 77),
Trăistaru (min, 43), China (min. 
81) și Bărbosu (min. 86). Astăzi, 
sîmbătă, Politehnica întilnește. 
dc la ora 15,30. pe Sportul Stu
dențesc. (N. Magda-coresp.).

0AVINTUL REGHIN — ME
TALUL AIUD 1—1 (0—0). Costan 
a înscris din penalty, în min. 58, 
pentru gazde, iar Borșa, In min. 
64, pentru oaspeți. (I. Ormeni- 
șan-coresp.)
• STEAUA MIZIL — MONTA

NA SINAIA 1—2 (1—1). Au În
scris Cr. Ene (min 6), respectiv 
Ologu (min. 15) șl Coman (min. 
58). (R. Alexandrescu-coresp.).
• DACIA MECANICA ORAȘ- 

TIE — JIUL PETROȘANI 0—1 
(0—1). Golul a fost marcat de 
ex-craioveanul Bleu, ta min. 85. 
(I. Shninie-coresp.)
• C.S.M. BORZEȘTT — UNI

REA FOCȘANI 1—4 (1—2).
• MIERCURI 15 FEBRUARIE 

a.c., pe unul din terenurile din 
parcul sportiv „23 August" se 
va da startul în competiția fot
balistică dotată cu „Cupa de 
iarnă", competiție organizată de 
A.S. Mașini Unelte din Capitală. 
Pe parcursul a trei săptămîni se 
vor disputa 56 de meciuri în 
sistem turneu, cu participarea a 
8 echipe: bucureștenoele Meta
lul, Danubiana, Mecon. A.S.l.C. 
și I.M.G.B., I.U.P.S. Chitila 
(toate divizionare C). Gloria și 
Mașini Unelte (din categoria „O- 
noare"). (N. TOKACEK, coresp.)

0 NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO 2 DIN 12 FE
BRUARIE 1989. Faza I. Ex
tragerea I : 26 59 64 8 3 "2 : 
extragerea a Ii-a ! 5 45 25 22 
35 36. Faza a H-a. Extragerea 
a III-a : 55 31 9 51 60 ; ex
tragerea a IV-a : 19 27 8 43 11. 
Fond de ciftiguri i 1.710.041 lei.



De marți, In Sala Floreasca

TURNEUL INTERNAJIONAL 
„CUPA C.S.Ș.

Ca în fiecare an, Clubul 
sportiv Școlar nr. 2, din Ca
pitală, organizează un atrac
tiv turneu internațional femi
nin de handbal, dotat cu 
„Cupa C.S.Ș. 2“. Așadar, cea 
de-a XII-a ediție a întrecerii 
va reuni la start, începînd de 
marți 14 februarie, formațiile 
C.S.Ș. 2 București, C.S.Ș. Ti
mișoara, < S.Ș. Sibiu, C.S.Ș. 
Galați, C.S.Ș. Dinamo Brașov, 
Electronica industrială Bucu
rești, C.S.Ș. „Mihai Eminescu" 
Iași, C.S.Ș. 2 II București, 
precum și E.B.T. Berlin, A.S.Z.

IN PRIMUL EȘALON LA VOLEI
(Urmare din oao- l)

leșence, cu vreo trei săptămtai 
în urmă, liderului campionatului, 
chiar în Capitală). In noul sex
tet, din ce în ce mal omogen, 
bucureștencele au avut o presta
ție aplaudată, mai ales Daniela 
Țaga, Cristina Mureșan șl Any 
Toader (pentru atacurile în forță) 
dovedind o formă notabilă. Oas
petele — cu Tatiana Popa șl 

Dana Sirgeorgean în prim-plan — 
au luptat pentru a demonstra că 
acum sint o echipă greu de În
trecut, dar în uncie momente, au 
șl comis inexactități pe care 
voleibalistele de la Flacăra Roșie 
le-au exploatat prompt. Au arbi
trat V. Tlleă și ov. Florea. (Gh. 
L.'ZăR-coresp.)

DACIA PITEȘTI — UNIVER
SITATEA C.F.R. CRAIOVA 0—3 
(—7, —7, —7). Partidă ușoară 
pentru campioane, care au domi
nat dc la un capăt la altul In- 
tîlnirea, fiind superioare in toa
te compartimentele. Piteștencele 
au Jucat cu o timorare numai 
parțial explicabilă, făcînd greșeli 
după greșeli, îndeosebi la servi
ciu și în locul la fileu. Craio- 
venceie au evoluat în sextetul de 
bază : Mirela Zamfir, Ioana Co- 
toranu, Liliana Popescu, Monica 
Șușman, Cristina Buzilă, Mirela 
Bojescu. Arbitri : V. Ranghel și
B. Ionescu. (I. POPESCU-coresp.)

FARUL CONSTANȚA — C.S.M. 
OȚELUL TlRGOVIȘTE 3—0 (7,7, 5). 
O victorie așteptată de 7 etape de 
iubitorii voleiului din Constanța 
și reușită, în fine, după un joc 
destul de bun, îndeosebi în a- 
tac. Natalia Grigoraș și Delia 
Leițoiu, bine servite de cele 
două ridicătoare, Simona Boan- 
tă și Gulniza Lică, au punctat 
decisiv în majoritatea fazelor, 
înclinînd ferm balanța In defa
voarea unei formații în care 
doar Dumitra Dima și oarecum 
Maria Mititelu au Ieșit în evi
dentă. Arbitri : V. Vrăjescu și 
Z. Moldoveanu. (Ch. GOLDEN
BERG -ooresp.)

MARATEX BAIA MARE — 
RAPID BUCUREȘTI 2—3 (2, 13,
—6, —11, —13). Gazdele și-au ad
judecat relativ ușor primele do
uă seturi, in care au și avut o 
evoluție foarte bună în ambele 
faze, profitînd din plin însă și 
de erorile din rîndurile echipei 
rapidiste. Revenirea acestora in 
următoarele două seturi, soldată 
cu egalarea situației, a dat fina
lului de meci o tensiune căreia, 
mai experimentate și cu un plus 
de șansă bucureștencele l-au 
rezistat pînă la punctul decisiv. 
Remarcate : Daniela Gîlcă, Mar
gareta Crișan, Daniela Buhlea, 
și Luminița Pintea de la învin
gătoare, respectiv Valerica Maler, 
Andreea Szakacs $1 Marta Balo
tă. Arbitri ? A. Dimu și V. Chlo- 
reanu (A. CRiȘAN-coresp.)

OLTCIT CRAIOVA — C.S.U. 
galați 3—1 (ii, 5, —io, 6). su
perioare în ansamblu, dar mal 
ales Ta blocaj, craiovencele — de

FEMININ
1. DtNAMO 16 15 1 46:11 31
2. Unlv.C.F.R. 17 13 4 44:14 31
3. Chimia 16 14 2 43:15 30
4. Rapid 17 11 6 38:28 28
5. FI. Roșie 17 9 8 33:27 26
6. Penicilina 17 9 8 31:26 26
7. Dacia 17 9 8 31:28 26
8. C.S.U. Rapid 17 7 10 26 :36 24
9. Farul 17 4 13 19:40 21

10. Oltcit • 17 5 12 17:41 21
11. C s.M. oțelul 17 3 14 16:45 20
12. Maratex 17 2 15 12:43 19
• — O neprezentare.

AUTOMOBILISM > După pri
ma etapă, în raliul ce se desfă
șoară în Spania conduce pilotul 
francez Yves Loubet („Lancla 
Delta**), urmat, la 44 de secun
de, de spaniolul Pep Bassas 
GB.M.W.**).

CICLISM • Etapa ? doua a 
Turului Andaluziei a revenit ru
tierului spaniol Juan Carlos Jus- 
dado. înregistrat pe distanța de 
182 km cm timpul de 51112:53. în 
clasamentul general conduce ita
lianul Fabio Bordonali, urmat 
la 2:03 de Jusdado și la 2:13 de 
fr âcezul Joii Peller.

ȘAH • Cu două runde înainte 
de încheierea Turneului feminin 
de la Tallin, în clasament con
duce maestra sovietică Tatiana

DE HANDBAL FEMININ 
2 BUCUREȘTI"
Chorzow (Polonia). Cele 10 
formații au fost împărțite in 
dcuă serii (unde se dispută 
două reprize a cite 25 de mi
nut®, cu 5 minute de pauză).

Partidele vor fi găzduite de 
Sala Floreasca din Capitală, 
marți, miercuri și joi, începînd 
de la ora 8. Se vor acorda di
plome și premii pentru : cel 
mai bun portar, cea mai bună 
extremă, cel mai bun pivot, 
cel mai bun inter, cel mai bun 
conducător de joc, cea mai 
bună apărătoare și cea mai 
tinără jucătoare.

la care s-au remarcat Roxana 
Oprea, Liliana Munteanu și 

Monica Fuchs — au depășit o 
formație oscilantă, cu căderi ne- 
permise. Arbitri : Gh. Vișan șl 
M. Stamate. (V. POPOVICI- 
corespj

MASCULIN
EXPLORĂRI MOTORUL BA

IA MARE — DINAMO BUCU
REȘTI 0—3 (—8, —13, —13). Peste 
2 500 de spectatori au asistat la 
o partidă spectaculoasă, de 

frumoasă dispută, într-un ade
vărat crescendo de joc, bălmăre- 
nii opunînd o dîrză rezistență în 
fața unei echipe bucureștene de
cise iă nu mal repete... Istoria 
de ta Săvinești. In ultimul set 
localnicii au condus cu 11—6, dar 
dinamoviștil — animați de S. 
Pop, Căta-Chițiga, Mader și Ro
tar au refăcut. Arbitri : Em. U- 
dudec șl D. Negroiu. (A. CRIȘAN 
-coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — A.S.A. 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
3—2 (—11, 6, 14, —5, 12). Meci
echllibra't, spectaculos în cea mal 
mare parte a lui, la capătul a 
două ore de joc brașovenii reu
șind o prețioasă victorie. Evlden- 
țlați: Crișan, Sterea, Ferariu (T), 
Matefl, Teleagă și Baidoc (A.S.A.). 
Arbitri : A. Dinlcu și D. Solea. 
(C. GRUIA-coresp.)

CALCULATORUL BUCUREȘTI
— VIITORUL BACAU 3—1 (—14, 
10, 10, 12). Partidă de nivel teh
nic scăzut, cu numeroase gre
șeli la serviciu și în apărare (în 
linia a doua, cu precădere). Pe 
deasupra, oaspeții s-au arătat 
preocupați mal mult de arbitraj 
decît de joc, ceea ce le-a șl 
atras o serie de sancțiuni din 
partea conducătorului principal 
al meciului. In setul al treilea, 
la 6—6, s-au efectuat 20 de schim
bări de serviciu pină la urmă
torul punct, iar în setul al pa
trulea, bucureștenii au revenit de 
la 4—9. Remarcări parțiale : E- 
nescu, Iacob (C), A. Ion șl Pra- 
lea. Arbitri : C. Pitaru și N. 
Grigorescu. (N. MATEESCU-co- 
resp.)

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — ELCOND DINAMO ZA- 
LAU 3—0 (11, 8, 13). Localnicii
— cu Stoian, Nicolae, șl Mătu- 
șoiu în zi bună — au cîștigat pe 
deplin meritat la această dife
rență la seturi, în ultimul con- 
ducînd chiar cu 14—6. De la 
oaspeți mal activi și mal efici
enți s-au dovedit Ștreang șl Z. 
Gheorghe. Arbitri : M. Stamata 
șl CI. Murgulescu. (M. VLADO- 
IANU-coresp.)

C.S.M.U.  SUCEAVA — RELONUL 
SĂVINEȘTI 3—0 (7, 13, 6). Intr-o 
intilnli-e importantă pentru „zo
na fierbinte" a clasamentului, 
sucevenii au reușit să se detașe
ze clar, dezechilibrul producîn- 
du-se după setul secund, cîști
gat la limită. Remarcați : Mîn- 
dru, Mărginean, Costeniue 
(C.S.M.U.), Savu și Buruș. Ar
bitri i G. Simulescu și I. Costl- 
nlu. (L MINDRESCU-coresp.)

MASCULIN
1. DINAMO 17 15 2 49:15 32
2. Steaua 16 14 2 44:15 30
3. Calculatorul 17 10 7 35:29 27
4. Elcond 17 9 8 30:27 26
5. Univ. C.F.R. 16 9 7 30:24 25
6. Viitorul 17 8 9 28:32 25
7. Explorări 17 8 9 29:34 25
8. Electromureș 17 7 10 29:31 24
0. C.S.M.U. 17 7 10 27:32 24

10. Relonul 17 6 11 20:38 23
11. Tractorul 16 6 10 25:36 22
12, IATSA Dada 18 1 15 12:45 17

PE SCURT • PE
Fomina eu 9,3 p urmată de com
patrioata sa Kahiani 9 p (1). o- 
tllla Ganț (România), care In 
runda a 13-a a remizat eu Larisa 
Piaripu (U.R.S.S.), ocupă locul 
4 cu 7,5 p. • După 9 runde, in 
Turneul feminin de șah, ce se 
dispută in orașul francez Le 
Havre. în fruntea clasamentu'ul 
se află fosta campioană mondi
ală Nona Gaprlndașvili (U.R.S.S.), 
cu 6,5 p, urmată de Arkell .'An
glia) și Maximovlcl (Iugoslavia) 
cu cite 6 p.

TENIS • Rezultate înregistrate 
ta turul secund al turneu’ui

PE GHEAȚA
ȘI PE ZĂPADA

BIATLON
• Proba feminină de 15 km pe 

echipe din cadrul campionatelor 
mondiale de biatlon de la Fei
stritz (Austria) a fost cîștlgată 
de formația U.R.S.S. (Natalia 
Prlkoșcikova, Svetlana Davidova, 
Luisa Cerepanova, Elena Golo
vina). cu timpul de 1.05:38,4. Pe 
locurile următoare s-au situat 
formațiile Norvegiei 1.07:48,0 șl 
R.F. Germania 1.07:54,2.
• Proba masculină de 10 km 

a fost cîștlgată de Frank Luck 
(R.D. Germană), cronometrat ta 
28:08,7. Pe locurile următoare 
s-au situat Erik Kvalfoss (Nor
vegia) 28:14,1 (o tură penalizare) 
Și Iuri Kașkarov (U.R.S.S.) 
28:32,0 (1).

SCHI
• Proba feminină de sla

lom uriaș din cadrul campio
natelor mondiale de la Vail (Co
lorado) a fost cîștlgată de elve- 
țlanca Vrenl Schneider cu timpul 
de 2:29,37, urmată de Carole 
Merle (Franța) 2:29,37.
• Schiorul suedez Anders 

Blomquist a terminat Învingător 
în cursa de fond desfășurată la 
Oberammergau, fiind înregistrat 
pe distanța de 50 km cu timpul 
de 1.58:45.4. Pe locurile următoa
re s-au clasat coechipierii săi 
Haakon Westln 1.58:45,7 și Bengt 
Hassis 1.58:46,5.

SĂRITURI
• Concursul de sărituri cu 

schiurile desfășurat pe tram
bulina de la Ruhpolding a 
revenit sportivului vest-german 
Dieter Thoma, cu un total de 
2245,5 puncte (sărituri de 112 m 
și 102,5 m). Pe locul secund s-a 
clasat austriacul Franz Neulind- 
ner — 216,5 puncte.

PATINAJ VITEZĂ
• Proba feminină de 500 m

din cadrul concursului de la 
Butte (S.U.A.), contînd pentru 
„Cupa Mondială**, a fost cîștiga- 
tă de Christa Ludwig (R. D. Ger
mană), în 40,33 urmată de 
Bonnie Blair (S.U.A.) 40,34 și
Angela Hauck (R.D. Germană) 
40.48.

HOCHEI
• Intr-un meci amical dispu

tat la Lillehammer (Norvegia) 
selecționata Canadei a întrecut 
cu 8—4 (1—2, 5—o, 2—2) forma
ția Norvegiei.
• Selecționata olimpică a 

Canadei, aflată în turneu în Eu
ropa, a jucat la Oslo cu echipa 
Norvegiei. Hochelștll canadieni 
au obțjnut victoria cu 7—3 (2—1, 
3—1, 2—1).

ITALIA. In etapa a 17-a (ul
tima a turului), echipa Sampdo- 
ria Genova a terminat la ega
litate: 0—0 meciul disputat ta 
deplasare cu formația Cesena. 
Alte rezultate: Atalanta Berga
mo — A.S. Roma 2—2; Florentina 
— Internazionale 4—3; Lazio — 
Ascoll 0—0; A.C. Milan — Bo
logna 1—1; Napoli — Como 3—3 
(oaspeții au condus cu 2—1 șl 
au ratat în final un penalty); 
Pescara — Pisa 0—0; Torino — 
Lecce 0—0; Verona — Juventus 
2—0.

In clasament conduce echipa 
Internazionale — 28 puncte ur
mată de formațiile Napoli 27 
puncte șl Sampdoria 23 puncte.

• In capitala Omanului, Mascat, 
s-au Intllnlt, intr-o partidă din 
cadrul preliminariilor campiona

SCURT • PE SCURT
masculin de la Chicago: Ivan 
Lendl — Johan Krlek 6—4, 6—3; 
Michael Chang — Jimmy Connors 
6—3, 7—6; John McEnroe — Dan 
Goldie 6—3, 7—6; Tim Mayotte - 
Roger Smith 6—3, 7—5. • în tur
neul feminin de la Auburn Hills 
(Statul Michigan), sportiva sovi
etică Natalia Zvereva a ellml- 
nat-o cu 6—3, 4—6 6—2 pe Tracy 
Austin (S.U.A.), jucătoarea a- 
mericană făcîndu-și reintrarea 
In competițiile oficiale, la 26 de 
ani, după mai mult de 5 ani de 
absență. în 1979, Tracy Austin 
se anunța ca o mare campioană,

BOGATĂ ACTIVITATE COMPETITIONALĂ 
LA ATLETISM

Sala sporturilor din Haga va 
fi gazdă, la sfîrșltul săptămînil 
viitoare, a Campionatelor Euro
pene de atletism. La întrecerile 
acestei importante competiții, la 
care vor lua parte cei mai buni 
atleți de pe continent, țara noas
tră va fi reprezentată de urmă
torii ' sportivi: Tudorița Cliidu șl 
Mitica Junghîatu-Constantin (800 
m), Paula Ivan și Doina Melinte 
(1500 m), Mihaela Pogăceanu 
(60 mg), Marieta Ilca (lungime). 
Alina Astafei (înălțime) și So
rin Matei (înălțime).
• In concursul internațional

pe teren acoperit desfășurat 
la East Rutherford (S.U.A.),
sportiva Paula Ivan (Româ
nia) a cîștigat proba de
1 milă cu timpul de 4:18.99. A- 
ceasta a fost a cincea victorie 
obținută de atleta noastră în 
circuitul nord-amerlcan pentru- 
marele premiu I.A.A.F. Cursa 
de 800 m s-a încheiat, de aseme
nea, cu o victorie românească, 
prima trecind linia de sosire 
Doina Melinte, în 2:00 76. In ca
drul probei masculine de o milă, 
învingătorul (în 3:51 66), Mark 
O’Sullivan (Irlanda) a stabilit 
un nou record mondial de sală 
la 1 500 m, cu timpul de 3:35.6. 
In cursa masculină de 3 000 m 
pe locul I s-a clasat marocanul 
Said Aouita, cu timpul de 7:39,71.
• în cadrul concursului de la 

Osaka (Japonia), sportivul so
vietic Serghel Bubka a stabilit 
un nou record mondial pe teren 
acoperit la săritura cu prăjina.

LIMITELE PERFORMANTEI
Citius Altius, Fortius*, „Mai repede, mai sus. mai puternic*, 

sub această deviză clasică, ta măsură să exprime însăși ra
țiunea de a fi a sportului, performanța a progresat și progre
sează in toate disciplinele, spulberînd, dacă nu și sfidind .ceea 
ce părea să se constituie, la un moment dat. în „praguri de 
neatins*. Ajunge numai și să precizăm că, în ultimii 4 ani, 70 
la sută din recordurile atletice au fost doborîte (procentul e 
valabil și pentru natațle) pentru a avea o imagine clară pri
vitoare la uriașele resurse și posibilități umane în lupta pen
tru depășirea așa-ziselor limite. w

Șl totuși, e limpede anumite limite există, fie șl pentru că, 
dacă progresul de 4 secunde înregistrat pe flecare deceniu, 
din 1913, «-ar menține in proba de o milă (alegere fortuită), 
s-ar ajunge ca în anul 2528 mila să fie parcursă în... zero se
cunde ! Tocmai asupra acestor limite au zăbovit, mărginin- 
du-se la atletism, o echipă de oameni de știință din Noua Ze- 
elandă șl Statele Unite, care au stabilit, după o muncă pe 
cit de asiduă (14 luni), pe atit de modern condusă (cu com
putere, creînd „modele ideale* etc.), granițe teoretice pentru 
performanță într--o probă sau alta. Concluziile lor merită, fie 
și parțial, menționate, de aceea vom și alege cîteva dintre ele 
spre dezbatere. La săritura în înălțime bărbați, de pildă, r.m. 
2,43 m (Sotomayor), granița teoretică ar fi 2,56 m. La o milă 
(1 609 m), r.m. 3:46,32 (Cram), s-ar putea merge pînă la (nu
mai) 3:34. In privința lungimii băieți, unde r.m. de 8,90 m 
(Beamon) datează de la J.O. 1968, cercetătorii se dovedesc sur
prinzător de optimiști acceptînd ca graniță teoretică 10,34 m 1 

Mai departe : 7,82 m la prăjină, unde r.m. actual e de 6,06 m 
(Bubka), lh:58,22 la maraton față de 2h:06,50 la cit e cronome
trat r.m. ta zi (Dinsamo) etc. etc.

Așadar, lesne de dedus, îngăduitori pină la șoc cu unele 
probe, vezi lungimea șl prăjina, autorii studiului se păstrează 
rezervați față de altele, în cazul milei, cu progresul posibil cel 
mal mic, fiziologul american Marvin Klein precizînd că „o a- 
lergare sub 3:34 ar implica mal multă forță decit pot oferi, 
la solicitare maximă, inima și plămînii*. Dacă prognoza pare 
plauzibilă la săritura cu prăjina, unde un rol decisiv poate de
ține tehnologia de fabricație (dovedită deja pe traseul bambus- 
alumlniu-fibră de carbon), lucrurile nu mai sînt la fel de clare 
Ia lungime. Explicațiile însă sînt : e nevoie, în drum spre 
un incredibil (azi) 10,34 m, „de sprintul lui Lewis, de un zbor 
pe o traiectorie de 45 de grade, (n.n. față de 22 în prezent) 
șl de o viteză pe verticală nu mal mare decit cea folosită, cu
rent, de săritorii de înălțime*.

Cît se va adeveri din toate acestea ’ Greu de spus. Să nu 
uităm, că, In 1934, unul dintre specialiștii reputați, Brutus 
Hamilton de la „California University*, era gata să facă prin
soare că nu se va sări niciodată mal sus de 2,01 m și nici nu 
se va alerga mai repede, pe sută, de 10,1 s 1 Sportul a pro
gresat Insă mult mal rapid, ridlcullztnd „barierele* lui Hamil
ton. Va proceda oare la fel șl cu cele anunțate mal sus ?

Ovidiu IOANIȚOAIA

tului mondial (zona asiatică), 
formațiile Omanului și Iordaniei. 
Victoria a revenit oaspeților, cu 
scorul de 2—0, dar pentru faza 
secundă a turneului zonal s-a 
calificat echipa Qatarului, situ
ată pe locul Intîl In grupă, după 
ce a terminat la egalitate: 2—2 
in compania irakului, în depla
sare. Lă Islamabad, echipa Emira
telor Arabe Unite a întrecut cu 
scorul de 4—1 (4—0) formația
Pakistanului și s-a calificat in 
faza secundă a întrecerii zonale.

• In meci internațional amical 
disputat la Lisabona. Benfica a 
întrecut cu scorul de 2—1 (1—0) 
formația Sredeț Sofia.

• La Hong Kong a Început un 
turneu internațional cu prilejul 
sărbătoririi- Anului Nou chine

cucerind, la numai 16 ani, titlul 
de campioană internațională a 
s.u.A. Intr-un alt meci, Larlsa 
Savcenko (U.R.S.S.) a tntrecut-o 
cu 3—6. 6—4, 6—1 pe Barbara 
Potter (S.U.A.). In clasamentul 
general al Circuitului feminin 
conduce Steffi Graf cu 820 p, 
urmată de Helena Sukova 795 p, 
Martina Navratilova 730 p, Be
linda Cordwell 469 p, Gabriela 
Sabatini 440 p și Catarina Llnd- 
qvist 405 p.

VOLEI • In Turneul final al 
C.C.E. (feminin), ce se desfășoa
ră la Bruxelles, echipa italiană 
Olimpia Teodora Ravenna a În
trecut cu 3—0 formația Dynamo 
Berlin. 

cu rezultatul de 6,03 m. Prece
denta performanță supremă fu
sese stabilită cu numai o săptă- 
mînă In urmă de compatriotul 
său Rodion Gataulin, cu 6,02 rn. 
Alte rezultate: Înălțime: Patrick 
Sjâberg (Suedia) 2,25 m; triplu 
salt: Willie Bancks (S.U.A.) 16.21 
m, lungime: Mike Powell (S.U.A.) 
8,04 m.
• Proba masculină de 60 m 

din cadrul concursului de la San 
Sebastian (Spania) s-a încheiat 
cu o surpriză, multiplul campion 
olimpic Carl Lewis (S.U.A.) si- 
tuîndu-se doar pe locul 3, în 
6,60, fiind precedat de cubane
zul Andres Simon 6,58 șl de 
Mark Witherspoon (S.U.A.) 6,59. 
In cursa feminină de 200 m, pri
ma a trecut linia de sosire Mar
lene Ottey (Jamaica) 22 79.
• Rezultate Înregistrate in 

campionatele R.F. Germania, des
fășurate la Stuttgart: masculin: 
200 m: Erwin Skamrahl 21,05; 
800 m: Axel Harries 1:48,17; lun
gime: Christian Thomas 7,95 m; 
feminin: 60 m: Sabine Richter 
7,31; 200 m: Silke Knoll 23,22; 
Gabi Lesch 2:03,25.
• Cu prilejul campionatelor de 

atletism ale R.D. Germane, ce 
se desfășoară la Senftenberg, 
Ulf Tlmmermann a stabilit un 
no-u record european pe teren a- 
coperit în proba masculină de 
aruncarea greutății, cu perfor
manța de 22 55 m. Vechiul re
cord era de 22,26 m si aparținea, 
din anul 1987, sportivului elve
țian Werner Gunthoer.

1

zesc. Iată primele rezultate în
registrate: MalmiS F.F. — Houg 
Kong 3—0 ; Odense B.K. — R.P. 
Chineză 0—0.

LA SAN JOSE s-a disputat 
meciul amical dintre selecționa
tele Costa Rlca șl Poloniei. Fot
baliștii polonezi au obținut vic
toria cu 4—2 (3—1), prin golu
rile marcate de Prusik, Urban, 
Darzycha și Koseckl. Punctele 
gazdelor au fost Înscrise de 
Guimaraes șl Jara.

ÎN CONTINUAREA turneului 
din Orientul Mijlociu, echipa 
vest-germană S.V. Hamburg a 
jucat la Dubal cu formația Al 
Shahab, pe care a tatrecut-o cu 
6—2 (1—0).

DUPĂ 25 de etape, ta cam
pionatul Portugaliei se menține 
lideră echipa Benfica Lisabona 
40 p, urmată de F.C. Porto 36 
p șl Boavista 30 p. Rezultate din 
etapa a 25-a : Chaves — Pena- 
fiel 4—1 ; F.C. Braga — Esplnho 
3—1 ; Beira Mar — Guimaraes 
1—2 ; Lelxoes — Portimonense
1— 2 ; F.C. Porto — vlseu 5—0 ; 
Benfica Lisabona — Maritimo
2— 0 ; Belenenses — Farense 2—0; 
Nacional — Boavista 2—0 ; Sett>- 
bal — Sporting Lisabona 1—0.

IN ZIUA a doua a turneului 
ta sală de la Paris, Ajax Am
sterdam a Învins cu 1—0 (0—0) 
pe Nantes, Iar selecționata Se
negalului a dispus cu 2—1 (1—1) 
de Real Sociedad.
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