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ÎNTRECERI ÎN CADRUL MARII COMPETIȚII NAȚIONALE

Schi-fond SPORTIVII DE LA A.S.A.,
DIN NOU PE PRIMELE LOCURI

In C.C.E. la volei, astăzi (sala Agronomia din Capitală, ora 17)

STEAUA - PANINI MODENA, 
UN MECI DE MARE INTERES

PREDEAL, 14 (prin telefon).
Un strat proaspăt de zăpaaă, 
căzută cu cîteva ore înaintea 
startului zilei a doua a finale
lor Daciadei' lâ schi fond, a 
determinat pe antrenorii sec
țiilor reprezentate aici să se 
scoale foarte de dimineața, 
pentru a pregăti schiurile 
competitorilor. Evident, a fost 
o treabă dificilă și doar ale
gerea celei mai bune și po
trivite soluții a făcut ca ‘ alu
necarea schiurilor să fie co
respunzătoare. La 9,30, ora 
startului în cursa de 15 km. 
(stil clasic) a seniorilor, tem
peratura zăpezii era de minus

ARCAȘII PUNCTEAZĂ SPECTACULOS
Șl, SPERAM,

Silința cu care arcașele și 
arcașii noștri se pregătesc în 
ultima vreme s-a materializat 
în mai toate concursurile in
terne prin rezultate meritorii, 
mai bune de la an la an, ba 
chiar de la lună la lună. Este 
și cazul finalelor Daciadei, ca
ne s-au desfășurat, acum cîte
va zile, în sala de sport a 
I.M.F. din Tg. Mureș, între
ceri în care atît senioarele, cît 
și seniorii au reușit perfor
manțe superioare oelor înre
gistrate, cu aproape o lună în 
urmă, la Rădăuți, în prima 
competiție a anului, „Cupa

Sfirșit de săptămină la Alba lulia

INTRE REINTILNIREA CU FOTBALUL

Șl APLAUZELE LA ADRESA POLOIȘTILOR

Un
aer

în pofida calendarului, care 
ne arăta că ne aflăm la ju
mătatea lunii februarie, zilele 
de sîmbătă și duminică ne-au 
zimbit și la Alba lulia cu un 
dulge aer de primăvară, 
timp propice mișcării în 
liber, drept pentru care ne-am 
insinuat, ca să zicem așa, prin
tre iubitorii întrecerilor spor
tive din acest frumos oraș 
transilvănean. Un oraș care, e 
bine să o spunem încă de ia 
început, este posesorul unui 
splendid stadion, Unirea, și al 
unui superb complex olimpic 
de natatie.

în fapt, stadionul ne-a pri
mit cu porțile deschise, dar 
cu tribunele goale. întrucît. 
din motive lesne de înțeles, 
de protejare a gazonului, me
ciul amical al divizionarei B. 
Unirea, cu colega sa de serie 
A.S. Paroșeni. s-a disputat pe

gefte-
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Frumoasa sală de festi
vități a Întreprinderii Me
canice de Material Ru
lant (I.M.M.R.) „Grivița 
Roșie" din Capitală a 
fost locul de desfășurare 
a simultanului de șah 
dotat cu „Cupa 16 Fe
bruarie". O gazdă tradi
țională a multor compe
tiții sportive de masă ce 
se desfășoară sub 
ricul Daciadei.

Citiți în paginile 
grupajul nostru 
acțiuni și întreceri 
live dedicate zilei 
februarie.
Foto : Gabriel MIRON

spor- 
de 16

3 grade, iar în aer de minus 
1 grad. Deci, condiții optime 
pentru întreceri. Și, intr-ade
văr, trebuie să spunem că dis
puta sportivilor a fost intere
santă, plină de neprevăzut. 
Curios, antrenorii de la A.S.A. 
și-au plasat pe cei mai buni 
sportivi ai lor, Viorel Șotropa 
și Valentin Cacina, în prima 
grupă valorică, cînd în mod 
obișnuit schiorii cu performan
tei© cele mai bune aleargă in 
ultima grupă valorică. Dar se 
pare că ei au calculat cu pre
cizie șansele elevilor lor, care 
s-au situat de altfel pe pri
mele două locuri ale podiu

COMPETITIV

Pre-
Gă- 
cla- 

(este

Bucovinei". în acest sens, cîte
va comparații vor fi, cu sigu
ranță, edificatoare.

De pildă, în competiția fe
minină. Dacă, în ianuarie, Ga- 
brielei Coșovan (Voința Ră
dăuți) i-au fost suficiente 1103 
p pentru a cîștiga concursul 
individual, acum Marina 
lipceanu-Moloce (Carpați 
lănești), cu 1110 p, s-a 
sat a doua, fiind depășită 
adevărat, la „decari") de Diana 
Nicolaescu (Olimpia), care a 
obținut același punctaj.

In întrecerea pe echipe, atît 
„Cupa României" cît și titlul de 

al orașuiul, 
au

Urmărită de 
numeros, dornic

celălalt stadion
Mecanica, unde gazdele 
ciștigat cu 2—0. 
un public 
să-și revadă, echipa, la prima 
sa apariție în acest an, cu 
noile achiziții (Laurențiu Mol
dovan, Brumaru, Nichimiș), 
partida a scos în evidență jo
cul laborios, la mijlocul tere
nului, prestat de ex-clujeanu' 
Laurențiu Moldovan, precum 
și evoluția excelentă a fun
dașului Georgescu, mai mereu 
infiltrat în atac, pe partea 
dreaptă, ca o veritabilă ex
tremă. în linii mari, cei doi 
antrenori ai Unirii, Cornel 
Țălnar și Nicolae Lupu, s-au 
declarat mulțumiți de calita
tea meciului și a stadiului de

Victor NITA 

mului de premiere. După 5 
km, lupta pentru supremație 
se dădea între sportivii de la ' 
A.S.A. și Dinamo — i-am nu
mit pe Șotropa, Cacina, I’â- 
vălean, Boitiș, Tanko, Lungo- 
ciu, Kope. La 10 km, diferen
ța dintre ei era de ordinul se--. 
cundelor, așa că ultimii kilo
metri ai probei au fost deci
sivi în stabilirea ierarhiilor. 
Tînărul Valentin Cacina a a- 
vut un finiș impetuos, a ape
lat la ultimele resurse de e- 
nergie, iar efortul său a fost 
răsplătit cu cucerirea primului 
său titlu de campion al Da
ciadei . Favoriții s-au clasat 
la diferențe minime pe locu
rile următoare.

întrecerea fetelor, pe dis
tanța de 10 kilometri, în ace-

Paul IOVAN

(Continuare In pag 2-3)

campion al Daciadei au fost 
adjudecate de reprezentantele 
clubului bucureștean Olimpia, 
numai că, la Tg. Mureș, ele au 
realizat cu 29 de puncte mai 
mult decît la Rădăuți (3195 
față de 3166). Situații asemă
nătoare sînt șl la seniori : in 
sala I.M.F., la individual, pri
mii șase — în ordinea V. Stă- 
nescu (Metalul Plopeni), A.

loan NOVAC

(Continuare in pag. 2-3)

Au început întrecerile campionatului de tenis de masa

SPARTAC STIROM S-A DETAȘAT DIN START
din localitate s-au reunit cele 
mai bune patru formații, care 
au oferit numerosului publie 
partide de un nivel satisfăcător, 
dintre jucătoare Emilia Ciosu 
și Otilia Bădescu, primele „pale
te" ale țării, detașîndu-se net 
De altfel, Spartac Stirom a ob
ținut numai succese, la scoruri 
care vorbesc de la sine, puncte
le cedate fiind obținute de ad
versare doar în fața celei de-a 
treia jucătoare a echipei. Cel 
mai echilibrat a fost jocul din
tre C.S.Ș. Metalul Rm. Vîlcea 
și Juventus București, formația 
vîlceană, mai omogenă, reușind 
să se impună la limită: 5—4.
Rezultate: SPARTAC STIROM

5—1 cu Hidrotehnica ICSAP Buzău 
(Ciosu 2; Bădescu 2; Băjenarul;

a Cam- 
tenis de 

între-

Cea de-a 61-a ediție 
pionatelor Naționale de 
masă a debutat cu 
cerile pe echipe. în program fi- 
gurind partidele din primul tur 
al competiției. Dacă la feminin 
s-au desfășurat toate meciurile, 
in schimb la masculin au avut 
loc doar cele din seria a Ii-a 
a grupei secunde, celelalte fi
ind aminate. Așadar, cu deose
bită atenție au fost urmărite, in 
special, meciurile din pruna 
grupă valorică, la capătul căro
ra actuala deținătoare a titlului. 
SDartac Stirom București. s-a 
impus categoric. Iată amănunte:

FEMININ
BUZĂU. In sala de tenis 

masă a complexului
de

.Crîng"

ANTRENAMENTE INTENSE Șl
O PREMIERĂ PENTRU SĂRITORI j nouluisezpN

rrnTSTTi

Nil mai departe decît săp- 
tămîna aceasta (vineri și sîm- 
bătă) se va desfășura primul 
concurs de sărituri al anului, 
gazdă fiind Bazinul Olimpia 
din Sibiu. Vor lua parte cei 
mai buni practicanți ai aces
tei ramuri a natației, 
și juniori, toți avînd prilejul 
să-și verifice, cu prilejul „Cu-

seniori

Cupa Campionilor Europeni 
la volei oferă astăzi, de ’.a 
ora 17, iubitorilor de sport din 
Capitală un eveniment deose
bit, găzduit de sala Agrono
mia: meciul-revanșă dintre
campioanele masculine ale 
României șl Italiei, in cadrul 
grupei semifinale a acestei 
prestigioase competiții. Echipa 
noastră, Steaua, care a avut 
un start ezitant în grupă, dar 
și-a îmbunătățit prestația pe 
parcurs, va încerca să dove
dească suporterilor săi că nu 
este totuși mai prejos decit 
valoroasa Panini Modena, care 
în cele 4 etape anterioare nu a 
cunoscut înfrîngerea și, prac
tic, nu' mai poate rata califi
carea în finală.

Campionii noștri, din rîndul 
cărora nu vor lipsi P. Ioncscu. 
Dascălu, Constantin. Penteleo- 
eu, Șoica, Sehoberl, Pădureții. 
Spînu, nu au nici pe teren pro
priu o misiune ușoară. însă, 
după cîte am înțeles de la ei 
și antrenorii lor, vor . lupta 
pentru un rezultat pozitiv, de 
palmares și de prestigiu. „Va 
fi posibil — ne mărturisea an
trenorul secund V. Dumitrescu 
— dacă jucătorii noștri vor a- 
borda întîlnirea cu total an
gajament, cu ambiție și dorin

In finala „Cupei României" la JiandBal feminin

ȘTIINȚA BACĂU TEROM IAȘI
La sediul F.R. Handbal a 

avut loc ieri dimineață trage
rea la sorți a ordinii meciuri
lor din finala „Cupei Româ
niei" lji handbal feminin. Du
pă cum se știe, și în această 
ultimă fază au loc partide tur- 
retur (sistem „cupe europene"), 
deci fiecare formație urmînd 
să evolueze atît in fața pro
priilor spectatori, cît și pe te
renul partenerei de întrecere. 
Iată ordinea disputării întîlni- 
rilor din prima manșă.

pei F.R. Natație", pregătirile 
din lunile de iarnă, efectua
te în perspectiva importante
lor obiective internaționale 
din acest an : Campionatele 
Europene de juniori, Concursul 
Prietenia și Balcaniada junio
rilor. Cum întîmpină antreno
rii și elevii lor viitoarele în
treceri de amploare, ce preo
cupări are federația de spe
cialitate pentru îmbunătățirea 
condițiilor de pregătire a 
turor săritorilor, dar, mai 
seamă, a celor vizați ' să 
prezinte România în arena 
ternațională ? Am 
ceva pe aceste 
lejul unui scurt 
Complexul ,,23 
Capitală, unde 
majoritatea componenților 
tului national.

ACTIVITATE INTENSA
în liniște, auzindu-se doar 

drumările antrenorilor aflați 
pe marginea bazinului și zgo
motul produs 
apă, săritorii 
bulinele de 
3 m și 
la 5. 7 și 10 m. 
tei Internationale 
Treistaru (acum una din 
trenoarele lotului și antrenoa- 

tu- 
cu 

re- 
in- 
cîte 
pri-

aflat 
teme cu 
raid făcut la 

August" din 
se antrenează

lo-

în-

de intrările în
foloseau tram- 
la 1 m și

platformele de 
.Atelierul" fos- 

Molania 
an-

ță de aulodepășire, cu atenlie 
deosebită la preluarea din ser
viciu (pentru a „construi'*  in 
viteză), organizind un blocaj 
vigilent și agresiv și forțind 
propriul serviciu".

Panini, care a sosit ieri in 
Capitală, mizează pe un sex-

Pentru meciul de volei 
din C.C.E. (masculin) din
tre Steaua București și 
Panini Modena, progra
mat astăzi (ora 17) In 
sala Agronomia din Capi
tală, sînt valabile legiti- 
mațille-abonament de cu
loare roșie și verde eli
berate de C.N.E.F.S

tet de bază robust și mobil, 
valoros in toate compartimen
tele, în care Vullo este coor
donator unic, Bernardi „fals" 
Lucchetta și americanul Pârtie 
centrali, Bertoli și Cantagalli 
extreme. Atac în viteză, apă
rare bine organizată și mobi
lă în ambele linii, servicii pu
ternice din săritură (cu ex
cepția lui Pârtie), iată cîteva 
atuuri. Meciul va fi arbitrat de 
sovieticii R. Muradov și A. 
Santeladze (A.B.).

: ȘTI-
TEROM 
— Rul-

Pentru locurile 1—2 
INȚA BACĂU — 
IAȘI : 3—4 : Chimistul 
mentul Brașov ; 5—6 ; Mure
șul Tg. Mureș — Textila Za
lău ; 7—8 ; Confecția Bucu
rești — Mecanică Fină Bucu
rești.

Meciurlle-tur vor avea loc 
în ziua de 5 martie, iar cele 
retur au fost programate 
pentru data de 12 martie.

Rîșcanu 1), 5—2 cu C.S.Ș.
Metalul Rm. Vîlcea (Bădescu 3, 
Ciosu 2 ; Bogoslov 1, Ălboiu 1). 
5—2 cu Juventus București (Btb 
descu 3, Ciosu 2 ; Cocoș 1, Enu- 
lescu 1) ; C.S.Ș. METALUL RM. 
VÎLCEA 5—4 cu Juventus (Bo
goslov 2, Gîrbină 2, Alboiu 1 ; 
Năstase 3, Enulescu 1), 5—1 cu 
Hidrotehnica I.C.S.A.P, (Alboip
2. Gîrbină 2, Bogoslov 1; Rîșca- 
nu 1) ; JUVENTUS BUCUREȘTI 
5—i cu Hidrotehnica I.C.S.A P. 
(Năstase 2, Enulescu 2, Cocoș 1: 
Rîșcanu 
zultate, 
se află 
Viorica

1). tn urma acestor re- 
pe primul loc al grupei 
formația condusă de 

Dragu, urmată de C.S.Ș.

(Continuare In pag 2-3)

re principală la Progresul) îi 
avea în componență pe Ileana 
Pîrjol, Luana Ciufuligă, 
na Voicu, Cornel 
Florin Avasîloaie.
după salturi, fiecare cu corec
tările de rigoare.
Natație, ne spune 
Treistaru, este un 

loa-
Pop și 

Salturi

.Clipa F.R.
Melaniă 
concurs 

tare. Vrem să cîștigăm trofeul, 
o 

sal- 
ne 

re-

dar mai cu seamă dorim 
comportare remarcabilă, 
turi de calitate, care să 
creeze perspectiva unor 
zultate bune la competițiile 
internaționale din acest an. Le 
am în vedere, în special, pe 
Luana Ciufuligă și Ioana Voi
cu, aflate în lotul care se 
pregătește pentru Campionate
le Europene și Balcaniadă". 
Precizăm că alti candidați 
pentru „europene" sînt Danie
la Popa, de la Crișul Oradea, 
și Bogdan Cibu, de la C.S.Ș. 
Sibiu.

Aceleași preocupări 
le-am semnalat și în 
sportivilor de la C.S.Ș. Triumf 
(antrenori : Nicolae Sparios, 
Ana Ncicu. Doina Rusan). Li
ceul industrial nr. 37 (Gavrîlă

Intense 
rîndul

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in oig a 4-a!



COMPETIȚII DOTATE
CU „CUPA 16
în cadrul manile stări lor 

priilejuiite de comemorarea e- 
roicelor lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor din ianuarie-fe- 
bruarie 1933, în întreaga țară 
au fost organizate numeroase 
întreceri sportive dotate cu 
„CUPA 16 FEBRUARIE**.  Con
semnăm cîteva din corespon
dențele primite la redacție pe 
această temă..

BUCUREȘTI. în organizarea 
Consiliului de educație fizică 
și sport al Sectorului 1 și al 
I.M.M.R. „Grivița Roșie", du
minică a avut loc un reușit si
multan <1e șah cu participarea 
a peste 500 de oameni ai mun
cii din diverse unități econo
mice și instituții de Invăță- 
mint. Simultanul a fost susți
nut de șahiști fruntași din Ca
pitală, printre care și 4 maeș
tri F.I.D.E. De semnalat re
marcabila prestație a unor 
șahiști amatori, care au reu
șit să obțină un rezultat de 
remiză, C. Burnoiu la Emil 
Pesi și P. Dumitrescu la Tra
ian Stanciu. în timp ce C. Du- 
mitrache a terminat învingă
tor partida cu maestra spor
tului Mariana Duminică. La 
reușita acestei frumoase acți
uni de popularizare a șahului 
în Sectorul 1 al Capitalei și-au 
adus contribuția conducerea 
I.M.M.R. „Grivița Roșie", Co
mitetul sindicatului (pre
ședinte, Eugen Tăcu), precum 
și activul Consiliului Munici
pal București pentru Educație 
Fizică și Sport (Bogdan TA- 
MAȘ, corespondent).

RM. VÎLCEA. La ampla ac-, 
țiune sportivă de masă desfă
șurată în municipiul de reșe
dință al județului Vilcea (or
ganizatoare. A.S. Feroviarul) 
au luat parte peste 700 de ti
neri si tinere din majoritatea 
unităților de căi ferate (antre
priză, secții de linii, gară etc.) 
locale. în concursul de cros (3 
km) ne locul I> s-a situat N. 
Dumitrescu (L. 3).. Competi
ția de minifotbal a revenit e- 
chipei sectorului de Revizii 
vagoane. Un reprezentant al

NOTAȚII DUPĂ TURNEUL DE PESTE OCEAN
Sînt, iată, cîțiva ani de cînd, 

iarnă de iarnă, oficialități ale 
atletismului de peste Ocean, din 
Canada și statele Unite, orga
nizează competiții pe teren aco
perit la care printre invitați se 
numără și atleți din țara noas
tră. Și, de fiecare dată, Maricica 
Puică, Doina Melinte, acum 
Paula Ivan și încă alții au e- 
voluat de o manieră deosebită,

Anul acesta turneul nord-ame- 
rican a debutat în Canada, la 
Ottawa, la 20 ianuarie, într-o 
sală a cărei pistă... circulară 
măsoară mai puțin de 120 m. O 
comportare excelentă, așa cum 
avea să aibă de-a lungul între
gului turneu, a avut-o campioa
na olimpică Paula Ivan, înre
gistrată la încheierea cursei de 
1500 m cu timpul de 4:06,99, a- 
preciat ca record mondial in
door pe o astfel de pistă, (v.r. 
4:09,96 Melinte). Pe locul secund 
s-a clasat Doina Melinte, cu 
4:20,00. Alina Astafei a fost șl 
ea a doua la înălțime, cu 1,93 m, 
rezultat egal cu cel al cîștigă- 
toarei probei, campioana olim
pică. americanca Louise Ritter. 
Maricica Puică a luat startul la 
800 m — locul IV, în 2:12,30.

Al doilea concurs canadian s-a 
desfășurat la Sherbrooke, după 
patru zile. Doina Melinte a fost 
prima la 800 m (2:03,36). De a- 
semenea, Paula Ivan, în cursa 
de 1000 m (2:40,72), secundată de 
Maricica Puică (2:42,64), iar

CROSUL ȚĂRILOR SOCIALISTE
In localitatea Sliven din Bul

garia, recunoscută gazdă a com
petițiilor pe teren variat, a avut 
loc Crosul Țărilor Socialiste. O 
frumoasă victorie a repurtat 
Mihaela Ichiu în proba junioa
relor (3000 m), înregistrată în 
timpul excelent de 9:16,3. Ea a 
întrecut, între altele, pe Katie 
Hoffmann (R.D.G.) 9:16,8, Sve
tlana Epișkina (U.R.S.S.) 9:19,4...

SCHI FOND
(Urmare din pag. 1)

lași stil clasic, a fost, ca și 
în ziua precedentă, pasionantă 
prin duelul ce s-a dat pe în
tregul traseu între ode mai 
valoroase sportive ale genera
ției actuale, Ileana Hangan și 
Mihaela Cîrstoi, ambele de la 
A.S.A. Cele două sportive au 
depus multe eforturi, nu s-au 
menajat nici un moment pe 
toți cei 10 kilometri ai probei;

FEBRUARIE"
aceluiași sector, I. Gheorghe, 
a ciștigat și întrecerea de te
nis de masă, în timp ce con
cursul de șah l-a desemnat 
drept cîștigător pe A. Pop 
(Antrepriza c.f.). Dintre ama
torii de popice, I. Popescu 
(secția L 3) a avut cel mai 
mare număr de popice dobo- 
rîte. De remarcat sprijinul a- 
cordat organizatorilor de către 
C.J.E.F.S. Vilcea, conducerea 
Secției 3 Linii (ing. C. Ca- 
coveanu și ing. I. Ungureanu), 
cea a Antreprizei c.f. (ing. 
Traian Sabău) și Comitetul 
sindicatului (președinte, Ilie 
Mihalacbe).

IAȘI. Competiția de popice, 
inițiată de asociația sportivă
C. F.R. din localitate, a avut 
drept cîștigătoare echipele Ex
plorări C. Lung Moldovenesc 
(băieți) și Molidul Vama (fe
te), ambele din Divizia A. In
dividual, pe locul I e-au cla
sat D. Benciuc (C.F.R. Iași) și 
Daniela Ciubotar (Molidul Va
ma). în concursul de cros s-au 
remarcat Violeta Mănescti și 
P. Simion din Iași și A. Mo 
canu din Slănicul Moldovei 
(Ai. NOUR, corespondent).

TIMIȘOARA. La gala de 
box, organizată de clubul spor
tiv C-F.R., au luat parte pugi- 
listi feroviari și reprezentanți 
aj asociației sportive A.E.M. 
Evidențiați : V. Pocovnicu, Șt. 
Dotla. Aci. Panait, Cr. Gogan,
D. Ciucă, L. Gheorghiță, Ad. 
Juhasz, Gh. Bia de la C.F.R 
(antrenor. I. Marconi), I. Ber
nard și FI. Sușa de la A.E.M 
(antrenor, R. Lavric). Trofeul 
pus în joc a revenit pugiliști- 
lor de la C.F.R. (Const. CRE- 
ȚU. corespondent).

BRAȘOV. întrecerea de rnî- 
nifotbal organizată de Con
structorul (8 echipe) a reve
nit formației I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe (10—2 în finală cu 
Precizia Șăcele). A fost o ex
celentă acțiune de populariza
re a fotbalului desfășurat in 
noua sală de sport a asocia
ției organizatoare. (V. SECA- 
REANU. corespondent).

Alina Astafei a fost a treia, cu 
1,84 m.

La 28 ianuarie, la Johnson 
City, atletele noastre au obținut 
alte trei victorii : Doina Melinte 
la 800 m (2:14,46), Paula Ivan la 
o milă (4:32,51) și Alina Astafei 
la Înălțime (1,95 m — record 
național, și nu 2,00 m, cum au 
comunicat agențiile internaționa
le de presă). La 3000 m, Mari
cica Puică a fost a treia (9:11,61).

In marele concurs de la New 
York, la 3 februarie, cele trei 
alergătoare române au evoluat 
foarte bine în proba de o milă: 
1. Ivan 4:23,74, 3, Melinte 4:29,68 
și 4. Puică 4:31,14. După două 
zile numai, un nou concurs, la 
Fairfax. Paula Ivan a obținut 
victoria pe 800 m (2:02,14), între- 
cînd-o cu numai 10 sutimi de 
secundă pe Doina Melinte. 
Puică a fost a doua în proba 
de o milă (4:38,92), iar Astafei 
a treia la înălțime, cu 1,93 m.

în sfîrșit, cel de al șaselea 
concurs, ultimul din acest tur
neu, a avut loc la Vitalis, în 
New Jersey. Paula Ivan a obți
nut un nou succes pe o milă, 
cu 4:18,99 (la numai 13 sutimi 
de recordul mondial de sală al 
Doinei Melinte). Melinte a în
vins pe P00 m, cu 2:00,29, de a- 
semenea una dintre cele mal 
bune performanțe mondiale ale 
actualului sezon competițional, 
iar Maricica Puică a fost a 
natra la o milă (4:37,491.

7. Mihaela Vîrlan 9:28,0, 10. Mi- 
rela Borțoi 9:36,5. In întrecerea 
pe echipe, România s-a situat 
pe locul al treilea, cu același 
număr de puncte (7) ca echipele 

U.R.S.S. și R.D. Germane, cla
sate în această ordine pe pri
mele două, locuri.

Rubrica realizata de 
Romeo VILARA

mai proaspătă în final, Ileana 
Hangan a cucerit al doilea 
titlu de campioană la actuala 
ediție, devansînd-o cu doar 
cîteva secunde pe colega ei de 
club, ambele arătînd că se află 
pe un drum ascendent, pe ca
re îl dorim confirmat și în 
competițiile internaționale. 
Munca antrenorilor de la 
A.S.A. — Constantin Arghiro- 
pol (coordonator), Gyula Kiss 
și Gheorghe Berdar — începe, 
iată, să rodească.

Rezultate tehnice: 15 km se
niori: .1. VALENTIN CACINA

Și jocul cu mingea pe apă re
intră în actualitate. Deschiderea 
sezonului oficial va fi marcată 
de Mărțișor, dar primele între
ceri ale pololștilor seniori au 
loc în aceste zile. Prilejul 1 
„Cupa 16 Februarie", competiție 
organizată de Constructorul Fe

„REPLICA" FRUNTAȘELOR
Bine, veți putea întreba, dar 

jucătorii echipelor din prima se
rie se... mulțumesc numai cu 
antrenamente în această perioa
dă ? Nicidecum, ar răspunde 
mai întîl cei convocați la lotul 
reprezentativ, care au susținut 
deja partide de verificare. Iar 
șirul acestora va continua, cu — 
spre pildă — „Cupa Rapid", pro
gramată între 23 și 25 februarie,

„COT LA COT"
Cele mai bune echipe româ

nești de club ale momentului, 
Dinamo și Steaua, au, amîn- 
două, antrenori tineri, mari ju
cători pînă mai ieri — Dinu Po
pescu, respectiv Viorel Rus. Pri
mul dintre ei este invitatul ru- 

«toricii noastre de astăzi, pentru 
o discuție care a debutat mai 
puțin obișnuit: © „Doriți să schim
băm două vorbe ?, a întrebat 
exinternaționalul din clubul 300 
(aluzie la prezențele în națio
nală, între care la trei ediții de 
J.O. !). Poftiți atunci... în apă. 
Avem antrenament și, asemenea 
foștilor mei coechipieri Viorel 
Rus sau Gheorghe Zamfirescu, 
«catedra» se află pentru mine 
în bazin". Am rămas, se înțele
ge, pe margine, urmărind o șe
dință de pregătire în care prin
tre cei mai activi s-a numărat... 
antrenorul. Dialogul s-a reînno- 
dat apoi (nu înainte însă de a-1 
auzi pe binecunoscutul centru,
Șerban Popescu, exclamînd „am 
avut de furcă cu nea Dinu, e 
tare ca stînca și acum !“), toc
mai pe marginea acestei metode 
de lucru: © „Evoluînd cot Ia cot 
cu jucătorii, nu numai că Ie 
poți împărtăși Ia obiect tot ce 
ai acumulat ani șl ani — am 
trei decenii petrecute în bazin 
—, dar îi și simți mult mai bine, 
pentru a sti cu adevărat ce ai 
de făcut. Iar satisfacțiile nu în- 
tîrzie să vină : Georgescu, spre

...35 DE SECUNDE!
Notăm, pe scurt, cam pe du

rata unui timp de atac : © Ar
bitrii se perfecționează „din 
mers", antrenorul federal Anatol 
Grințescu subliniind că fiecare 
întrecere care vine poate oferi 
— și va oferi ! — ocazia unor 
seminarii pe marginea interpre
tării regulamentului. In ideea u- 
nui joc moderns dar și a întă
ririi disciplinei în bazine. © în 
seria a ri-a din Divizia A (pri
mul turneu — la Oradea, din 1 
martie, în grupa de elită disputa 
reluîndu-se la 15 martie) au 
drept de joc cîte 3 poloiști de 
peste 25 de ani. Restul, se în

CAMPIONATUL DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag 1)

Metalul, Juventus șl Hidroteh
nica I.C.S.A.P.

ORADEA. Favorita seriei Ia. 
grupei valorice secunde, C.S.Ș. 
Constructorul înfrățirea Tg. Mu
reș, a reușit să ocupe în final 
prima poziție, dar nu fără a 
cunoaște înfrîngerea. Kinga 
Lohr, Daniela Popoviciu și co
legele au fost întrecute la limi
tă de constânțencele Daniela 
Șerban, Roxana Kiss șl Elena 
Pintilie, care, totuși, s-au situat 
pe locul 3 în grupă, ele fiind 
depășite la rîndul lor de Eternit 
Oradea, cu Anca Cheler, Elena 
Șarlă și surorile Marton. Rezul
tate : C.S.Ș. CONSTRUCTORUL 
ÎNFRĂȚIREA TG. MUREȘ 5—2 
cu Eternit Oradea, 5—2 cu C.s. 
Arad, 4—5 ■ cu' C.S.S. 2 Știința 
IJPIPS Constanța; ETERNIT O- 
RADEA 5—2 eu C.S.Ș. 2 Știința 
IJPIPS, 5—2 cu C.S. Arad: C.S.Ș. 
2 ȘTIINTA IJPIPS CONSTAN
ȚA 5—3 cu C.S. Arad (Ilie GHI- 
ȘA — coresn.l.

CLUJ-NAPOCA. Dună ce au 
mers „can la cap", Eicond Za
lău și C.S.M. din localitate s-a» 
întîlnit în ultimul joc pentru a 
desemna pe noua lideră a gru
pei. Meciul a fost foarte echili
brat șl presărat cu multe mo
mente de suspans pînă în final, 
cînd scorul definitiv trebuia să 
fie stabilit de cluieanca Cristi
na Chindftș și Mihaela Chirită. 
Prima a condus — la scorul de 
4—4 la echjne — cu 1—0 la seturi 
și cu 20—18 în cel de-al treilea

(A.S.A.) 47:43, 2. Viorel Șotro- 
pa (A.S.A.) 47:58, 3. Elemer 
Tanko (Dinamo Bv.) 48:23, 4. 
Ioan Lungociu (Dinamo Bv.) 
48:50, 5. Carol Kope (Dinamc 
Bv.) 49:04, 6. Ion Păvălean
(A.S.A.) 49:50; 10 km fete : 1. 
ILEANA HANGAN (A.S.A.) 
36:44, 2. Mihaela Cîrstoi
(A.S.A.) 36:51, 3. Adina Tuțu- 
lan (C.S.Ș. Șoimii Sibiu) 38:34, 
4. Marioara Tudor (Steagul 
Roșu Brașov) 40:05, 5. Ioana 
Popandron (C.S.Ș. Bistrița) 
40:56, 6. Maria Barbulea (C.S.Ș. 
Bistrița) 41:01. 

roviar, alături de care sînt pre
zente în Bazinul Floreasca alte 
componente ale seriei a doua a 
Diviziei A, Energia și Vulcan 
București, precum și Loturile 
naționale de juniori ’72—’73. Me
ciul de debut se dispută astăzi, 
la ora 16,30.

cu participarea campioanei țării, 
Dinamo, și a celeilalte formații 
rămase în cursa pentru titlul 
actualei ediții, Steaua. Nu vor 
lipsi, de bună seamă, divizio
narii feroviari. Mai mult chiar, 
precizează harnicul arbitru și 
activist voluntar Gheorghe Nis- 
tor, giuleștenii aliniază și o a 
doua garnitură.

pildă, crește de la zi la zi ca 
poloist". Credit tinereții, dacă 
observăm bine... © „E nevoie 
de așa ceva ! Fenomenul carac
terizează, de altfel, și naționala, 
apelul federației avînd toate 
șansele să ducă la revitalizarea 
poloului prin răspunsul general 
al cluburilor. în ce privește e- 
chipa Dinamo, afirmația mai e 
valabilă în cazul lui Dan Ba
lanov, care poate deveni mai 
bun decît fratele său Ladislau 
dacă va avea seriozitatea și te
nacitatea stelistului, al lui Gă- 
vruș sau Toth (împrumutat la 
Crisul pentru a căpăta expe
riență), al altora încă. Ei urcă 
valoric alături de cunoscuți ti
tulari, în condițiile unor antre
namente în care pregătirea fizică 
generală si specifică se face cît 
mai aproape de... minge.“. Obi
ectivul campioanei se subînțele
ge, firește. © „Păstrarea titlului 
e posibilă, avem un avans apre
ciabil, care nu trebuie însă să 
ne facă a dormi fără grijă. 
Steaua e tot mai puternică, a 
devenit încrezătoare în forțele 
sale, nu va fi ușor în cele 3 
turnee ale primăverii. Rămînem 
totuși cu prima șansă, sîntem 
înconjurați cu atenție (inimosul 
birou de secție e condus de 
I. Baciu, secundat de D. Sores- 
cu) și privim optimiști spre... 
o nouă toamnă frumoasă în 
Cupa Campionilor".

țelege, trebuie să fie mai tineri. 
Eventual, și (mai) buni... © Clu
jeanul Radu Timoc se numără 
printre „cavalerii fluierului* 4 care 
urmează să oficieze la competi
ția internațională dotată cu Cu
pa F.I.N.A., rezervată echipelor 
feminine. Alții, aflăm, s-au nu
mărat printre arbitrii așteptați 
la meciul din campionatul muni
cipal al Capitalei, fără a onora 
invitațiile. Ni se dau și nume, 
dar amînăm citarea lor. Poate 
nu va mai fi cazul...

Rubrica redactata de 
Geo RAE1CHI

pentru a pierde în prelungiri 
(21—23). victoria revenind, .ast
fel, celor de la zalău cu 5—4. 
Rezultate : ELCOND ZALAU
5—4 cu C.S.M. Cluj-Napoca (Vin- 
tilă 2, Chirită 2, Ghe 1 ; Gher
man 2. Miron 2), 5—2 cu C.S.S.- 
I.P.C. Energetica Slatina (Vintilă
3. Chirită 2 : Ghiță 1, Cojocaru 
1), 5—3 cu constructorul
TAGCM C.S.S. Universitatea 
Craiova (Vintilă 2, Ghe 2, Chi
rită 1 ; Predușcă 2, Coroian 1) : 
C.S.M. CLUJ-NAPOCA 5—3 CU 
Constructorul TAGCM (Miron 3, 
Gherman 2 ; Predușcă 1. Coroian 
l. Marinaș 1), 5—2 cu C.S.Ș.—
I.P.C. (Gherman 3, Miron 1. 
Chindriș 1 ; Cojocaru , 2) : 
C.S.S.—I.P.C. ENERGETICA
SLATINA 5—2 cu Constructorul 
TAGCM (Coiocaru 2, Ghiță 2, 
Radu 1 ; Predușcă 1, Coroian 1). 
Așadar,’ în seria a Il-a a gru
pei secunde pe primul loc s-a 
situat Eicond Zalău, dar disputa 
pentru întîietate rămîne în conti
nuare deschisă, dat fiind echili
brul de forte (Mircea RADU-co- 
resp.)

MASCULIN

BUCUREȘTI. Tn sala Unirea 
Tricolor s-au întilnit formațiile 
din seria a n-a a grupei secun
de, partidele fiind în general, de 
un nivel acceptabil. Pe primul 
loc s-a situat Voința Satu Mare, 
care a terminat neînvinsă tur
neul. Rezultate : VOINȚA S. 
MARE 9—8 cu C.S.S. 2 știința 
IJPIPS Constanța (Makoldi .4, 
Hodas 2, Dărăban 2, Căldare 1 : 
Sterea 3, Dragomir 2, Dragomir— 
Sterea 2. Nicolae 1), 9—4 cu Me
canică Fină București (Hodaș 3 
Makoldi 2, Căldare 2, 1111 2 ; 
Gheorghe 3, Grigore — Gheorghe 
1), 9—8 cu Geamul Scăeni (Ho
daș 3. Makoldi 2, Căldare 2. 1111 
2 ; Moraru 3. Nef 3. Craioveanu 
— Moraru 1, Craioveanu 1) : 
GEAMUL I.C.C. PRAHOVA 
SCAENI 9—5 cu Mecanică Fină 
(Craioveanu 4, Moraru 3, Cra
ioveanu— Moraru 1, Nef 1 ; Gri- 
goreanu 1, Gheorghe 2, Grigore 1. 
Prunescu 1), 9—5 cu C.S.S. Ști
ința IJPIPS (Nef 3. Craioveanu 
3. Moraru 2. Craioveanu — Mora
ru 1 : Dragomir 2. Sterea 2, Fili- 
mon 1) ; MECANICA FINA 
BUCUREȘTI 9—7 cu C.S.S. 2 Ști
ința IJPIPS (Gheorghe 4, Grigo- 
reanu 2, Grigore 2, Gheorghe — 
Grigore 1 : Dragomir 3. Sterea 3, 
Nicolae 1).

NIVELUL TEHNIC RĂMiNE
Deși nu s-a ridicat la nivelul 

derbyului Voința București — 
Voința Brașov (care a întrunit, 
cu două săptămîni în urmă, a- 
precieri unanime privind nivelul 
tehnic șl spectacular), întîlnirea 
dintre Politehnica București șl 
Voința Brașov, desfășurată du
minică, poate fi considerată ca 
una dintre partidele reușite ale 
actualului Campionat Național 
feminin de baschet, semnificativ 
fiind, în acest sens, numărul 
mic al greșelilor de tehnică ale 
fiecărei formații : Politehnica 9. 
Voința 12. Remarcabil a fost și 
numărul aruncărilor la coș (gaz
dele : 68. oaspetele 61), procen
tajele celor reușite fiind însă 
ceva mai modest : 39 la sută și, 
respectiv, 41 la sută. Dintre pro
centajele individuale s-au evi
dențiat cele ale brașovencelor 
Magdalena Jerebie (61,10 la sută: 
11 reușite din 18 încercări), Ni- 
coleta Menihart (50 la sută : 
7—14) șl bucureștencei Denisa 
Făgărășanu (64,20 la sută; 9—14).

Este posibil, deci, ca nivelul 
tehnic șl cel spectacular să se 
împletească, în folosul jocului 
propriu-zis și al publicului, dar, 
în mod regretabil, acest lucru 
se întîmplă destul de rar în 
campionatele noastre. Este drept, 
sînt multe meciuri aprig dispu
tate, cu evoluții de scor capti
vante și cu finaluri pe muchie 
de cuțit, dar al căror nivel teh
nic lasă de dorit. Exceptînd for
mațiile clasate pe primele locuri 
(și nici acestea întotdeauna), ce
lelalte manifestă fluctuații mari, 
pe care le punem în seama va
lorii tehnice mediocre, la rîndul 
ei datorată deficiențelor în pre
gătire. Aceasta este explicația 
(după opinia noastră) unor re
zultate contradictorii : la băieți, 
Farul pierde în tur cu 78—115 în 
fața I.C.E.D.-ului, iar în retur 
cîștigă cu 64—42 ; Raoid — Dina
mo Orad?a 116—66 în tur.
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CLASAMENTELE LX
FEMININ

1. Voința Bv. 14 12 2 1187: 956 26 1. Di
2. „U“ Cj.-N. 14 12 2 1152: 855 26 2. St<
3. Voința Buc. 14 11 3 1036: 895 25 3. I.C
4. Olimpia 14 11 3 1047: 822 25 4. Di:
5. Met. Rm. v. 14 7 7 1075:1061 21 5. Bc
6. Met. Sal. 14 6 8 977: 999 20 6. Mc
7. Polit. Buc. 14 5 9 917: 938 19 7. I'-T
8. Rapid Buc. 14 5 9 995:1100 19 8. £
9. Mobila SM 14 5 9 919 :1058 19 9. Elt

10. Com. Tg. M. 14 5 9 1043:1218 19 10. „uT» •
11. Constr. Ar 14 4 10 971:1149 18 11.

12. Ac
12. Conpref 14 1 13 886:1154 15 * E

„TROFEUL SPORTUL11 PENTF
FEMININ : 1. Magdalena Je

rebie (Voința Brașov) 405 p, 2. 
Antoaneta Barbu (Metalul Rm. 
Vilcea) 371 p, 3. Camelia Hînda 
(Voința Brașov) 346 p, 4. Magda
lena Manea (Metalul Rm. Vil
cea) 325 p, 5. Suzana Sandor 
(Comerțul) 282 p, 6. Melania 
Marina (Rapid) 276 p, 7—8. Ga
briela Balogh (Metalul £>alonta) 
și Roxana Ștefan (Voința Buc.) 
265 p, 9. Iulia Alioman (Con- 
pref) 263 p, 10. Melinda Szocs 
(Mobila) 252 p, 11. Edith Jakabfi 
(Comerțul) 251 p, 12. Lavinia 
Blîndul (Constructorul) 239 p : 
MASCULIN : 1. D. . Niculescu
(Dinamo Buc.) 504 p, 2. M. Chi- 
rilă (Metalotehnica) 469 p, 3. V. 
Băiceanu (Farul) 459 p, 4. R. Ro
bert (I.C.E.D.) 422 p, 5. A. Po-

PREMIERĂ
Antrenorul Nicolae Martin a 

avut ideea, absolut originală 
pentru baschetul din țara noas
tră, de a-Și pregăti echipa — 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca — într-una din „să
lile" din galeriile minei aparți- 
nînd salinei Ocna Dej. Sprijinit 
de conducerea minei respective 
(director : ing. Gheorghe Rada), 
antrenorul formației campioane 
a țării a trasat un teren, a in
stalat panouri și a condus an
trenamente (alternate cu aler
gări pe dealurile din jurul De
jului).

Chiar înainte de a se constata 
roadele acestei inițiative (cu ac
țiuni benefice asupra aparatului 
cardio-respirator) se cuvine să 
subliniem preocuparea antreno
rului clujean pentru introducerea 
mijloacelor noi în pregătirea 
baschetbalistelor, ceea ce nii 
este puțin lucru.
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ARCAȘII PUNCTEAZĂ
(Vrmire din paa I)

Călin (Voința Satu Mare), D. 
Jega (Minerul Aninoasa), I. 
Szatmari . (Sănătatea Tg. Mu
reș), S. Laszlo (Voința Tg. Mu
reș), Gh. Bîrzu (Voința Satu 
Mare) — au depășit cifra de 
1100 p, în timp ce cu o lună 
în urmă doar cîștigătorul — V. 
Stăneseu — reușise, cu 1135 
p, acest lucru. La echipe, în 
finala Daciadei, punctajul cu 
care s-a ciștigat la Rădăuți 
(3216) a fost întrecut de pa
tru formații : C.S.M. Iași 3263, 
Minerul I 3255, Voința Satu

Mare 
3226.
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• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— F.C. OLT 5—1 (3—1). Utilă
partidă de verificare pentru am
bele combatante, disputată du
minică pe „Centralul" craio- 
vean, în prezența a peste 15 000 
de spectatori. Superiori, mai ales 
la finalizare, studenții din „Bă
nie" au obținut victoria la scor: 
5—1 (3—1), prin golurile marca
te de Mănăilă (min. 35 și 36), 
Olaru (min. 40), Șt. Stoica (min. 
44) și Ciurea (min. 64). Unicul 
punct al oaspeților a fost în
scris de Eftimie (min. 30). Iată 
și formațiile utilizate: UNIVER
SITATEA: Crlșan — Mănăilă,
Zamfir, Ad. Popescu, Barbu — 
Olarii, GLi. Popescu, Badea — 
Șt. Stoica, Calafeteanu, Geol- 
gău. Au mai jucat: Boldici, Ciu
rea, CI. Stoica, Cristea, Bica, I. 
Mircea și Cîrțu, F.C. OLT : Ghe- 
rasim — Popa, Mihali, Bogda-

• Astăzi, miercuri, 15 februa
rie, va avea loc în București, în 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, tragerea obișnuită PRO- 
NOEXPRES a săptămînii, înce- 
pînd de la ora 15,50.

e, „Capul de afiș" al acestei 
săptămîni îl constituie TRAGE
REA EXCEPȚIONALĂ PRONO- 
EXPRES — prima din acest 
an —, care, pe Ungă numeroa
sele cîștiguri în numerar și au
toturisme, atribuie și excursii în 
R.D. Germană.

« CISTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT IMN 12 FB-

1424:1631 22 
1361:1514 26 . 
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AOEU ÎN FAMILIA
ARBITRILOR

Adesea am avut prile
jul să-i aducem în prim- 
plan pe prietenii adevă- 
rați ai fotbalului, să-1 
descoperim într-o iposta
ză sau alta. Oameni cu 
ghiocei la timple, care 
mai activează încă în 
cîmpul muncii, alții în
cărunțiți de-a binelea, 
care au pășit în al șap
telea deceniu de viață.

Pe cîțiva dintre aceștia 
l-am (re) văzut implicați 
la recentul curs de in
struire a „cavalerilor flu
ierul ui“ din Divizia A. 
Fie că activează în cadrul 
Colegiului central, avînd 
diferite responsabilități 
(medicul farmacist C. 
Ghemigean, Ch. Mănușă-

ESHEB®
ride, judecătorul N. Lăză- 
rcscu, medicul ploieștean 
E. Vlaiculescu, N. Petri- 
ceanu, V. Grosu — foști 
arbitri, ?. Tătar etc.),, fie 
că fac parte din așa-zisul 
„grup de acțiune" (G. Mi- 
hăilescu, R. Stîncan, M. 
Cîțu și alții), toți fac o 
muncă obștească din plă
cerea de â rămîne mereu 
alături de fotbal, mereu 
în familia arbitrilor, un
de au cunoscut cîndva 
mari satisfacții ; „de a 
rămîne pe mai departe — 
dacă se poate — tineri", 
cum plastic se exprima 
Gogu Mihăilescu. Și, fi
rește, de a ajuta ca ac
tivitatea arbitrilor să se 
desfășoare în cele mai 
bune condiții, ca acest 
compartiment important să 
contribuie la ridicarea ca
lității fotbalului nostru, 
și, rețineți, întreaga lor 
muncă obștească se con
sumă în orele libere, une
ori pînă noaptea tîrziu 
*așa cum se întîmplă în 
lunile cu activitate com- 
petițională plină la nive
lul celor trei eșaloane ale 
fotbalului nostru).

Să mai adăugăm că și 
la colegiile județene exis
tă astfel de „nuclee ob
ștești", cu prieteni sta
tornici ai arbitrajului, 
care mereu își rup din 
timpul lor liber ore în 
șir pentru a contribui cu 
ceva la bunul mers al a- 
eestei activități (O. Com- 
șa, la Craiova, I. Cîm- 
peanu, la Cluj-Napoca, C. 
Nițescu, la Sibiu — și 
lista ar putea continua).

„Fără toți aceștia, ne 
spunea D. Matei, secretar 
al F.R.F., fără aportul și 
experiența lor, activitatea 
de arbitraj ar fi, cu si
guranță, într-un mare 
impas".

Da, totul pornește de Ia 
pasiune, de la dragostea 
fată de fotbal.

Stei ian 
TRANDAFIRESCU

4PTĂMÎNĂ LA ALBA IULIA
20 l) loturile au efectuat, la com

plexul nautic, un stagiu de 
pregătire. A cîștigat, firește, 
lotul A, dar adevărații cîștl- 
gători au fost spactatorii, care 
au gustat realmente din fru
musețea acestui joc.

Au mai fost, desigur, și al
te puncte în programul com- 
potițional. Astfel, tot dumini
că s-au încheiat și meciurile 
campionatului județean de șah, 
sport care se bucură in jude
țul Alba de o largă populari
tate. Este suficient să spunem, 
în acest sens, că în Alba Iu- 
lia activează două echipe de 
Divizia B, Porțelanul și Con
structorul, sau că, pentru fa
za de zonă. în afara învingăto
rilor in campionatul județean 
recent încheiat — au cîștigat 
Dumitru Ttidor (Voința Sebeș), 
Florin Pom (Constructorul) și 
Ispas Cotâriea (Voința Sebeș) 
— sânt calificați cei 16 maeștri 
și candidați de maeștri, ciți 
sînt ne tot cuprinsul județu
lui. între aceștia cei mai cu-
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Dumitru Jega și Constantin 
Frai (C.S.M. Iași), care, la 
prima lor competiție ca se
niori. au ocupat locurile 3 și, 
respectiv. 7.

Dar finalele Daeiadei au re
levat încă un aspect, deloc de 
neglijat în perspectiva „ochi
rii “unor ținte valoroase pe 
plan international. Este vorba, 
în primul rînd, de creșterea 
numărului sportivilor care 
P’actică tirul cu arcul, creș
tere datorită căreia la Tg. Mu
res s-au înregistrat două re- 
cbr-î'”'j — ai secții]o,r prezen
te * *15)  si al numărului spor
tivilor anwaiațî într-un con
curs indoor țvmtru seniori (44) 
si platou senioare (37) —. cu 
toate că nu ceste tot există 
con-.’itii p-opice desfășurării

„ÎNCLIN SĂ CRED CĂ VOM REUȘI..."
...afirmă ION MOTROC, antrenorul Rapidului

— De cînd tot urci pe munte 
eu... fotbalul ?, te întrebăm 
Ion Motroc, nu așa, intr-o doa
ră, acum, Ia o săptămină de 
la revenirea Rapidului de la 
Bușteni,

— De prin ’53. Aveam 16 
ani... Eram la Știința Bucu
rești, pe atunci o echipă de 
„promoție". Mă luase antreno
rul Gain la „bătrîni", unde 
mai jucau Cruțiu, Semenescu...

— A fost importantă perioa
da montană?

— Cu ea trebuie să se în
ceapă, întrucît asigură temelia 
pe care se așează toate cele
lalte calități motrice.

— Anul acesta. Rapidul a 
început printr-un turneu în
treprins în Maroc. Cum îl a- 
preciați ?

— L-am considerat ca un 
mijloc de pregătire. Chiar «i 
în zilele meciurilor, două la 
număr, au fost efectuate an
trenamente.

— Cu cine ați jucat?
— Cu Hasaric Agadîr și cu 

El Jadida, două echipe între 
primele șase ale ligii I. Ani 
învinș cu 2—1 și 1—0 datorită 
golurilor înscrise de Damâs- 
chin II (2) și Cioiponca, Aș 
dori însă să treoeți că Ia toa
te cele trei goluri pasa a ve
nit de la Goanță...

— Fiind vorba de două „a- 
micale", este important acest 
amănunt ?

— în măsura în care Gean
tă a înțeles că anul acesta 
trebuie să joace mai mult 
pentru echipă, eu cred că este.

— Să înțelegem că ai purtat 
diseufii „în doi“ pentru a lim
pezi, de Ia bun început, unele 
probleme legate de joc?

— Am avut și asemenea 
dialoguri, obiectivul nr. 1 de 
îndeplinit fiind transformarea 
jocului individualist într-unul 
de... echipă. Cu sublinierea că 
pe viitor, mai precis în pri
măvară, vom păstra mingea nu 
de dragul ei. ci în ideea de a 
pregăti golul. Am convenit că 
dacă acum avem o echipă tî- 
nără, în formare, atunci va 
trebui să jucăm tinerește.

— N-ai dat drumul — din- 
tr-odată — la prea mulți „bă • 
trîni“? Lui Vlad, Balaur, Au
gustin, Bozeșan I, St. Popa ?

— Nu aveam de ales, atita 
vreme cit ei și-au manifestat 
dorința de a activa la alte e- 
chipe. Știu zicala cu „cine 
n-are bătrîni...“, dar vă întreb 
și eu: se poate dragoste cu si
la? Eu cred că nu. Știți ce 
mi-a zis. de pildă. Balaur? 
„Nea Nelule. eu auzisem vor- 
bindu-se de galeria Rapidului, 
dar n-am crezut-o într-atit de 

noseuți fiind Marius Ceteraș, 
Mihail Breaz, Elmer IIossu, 
Gheorghe Rășinar și Ion Cri- 
șan.

„Dacă ați fi avut șansa să 
participați la un meci al divi
zionarei A de judo, Construc
torul, sau la un meci al vo
leibaliștilor de la Voința, care 
activează in Divizia B, ați. fi 
avut, ne-a declarat profesoara 
Floarea Brezean, secretar al 
C.J.E.F.S., o duminică mai bo
gată. Cei de Ia judo, care ocu
pă în campionatul național un 
onorabil loc 7, sînt plecați ia 
Arad, unde se dispută zonele 
de seniori, iar voleibaliștii sini 
plecați Ia Bistrița, pentru ur 
meci de campionat cu lidera 
seriei, Electro"...

Așa cum a fost, duminica 
sportivă a avut densitate, iar 
numeroșii iubitori ai sportu
lui din Alba Iulia au trăit din 
plin frumusețea unei zile în 
cane, alături de o primăvară 
sosită prea devreme, sportul a 
fost, totuși, prezent. Și nu nu
mai prezent, ci și la o înaltă 
cotă calitativă. .

unor antrenamente specifice de 
sală. în plus, apariția unor nci 
secții — Carpați Gălănești și 
Mobila Saiu Mare —, înmulți
rea competițiilor interne („Cu
pa Primăverii" la București, 
„Cupa Speranțelor" la Rădă
uți), dar mai ales preocupările 
statornice din ' ultimul timo 
ale F.R. Tir pentru asigurarea „ 
unei baze materiale corespun
zătoare (o ultimă dovadă: con
tactele dintre I.P.L. Reghin și 
forul de resort sportiv oe se 
vor materializa, sîntem siguri, 
în scurt timp, prin confecțio
narea unor arcuri de foarte 
bună calitate). Sînt, toate a- 
cestoa. semne ale unui bun 
început de an, pe care îl do
rim și mai bogat în rezultat? 
de prestigiu.

„fierbinte". Nu-ți iartă nimic, 
iar în cazul meu te inhibă..." 
Mi-a plăcut într-atit de mult 
sinceritatea lui incit, la rin- 
du-mi, am fost și eu foarte 
sincer: „Pe' noi, antrenorii, 
crezi că ne iartă?"

— Vrei să spui...
— Că în pregătirea stagiunii 

de primăvară la Rapid nu mai 
poate fi vorba de jumătăți de 
măsură. Și cum să fie altfel 
cînd intre cele 8 echipe oare 
vor veni în Giulești jumătate 
dintre ele sînt de fapt prime
le patru clasate?

— Va fi greu, vrei să spui...
— De ce am ocoli-o? Cui 

i-ar folosi un optimism pre
matur afișat? Suporterii noștri 
așteaptă de la noi fapte, nu 
vorbe, iar tot ce putem să le 
spunem în momentul de față 
este că noi, cei din conducerea 
tehnică, împreună cu jucătorii, 
nu vom precupeți nici un e- 
fort in scopul de a îndeplini 
primul dintre obiectivele noas
tre, rămînerea în Divizia A. 
înclin să cred că vom reuși. 
A revenit Bacoș... și la echipă, 
și la., .sentimente mai bune. El. 
cu Goantă, cu Rada, cu Da- 
maschin II, vor fi pilonii de 
bază ai „ll“-lui nostru...

— Care, vei fi poate de a- 
cord, încă nu se încheagă, cum 
ne arată și rezultatele „amica
lelor": 2—5 cu Petrolul, 1—5 
cu Gloria Buzău, două divi
zionare B...

— Cu Buzăul am condus cu 
1—0 la pauză, după care, do
rind să testăm în continuare 
pe noii veniți, jocul nu prea 
nc-a mai mers și am primit 4 
goluri în numai 15 minute. La 
3 dintre ele, a greșit copilă
rește Mustețea, un tînăr de 18 
ani. A plîns, a regretat mult 
și a doua zi l-am introdus din 
nou în formație. Eu zic, totuși, 
că e preferabil să pierdem a- 
cum, la „verificări", dccît în 
returul campionatului. cînd 
fiecare punct va cin țări enorm.

Gheorghe NICOLAESCU

ATUURILE CELEI MAI
(un interesant „duei

Președintele Asociației st>or- 
tive Progresul Corabia, Ștefan 
Pîrlea, este un om foarte tînăr 
și foarte dinamic. Echipa de 
la Dunăre este însă cea mai 
veche divizionară C din fotba
lul nostru. Afirmația, categori
că, naște, prin consecutie. o 
întrebare cît se poate de fi
rească: cit de veche? Și răs
punsul vine tot atit de prompt, 
pe cît de categorică a fost a- 
firmația privind... vireta echi
pei : „Din 1956. Anul acesta 
însă — continuă Șt. Pîrlea — 
am început bine campionatul, 
am adus șase puncte din de
plasare, dar am pierdut unul 
acasă (meciul cu echipa din 
Drăgăncști-OIt nu s-a disputat 
din cauza zăpezii, exact po
vestea de Ia Mija). Așa siind 
lucrurile, încercăm si noi ce
va mai mult decît în campio
natele trecute : încercăm să 
batem la poarta Diviziei B, o 
treabă nu tocmai ușoară..."

„O treabă nu tocmai ușoa
ră" — pentru că în aceeași

Pe teme de campionat

SĂ PIERZI, JUCÎND!
„Să pierzi, jucînd". Chiar 

dacă ai pierdut un meci, dacă 
jocul a avut valoare, dacă a 
plăcut publicului, satisfacția 
pe plan profesional nu va 
întîrzia să apară. Un adevăr 
care, din păcate, în campio
natele noastre a cam dis
părut.

Primează victoria, mai ales 
în eșaloanele inferioare, la 
Divizia B sau C, unde jocu
rile sînt ferite de mai marea 
exigență a arbitrilor, de „o- 
chiul" observatorului federal 
și de prezența gazetarului.

Primează cele două puncte 
din clasament și echipa gaz
dă nu se sfiește să apeleze și 
la derogări de la regulament, 
în timp ce oaspeții se canto
nează, de regulă, în propria 
treime, respingînd baloanele 
Ia disperare, fără intenția de 
a construi ceva, în dorința 
de a nu primi gol, uitînd de 
frumusețea jocului, de aspec
tul lui... estetic.

La Divizia A. desigur, alte
le sînt datele, determinate, 
în primul rînd. de cadrul 
marilor stadioane și de pre
zenta atîtor factori care 
concură la buna desfășurare 
a jocului.

Din păcate, destule divizio
nare A pleacă în deplasare 
doar cu gîndul SA NU PRI
MEASCĂ GOL. Și atunci, 
spectacolul, calitatea fotbalu
lui practicat sînt sacrificate 
din fașă. Se va spune la 
urmă : „Am pierdut onorabil, 
doar cu 1—0". Așa este. Dar 
fotbalul, el, fotbalul, ce a 
cîștigat ? Nimic, și campiona
tul nostru, cu două-trei ex
cepții, nu s-a putut lepăda 
de modesta lui valoare.

De ce toate acestea, Ion 
Voica ? — l-am întrebat deu
năzi pe cunoscutul antrenor, 
cîndva la catedra de fotbal Constantin ALEXE

VECHI DIVIZIONARE C
" Oblemenco — Oțet)

dispută se mai află angajate 
încă trei formații și toate la 
fel de ambițioase. Constructo
rul Craiova are experiența 
fostei divizionare B și ferme 
dorință de a reveni. Intre a- 
oest lider al seriei a Vl-a a 
Diviziei C Si Progresul se in
terpun Sportul Muncitoresc 
Drăgănești-Olt și Dacia Cozia 
Călimănești. Toate aceste e- 
chipe se află înșiruite pe dis
tanța a numai 3 puncte, 20 (li
derul) — 17 (Progresul). Inte
resant este și faptul că cele 
patru au aproximativ același 
golaveraj.

Care ar fi atuurile Progresu
lui ? în primul rînd, marea 
dorință de afirmare a unor 
jucători ca Birtan, Tăgîrtă, 
Bîcoi. Viadu. media de vînstă 
a echipei fiind 23 de ani. în 
al doi ca rînd, foarte bunele 
condiții create de organele 
locale foe fac, printre altele, 
reamenajări absolut necesare 
la baza sportivă a orașului). în

MECIURI AMICALE
niuc. Moraru — Pistol, M. Ene. 
Eftimie, Munteanu — Georgescu, 
Ciobanu. Au mai fost folosiți : 
Alexe, Butaru și Turcu. (Șt, 
Gurgui — coresp.).
• „CUPA 16 FEBRUARIE". 

Continuă jocurile din cadrul 
„Cupei 16 Februarie". După ce, 
recent, s-a încheiat competiția la 
Urziceni, iată că, în organiza
rea A.S. Progresul Sf. Gheorghe 
(județul Ialomița), au avut loc 
alte partide, încheiate cu urmă
toarele rezultate : Avîntul Grin- 
du — Unirea Gîrbovi 4—0 (1—0) 
și Automobilul însurăței — Pro- 
gresol Sf. Gheorghe 3—2 (1—2). 
Puminică sînt programate ulti
mele două partide. Pentru locu
rile 3—4 se vor întîlni învinsele

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
BRUARIE 1989. Cat. 1 (13 rezul
tate) : 1 variantă 100% — auto
turism „Dacia 1300" (70.000 lei)
și 15 variante 25% a 17.500 lei ; 
cat. 2 (12 rezultate): 18 variante 
100% a 9.887 lei și 417 variante 
25% a 2.472 lei; cat. 3 (11 rezul
tate) ; 212 variante 100% a 1.334 
lei și 4.974 variante 25% a 346 
lei. Report la categoria 1 : 
473.312 lei. Autoturismul „Dacia 
1300" (70.000 lei) a revenit parti

de la I.E.F.S., de ani buni 
antrenor la destule echipe 
din primul și al doilea eșa
lon, azi de juniori, detașat 
de puncte în clasament și 
retrogradare. „De ce ?, avea 
să vină neîntîrziat răspunsul.

«Pentru că, profesional, chiar 
dacă pierde, Antrenorul se 
va bucura că echipa sa a ju
cat bine și asta înseamnă o 
premisă pentru succese vi
itoare. Dar, partea cealaltă a 
medaliei, fotbalul înseamnă 
victorie, antrenorului îi pare 
rău că nu a obținut-o, pen
tru că cei mai mulți îl „ta
xează" după rezultat. Iată 
de ce antrenorul își alege de 
regulă varianta a doua, vic
toria, care înseamnă azi „cu- 
vîntul de onoare" al antre
norului, și mai înseamnă 
succese pe plan moral și ma
terial, cu toate că, jucînd 
modest, va veni și momentul 
cînd va claca". Adică, pro
verbul cu... ulciorul.

Mai e și un alt adevăr : 
dacă antrenorul își va pre
găti echipa pentru joc, dacă 
o va pune la punct, vor veni 
și victoriile. Nu doar la Stea
ua și Dinamo, ca să revenim 
din nou la campionatul nos
tru, dar și la celelalte, cu 
siguranță.

„Să pierzi, jucind". Așa 
contribui la ridicarea valori
că a campionatului. Așa cum 
a făcut-o. de pildă, F.C.M. 
Brașov, la București, cu 
Steaua, cînd a pierdut greu, 
cu 3—2, sau cum s-a întîm- 
plat cu F.C. Bihor, tot cu 
Steaua, cînd a pierdut la 
fel, cu 3—2. Au fost meciuri 
disputate, angajante, cu go
luri multe, care au plăcut 
spectatorilor și nu antifotbal, 
în căutarea punctului sal
vator.

I
I

J

al treilea rînd, calitatea pre
gătirilor din aoeastă iarnă, ele 
fiind conduse de Ion Oble- 
menco, „tunarul" de odinioară 
al Craiovei. „M-am născut Ia 
Corabia și mi-am zis că ar 
cam fi timpul să dau și eu o 
mină de ajutor fotbalului din 
orașul meu natal. Nu știu da
că vom promova — va fi și foar
te greu in duelul cu Tică O- 
țet, aflat acum la Constructo
rul Craiova, echipa de pe pri
mul loc din seria noastră —, 
dar băieții sînt cuminți, mun
cesc mult, fac tot ce le spui, 
așa că nu ne rămîne decit să... 
jucăm".

Așadar, Oblemenco se află 
la Progresul Corabia, acolo 
unde a făcut primii pași in 
fotbal, iar Constantin Oțet a 
preluat frîiele fostei divizio
nare B Constructorul Craiova. 
Ținînd cont de... antecedentele 
celor două echipe, disputa lor 
din primăvară pare oarecum 
inegală. Dar de cite ori în 
sport — și, desigur, și în fot
bal — nu a ieșit învingător 
oubsider-ul ?

laurentiu DUMITRESCU

între ele, urmînd ca finala să 
și-o dispute Avîntul Grindu și 
Automobilul însurăței. (M. Ta- 
barcea — coresp.).
• „CUPA ANTRENORILOR**.  

Tradiționala competiție rezervată 
echipelor divizionare de pe raza 
județului Brașov, aflată la cea 
de a 17-a ediție, și-a disputat 
primele meciuri, încheiate cu 
următoarele rezultate : F.C.M. 
Brașov (tineret) — Metrom Bra
șov 0—1 (0—0), unicul gol al
partidei fiind marcat de Irimie ; 
I.C.I.M. Brașov — Carpați Bra
șov 4—1 (1—l),«’prin golurile în
scrise de Dumitrescu, Bucur, 
Petruș și Gyorfi, respectiv Cî- 
teia. Astăzi sînt programate alte 
două întîlniri : Metrom Brașov 
— Precizia Săcele și Nitramonia 
Făgăraș — I.C.I.M. Brașov. (C. 
Gruia — coresp.J.

cipantului Batrin Gheorghe, din 
loc. Galsa, jud. Arad.
• ÎN ATENȚIA PARTICIPAN- 

ȚILOR LA CONCURSUL PRO
NOSPORT DIN 19 FEBRUARIE 
1989 1 întrucît meciul 12 din pro
gramul concursului respectiv, 
Roma — Pescara, se va disputa 
sîmbătă, 18 februarie a.c.. în loc 
de duminică, 19 februarie a.c.. 
acest meci va fl ANULAT. Con
form regulamentului, se va a- 
corda pronostic exact tuturor 
variantelor, indiferent de sem
nul care va fi înscris obligato
riu și la acest meci pe toate 
buletinele depuse.



De asttrt. in Franța, c M. de îiaiulbal masculin (oma D)

OBIECTIVUL ECHIPEI ROMÂNIEI — 
CALIFICAREA IN GRUPA VALORICĂ A

Astăzi, în patru orașe din 
Franța, vor începe întrecerile 
celei de-a VIII-a ediții a 
Campionatului Mondial de 
handbal rezervat echipelor 
masculine din grupa B. Im
portanța acestei competiții re
zidă în faptul că reprezintă 
modalitatea de promovare în 
prima grupă valorică a hand
balului mondial. Și selecționa
ta României este angajată în 
această cursă de promovare, 
mai exact de revenire în rîn- 
dul formațiilor care-și dispută 
titlul mondial, titlu obținut 
pînă acum de patru ori de 
handbalist!! români (record 
absolut).

Cele 16 echipe care și-au do- 
bîndit dreptul de a juca în 
actuala ediție a grupei B, in 
urma clasării la ultima ediție 
a Jocurilor Olimpice, a Cam
pionatului-" Mondial grupa A 
sau în urma disputării diferi
telor campionate continentale 
(Asia. America sau Africa) au 
fost împărțite, prin tragere la 
sorți. în patru grune prelimi
nare, după cum urmează: A — 
Nantes: Danemarca. Polonia 
Cuba. Egipt: B — Grenoble : 
Spania. Franța. Austria. Israel 
(care înlocuiește echipa Bra
ziliei, calificată, dar care nu 
participă): C — Cherbourg : 
islanda. ROMANIA. Bulgaria, 
Kuwait : D — Belfort : R. F. 
Germania. Elveția. Norvegia. 
Olanda. Primele trei echipe 
din fiecare grupă (A și B. C 
și D) vor juca în turneele se
mifinale, cu păstrarea" rezulta
telor din grupe. în funcție de 
poziția ocupată in clasament 
după aceste turnee semifinale,

S-A ÎNCHEIAT
TURNEUL FEMININ

DE ȘAH
DE LA TALLIN -

MOSCOVA, 14 (Agerpres) Tur
neul internațional feminin de 
șan de la Tallin s-a încheiat cu 
victoria maestrel sovietice Kete- 
van Kahiani, care a totalizat 12 
puncte din 15 posibile, urmată 
în clasamentul final de Tatiana 
Fomina (U.R.S.S.) — 11 p, Larisa 
Prudnikova (U.R.S.S.) — 10.5 p, 
Larisa Piaripu (U.R.S.S.) — 9 p, 
Otilia Ganț (România) și Monika 
Țîgankova (U.R.S.S.) — cite 8,5
p etc. Rezultate din ultima run
dă, a 15-a : Fomina — Ganț 
remiză ; Kahiani — Zolmanova 
1—0 ; Ranniku — Ionescu 1—0 ; 
Prudnikova — Laeson 1—0 ; Șei- 
kova — Bașajlci 1—0 : Pasikan- 
gas — Bilunova remiză.

AGENDÂ PREGĂTIRILOR NOULUI SEZON
tVrmare din vaa 1)

Rogge și Nicolae Vînturici) și 
Voința (Elena Timar), printre 
cei mai harnici săritori aflîn- 
du-se Ionica Tudor (aflată în 
primul an de juniorat), Mi- 
haela Stafidov, Cosmina Voi
nea, George Valeriu ș a. Ne-a 
impresionat faptul că toți au 
incluse în programul indivi
dual salturi noi, mai grele 
decît precedentele și, evident, 
cu coeficienți de dificultate 
sporiți, desigur în intenția de 
a obține un punctaj supe
rior la viitoarele concursuri.

UN DEZIDERAT ÎMPLINIT

Exemplul gospbdarilor Bazi
nului Olimpia din Sibiu, care 
au reușit să amenajeze insta
lația de „apă moale", a fost, 
se vede treaba, molipsitor, 
primii „contaminați" fiind cei 
din Capitală, doritori și ei să 
asigure săritorilor condiții de 
antrenament mai bune, să le 
creeze posibilitatea de a învă
ța salturi noi. grele, fără tea
ma șocului violent cu apa. 
Din inițiativa federației. a 
fost procurată și asamblată 
întreaga aparatură necesară, 
astfel că zilele trecute au pu
tut fi efectuate — cu succes 
— primele probe. Instalația a 
dat deplină satisfacție și ur
mează ca. după finisările șl 
verificările de rigoare, ea să 

echipele vor susține apoi fi
nalele pentru locurile 1—12. în 
grupa C, handbaliștii români 
au următorul program : 15 fe
bruarie — partida cu echipa 
Kuwait ; 16 — cu Bulgaria ; 17
— cu Islanda.

Echipa reprezentativă a 
României, pregătita de antre
norul emerit Cornel Oțelea, a- 
jutat de Ghiță Lieu și medi
cul Barbu Alexiu. are in com
ponență următorii jucători : 
Nicolae Munteanu (Metalul 
Bistrița, 224 de selecții în pri
ma reprezentativă, 2 goluri în
scrise), Alexandru Buligan 
(Dinamo București, 209. —) 
Adrian Simion (Steaua. 56 —)
— portari ; Vasile Stingă (239
prezențe, 1276 de goluri — că
pitanul echioei), Marian Du
mitru (149, 615), Dumitru Ber
bece (135. 436), Adrian Ghi- 
meș (74, 90), Constantin Petre 
(82, 125), Paul Cieu (9. 4) — 
toți component! al echioei 
Steaua; Cornel Durau (180. 
417) Ion Mocanu (111. 250). 
Tudor Roșea (60 116). Cristi
an Zaharia (25. 65), Robert Li
eu (20 33), toți componenți ai 
formației Dinamo București ; 
Măricel Voinea (H.C. Minaur 
Baia Mare, 228. 645).

Așadar, o formație cu o bo
gată experiență competiționa- ■ 
lă. de la care iubitorii spor
tului, ai handbalului în spe
cial. așteaptă rezultate cores
punzătoare, obiectivul propus 
fiind, firește, calificarea in 
grupa A, deziderat pe care ii 
considerăm pe deplin realiza
bil.

Mihail VESA

PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM • Raliul din 

Spania s-a încheiat cu victoria 
pilotului francez Yves Loubet 
(„Lancia-Delta"), urmat în clasa
mentul general, la 2:52, de bel
gianul Roger Droogmans („Ford 
Sierra").

ÎNOT • în ultima zi a con
cursului în bazin de 25 m de 
la Bonn, Nils Rudolf (R.D. Ger
mană) a stabilit cea mal bună 
performanță europeană la 50 m 
fluture, în 24,34. Alte rezultate : 
masculin : 100 m bras : Nick
Gillingham (Anglia) 1:01,OS : 200 
m spate : Vladimir Smirnov
(U.R.S.S.) 2:00.70 ; 100 m fluture: 
Thomas Ponting (Canada) 53.12 ; 
feminin : 50 m liber : Jeny
Thompson (S.U.A.) 25.55 • 50 m 
spate : Anne Mahoney (S.U.A.) 
29.50 ; 200 m liber : Stephania
Ortwig (R.F. Germania) 1:57,96.

ȘAH • Cum" anunță Secreta
riatul Federației Internaționale 
de Șah, semifinalele turneului 
cand’daților la titlul mondial se 
vor desfășura anul acesta, în 
luna octombrie, -la Londra, dună 
următorul program : Jan Tim- 
man (Olanda) — Jonathan Speel-

fie dată în folosința săritori
lor, în beneficiul cantității și 
calității pregătirii specifice.

Despre această frumoasă și 
utilă realizare ne-a vorbit prof. 
Ștefan Iamandi, secretar res
ponsabil adjunct al F. R. Na- 
tațle : „Nu a fost ușor, dar s-a 
izbutit construirea acestui _a- 
parat, ale cărui roade sînt 
convins că nu vor întîrzia să 
apară. Profit de prilej pentru 
a mulțumi pentru sprijin pă
rinților unor copii și în- 
prinderilor datorită cărora s-a 
realizat aparatura necesară: 
întreprinderea de utilaj chimic' 
Grivița Roșie, Automatica. în
treprinderea pentru aparate de 
măsură și control — toate 
din București, ICEMENERG 
Sibiu, I.E.A.B.S. și adminis
trația Bazinului „23 August" 
București. Oameni inimoși ca 
Marian Țrașcă, Marcel Iamandi. 
Nicolae Ionescu și Vasile Bar
bu he-au dat un ajutor con
cret și consistent, ei dovedind 
înțelegere deplină pentru pro
blemele săriturilor în apă".

Cum proba bulelor de aer 
(apa moale, cum se spune în 
lumea săritorilor) avusese Inc 
la ora prînzuluî. cînd pregă
tirile cunosc o scurtă între
rupere, la revenirea la bazin 
antrenorii șl elevii lor au aflat 
evenimentul, cu emoție și cu 
speranța că nu va trece mult 
pînă la realizarea altui dezi
derat: sala de pregătire pe 
uscat.

Semne bune anul are! Iată 
că,” La puțin timp de la cîști- 
garea de către „naționala" de 
senioare (pentru a doua oară 
consecutiv) a Turneului de la 
Cheb (Cehoslovacia), reprezen
tativa de junioare a României, 
prezentă la turneul internatio
nal din orașul polonez Puawe, 
a ocupat primul loc. Antreno
rul principal al echipei țării 
noastre, Constantin Cojoearu. 
ne-a oferit cîteva detalii: „Cel 
mai atractiv și greu meci, ca
re a pus in fața jucătoarelor 
noastre multe probleme. a 
fost cel susținut in compania 
formației R.D. Germane. în 
fața unor jucătoare cu gaba
rit, deosebit de puternice, eu 
o pregătire tehnică desăvîrșită 
am reușit o victorie care ne 
satisface, echipa țării noastre 
ciștigînd cu 23—16 (13—7). în
tâlnirea s-a constituit de alt
fel în finala turneului, intrucit 
doar reprezentativa noastră și 
cea a R.D. Germane erau ne
învinse. Iată, spre edificare, și 
celelalte rezultate obținute: 
România — Austria 24—18. 
(handbalistele austriece evo- 
luînd cu echipa de tineret ca
re se pregătește pentru C.M, 
de tineret, din acest an, din 
Nigeria) și România — Polonia • 
31—22 (18—5). A fost o compe
tiție deosebit de utilă, maî a- 
les prin prisma pregătirilor ce 
Ie facem încă de pe acum 
pentru „Turneul Prietenia", 
care va avea Ioc la Galați, in

• PE SCURT • PE SCURT
man (Anglia) ; Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.) — Artur Iusupov
(U.R.S.S.).

TENIS • In finala turneului 
de la Chicago, Ivan Lendl l-a în
trecut cu 6—2, 7—6 pe Brad
Gilbert. Rezultate din semifinale: 
Lendl — Tim Mayotte 4—6, 7—5, 
6—2 ; Gilbert — Horacio Pena 
6—1, 6—4. • Turneul de la Gua- 
ruja (Brazilia), contînd pentru 
„Marele premiu", a fost cîșllgat 
de jucătorul brazilian Luiz Mat
ter, învingător cu 7—6, 6—4 în
finala disputată în compania a- 
mericanulul Jimmy Brown

VOLEI • „Cupa Cupelor" la 
feminin a fost cucerită de echi
pa sovietică A.D.K. Alma Ata. 
care,în meciul decisiv, disputat 
la Bari, a întrecut cu 3—1 (15—7. 
4—15, 15—11, 15—13), formația
Traktor Schwerin (R.D. Germa
nă). Pe locul trei s-a clasat 
Ț.S.K.A. Moscova, ' învingătoare 
CU 3—0 -<15—6. 15—5, 15—9), în
partida cu Slavia Bratislava.

ÎNTR-UN meci internațional a-^ 
mical disputat la Cairo, selec
ționata R.D. Germane a între
cut cu scorul de 4—0 (2—0) echi
pa Egiptului. Golurile au fost

O FOSTĂ ECHIPA „MICĂ”: MALTA
Ceea ce a determiat ideea de a alege drept subiect al rîndurilor de 

față fotbalul maltez este faptul că echipa reprezentativă a acestei 
insule, măruntă în peisajul de pînă acum al fotbalului european, a 
făcut, în 1988, un salt incredibil : a urcat pînă pe locul 14 în clasa
mentul european al anului, alcătuit pe baza tuturor rezultatelor rea
lizate de echipele naționale în partidele amicale și oficiale ale se
zonului trecut. Este, după modesta noastră cunoștință, cel mai 
substanțial salt făcut vreodată de vreo echipă reprezentativă Intr-o 
ierarhie de acest gen, pentru simplul motiv că, în 1987, Malta so
sea gîfîind pe locul 32, fără ca în vreun alt sezon să fi atins vreo 
cotă mai înaltă. Așadar, ce și cine a contribuit Ia acest, păstrînd 
proporțiile, impresionant salt ?

Acum doi ani, la cîrma formației malteze a venit antrenorul vest- 
german Horst Hesse (cu titlu de informație, să menționăm că 21 de 
tehnicieni din această țară activează sub contracte la echipe de pes
te hotare și că alți 16 au fost trimiși de către FIFA să ajute la 
dezvoltarea fotbalului în țări din lumea a treia). Acesta a procedat 
la o serie de schimbări în concepția de pregătire, cea mai spectacu
loasă dintre ele fiind pregătirea în comun a tuturor selecționabi- 
lilor, timp de 6 zile pe săptămînă, în tot timpul anului, jucătorii 
activînd în echipele lor de origină doar în zilele de meciuri oficiale ! 
Așa se face că anul 1988 a găsit o echipă a Maltei foarte departe 
de cea care, bunăoară, cu 5 ani în urmă, pierdea atît de rușinos la 
Sevilla, în fața Spaniei, cu 1—12, într-un meci cu... cîntec. Tn se
zonul precedent, maltezii au reușit ca, din 9 partide jucate în total, 
să piardă numai trei... Dintre jucătorii de bază ai formației, Carmelo 
Busuttil este cel mai marcant, printre realizările sale numărîndu-se 
goluri înscrise Iul Arconada, Schumacher, scoțianului Leighton, el
vețianului Brunner ori ungurului Disztl în partide lnter-țări. Alți 
coechipieri : fundașul central John Buttigieg, transferat de curînd 
la Brentford, în Anglia (Liga a IH-a), mijlocașul Vella și portarul Da
vid Cluett. care a primit. în cel& 9 meciuri ale lui 1988. doar 13 
goluri, ceea ce, orice s-ar spune, pentru Malta e o altă... per
formanță !

Acordînd eforturilor malteze pe tărîmul 
vine. în primul rînd resoect șl simpatie, 
acestei revelații anul 1989. Tn ciuda unui 

*cu Spania, acasă, scor care nu e însă, în 
cu care Irlanda de Nord s-a înclinat, tot 
rîcllor...

perioada 18—25 august". Con
stantin Cojoearu și colegul de 
la conducerea tehnică, Ștefan 
Ocneanu, intenționează ca, în 
linii mari, să folosească ace
lași lot și pentru amintitul 
turneu. Iată, deci, lotul folosit 
Ia Puawe: Angela Vlad (C.S.Ș. 
Făgăraș), Cristina Dogaru 
(Chimistul) — portari, Rodica 
Constantinescu (C.S.Ș. 1 Ga
lați) — ea a fost golgeteră, cu 
21 de goluri înscrise, primind 
și trofeul de cea mai bună 
jucătoare —, Izabela Paraschiv 
(C.S.Ș. „Dobrogeanu-Gherea" 
Ploiești). Georgela Neagoe 
(C.S.Ș. Slatina). Claudia Sociu 
(C.S.Ș. Știința Bacău). Beatrice 
Wagner (C.S.Ș. Sighișoara), 
Victorina Stoenescu (C.S.Ș 
Craiova), Lenuța Borș (C.S.Ș. 
1 Galați). AlinaDorogan (C.S.Ș. 
1 Constanța), Mihaela Apostol 
(C.S.Ș. Sibiu), Mihaela Petria 
(C.S.Ș. 1 Galați) și Corina
Șchiopu (C.S.Ș. 1 Constanța).
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„RUPTURA"
Așadar, „ruptura" s-a produs : deunăzi, în cadrul unei con

ferințe de presă ținute la New York, Hamilton Jordan, direc
torul executiv al Asociației Tenismenilor Profesioniști, a anun
țat calendarul Circuitului A T.P. 1990, altul decît cel, tradițio
nal, al federației internaționale de specialitate (F.I.L.T.). Alt
fel zis, nemulțumiți de „tutela" federației, jucătorii înșiși „au 
preluat conducerea propriilor destine" („l’Equipe"), căzînd de 
acord asupra unui sistem competițional care s-a dorit 
relaxat și totodată, mai bine recompensat.

Numai că, inițial îneîntați de „divorțul" de F.I.L.T., tocmai 
unii dintre jucători, campioni de prestigiu, descoperă acum, nu 
fără stupoare, că „între circuitul nostru și cel al federației 
nu există, practic, nici o diferență I Dacă există, ea constă 
în aceea că va trebui să jucăm., mal multe turnee decît în 
trecut !" Declarația aparține lui John McEnroe, care nu și-a 
ascuns dezamăgirea, adăugind că, în condițiile în care el nu 
onorează, de mai mulți ani. decît maximum 12 turnee într-un 
sezon, a fi obligat să se prezinte la minimum 15, cum prevede 
„circuitul organizat de jucători pentru jucători", i se pare 
o aberație, un non-sens. Dincolo de premii, care sînt în creș
tere, „totul trebuie revăzut", a precizat el. Și nu e singurul 
dezamăgit, pe poziții asemănătoare, chiar dacă nu identice, si- 
tuîndu-se (între alții) Ivan Lendl, Ștefan Edberg, Mats Wilan- 
der și alții ..Una ni s-a spus și alta s-a făcut, a declarat 
Lendl, așa că nu mai înțeleg nimic rezerva lui provenind tot 
din frecvența și regularitatea sistemului A.T.P., în exercițiu din 
ianuarie pînă în noiembrie, cu 77 de turnee (dintre care 15 
obligatorii), găzduite dintr-un capăt în celălalt al lumii, si- 
lindu-i pe jucători să fie ,în priză", pentru a acumula puncte, 
măcar 44 de săptămîni într-un an ! „E un calendar pentru oc
nași", s-a indignat un Wilander de regulă temperat, refuzînd 
(deocamdată) orice alt comentariu.

Alții însă sînt de altă părere, Pat Cash, de pildă, fiind în- 
cîntat că, în sfîrșit. „ne butem și noi exprima cu speranța de 
a fi ascultați". Așa e, judecind din această perspectivă, A.T.P. 
pare să confere jucătorilor mai multă libertate, mai multă au
toritate, în raport cu perioada în care, după chiar expresia 
președintelui Philippe Chatrier, „F.I.L.T. era patronul ab
solut" Numai că, întrebăm, cum altfel se recomandă această 
libertate decît iluzorie de vreme ce, iată, tenismenii vor juca 
în 1990 mai mult ca oricînd ? Nu cumva „ruptura" n-a făcut 
decît să schimbe un... patron cu altul ?!

mai

marcate de Kirsten (min. „5 și 
84) și Thom (min. 39 și 87).

ECHIPA Cehoslovaciei — pre- 
gătindu-se, în Franța, pentru 
preliminariile C.M. — a jucat 

fotbalului ceea ce se cu- 
să urmărim ce va aduce 
prim pas cu stîngul. 0—2 
fond, decît identic .celui 

acasă, și tot în fața ibe-

Radu TIMOFTE

PE GHEAȚA
$1 PE ZĂPADĂ

BIATLON
Campionatele Mondiale s-au 

încheiat la Feistritz (Austria) cu 
disputarea probelor de ștafete. 
La masculin, în proba de 4X7,5 
km, primul loc a fost ocupat de 
echipa R.D. Germane (Luck, 
Semmlsch, Rotach, Anders). cu 
timpul de lh29:05, urmată de 
formațiile U.R.S.S. — lh29:40 șl 
Norvegiei — lh29:53.

In proba feminină de 3x7,5 
km, victoria a revenit selecțio
natei U.R.S.S. (Natalia Prikoș- 
cikova, Svetlana Davidova, Elena 
Golovina) — lh23:15,5, secundată 
de formația Bulgariei — lh25:29,9.

PATINAJ VITEZĂ
Campionatul Mondial masculin 

s-a încheiat la Oslo cu succe
sul sportivului ^landez Leo 
Visser, clasat pe primul loc la 
poliatlon -cu 165,698 p. L-au ur
mat coechipierul său Gerard 
Kemkers — 167,101 p și norve
gianul Geir Karlstad — 167,662 p. 
In ultima zi a competiției, Leo 
Visser a terminat învingător în 
proba de 1 500 m, cu timpul da 
2:00,06, iar Geir Karlstad a cîști- 
gat cursa de 10 000 m în 14:33,71.
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Ovidiu IOANIȚOAIA I

la Nîmes cu formația locală, 
care activează în liga secundă. 
Oaspeții au obținut victoria cu 
2—1 (2—0).

DUPĂ SUCCESUL repurtat de 
echipa Olandei la „Euro ’88", 
popularitatea -fotbalului din a- 
ceastă țară a înregistrat o fru
moasă creștere. în momentul de 
față, membrii susținători ai e- 
chipelor de club, la toate ni
velurile, au ajuns la 1 milion (cu 
20 000 mai mulți decît înaintea 
C.E)

Au FOST devansate datele me
ciurilor din cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei U.E.F.A. dintre 
Midlothian și Bayern Munch en. 
Partida tur va avea loc la 28 fe- 
fruarie. iar returul la 14 martie.

PREȘEDINTELE F.I.F.A. Joao 
Havelange a declarat că Franța 
are cele mai mari șanse de a 
organiza turneul final al C.M. 
din 1998. Contracandidate mai 
sînt Maroc, Brazilia și Elveția. 
Singură federația din Maroc nu 
a organizat vreun turneu final.

LA ALEP, s-au desfășurat 
jocurile preliminare ale grunei 
din „zona Oceania — Asia" pen
tru C.M. de juniori, ed. 1989. 
Tată rezultatele î Australia — 
Noua Zeelandă 3—0, Siria — 
Qatar 0—0, Australia — Qatar
1— 1, Siria — Noua Zeelandă
2— 0. Tn ultimul joc, Siria — 
Australia (arbitrat de românul 
M. Salomir) prima echipă a cîș- 
tigat cu 1—0, calificîndu-se ast
fel pentru turneul final al com
petiției.

PESTE 10 000 de spectatori au 
urmărit la Ciudad de Guatemala 
meciul amical dintre selecționa
tele Guatemalei și Poloniei. Fot
baliștii polonezi au obținut vic
toria cu 1—0 (0—0), prin golul 
înscris, în minutul 54, de 
Warzycha.
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