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/Al CADRUL MARII COMPETIȚII NAȚIONALE

BIATLONIȘTII DE LA DINAMO BRAȘOV

O PREMIERA TONIFIANTĂ
PENTRU SCHIUL NOSTRU

PE PRIMELE LOCURI IN
PREDEAL, 15 (prin telefon). 

Cea de a treia zi a finalelor 
„Daciadei" la schi fond și 
biatlon pentru seniori a fost 
rezervată întrecerii individua
le pe 20 km a biatloniștilor. 

•A fost o vreme splendidă, cu 
soare și cu vizibilitate exce
lentă, cu o zăpadă înghețată 
ce a permis o alunecare per
fectă. Am consemnat, în plus, 
și o organizare fără reproș, in 
care toți cei ce au avut în gri

TINERII PATINATORI DE VITEZĂ ÎNTRE
„CONCURSUL PRIEIENIA" $1 C.M. DE JUNIORI
• Noi recorduri republicane • O problemă a pregă 

tirilor de ultimă oră
La înoeputul actualului se

zon de patinaj viteză, a fost 
schimbată conducerea tehnică 
a echipelor reprezentative, la 
lotul republican de juniori fi
ind numit tehnicianul Ernest 
Petrie, din Brașov. Principa
lele obiective ale sezonului : 
„Concursul Prietenia" și Cam
pionatele Mondiale de la Kiev, 
primul concurs derulîndu-se 
deja la sfirșitul 6ăptămînil 
trecute, pe pista artificială de 
la Karl Marx-Stadt. Cum s-au 
comportat viteziștii noștri la 
importanta competiție?

— Destul de bine, ne-a răs
puns antrenorul Ernest Petrie, 
mal ales dacă ținem seama că 
juniorii noștri au avut ca ad
versari alergători din țări cu 
patinaj dezvoltat, ca R.D. Ger
mană (cu două echipe. In 
calitate de organizatoare), 
U.R.S.S., Polonia, Ungaria, 
R.P.D. Coreeană, prezente cu 
selecționate complete, Ceho
slovacia și R.P. Mongolă. Așa

START CU SURPRIZE
IN „CUPA 16 FEBRUARIE" LA TENIS

Start cu surprize în tntre- 
eerea senioarelor pentru „Cu
pa 16 Februarie", care se des
fășoară în aoeste zile la Sala 
de tenis „23 August" din Ca
pitală. Tînăra Jucătoare de 14 
ani Cătălina Cristea (Dinamo) 
• reușit s-o întreacă, după mai 
bine de 150 de minute de joc, 
pe senioara Teodora Tache 
(Politehnica București). Invln. 
gătoarea s-a impus printr-un 
joc complet, liftat, agresiv din 
spatele terenului (6—4, 5—7.
6—3). cu mingi lungi și plasa
te, punctînd de foarte multe 
ori cu lovitura de rever (pu
ternică). atît în lung de linie. 
Ctt si în cros. Cătălina, deși 
aflată încă sub vîrsta juniora
tului, a dovedit maturitate în 
joc, precum și o încredere In 
forțele proprii (bazată, firește. 
Pe o pregătire tehnico-tacticâ 
bună), care i-au permis să aibă 
în permanență inițiativa, iar 
tn momentele-cheie să vină si 
la fileu. La rîndul său, învin
sa nu și-a folosit „armele" 
sale favorite și eficace, servi
ciul și voleul. multumindu-se 
doar să se apere.

Remarcăm, de asemenea, 
victoria (a doua în acest se
zon) a reșițencei Simona Petru 
asupra campioanei țării la 
cooli. Ruxandra Mățăoanu.

în rest, rezultate normate.

PROBA DE 20 KILOMETRI
jă buna desfășurare a Între
cerilor se achită cu conștiin
ciozitate de sarcinile primite.

La ora 9,45, sportivul cu nu
mărul 1 de start, Paul Vcrraan, 
a pornit in cursă, iar apoi, la 
intervale și ceilalți candidați 
la primele locuri în această 
mereu frumoasă întrecere care 
este biatlonul. In urma rezul
tatelor înregistrate în acest se
zon, principalii favoriti eiau 
Imre Lestyen, Nicolae Șerban

cum se anticipa, Cristina Zum- 
mack din R.D. Germană, cla
sată pe locul 6 la recentele 
C.E. de senioare (la poliatlon), 
și Vadim Sakceabaev, cotatul 
patrulea sprinter al Uniunii 
Sovietice, au ciștigat fiecare 
cite 3 probe. Deși handicapați 
de o pregătire pe gheață mult 
mai sumară ca anul trecut, ti
nerii alergători români au lă
sat o frumoasă impresie spe
cialiștilor prezenti. Astfel, cu 
toate că a concurat afectată de 
o stare gripală apărută chiar 
in prima reuniune, mureșanca 
Emeșe Antal a .„venit a cin- 
cea, la 500 m, la o zecime și 
patru sutimi de podium. Plo
ieșteanul Marius Vaida a 
doborit trei recorduri republi
cane ale juniorilor mici, iar 
brașovenii Gabriela Vagași ți

Traian IOANITESCU

(Continuare tn pag a 4-a)

(favoritele au intrat tn concurs 
în turul 2) : turul 1 — Gabriela 
Precup (ICIM Brașov) — Laura 
Bîrlea (UTA) 4-6, 6—1, 8—1 ;
Magdalena Raicovicl (UTA) — 
Carmen Răducu (Sănătatea) 6—1, 
6—1 ; Claudia Neacșu (Steaua) 
— Veneția șchiopu (Dinamo) 
6—3, 6—1 ; Simona Petru (C.S.Ș. 
Reșița) — Ruxandra Mățăoanu 
(Dinamo) 6—2, 3—6. 8—0; An
dreea Vane (Electrica Timișoa
ra) — Roxana Răduîeseu (Dina

Doina STANESCU

(Continuare in vag. Î-J)

CUM SE PREZINTĂ BAZA MATERIALĂ
A ACTIVITĂȚII SPORTIVE LA SATE? (I)
Preocuparea pentru amena

jarea, reamenajarea bazelor 
sportive simple și, în genere, 
pentru îmbogățirea ț.-' 
moniului sportiv cqpstituie 
notă dominantă și în viața 
lor ce trăiesc și muncesc 
mediul rural, copil și elevi 
precădere, dar și angajați 
unor unități economice, 
C.A.P.-uri, * __
urî etc. De bună seamă că aco
lo unde primarii comunelor — 

patri- 
o 

ce- 
în 
cu 
al 

din 
I.A.S.-uri. S.M.A.-

și Mihai Rădulescu (A.S.A.), 
Sorin Popa și Iancu Diaconcs- 
eu (Dinamo). La prima trecere 
prin poligon, dintre cei amin
tiți au tras fără greșeală doar 
Popa și Șerban, în timp ce 
Lestyen, Rădulescu și Dlaeo- 
nescu acumulaseră deja cîte 
două minute de penalizare, tn 
schimb. Daniel Mazilu (A.S.A.) 
a alergat bine și, lovind precis 
țintele, și-a pus o candidatură 
neașteptată la primul loc. La 
a doua apariție în poligon (po
ziția in picioare), Diaconescti, 
Popa, Rădulescu și Mazilu nu 
au greșit nici un foc, în timp 
ce Lestyen, lăsînd nedoborîte 
două ținte și acumulînd astfel 
alte două minute de penaliza
re, a abandonat cursa după 
cîteva sute de metri!

Sportivii au venit in poligon 
pentru a treia oară. Diacor.es- 
cu, Popa și Mazilu au exe ui
tat rapid și precis tragerea, 
lupta dîndu-se di» acum doar 
între ei, deoarece Rădulescu. 
cu un foc greșit, a ieșit și el 
din cursa pentru titlu. Ultima 
trecere din poligon avea să fie 
decisivă pentru stabilirea „po
diumului". Diaconescu și Ma
zilu ratează cîte două focuri, 
în timp ce Sorin Popa cu un

Paul IOVAN

(Continuare In pag. 3-3)

COMPORTĂRI PROMIȚĂTOARE
ALE BASCHETBALISTELOR JUNIOARE
la cadrul pregătirilor și tes

telor în vederea Campionatului 
European de junioare II (cade
te), care se va desfășura la Ti
mișoara, între 5—12 august, se
lecționata respectivă a țării 
noastre1 a luat parte, recent, la 
un puternic turneu internațional 
găzduit de orașul polonez Olsz- 
tyn, alături de reprezentativele 
de Junioare I ale Bulgariei, Ce
hoslovaciei, Ungariei și țării 
gazdă. Baschetbalistele române 
au obținut trei victorii și s-au 
clasat în final pe locul 3, rezul
tat meritoriu dacă ținem seama 
de plusul de experiență competi- 
țională al partenerelor. Rezulta
tele lotului nostru : 81—67 cu
Bulgaria (locul 5), 60—31 cu Ce
hoslovacia (locul 4), 72—59 cu 
Polonia B (locul 6), 66—78 cu
Ungaria (locul 1) șl 64—66 cu Po
lonia A (locul 2).

Cea mal bună jucătoare a re
prezentativei noastre a -Tost de
clarată Ioana Cocirlan, dar com
portări meritorii au mai avut : 
Daniela Moroșan (coșgetera echi
pei, cu 98 de puncte), Laura Nl- 
țulescu (s-a remarcat in special 
tn apărare, recuperind 36 mingi 
și ciștigtnd alte 42), Svetlana 
Simion, Doina Tocală, Diana 
Clupe șl Claudia Latco. Au mal 
jucat : Erzsebet Ambrus, Codru- 
ța Lascu, Daniela Zahiu și Ni- 
coleta loan.

Conducătorul lotului. Mihal 
Manoliu, membru al Biroului 
F.R. Baschet, ne-a relatat ur
mătoarele : „Deși au avut par
tenere de Întrecere mal vîrstnl- 

care au între atribuțiile lor șl 
această latură a vieții oame
nilor. activitatea sportivă de 
masă, permanent redimen- 
sionată o dată cu întrecerile 
Daciadei — sprijină sportul, 
realizările, reușitele depășesc 
cadrul obișnuit, de la modes
te terenuri de joacă și sport 
ajungîndu-se chiar la mici 
complexe sportive, caro tind 
să concureze altele din mediul 
urban. Raidul nostru pe aceas-

inter- 
de 

că primul

„Con- Șș!
Priete- ™
Bansko
a revenit (foar- 

tînărului nostru re-
Pogan. De

Se simțea mai de multă 
vreme o adiere proaspătă în 
schiul nostru, dar majoritatea 
specialiștilor apreciau că „pir
tia" spre performanta 
națională va fi deschisă 
fondiști. Iată insă 
semn, realmente 
îmbucurător, a 
a fost să fie dat 
de schiul nostru 
alpin: după cum 
scriam într-un 
număr recent al 
ziarului, proba de 
slalom a 
cursului 
nia“ de la 
(Bulgaria) 
te) ‘ “ 
prezentant Ionel _ __ _____
fapt, de aici a și pornit discu
ția purtată Ia întoarcerea sa 
de la Bansko :

— Vîrsta mea exactă? 17 
ani și cîteva zile. M-am năs
cut la 4 februarie 1972. Schiul 
am început să-l practic- la 
C.S.Ș. Predeal, club pentru 
care ooncurez și acum, cu a- 
celași antrenor care mă pre- 
gătește și în prezent, Constan
tin Cișmașu.

— Cum a fost concursul de 
la Bansko, cum se prezenta 
pîrtia?

— Stațiunea este nouă, re
cent introdusă în circuitul 
competlțional. Am aflat că a 
fost inaugurată acum doi ani. (Continuare in

Inițiere in schi, pe muntele Semenic : lecția intii, sub condu
cerea instructorului Cornel Ruszișca Foto : Nicolae PROFIR

ce cu doi ani, sportivele româ
ne s-au comportat bine, dato
rită in mod deosebit manierei in 
care s-au apărat : agresiv tot 
timpul și cu combativitate deo
sebită In lupta sub panouri. Ele 
au ciștigat (prin intercepții, 
smulgeri etc.) 303 mingi și au 
recuperat de 219 ori, cifre edifi
catoare. Mulțumitor este (țlntnd 
seama de vlrsta competitoarelor) 
și procentajul aruncărilor din 
acțiune (41,30% ; 141 din 341), 
dar nesatisfăcătoare a fost pre
cizia aruncărilor libere, unde 
din 97 de încercări au fost fruc
tificate doar 54 (procentaj : 
55,60%), cauza fiind insuficienta 
concentrare in momentul execu
ției aruncărilor”.

O altă echipă de junioare, 
C.S.Ș. 4 Politehnica București, 
a înregistrat un frumos succes, 
ctștiglnd locul I la turneul- in
ternațional disputat la Bydgoszcz, 
la care, au participat formații de 

VICTORII ALE JUCĂTORILOR NOȘTRI DE TENIS DE MASĂ
Participind la un puternic portare foarte 

turneu internațional de tenis 
de masă, care a avut loc La 
Shiraz, în compania unor ju
cători din Cehoslovacia, R.P. 
Chineză, Iran, Japonia, Fakls- 
tan, Polonia, Turcia, U.R.S.S., 
sportivii noștri Călin Creangă 
și Vasile Florea (antrenor Ser
bau Doboși) au avut o corn-

sur- 
dintre

kilometri 
de Timișoara, Livia 

este convinsă de 
a asigura condiții 
pentru practicarea 
fizice și sportului 

8 000 de

tă temă iși propune să 
prindă cîteva imagini 
cele mai grăitoare...

La Periam, comună la a- 
proape 50 de 
vest

Oprifescu 
nevoia de 
adecvate 
exercitiilor 
tuturor celor peste ____
locuitori. Primărița, care a în
drăgit voleiul (l-a și practicat 

cu ocazia unor campionate 
balcanice. Și pîrtia, și instala
țiile mecanice erau de cea mai 
bună calitate, pîrtia excelent 
amenajată, cu strat gros d<< 
zăpadă, bătătorit-piatră de 
cîteva mașini speciale. M-am

ACTUALITĂȚII
acomodat relativ greu cu ea, 
dat fiind stagiul nostru ceva 
mai scurt de pregătire speci
fică, de aceea am și mers 
destul de nesigur In primele 
două zile de concurs, miercuri 
— la „super-G“ și joi la „uri
aș". Dar simțeam de la o co- 
borîre la alta că mă ascullă 
schiurile din ce în ce mai bi
ne. Simțeam că se poate. Vi
neri am avut antrenament și 
am insistat pe cunoașterea 
perfectă a traseului și pe fi
nisări de ordin tehnic. Simbă- 
tă, in prima manșă, am optat 
pentru o tactică prudentă. în- 
oercînd un traseu tehnic, fără 
erori. Mi-a reușit, astfel că

Sorin SATMARI

• Reprezentativa de 
cadete, pe locul 3 la 
un turneu de junioare I 
• Echipa C.S.Ș. 4 a 
ciștigat un turneu de... 
senioare

senloare din campionatul divi
zionar B al Poloniei. Junioarele 
pregătite de antrenorul Gh. Cos- 
tache au repurtat trei victorii In 
tot atttea 
109—38 cu 
91—88 cu
105—81 cu B.K.S. Bydgoszcz. Cla
sament final : 1. C.S.Ș. 4 Bucu
rești 6 p. 2. B.K.S. 5 p. 3. A.Z.S. 
4 p, 4. star 3 p.

tn legătură cu evoluția forma
ției române, antrenorul Gh. Cos- 
tache a menționat : „Privită la 
început cu neîncredere, fiind ai- 

■ cătultă exclusiv din junioare, 
echipa noastră și-a atras apre-

Dumiiru STĂNCULESCU

A.Z.S. 
Star

partide susținute : 
~ " A.W.F. Gdansk, 

Starachowlce șl

(Continuare tn nao. 9 <-d)

bună, primul 
cîștigind proba de simplu, în 
finală învingînd pe M. Cecava 
(Cehoslovacia) cu 3—2 (17,
—19. —14, 19, 14), Iar împreu
nă situîndu-se pe poziția se
cundă la dublu, ei cedînd tn 
finală cu 1—2 (—19. 14, —18) 
cu P. Molenda M. Kolodzle- 
wlcz (Polonia).

• Raidul nostru prin 
așezări rurale din jude
țele Timiș, Vilcea și 
Sectorul Agricol Ilfov

cu oarecari rezultate în per. 
formanță, ca elevă, la Sinnlco- 
laul Mare), manifestă o per
manentă receptivitate fată de

Raid realirat de 
Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. 2-3)



ÎNTRECERI DOTATE CU „CUPA 16 FEBRUARIE
Continuă acțiunile sportive 

de masă dotate cu „Cupa 16 
Februarie". Iată noi corespon
dențe primite la redacție :

BUCUREȘTI • în organiza
rea asociației sportive a Com
binatul Poligrafic Casa Scîn- 
teii, lucrătorii tipografi au 
luat parte la două reușite 
concursuri de șah și tenis de 
masă. Iată numele celor care 
au urcat pe podium: Aurel 
Maracu, Mihai Ionescu și Du
mitru Bălan la sah, Mihai Io
nescu, Virgil Maracu și Nico
lae Vișan la tenis de masă. 
De remarcat că marea majo
ritate a pârtiei panților au lost 
reprezentanții secției de zinco- 
grafie (N. Tokacek, corespon
dent).
• La concursul de haltere 

organizat de clubul Rapid Bucu
rești au fost prezenți 145 de 
sportivi de la Steaua, Dinamo, 
Constructorul. Olimpia, Pro
gresul, Semănătoarea, Electra. 
I.M.U.A.B., Urbis, Rapid, Stea
gul roșu Brașov, Voința Buzău 
etc. Printre cîștigători : M. Ta- 
maș (St. roșu Brașov) la co
pii, M. Zamfir (Steaua) la ju
niori I. M. Florin (Dinamo) 
la juniori II. O. Vaida (Ra
pid) la seniori. Punctajul cel 
mai mare l-au realizat repre
zentanții clubului organizator 
(111 p); clasați pe locul ~ 
au fost urmați de cei 
Constructorul (110 p) și 
pia (89 p). De remarcat 
nizarca excelentă, fapt 
niait și cu alte prilejuri, halte
rele bucurîndu-se la clubul 
Rapid de o deosebită atenție. 
(Oct. Gntu. coresnondent).
• Iubitorii șahului care lu

crează la Telegraful Central

au fost adversarii — în cadrul 
unui inedit simultan — maes
trului international Farik Șt<*- 
fanov. La cele 15 mese de joc 
au luat loc muncitori și tehni
cieni specialiști în depanarea 
aparatelor telex care asigură 
legătura Bucureștiului cu cele 
mai îndepărtate orașe ale glo-

ramureș al sindicatelor și A.S. 
Motorul, in sala Dacia s-a 
desfășurat cea de a II-a edi
ție a „Cupei 16 Februarie*1 la 
box. Au luat parte peste 150 
de pugiliști reprezentînd 20 
de asociații sportive din în
treaga țară. Spectatorii, peste 
1 800, au putut aplauda multe

PREGĂTIRI CU ADRESĂ

I. Ei 
de la 
Olim- 
orga- 
subli-

bului. Printre competitori, Ni- 
colae Buraga, Florin Toboc, 
Florca Vlad, Alexandru Ioncs- 
cu, Virgil Ivan (și Jetița aces
tuia, Ileana, în vîrstă de 11 
ani), Florin Tonghioiu, Con
stantin Potra, Ionel Roșu și 
Constantin Nicolae. O men
țiune pentru comportările lui 
Florin Tonghioiu, Virgil Ivan, 
Nicolae Buraga și D. Dumitru. 
(I. Pană, corespondent).

BAIA MARE • Din iniția
tiva Consiliului județean Ma-

TENIS

meciuri de bună calitate, și de 
frumoasă ținută sportivă. Cî
teva evidențieri: juniori II — 
G. Iacob (Vagonul Arad), M. 
Sabadîș (C.I.L. Sighet); ju
niori I — D. Mureșan și Gh. 
Hoiima (ambii de la Motorul 
Baia Mare), Al. Burz (C.S.M. 
Bistrița), Fr. Kovacs (C.S.M. 
Zalău), St. Constantin (S.M. 
Drobeta Tr. Severin), T. Ba
dea (Victoria Cărei) ; seniori — 
D. Măeran și V. Mihăilă (am
bii de la Steaua București) și 
I. Simina (Steagul roșu Bra
șov). Cîștigătorii au fost răs
plătiți cu diplome, medalii și 
cupe (V. Sabou, corespondent).

Drumilrile divizionarelor A de 
rugby duc (sau au dus) în a- 
ceastă perioadă —. pe care o de
finim „intersezoane" — spre că
rări de munte. Ele pregătesc toa
te (și cele 12 din grupa de e- 
lită, și celelalte 16 din ambele 
grupe ale seriei secunde) relu
area activității de pe poziții cit 
mai... bune. Campionatul reînce
pe la 12 martie, cu ultima etapă 
a turului. Intre timp se vor fi 
disputat alte 2—3 restanțe. Iată 
citeva vești de la echipe.
• INDEPENDENT de poziția 

de moment din clasament, Gri- 
vița Roșie (11 titluri, e drept, 
ultimul obținut cam de multișor, 
în 1970) a rămas un... nume în 
rugbyul nostru. Harnică, cum ii 
șade bine unei foste campioane, 
Grivița și-a început pregătirile 
cu un lot de 25 de sportivi, sub 
conducerea atentă a cuplului 
Radu Dcmlan — Ermil Pasache. 
După un scurt stagiu montan, 
la Predeal, grivițenii, în frunte 
cu Marian Gurămarc, Ion Stroe, 
căpitanul echipei, Andrei Pon- 
gracz, Victor Anton, Marin Io- 
nescu, foști sau actuali 
tori ai tricourllor 
Dănuț Dlnescu, Gh. 
Brinză, V. Pădureanu, 
P. Carp, Radu Tudor, 
feteanu «t comp, au revenit în 
Capitală susținînd, începînd de 
duminică, o serie de jocuri a- 
micaie de verificare pentru a 
„prinde" o formă convenabilă. 
Internaționalul Al. Marin acci
dentat, nu la parte la pregătiri. 
• ALTA fostă campioană, Uni
versitatea Timișoara (1972), s-a 
deplasat Ia Ocna Sibiului, unde 
prin grija maestrului emerit al 
sportului Gh. Rășcanu reallzea-

purtă- 
naționale, 
Dinu, T. 
G. Vlad, 
C. Caîa-

ză o pregătire fără cusur. Vor 
reuși internaționalii echipei, N. 
Răcean, AI. Domocoș, R. Voinov, 
O. Țcpurică, împreună cu talen- 
tațil A. Mitocaru, N. Grigoraș, 
V. Lazăr, O. Ardelean, Al. Achi- 
mov șl ceilalți să redreseze... 
bara, in ceasul al 12-lea, șl să 
mențină echipa în divizia de e- 
lită ? Depinde numai de ei ! 
• TOT in apropierea Sibiului, 
la Păltiniș, s-a cantonat pentru 
cîteva zile și C.S.M.-ui. Un trio: 
D. Rășcanu, V. Ungureanu și 
Ol. Becheș (ultimii doi și jucă
tori) asigură pregătirea unui lot 
de 25 de rugbyști. Un debut in 
tabăra sibiană, Călin Fugigi 
(nepotul cunoscutului Internațio
nal cu același nume), mijlocaș 
la grămadă, reținut și în lotul 
național de tineret. Pe frumosul 
lor teren din Valea Aurie, si- 
blenii vor disputa zilele acestea 
cîteva partide amicale cu Uni
versitatea Eltim Timișoara și 
Universitatea „16 Februarie" 
CluJ-Napoca. • „RAPIDUL are 
ambiții mari" — ne anunță an
trenorul Ion Teodorescu, ceea 
ce s-ar traduce prin intenția 
(mărturlstă) de a reveni în se
ria I. Ci» 6 rugbyști din lotul 
de tineret (V. Ionescu, G. Cllln- 
că, D. Dinu, L. Ranga, I. Ro- 
șoagă, N. Zoe), cu Stancu, Can- 
toneru, Toma, T. Dumitru șl aîțl 
rugbyști talentați, echipa îndru
mată de ing. Octavian Udriște 
are toate șansele să-și realizeze 
visul... • UN NOU cuplu de 
antrenori anunță Știința Petro
șani. E vorba de cunoscutul in
ternațional ing. Mircea Ortele- 
can și prof. Ion popa.

D. CALUMACHI

JUBILEUL RUGBYULUI BUZOIAN
deosebit de

(Urmare din pag. I)

mo) 6—3, 6—2 ; turui 2: Floren
tina Curpene (ICIM Brașov) 
— Izabela Martin (Politehnica 
București) 6—2, 6—4; Cătălina
Cristea (Dinamo) — Teodora 
Tache (Politehnica București) 
6—4, 5—7, 6—3.

Junioarele își dispută intileta- 
tea în sala Progresul din Bucu
rești. Iată cîteva din rezultate
le turului 1 : Mirela Ivănceanti 
(Dinamo) — Ana Slavu (Victo
ria C.C.I.A.G.) 6—4, 6—1 ; Mădă- 
lina Dumitrescu (Steaua) — A- 
lina Popa (Pionierul) 6—3, 6—2 ; 
Antoanela Voinea (C.S.Ș. Reși
ța) — Daniela Buricea (Politeh
nica București) 6—0, 6—0: Ele
na Maurer (Steaua) — Iohana 
Pană (Dinamo) 7—6, 6—4.
e La Buhuși are loc întrece

rea similară, rezervată seniorilor

și juniorilor. Primele meciuri au 
oferit citeva dispute atractive, 
fflnd înregistrată chiar și o sur
priză : înfrîngerea iul Cristian 
Zetu în fața mal slab cotatului 
Nicolae Brebenel. în rest, rezul
tate scontate : Silviu Matei (Di
namo) — Remus Fărcaș (Dinamo 
Brașov) 0—2, 6—1 ; George Cor
bii (Dinamo) — Bela Mozeș (Di
namo Brașov) 6—4, 6—4 ; Cătă
lin Chlțeș (Dinamo Brașov) — 
Cornel Teodorescu (Steaua) 6—2, 
6—3 ; Harr Nicolae (Progresul 
Energomontaj București) — Că
tălin Iftimie. (Dinamo) 6—4. 6—1; 
Ovldiu Dragomir (Dinamo Bra
șov) — Horațiu Popa (S.C. Ba
cău) 6—3, 6—4 ; Nicolae Brebe
nel (Progresul Energomontaj 
București) — Cristian Zetu (Di
namo Brașov) 6—1, 6—1 ; Mihai 
Iliescu (Steaua) — Vasile Puș
caș (UNIO Satu Mare) 6—0, 6—3.

întrecerile continuă zilnic, !n- 
cepînd de la ora 9. (Ion VIERU, 
coresp.)

Anul 1988 a fost 
rodnic pentru rugbyul buzoian: 
„Contactoare" 
României" și termină Campio
natul pe locul IV, în Divizia A. 
De cele mai recente succese nu 
este străin antrenorul emerit

cîștigă „Cupa

în Divizia feminină A de handbal

CHIMISTUL ÎNTRECE, IN DEPLASARE,
PE TEXTILA ZALĂU CU 30-28

ZALAU, 15 (prin telefon), 
în Sala Sporturilor din locali
tate s-a desfășurat, în devans 
(vilcencele urmînd să evolueze 
duminică în manșa-tur a Cupei 
I.H.F.) partida din etapa a 
XIII-a returului Campionatu
lui Diviziei feminine A din
tre Textila Zalău și Chimistul 
Rm. Vilcea. A cîștigat Chimis
tul cu 30—28 (15—10) la capă-

tul unei dispute în care for- 
mația oaspete a condus pe în
treg parcursul timpului de joc. 
La obținerea acestui rezultat 
al Chimistului și-au spus cu- 
vîntul experiența mai mare, 
obținută mai ales în confrun
tările internaționale, cit și va
loarea individuală superioară 
a handbalistelor ce alcătuiesc 
formația. Pe de 
referindu-ne la

lon Țuțuianu, cunoscutul inter
național al trecutelor decenii. 
Iată ce ne spune : „La Buzău 
am găsit condițiile necesare 
creșterii unor noi elemente care 
să se implice în reafirmarea 
rugbyului românesc pe plan na
țional și internațional. Există 
aici un nucleu de jucători va
loroși șl o conducere dornică 
de a se afirma. în primul rînd 
antrenorul emerit Petre Cosmâ- 
nescu (retras ulterior din moti
ve de sănătate) și neobositul 
președinte de secție, ing. Șerban

Ghica". 
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D

toate inițiativele legate de 
sporirea zestrei sportive a co
munei. Sigur, ar îi de luat în 
seamă cel puțin două i 
mente : pe de o parte, 
tența a două echipe cu 
misiuni pentru afirmarea 
plan
bal, cealaltă de handbal femi
nin, ambele sub culorile A- 
vîntului Periam, pe de altă 
parte marea deschidere pe 
care elevii, cu zecile, o reali
zează ' ~
tism, 
și în 
sport 
nevoia de a
pentru jocuri sportive (și ele 
există !) atit la nivelul comu
nei cit și al unităților de învă- 
țămînt : două școli cu ciclu 
primar și gimnazial și un liceu 
agroindustrial. S-a dorit mai 
mult ; cele două centre de cul
tură și creație „Cîntarea 
României" să fie în măsură 
de a găzdui și întreceri spor
tive. Nimic mai simplu, spor
tul și muzica, dansul și folclo
rul sint aici, ca peste tot, ln- 
tr-o deplină armonie. Să mai 
reținem ; zone de agrement pe 
firul Mureșului, unde vara nu 
mai găsești un locșor. Familii 
întregi din Periam și din im- 
prejurimi se recreează aici, 
practică diverse sporturi (în
deosebi voleiul și minifotba- 
lul) ; nu mai e nevoie să bați 
drumul Pînă la - 
mai departe, cum 
foarte multi...

Q troiești este

argu- 
exis- 
pro- 

pe 
republican, una de fot-

altă parte, 
textiliste, a 

fost evidentă oboseala drumu
lui, cu trei zile in urmă ele 
jucînd un meci greu la Iași. 
Au înscris : Bălănean 14, An
tal 5, A. Bărtaș 3 Cenan 2, 
Fiastru 2, Muntean 1, Cherezi 1 
— de la Textila ; Tîrcă 10, La
zăr 7, Nan 4, Nedelcu 3, Veri- 
geanu 3, Matei 3 — pentru 
Chimistul. Au arbitrat bucu- 
restenii J. Mateescu și V. Dăn- 
cescu.

N. DANCIU — coresp.

VIRAJUL MODERN

s

s

I

extensia 
verticală, 

spre Ina
vale, ceea

arcuite 
aplecat), 
imediat 

(reacție), 
redresare

contra- 
pregătltor

prof. Mihai BÂRA 
prof. Mihai M. B.AKA

deplasarea 
a schlurllor 

Alunecarea 
viteza 
curba

ușurință, 
e grea 
decizie, 
mal bl-

Azi vom 
cristlanie 
paralelă,

Con- 
închiderea 

Scniurile 
sub corp

că numai cu 
urmă
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Un viraj modern : 
cristiania cu contra- 
derapaj (pregătitor), 
Deși n-ați mărturisit, 
noi știam că sînteți 
nerăbdători. Toți înce
pătorii doresc — să
rind etapele — să imi
te silueta marilor cam
pioni. Uităm prea re
pede 
nouă lecții în 
abia ne țineam pe pi
cioare. Totuși, etapa 
cantitativă se apropie 
de sfîrșit. ‘ ’ 
învăța o 
modernă, 
care folosește reveni
rea (săritura) pivotată 
și „descărcarea" în
vățate anterior. Noua 
cristlanie, utilizată pe 
pantele medii și încli
nate, eu zănadă tare, 
asigură un control 
constant al vitezei, o 
alunecare uniformă șl 
echilibrată. Am numit 
cristiania cu contra- 
derapai, cunoscută și 
sub denumirea de „1et- 
viral". Este o cristlanie

spre vale, cu schiurile 
permanent paralele, în
cepută dlntr-o coborîre 
oblică șl terminată tot 
așa, dar în sens con
trar. Este o cristlanie 
precedată de un con- 
traviraj (sau 
derapaj) 
care servește ca mij
loc de propulsare a 
schiorului in viitoarea 
ocolire. Contraderapa- 
jul este mecanismul 
Însușit Ia Învățarea 
ghirlandei, adică un 
derapaj oblic (pregă
titor), stopat brusc, 
pregătirea (faza I). 
Dintr-o coborîre oblică 
alunecată, schiorul de
clanșează un derapaj 
oblic prin Împingerea 
cozilor spre vale. Am
bele schiuri sint în
cărcate, iar corpul 
păstrează o atitudine 
de arculre-înșurubare 
pe care o cunoaștem. 
Sfîrșitul acestui dera
paj scurt este marcat 
printr-o „bătaie" e- 
nergică pe muchiile

interioare (dinspre 
deal) ale schiurilor și 
un sprijin puternic pe 
bastonul din vale în
fipt la jumătatea dis
tanței dintre vîrf șl 
legătură. Declanșarea. 
„Bătaia", executată în 
special pe călcîle (din 
cauza poziției 
și a bustului 
este urmată 
de o țîșnlre 
un salt, o 
a corpului pe vertica
lă în timpul căreia 
schiuriîe, descărcate, 
schimbă muchiile și 
pivotează sub corp în 
sensul ocolirii. Spriji
nul pe baston fixea
ză bustul așa că miș
carea de pivotare are 
amplitudinea cea mai 
mare la nivelul schlu-

rilor. Extensia coi pu
lul trebuie înțeleasă 
ca o destindere (o 
reacție inversă) a cor
pului în urma compri
mării inițiale din mo
mentul „bătăii". Mo
mentul înscrierii în 
viraj este considerabil 
facilitat de 
corpului pe 
dar orientat 
inte și spre 
ce determină o depla
sare a centrului de 
greutate a corpului în 
sensul virajului. ~ 
ducerea și ' '
virajului.
plvotînd ___ ....
(desprinse de zăpadă) 
reiau contactul cu so
lul pe muchiile interi
oare ale virajului și 
datorită impulsului de 
rotație creat de ex
tensia descrisă anterior 
intră intr-un derapaj, 
ajutate de corp (care 
apasă printr-o arcuire 
progresivă). Caracte
ristica acestui proce
deu este deplasarea 
pivotată, considerabilă, 
a schiurilor sub corp. 
Analitic vorbind exis
tă deplasări în două 
planuri ; vertical este 
„balansul" corpului șl 
orizontală 
pivotată 
sub corp.
este continuă, 
uniformă, iar ____
virajelor de o rotun
jime geometrică, într-o 
uimitoare impresie de 
relaxare și 
Cristianla nu 
dar pretinde
Cei nehotărîțl 
ne să aștepte.

nmm, jutuieg’

BIATLONIȘTII DE LA
DINAMO BRAȘOV

(Urmare din pag. I)

calm demn de laudă, execută 
o tragere extrem de precisă 
și se îndreaptă în forță spre 
titlul de campion al „Dacia- 
dei“. Felicitări învingătorului 
și antrenorilor săi, Gheorghe 
Girniță și Gheorghe Vilmoș, 
dar merite însemnate pentru 
spectacolul oferit au toți 5DOT- 
tivii care au participat la fi
nală.

REZULTATE TEHNICE 20 km; 
1. SORIN POPA (Dinamo Bra
șov) lh06:03 (zero min. pen.); î. 
Iancu Diaconescu (Dinamo Bv.) 
lh08:38 (4); 3. Daniel Mazllu
(A.S.A. Brașov) lh08;44 (2); 4.
Mihai Rădulescu (A.S.A.; in;0:l« 
(4); 5. Constantin pitlcarl
(A.S.A.) lhl0:51 (3); 6. Ioan Șen- 
chea (Dfnamo) ihl2:15 (4).

Joi se dispută probele de iS 
km seniori și 10 km senioare 
(stil liber).

CÎȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 

5 FEBRUARIE
FAZA I, cat. 1: 4 variante 25% 

a 29.268 leiu cat. 2: 4 100% a 
17.344 lei sau, la alegere, o 
excursie de două locuri în R.D. 
Germană și diferența în nume
rar și 11 25% a 4.336 lei ; cat. 3: 
11 100% a 4.547 lei șl 59 25% a 
1.137 lei ; cat. 4: 107,25 a 1.092 
lei; cat. 5: 203,25 a 576 lei; cat. 
6: 466 a 300 lei; cat. 7 : 606 a 
200 lei ; cat. 8 : 4.164 a I0O lei.

prin Daciadă, în atle- 
tenis, volei și, desigur, 
cele două ramuri de 

înainte amintite. De aici, 
avea terenuri

Buziaș sau 
se exprimă

S troiești este o comună 
de deal din județul Vil
cea. în fuga 

mului, aproape că 
nici o importanță, 
însă, mai cu luare-aminte, te 
obligă să faci un scurt popas. 
Ți-o prezintă — la capitolul 
care ne interesează — chiar 
primarul. Mihai Anghelescu.

Este mindru, pe bună drep
tate, de tot ce s-a amenajat
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
FAZA a Il-a, cat. A: 2 25% a 

37.623 Iei; cat. B: 2 100% a 13.086 
lei sau, la alegere, o excursie 
de două locuri în R.D. Germană 

' și diferența în numerar
25% ’ '
3.671
cat.

a 3.272 lei; cat. C: 
lei; cat. D: 75,25 a 1.000 
E: 865,50 a 100 lei.

și 15
20,50 a 

lei;

S Astăzi, joi, 16 februarie,
ULTIMA ZI pentru a vă
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47.4’
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Rămine o realitate această 
dublă misiune (atac-apărare) 
actuală a jucătorului de per
formanță, rămine un adevăr și 
deosebita creștere a vitezei de 
joc, nimeni nu poate contesta 
cit de puternic a devenit an
gajamentul în lupta pentru 
fiecare minge. Dar oricît s-ar 
schimba trăsăturile fotbalului, 
încă mai deslușim — în vîr- 
tojul cu care evoluează cel 
mai popular sport de pe glob 
— clteva vechi adevăruri. IJ- 
nul, din capitolul atit de im
portant al construcției unei e- 
chipe, se numește supravie
țuirea acelui „dirijor" din te
ren pe care ii descoperim in 
•distribuțiile" tuturor perfor
merelor din trecut sau din 
prezent. E vorba de fotbalis
tul înzestrat cu clarviziunea și 
calmul, cu virtuozitatea teh
nică ce-i permit să se impună 
in fața adversarului, il fac res
pectat și de coechipieri și, cle
ment esențial, îl ajută să-și în
deplinească rolul de „regulari- 
zator" al mecanismului pro
priei formații. Și pe planul ac
țiunilor propriu-zise, dar 
pentru a controla și ajuta, pa 
cit posibil, echipa, colegii 
formație in momentele de ma
re dificultate care apar în ori
ce meci și pentru oricare e- 
chipă. „L-am preferat pe O- 
verath lui Netzer în primul 
rînd pentru că avea o 
mare autoritate asupra 
chipic: ilor și asta îl ajuta să 
conducă mai activ jocul" — 
afirma II. Schon, selecționerul 
echipei R.F. Germania, cim-

Și

de

mai 
coe-

pioană a lumii în 1974. „Poate 
că Greaves este mai străluci
tor, uneori, decît Bobby 
Charlton în execuții tehnice. 
Dar Bobby dă încredere cole
gilor de echipă. Și pentru mi
ne asta contează", declara an
trenorul A. Ramsey în zilele 
lui iunie 1966, cind lua deci
zia de a opta pentru B. 
Charlton in formația Angliei 
ce avea să cîștige campiona
tul lumii, O altă interesantă 
observație privind po acest 
„metronom" al jocului o face 
fostul internațional I. Alexan- 
drcscu: „La C.C.A., Constan
tin efectua un foarte prețios 
joc de legătură între compar
timente, era și un reputat gol- 
geter, dar el dădea totodată 
Încredere echipei prin modul 
cum orienta fiecare acțiune pe 
care o controla". Iar M. Naghi, 
golgeter la F.C. Argeș sub 
„bagheta" lui Dobrin, afirmă : 
„Cind balonul era la Dobrin, 
știam că vom beneficia de o 
pasă excelentă, că atacul va 
continua printr-o mutare sur
prinzătoare pentru adversar, 
uneori și pentru noi. Medul 
cum acționa dădea siguranță 
echipei".

In fotbalul actual, cum men
ționam, importanța unor „di
rijori" în teren apare la fel de 
mare. Cel mai recent perfor
mer dintre antrenori, R. Mi
chels (Olanda), caracterizînd 
jocul campioanei Europei, a- 
firma, printre altele: „Gullit 
rămine mai prețios pentru mi
ne prin modul cum a condus 
în teren echipa. Autoritatea

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• DOUA DINTRE MECIURILE 

DIN „16«-IMILE „CUPEI ROMÂ
NIEI", programate la 26 februa
rie, se vor juca în devans. Es
te vorba de partidele Progresul 
C.S.Ș. Medgidia — Dinamo Bucu
rești și Pandurii Tg. Jiu — 
Steaua, care se vor disputa 
.miercuri 22 februarie, dat fiind 
faptul că cele două fruntașe ale 
fotbalului nostru vor susține, la 
1 martie, parildele-tur din sfer
turile de finală ale cupelor eu
ropene. întîlnirea de la Medgi
dia va fi condusă de o briga
dă de arbitri avîndu-1 la centru 
pe Dan Petrescu, ajutat la linie 
de V. Angheloiu (ambii din 
București) și Gh. Constantin 
(Rm. Vîleea), iar jocul de la 
Tg. Jiu va fi condus de „trio“-ul 
M. Salomir (Cluj-Napoca) — D. 
Buciuman (Timișoara) și M. 
Niculescu (București).

A ARBITRI ROMANI PESTE 
HOTARE. Meciul din-tre echipe
le de tineret ale Ciprului și 
Spaniei, din cadrul Campionatu
lui European programat la 22 
martie, va fi condus de M. Sa
lomir (la centru), ajutat, la li

nie. de D. Buciuman și M. Ni
culescu. întîlnirea dintre repre
zentativele de juniori ale Alba
niei și Portugaliei, din prelimi
nariile C.E., care va avea loc 
la 23 aprilie, la Tirana, va fi ar
bitrată de I. Crăciunescu. în 
sfîrșit, partida Malta — Irlanda 
de Nord (preliminarii C.M.), ca-

re se va disputa la 26 aprilie, 
la La Valetta. va fi arbitrată de 
brigada D. Petrescu — Gh. Con
stantin șl V. Angbelolu.
• „CUPA SPORTUL STUDEN

ȚESC". Pe parcursul lunii apri
lie, clubul Sportul Studențesc 
organizează o competiție rezer
vată echipelor de copil șl juni
ori de pe raza Municipiului 
București. Competiția se va 
desfășura pe grupe de virstă 
(jucători născuțl după 1 august 

1972 pînă în anul 1979). înscrie
rile se fac zilnic la sediul clu
bului din str. Mihail Moxa nr. 
5 (telefon 50.56.39).

lui a mărit disciplina jocului". 
Putem vorbi despre asemenea 
contribuții la multe dintre di
vizionarele A. Steaua contează 
pe experiența și autoritatea 
lui T. Stoica, ca și pe clarvi
ziunea și 
elemente 
orientarea fotbalului de 
cată spectaculozitate pe 
îl practică. La Dinamo, Rednic 
s-a impus cu, autoritate în a- 
cest rol ; dar să nu neglijăm 
nici eforturile lui Lupeseu de 
a realiza unitatea de joc din
tre linii despre care se amlri- 
tea mai sus. în jocul Victo
riei, prestațiile lui C. Solomon 
dau un plus de siguranță, du
pă cum apare tot mai vizibil 
aportul lui Coraș, fotbalist ex
perimentat, in orientarea ac
țiunilor. Rămînind tot printre 
formațiile de pe prima scenă, 
îl considerăm bine dotat pen
tru rol pe hunedoreanul I. 
Petcu, de mulți ani cu această 
misiune la Corvinul. Sau pe 
gălățeanul Burcea, denumit de 
altfel „Dobrin II", cu calități 
de dispecer probate dc-a lun
gul anilor. ~ 
valențele 
impun pe 
Brașov. La 
re că Biro 
rata vocație in postura de „di
rijor" în teren al „alb-negri- 
Jor". Flacăra Moreni beneficia
ză și ea de un jucător cu bo
gată experiență competiționa- 
lă, Dragnea, și îl și utilizează 
în rolul cel mai convenabil. 
Nu am epuizat lista divizio
narelor A și nici nu intențio
năm s-o facem. Ceea ce do
rim să subliniem este faptul 
că preocuparea de a alege, de 
a forma si de a încuraja de
plina realizare a unui aseme
nea jucător nu poate fi decît 
în folosul echipei. Cineva spu
nea că un asemenea fotbalist 
apare ca un adevărat antrenor 
în teren. Și avea perfectă 
dreptate.

tehnica lui
indispensabile

Hagi. 
in 

ridi
care

0 PREMIERA
(V'mire din pag l)

am avut plăcuta surpriză să 
mă văd clasat pe locul secund, 
la 67 de sutimi de bulgarul 
Karanfilov. In manșa secundă 
aș fi fost tentat să forțez pu
țin, dar sfaturile secretarului 
federal Ștefan Sava și ale an
trenorului meu m-au decis să 
nu schimb tactica, punînd ac
centul tot pe acuratețe tehni
că și nu pe un stil în forță. 
Mai ales că traseul manșei se
cunde a fost unul „închis". 
Mi-a reușit din nou și... am 
cîștigat. Că am 
drumat în acest 
să o dovedească 
ranfllov: simțind amenințarea 
celor cîțiva clasați în imediata 
lui apropiere, acesta a forțat 
în manșa secundă. A ratat 
insă ieșirea dintr-o poartă, a 
pierdut cam două secunde și 
s-a văzut doar pe locul 6. Mă 
bucură enorm această victorie, 
îmi dă multă încredere în mi
ne, si sper că va fi urmată și 
de altele,

— Noi de asemenea. De alt
fel, știm că vei pleca, astăzi 
chiar, la un nou concurs, la 
Cimbulak, lingă Tbilisi. Iată o 
ocazie...

— Sper să fie așa, știu și 
eu?! La Cimbulak am auzit că 
vor lua startul și schiori se
niori. Dar vom vedea, v-am 
spus că am acum mult mai

fost bine în- 
concurs avea 

eșecul lui Ka-

Tot experiența și 
tehnico-tactice îl
Barbu la F.C.M. 

Cluj-Napoca sepa- 
I și-a găsit adevă-

Eftimie IONESCU

„SPER SA MAI

nimic, 
normal 

întîmple 
portarii, 
au ne-

Cind veți vedea o echipă 
de fotbal, la un antrenament 
de rezistență, să spunem, se 
va putea observa ușor că în 
coada plutonului angajat In 
alergare, făcînd ture de sta
dion, se găsesc doi băieți care 
țin tot mai greu pasul și în 
cele din urmă abandonează. 
Nimeni nu le spune 
considerînd că este 
(și chiar este) să se 
așa. Doar ei sînt 
care, bineînțeles, nu
voie de o capacitate de efort 
egală cu a unui jucător de 
cimp. Este clar că diferența 
de timp, pînă la terminarea 
ședinței de pregătire, trebuie 
umplută și în cazul lor. cum 
se întîmplă acest lucru 7 In 
restul timpului, portarii noș
tri îșl pot trage, de voie, unul 
altuia, șuturi la poartă, cum 
se întîmplă cel mal adesea, 
se pot zbengui, pur și sim
plu, cum se mai întîmplă, pe 
ici, pe colo, sau pot fi su
puși unui antrenament speci
fic, metodic, perseverent, 
eondus de oameni eu aptitu
dini pentru această îndelet
nicire (un fost portar repu
tat, devenit antrenor, un an
trenor provenit dintr-un șu- 
teur redutabil).

Desigur că ultima variantă 
este cea Ideală, îmbrățișată 
de marile echipe, șl ca să 
dăm clteva exemple, ne gîn- 
dim la R.F. Germania (care 
l-a angajat pe marele portar 
de odinioară, Sepp Maler), la 
Benfica Lisabona (Eusebio), 
la naționala Italiei (o vreme. 
Dino zoff, in persoană), la 
Steaua (iordache, precedat 
de Voinescu), la Dinamo 
(Andrei). Că lucrurile nu 
stau întotdeauna așa, cu re
percusiuni asupra potențialu
lui unor „goal-keaperi“ alt
fel dotați, cu influențe nega
tive, în ultimă instanță, asu
pra calității unei 
cări fotbalistice, 
strează „soarta" 
noscuțl purtători 
cu „numărul 1“ 
nostru, a căror carieră a de
pins sau poate depinde de 
întîlnirea (totuși, întîmplătoa- 
re) cu mentorul cel bun care 
știe, prin exercițiu asiduu, 
neîntrerupt, ca lecțiile de 
matematică sau exercițiile de 
vioară, dacă vreți, să dez
groape și să mențină trează 
forma adevărată. Ne referim 
la Silviu Lung, multă vreme 
rezervă ,,de profesie" la U- 
nlversitatea Craiova, pus la

întregi mlș- 
ne demon- 
a trei cu- 
ai tricoului 

din fotbalul

un moment dat chiar pe lis
ta de transferuri, scos din 
inerția și descumpănirea în 
care căzuse, fără vina Iul, 
abia la venirea „secundului" 
Nlcolae Ivan, primul om care 
s-a Înhămat la bombarda
mentul necruțător pe care un 
portar trebuie să-l suporte 
la antrenamente. Nu se poa
te uita, de asemenea, nici 
traseul Iul III că Răducanu, 
venit la Rapid, de la Flacă- ' 
ra Roșie, mal mult centru 
atacant (post pentru care 
opta In aspirațiile Iul Intime) 
decît portar, încăput, apoi, 
pe mina Iul Valentin Stănes- 
cu, care l-a ținut In priza 
unor pregătiri adecvate, eu 
autoritatea fostului portar 
de prim rang care fusese, 
pînă cînd devenirea s-a în
făptuit. Nu se poate omite, 
lată, nici pilda t’nărului Cri- 
șan, de la Universitatea Cra
iova, (de unde Ivan, val, a 
plecat de mult) titular, nu 
de mult, al naționalei de ju
niori, cu randament fluctu
ant, în ciuda talentului evi
dent, despre care Aurică Bel- 
deanu ne spunea, nu de 
mult, că „este Inhibat, toată 
lumea răstindu-se la el, fără 
ca cineva să-t acorde o aten
ție specială la pregăti-»".

Cum și actualul portar al 
reprezentativei ' • • •
longllinul 
(transferat, 
namo) ne 
echipa sa 
Focșani, trebuia să __ „___
cite un coechipier (de regulă 
plictisit și nebinevoitor) 
ca să-1 tragă clteva șuturi la 
poartă, soluție care nu pu
tea acot :rl lacunele perma
nente din pregătire, înseam
nă că fenomenul nu este 
chiar Izolat. Lucru pe care 
federația de specialitate l-a 
reperat, din fericire, hotă- 
rtndu-se să asigure perspec
tiva, printr-o ‘măsură înțe
leaptă, In perimetrul copiilor 
șl juniorilor : Înființarea unei 
școli de portari, la care au 
șl fost „înscriși" vreo 12 
băieți cu aptitudini depista
te, Încredințați lui Marin 
Andrei și Silviu Torgulescu, 
doi dintre bunii noștri por
tari ai Diviziei A, de acum 
două decenii. Dar Inițiativa 
nu poate fi cu adevărat sa
lutară, decît prin permanen
tizare șl extindere. Tema - 
merită reluată, oricum.

de juniori, 
Sorin Colceag 

de curînd, la Di- 
mărturisea că la 

de start, Unirea 
implore

Ion CUPEN

JOC DOUA CAMPIONATE, PENTRU

A-L DEPĂȘI PE COSTICA ȘTEFĂNESCU..."
Clubul sportiv Dina

mo București a pus în 
vinzare 
bonament de intrare Ia 
meciurile de fotbal in
terne și internaționale 
organizate de club.

Procurarea acestor le- 
gitimații-abonament se 
poate face zilnic, intre 
orele 7—15, iar sîmbăta 
între orele 7—12, la se
diul clubului. Este ne
cesară o fotografie tip 
buletin de identitate.

legiiimațiilc-a-

TONIFIANTĂ
multă încredere în mine de
cît... în urmă eu o săptămînă.

Așadar, Ionel Pogan a des
chis pîrtla ... aurului .după ce
le cinci medalii de argint cu
cerite la aceeași 
de 
că 
capete și 
fiindcă, iată, vedem că 
POATE. Vedem că atu'cl cind 
se muncește bine, vin și re
zultatele; așa cum sperăm că 
vor urma și concursuri aducă
toare de 'puncte FIS, pentru 
Ionel Pogan și colegii săi de 
generație. Felicitări și suc
ces pe mai departe !

V' 
I

I 
s n 
I

competiție 
Mihaela Fera. Credem 

încredere trebuie să
alți colegi ai săi 

iată, vedem că SE

A APĂRUT UN
AL REVISTEI

— afirmă căpitanul echipei argeșene, C. Stancu
Constantin Stancu, știi 

că ești singurul jucător ac
tiv cu peste 400 de meciuri 
în Divizia A ?
— Știu. Partida cu nr. 400 

am jucat-o la 3 decembrie, la 
Pitești, cu F.C. Inter Sibiu. 
Vă imaginați 
dorit foarte 
ca noi să 
găm acel 
dar nu l-am cîș- 
tigat, 
motive 
foarte 
care 
tut construi nimic, 
și apărarea erme
tică, fără fisuri, a 
sibienilor. A fost 
0—0.

— Punct de aur 
cîștigat de... Radu 
II, punct 
de prețios 

' dut de...
Așa-i ?

— Așa-i. 
a fost o frumoa
să surpriză pen
tru 
tur, 
bui 
ce, 
poarta 
nu-i va 
șor fostului 
Radu II să găsească 
apărarea noastră. Deși el

că eu 
mult 
cîști- 
meci,

din două 
: terenul
greu, pe 

nu s-a pu-

deosebit 
pier- 

Stancu.

Sibiul

mine. In re- 
însă, vor tre- 
ei 
să

să ata- 
vină spre 
noastră și 
fi deloc u- 

meu

NOU NUMĂR
„EDUCAȚIE

fizică și srcsr
A apărut primul număr pe

---------------------- spORT.<

descurcă foarte bine pe spații 
mici. De altfel, diferența din
tre el și Cămătaru este că 
Radu iese bine din „grămadă", 
in timp ce Cămătaru atacă 
periculos... pe exterior, pe 
spații mari, lansat, cum a de
monstrat atit de convingător

și-i vina 
inceptnd cu 
cu mijloca- 
mai tînăr

Constantin Stancu, in dreapta imaginii, 
gurul jucător incă activ cu peste 400 

prezențe in Divizia A...

or-

am
po-

în careu, 
la Bucu-

cu supo- 
gdslt o

coechipier 
breșe in 

se

EFS
anul 1989 al revistei „EDUCA

ȚIE FIZICA Șl SPORT", revista profesorilor de educație 
fizică, a antrenorilor, a tuturor lucrătorilor mișcării sportive.

Reamintim pe această cale că ABONAMENTUL este cel 
mai sigur mijloc ca revista „Educație fizică și sport" să nu 
lipsească de pe masa de lucru și din biblioteca activiștilor 
mișcării sportive și a cadrelor didactice de specialitate.

Așadar, pentru a primi cu regularitate revista „Educație 
fizică și sport", reînnoiți-vă abonamentul pe anul 1989 !

Is* s
I

I s
1s

Za Sofia. Ei doi sint cei 
periculoși atacanți din fotbalul 
nostru.

— Și Hagi ?
— Hagi e din categoria lui 

Dobrin, a lui Bălăci, a celor 
din linia a doua, a celor care 
trebuie să și creeze pentru 
ceilalți.

— Să revenim la libero-ul 
în

unul 
nu 

. cit

Argeșului. Cum ai jucat 
tur ?
— Nu am eu căderea 

spun, asta antrenorii o 
mai bine (n.a. : antrenorii 
mitru Nicolae-Nlcușor 
Tănase Dima ne-au spus 
Stancu rămine, in continuare, 
jucătorul nr. 1 al echipei, un 
model de comportare pe gazon 
și in afara’ stadionului, un 
exemplar căpitan de echipă). 
In sinea mea nu sint mulțu
mit. Echipa a coborit prea

mult in clasament 
noastră, a tuturor, 
mine și terminînd 
șui Dumitru, cel 
component al lotului. Am pri
mit ușor multe goluri, s-au 
ratat și mai ușor multe goluri 
gata făcute. Adevărul este că 
mai ales atunci cind jucăm — 
cind echipele noastre joacă — 
meciurile cu fruntașele cla
samentului la unii se manifes
tă un fel de... reflux al con
centrării, al ambițiilor, al 
goliilor. Și nu e bine.

■ Ești ur. orgolios ? 
Sini. Ca jucător. Eu

trăit în ultimii zece ani 
vestea lui Oblemenco din peri
oada 1968—1974. El n-a jucat 
atunci în echipa națională din 
cauza lui Dumitrache și Ion 
Ionescu. Eu n-am jucat nici un 
meci la reprezentativă pentru 
că acolo a fost Ștefănescu.

— Dacă ai fi fost 
cu Irlanda de Nord, 
rești, la acel 0—1... 
— Să nu ne jucăm 

zițiile. Poate că cș fi
soluție, pentru că intr-un fel 
vede jocul un libero cu expe
riență și _cu totul altfel 
adaptat. Dar meciul acela 
l-a pierdut atit apărarea,
atacul, asta-i părerea mea.

— Cum vede liderul Ar
geșului și al „veteranilor" 
activi ai fotbalului nostru e- 
voluția lui în continuare 7 
— Sper să termin cu bine al 

13-lea campionat al meu și 
să mai joc încă două pentru 
a-i depăși pe Ștefănescu (490 
meciuri in ,,A“), Cazan (465), 
Ispir (485) și Bolăni (484), cei 
care au acumulat cele mai 
multe meciuri in Divizia A.

Laurențiu DUMITRESCU



Obfinind a cincea victorie consecutivă (3-1 cu steaua)

PANINI MODENA, FINALISTA IN C.C.E. LA VOLEI (m)
Cum era și firesc, sala Agro

nomia din Capitală a fost ieri 
arhlpUnă la meciul dintre cam
pioanele masculine ale Români
ei, Steaua București, și Italiei, 
Panini Modena din cadrul gru
pei semifinale a Cupei Campio
nilor Europeni la volei. Un meci 
care a stirnlt interes șl tn rln- 
dul unor iubitori de sport din 
afara Capitalei, un meci care, 
datorită cărții de vizită a com
petitoarelor, anunța un specta
col voleibalistic de ridicată va
loare. și a fost așa pe parcursul 
primei sale jumătăți caracteri
zată prlntr-o dispută extrem de 
Indîrjltă și echilibrată. Păcat că 
voleibaliștii noștri nu le-au pu
tut oferi numeroșilor lor supor
teri șl satisfacția unei victorii.

trat aceeași notă de echilibru, 
pe fondul unei forțări a oasne 
ților însoțită insă șl de Îmbună
tățirea preluării în terenul ste
llst și de creșterea eficienței în 
atac. Echipa noastră va conduce 
în... reprize (5—1. 9—6), dar va 
greși in continuare, abuzînd de 
mingi „puse", ușor de recuperat 
și finalizat (9-11). O replică 
bună și din partea anărărll gaz
delor va oferi atacului posibili
tatea ajungerii la setbol, numai 
că la 14—12 pentru Steaua, cite- 
va mingi de punct final în set 
au fost cu ușurință irosite. In 
plus, un gest nesportiv ' 
nalizat de arbitru) al 
Pentelescu (de care echipa 
n-ar fi avut nevoie într-un ata
re moment) a frînt elanul șl

1000 DE SPORTIVI
DIN 32 DE TARI LA 
UNIVERSIADA DE IARNĂ

r 
I*
I

EXPLICAȚIA UNOR REFUZURI

(pe- 
lui 
sa

tn poziție favorabilă, va finaliza 
Steaua. Foto : Nicolae PROFIR

SOFIA, 15 (Agerpres). — 
Cea de-a 14-a ediție a Jocu
rilor Mondiale Universitare 
de iarnă se va desfășura, în 
perioada 2—12 martie, la So
fia șl va reuni peste 1 000 de 
sportivi din 32 de țări. în 
programul „Universiadei albe" 
sînt înscrise întreceri de schi, 
hochei pe gheață, patinaj, să
rituri de la trambulină, biat- 
lon etc. Bulgaria a mai găz
duit J.M. Universitare de iar
nă in anul 1983.

I
I
*

I

CUPA CUPELOR LA BASCHET (m)
meci tur 

„Cupei 
masculin • 

cu 86—80

Constantin, găsit de P. Ionescu 
in forță acțiunea de atac a echipei 

Panini Modena clștlglnd în cele 
din urmă cu 3—1 (—12, 14, 13.9) 
după circa două ore de joc.

Partida a Început favorabil 
bucureștenilor care au condus 
cu 3—0. Dar Bernardi, formida
bil trăgător din ambele linii, 
cel mal bun de pe teren tn a- 
cest meci, avea să întrerupă se
ria de puncte a gazdelor prin 
servicii necruțătoare din săritu
ră. Favorizați de o apărare în 
linia a doua mai agilă, și de în- 
tîrzlerile .centralilor" noștri la 
blocajele pe extreme, campionii 
italieni au preluat inițiativa și 
conducerea pe tabela de marcaj 
(7—3), cînd însă blocajul stellst 
a început să „intre în mînă“ ■ 
nu numai că va realiza puncte 
prețioase, dar va obliga adesea 
pe puternicii trăgători adverși 
să greșească, deși excelentul 
coordonator Vullo căuta anga
jări derutante. După egalități la 
7 șl 8. campioana noastră se 
detașează : 12—8, 14—11 șl clștigă 
primul set. Următorul a păs-

concentrarea stellștilor. șl, în 
loc de x2—0 la seturi — poate cu 
alt curs al jocului — scorul a 
devenit egal. Marcate de efort 
(al noștri și de nervozitate), e- 
chlpele au scăzut în continuare 
șl jocul lor nu a mai strălucit, 
oaspeții fiind totuși mai lucizi 
șl conducînd astfel cu 12—4, pe 
fondul unei suite de greșeli ale 
adversarilor. Cînd însă nimeni nu 
mai spera ceva, Steaua a reve- 
nit în două rînduri (10—12... 
10—14;.. 13—14) fără a putea fi
naliza. Iar tn setul 4, de 
7—7 a făcut adversarilor cadou 
multe puncte, și 
meci.

Arbitrii R. Muradov șl E. San- 
teladze au condus echipele : 
STEAUA — Ionescu (Pădurețu), 
Constantin (Stăvariu), Penteles- 
cu, Schoberl (Spînu), Dascălu, 
Șolca ; PANINI — vullo, Pârtie, 
Bertoli Bernardi, Cantagalll, 
Lucchetta. Echipa italiană este, 
așadar, calificată tn finală.

Aurelian BREBEANU

9 La Kaunas, în 
pentru semifinalele 
Cupelor" la baschet 
Jalghiris a întrecut . _ 
(49—48) formația italiană Snalde- 
ro Caserta. Coșgeterul echipei 
sovietice a fost Homlcius, auto
rul a 20 de puncte ! In cea de-a 
doua semifinală. Real Madrid a 
dispus in deplasare, cu 92—91 
(47—53) de Clbona Zagreb.

• Cupa Bulgariei la feminin a 
fost cucerită de Levski Spartak 
Sofia, care a întrecut în finală 
cu 64—61 (30—40) formația Kre- 
mikovtsi. în competiția similară 
masculină, Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Sofia a încheiat învingă
toare cu 100—73 (42—29) în finala 
disputată cu Levski Spartak Sofia.
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Se desfășura Ungă Paris, 
in sala de la Bercy, un show 
in cinstea vedetelor sportului 
francez și fotografii, logic, se 
Îmbulziseră către loja de o- 
noare, unde urma să se a- 
șeze, la Ioc de cinste, schio
rul Franck Piccard, sportivul 
numărul 1 al „hexagonului" 
in 1988. Numai că graba lor 
a fost zadarnică : Piccard
n-a apărut...

In virstă de 24 de ani, îm
pliniți în 17 septembrie, Pic
card a cucerit la J.O. " 
Calgary o medalie 
slalom superuriaș 
bronz la coborire, 
du-i pe specialiști 
gur, entuziasmtndu-i pe fran
cezi, cărora nu le-a fost greu 
să calculeze că s-au scurs 
exact două decenii Intre tri
umful Iul Jean Claude Killy 
(Grenoble 1968) și cel al lui 
Piccard, acesta din urmă a- 
vînd — după o expresie des
coperită în „l’Equipe" — „să 
reabiliteze și să înnobileze 
schiul nostru atîta vreme me
diocru". După Calgary, cum 
era șl de anticipat Intr-o so
cietate în care reclama e su
fletul comerțului, Piccard a 
devenit o „persoană publică", 
„un monstru sacru", pe a- 
dresa lui inmuttindu-se invi
tațiile de tot felul. Să inau
gureze o pistă, să acorde un 
interviu televizat, 
ztnte în fața foștilor 
de școală etc., 
mondene, 
cluburi 
du-se 
oaspete 
pic, ba 
asta.

de la 
de aur la 
șl una de 
surprizin- 
și, desi-

să se pre- 
colerrl 

etc. Obligații 
altfel zis, diverse 

șl societăți arătin- 
dornice să-l aibă ca 
pe camnionul oltai- 
chiar plătind pentru

De fiecare dată insă, Pic
card a refuzat, 
tunci cînd, cinste rar făcută 
unuia din afara tenisului, 
s-a rezervat „locul cel mai 
vizat de televiziune" la Ro
land Garros sau cînd Platini 
însuși l-a poftit să ia 
la meciul său de adio 
nizat la Nancy !

„La Roland Garros, a 
ționat Piccard, poate că 
fi dus, cum am “ 
tea ori, dac-aș 
trec neobservat, 
tam-tam, ce să 
Ca șl la Nancy, 
fotbalul, l-am și jucat cînd- 
va, ca divertisment, 
că asemenea invitații 
mi-e și mai ales unde 
ml-e locul mi-au 
totdeauna. Eu slnt 
schiului li consacru 
meu. Și familiei, pe 
consider o instituție 
mentală. In rest, cu 
de rigoare, aș vrea 
scutit de asemenea 
Nu le-am dat si nici nu le 
voi da curs, _ _______
din ele mi-ar aduce avantaie 
materiale". O altă declarau- 
a Iul, găzduită de revista el 
vețlană „Biorama" (Basel), e 
șl mai explicită : „Iubesc li
niștea și familia, ceea ce e 
însă, din păcate, greu de 
priceput de unii".

„Rara avis" în sportul pro
fesionist, Franck Piccard sfi
dează publicitatea. Campion 
pe pîrtll, el vrea să fie, în 
viața de fiecare zi. un om ca 
toți ceilalți. Cere prea mult’

Inclusiv a-
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• PATINAJ VITEZA

m

parte 
orga- I

COMPORTĂRI PROMIȚĂTOARE
(Urmare din oao I)

eterile tehnicienilor și publicu
lui. Apărarea presing (în siste
mul om la om), acțiunile ofen
sive în viteză (cu dribling cit 
mal puțin) șl precizia aruncări
lor la coș de la distanță (inclu
siv a celor de 3 puncte) au fost 
principalele atuurl ale echipei, 
prin care aceasta a suplinit 
handicapul de talie, deci infe
rioritatea în lupta sub panouri. 
Cele mal bune jucătoare au fost: 
Veronica Donțu, Narcisa Vasi
lescu, Cătălina Hora, Neta Glu- 
gean, Daniela Martinovici șl 
Cristina Cristescu ; au mal fost 
folosite : Silvia Drapaca, Marl- 
tena Brîndusa, Steluța Popa. A- 
llna Hora, Meri Ivanov și Sofia 
Bădol.

In încheiere, subliniem că e- 
chlna C.S.ș. 4 este alcătuită din 
jucătoarele care s-au situat pe lo
cul I în ediția din 1983 a Criteriu
lui Național pionieresc de mi-

nlbaschet, locul I la ediția din 
1984 a Criteriului Național de ju
nioare in și este actuala deți
nătoare a titlului de campioană 
națională de 'junioare I. Un pal
mares cu adevărat onorant, mai 
cu seamă dacă ținem seama că, 
ptnă nu de mult, cîteva dintre 
jucătoare au făcut parte din lo
tul național de junioare (Cătă
lina Hora, Narcisa Vasilescu 
ș.a.) și că toate sînt eleve (sili
toare 1) In clasa a XlI-a și au, 
deci, ca preocupare majoră ab
solvirea liceului.

Proba feminină de 500 
din cadrul concursului inter
național de la Calgary, con- 
tind pentru „Cupa Mondială", 
a fost câștigată de Christa Lu- 
ding (R.D. Germană), cu 
timpul de 39,50, urmată de 
coechipiera sa Angela Hauck 
— 39,80 și americana Bonnie 
Blair — 39,81. In proba -de 
1 500 m pe primul loc s-a si
tuat Constanze Moser (R.D. 
Germană) — 2:02,58.

• PATINAJ ARTISTIC

Pro-ba individuală masculină 
din cadrul campionatelor 
S.U.A., disputate la Baltimore,

ACTUALITATEA LA VOLEI
ankara (Agerpres). — com

petiția feminină de volei „Cupa 
Federației Internaționale" a fost 
cîștigată de echipa italiană Bra- 
glia Cuccine. tn meciul de-isiv 
ai turneului final, disputat la 
Bursa (Turcia), voleibalistele 
italiene au întrecut cu 3—0 (10, 
10, 4) formația Slavia Praga.

tn partida pentru locurile

3—4, echipa vest-germană V.C. 
Schwerte a învins cu 3—2 for
mația Mladost Monter Zagreb.
• In finala turneului feminin 

de volei de la Luxemburg, se
lecționata Angliei a învins cu 
3—1 formația Luxemburgului. Pe 
locul trei s-a situat echipa de 
tineret a Franței, care a dispus 
eu 3—o de formația Irlandei.

TINERII PATINATORI DE VITEZA
(Urmare din nao- t)

mai

Zsolt Ballo și-au depășit, t»a- 
proape toate probele, recordu
rile personale, toți sosind la 
o probă sau alta înaintea mul
tor concurenți din celelalte 
țări. Tin să precizez că dele
gația noastră a fost cea 
redusă ca număr, fiind și 
mai tînără : Emeșe Antal 
ani, Zsolt Ballo — 17 
Marlus Vaida — 16 ani și
brlela Vagași — 15 ani. Băieții 
au furnizat o surpriză plăcută 
in noua _ probă, contratimp pe 
echipe, introdusă In program- 
In locul alergării de 3 000 m 
masculin, asemănătoare curse
lor cicliste de urmărire de pe 
velodrom. In aceste dispute, 
eare au dat un plus de specta
culozitate concursului, combi
nata România — R. D. Germa
nă II a urcat pe podium, Ma
rius Vaida si Zsolt Ballo avind 
O contribuție decisivă la cu
cerirea locului III. Fetele 
noastre șl partenerele lor din 
R.D. Germană au sosit pe to- 
eul 5.

men- 
m-aș 

fost de ati- 
fi putut să 
Dar așa, cu 
fi căutat ? ! 
îmi place

numai 
unde 

nu 
repugnat 
schior și 

timpul 
care o 
funda- 
scuzele 
să fiu 
oferte !

chit că multe
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Ovidiu IOANIȚOAIA

01 o

a revenit 
Chris Bowman, 
urinat > de Daniel 
Doran și Apul
Wylie. La femi
nin a terminat 
învingătoare 
Trenary.

• HOCHEI
In continuarea 

turneului pe care 
îl întreprinde în 
Europa, selecțio
nata olimpică a 
Canadei a jucat 
la Bordeaux cu 
echipa Franței. 
Hocheiștii cana
dieni au câștigat 
cu 5—3 (1—1, 2—0, 2—2).
• în turneul final al cam

pionatului U.R.S.S., lidera cla
samentului, echipa Ț.S.K.A. 
Moscova a pierdut cu 1—3 me
ciul disputat la Voskresensk 
în compania formației locale

La C.M. de patina) viteză, primele două cla
sate in proba feminină de poliatlon, desfășu
rate la Lake Placid, au fost reprezentante ale 
R.D. Germane. Pe primul loc s-a clasat Con
stante Moser (in imagine), urmată de Gunda 
Kleemanri. Invingătoarea, tn vîrstă de 23 de 
ani, obține astfel cel mai mare succes al său, 
după ce se 
secund la

clasase tot tn acest an, pe locui 
Campionatele Europene,

Himik. Alte rezultate: Dina
mo Moscova — Dinamo Riga 
0—2; Traktor Celiabinsk — 
Spartak Moscova 4—1 ; Avto- 
mobilist Sverdlovsk — S.K.A, 
Leningrad 4—4.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

— Precizări bine venite, In- 
trucît trei din cei patru re
prezentanți ai tării noastre vor 
avea drept de participare șl 

a compe- 
acum asu- 
vor partț 
șl 5 mar- 
juniori de

Intr-adevăr, de oe factorii de 
decizie nu rezolvă această pro
blemă ?

la viitoarea ediție 
tițlel. SA ne oprim 
pra sportivilor care 
cipa In zilele de 4 
tie la C.M. pentru 
la Kiev.

— Testele susținute plnă in 
prezent ii recomandă cu pri
sosință pe Emeșe Antal și TJ- 
beriu Mate. Amîndoi știu să 
se mobilizeze exemplar in 
momentele dificile și, cu cali
tățile respective, este posibil să 
urce chiar pe podium la e 
probă sau alta. Pregătirile de
curg bine, conform planului 
întocmit, dar ar putea merge 
șl mai bine.

— Expllcați-vă.
— Celor doi principali candi

dați la C.M. de juniori trebuie 
să li se asigure echipament 
corespunzător. Pcntrn că alți 
patinatori, fără obiectiv ma
jor tn acest sezon, posedă e- 
chipament adecvat care aparți
ne federației...

REZULTATE, feminin : 500 m
— 1. Cristina Zummack (R.D.G.) 
42,21... 5. Emeșe Antal 43,04... 17. 
Gabriela Vagași 44,50 ; 1500 m — 
1. Zummack 2:12,54... 9. Antal 
1:18,53... 13. Vagași 2:22,30; 1000 m
— L Zummack 1:26,28..., 11. An
tal 1:28,70— 15. Vagași 1:31.73; 

3000 m — 1, Claudia Pechstein 
(R.D.G.) 4:38,79... 6. Antal 1:53,42 

...13. Vaggși 5:11.51 (din 25 de 
concurente) ; contratimp pe e- 
Chipe (4000 m) 1. U.R.S.S. 6:04,9...
5. Comb. România — R.D.G. II 
6:29.0 ; masculin, 500 m — 1. 
Vadim Sakceabaev (U.R.S.S.)
38,84... 7. Szolt Ballo 41,29... 15. 
Marlus Vaida 42.40 : 1500 m —
1. Sakceabaev 2:01,28... 9. Ballo
2:07.91... 13. Vaida 2:09,05 (v.r.
jun. II 2:13.58) ; 1000 m — 1. Sak
ceabaev 1:17.87... 7. Ballo 1:22.54... 
15. Vaida 1:24.06 (v.r. 1un. II
1:25.77) : 5000 m — 1. Evghenl
Kravciuk fU.R.s.S.) 7:17.35... 10. 
Ballo 7:47.30... 12. Vaida 7:59.57 
(v.r. jun. II 8:18.6) din 32 de 
concurenți : contratimp pe echi- 
ne (6000 m) 1. U.R.S.S. 8:33.7.
2. R.D.G. 1 8:34,9. 3. Comb.
România — R.D.G. II 8:54.4, 4. 
R.P.D. Coreeană 9:00,7, 5. Polo
nia 9:32.2. 8. R.P. Mongolă
10:17.1.

ATLETISM • Rezultate 
ultima zi a campionatelor 
teren acoperit ale R.D. Germane, ‘ 
desfășurate Ia Senftenberg : mas
culin 200 m : Lasser 21.46 ; lun
gime : Mai 7,80 m ; înălțime : 
Marschner 2,24 m ; feminin: gre
utate : Heike Hartwig 20.51 m ; 
800 m : Christine Wachtel 2 3)0.37 ; 
3 000 m: Birgit Barth 8:31,81 ; 

200 m: Gritt Brauer 23,26.
SĂRITURI ÎN APA • Proba 

maculină de platformă din cadrul 
concursului de la Canberra a fost 
eîștlgată de sportivii chinezi 
Wang Yijle și Wu Fellong, clasați 
pe primul loc, Ia egalitate, cu eîte

In 
Pe

489,60 p urmați de australianul 
Michael Murphy cu 487,08 p. 
In proba similară feminină a 
terminat Învingătoare Yu XI- 
aollng (R.P. Chineză) 454.65 p.

Șah • Turneul feminin, des- 
fășurat la Le Hâvre, s-a Încheiat 
cu victoria marei maestre sovie
tice Kețevan Arahamia cu t 
p din 11 posibile, urmată de com
patrioata sa Nona GaprindașviU 

—» p (coeficient Bucholz inferi
or), Suzana Maximovlci (Iugo
slavia) și Susan Arkell (Anglia) 
— cite 7 p. Măriei (Iugoslavia) 
șl Madl (Ungaria) — eîte 6,5 n 
etc.

FOTBAL
CEA MAI BUNA „echipă mon

dială'* a anului 1988, alcătuită de 
comentatorul de specialitate al 
ziarului praghez „ceskoslovensky 
Sport", ar fi următoarea : Michel 
Preud’homme (Belgia) — Frank 
Rijkaard, Ronald Koeman (ambii 
Olanda),
(U.R.S.S.). ______ _________
Aleksei Mihaillcenko (U.R.S.S.). 
Romario (Brazilia), Diego Mara
dona (Argentina), GHEORGHE 
HAGI (ROMANIA), Ruud Gullit, 
Marko Van Basten (ambii O- 
landa).

FINALA campionatului 
zillei se va disputa. In 
manșe între echipele Internacio- 
nal și Bahla.

Oleg Kuznețov
Alpislo (Brazilia),

Bra- 
două

tn semifinale, Internaclonal • 
învins cu 2—i pe Porto Alegre, 
iar Bahla a întrecut, cu același 
scor (2—1). formația Fluminense.

IN CLASAMENTUL golgeterllor 
campionatului italian, după 17 
etape conduce Careca (Napoli) cu 
12 goluri, urmat de Serena (In
ternationale) 11 goluri, Baggio 
(Florentina) și Van Basten (Mi
lan) eîte 10 goluri etc.

ECHIPA Șahtior Donețk, afla
tă In turneu In R.F. Germania, a 
Intîlnlt formația V.f.L. Bochum, 
Fotbaliștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 (1—0'.

LA LONDRA, tn meci amical, 
echipa Arsenal a dispus de selec
ționata Franței cu 2—0 (0—0), prin 
golurile marcate de Hayes (min. 
61) șl smith (min. 75).

LA PUEBI.A, tot In Joc a- 
mical : Mexic — Polonia 3—1 
(2—0). Au Înscris Alvez (min. ®). 
Kaczmarek — autogol ; ' 
șl Moreno (min. 49). respectiv 
Koseeki (min. 79).

(min. 43)
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