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ACEIAȘI PROTAGONIȘTI LA SCHI FOND
13 (prin telefon), 
zile, antrenorii,

de pe Valea Rîș- 
loc finalele 

și 
de 

dintre

prevăzute fina- 
pe.ntru fete și 
băieți (ambele 
Ca și în zilele 
senioare, pen-;

PREIDEAL, 
De cîteva 
sportivii și organizatorii com
petițiilor de schi așteaptă ca 
previziunile meteorologilor să 
se confirme. Dar în loc deoer 
acoperit, favorabil ninsorilor 
la altitudine, Predealul și Po
iana Brașov sînt scăldate de 
un soare strălucitor, ca în zi 
de vară! La Complexul spor
tiv A.S. A. 
noavei, unde au 
„Daciadei" la schi fond 
biatlon seniori, condițiile 
Întrecere sînt, totuși, 
cele mai bune, dar toată lu
mea speră ca în această pe
rioadă să mai cadă un strat 
<le nea care ar mai prelungi, 
cu multe zile, activitatea. Alt
fel. topirea zăpezii va crea 
multe neplăceri.

Joi au fost 
lele la 10 km 
15 km pentru 
în stil liber), 
precedente, la ...
tru prima treaptă a podiumu
lui de premiere au concurat 
Ileana Hangan și Mihaela 
Cirstoi, ambele de la A.S.A, 
Și de data aceasta, disputa lor 
a fost palpitantă și, la jumă
tatea cursei, cronometrele a- 
rătau egalitatea. în ultima 
parte însă, Ileana a fost mai 
hotărîtă și a obținut al treilea 
său titlu, în timp ce Mihaela 
a trebuit să se mulțumească cu 
treapta a doua a podiumului 
de nremiere. Pentru locul 3. o 
luDtă epuizantă tot între două 
componente ale lotului națio
nal. Adina Tuiulan și Danie
la Filimon, prima reușind să 
obțină un avantaj de 3 secun
de dună cei 10.000 de metri ai 
cursei.

Si cursa băieților a avut a- 
ceiași protagoniști ca în zilele 
anterioare. Plecați cu numere 
apropiate de start. 18 — Ion 
Lungoclu, 19 — Valentin Ca
cina, 20 — Elemcr Tanko, 21 
— Viorel Șotropa «i 24 — Ca
ro! Kope s-au angajat, cu to
ții, într-o frumoasă dispută. 
Avîndu-i în față și controlîn- 
du-șl astfel principalii con-

în partidele de ieri din Divizia A de handbal feminin

MUREȘUL TG. MUREȘ Șl ȘTIiNTA BACĂU - ÎNVINGĂTOARE
Ieri, la Tg. Mureș și Ploiești, 

s-au disputat, în devans, două 
partide contînd pentru etapa 
a XIII-a a Diviziei A de hand
bal feminin. Amănunte de la 
aceste meciuri.

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
“ CONFECȚIA BUCUREȘTI 26— 

17 (13—9). O sală plină a 
aplaudat victoria campioane
lor într-o adevărată repetiție 
generală înaintea primei man
șe din Cupa Campionilor Eu
ropeni în compania handba
listelor de la Balonmano Iber 
din Valencia, pe care o vor 
susține duminică, în deplasa
re. Elevele antrenorului Valen
tin Pop au avut multe mo
mente bune de joc, cu contra
atacuri reușite, dar și scăderi 
de ritm în atac și mai ales 
ratări copilărești, între care și 
trei aruncări de la 7 m (Ma- 
tefl — două și Mozsi — una). 
Confecția s-a străduit și a 
reușit să dea o replică bună, 
dar a trebuit să se recunoască 
învinsă de o formație mal 
omogenă. Marcatoare: Mate fiechipa nascveină de

A OBȚINUT DOUĂ IICTODII
Amănunte, in
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tracandidați ia supremație, 
Viorel Șotropa a făcut din nou 
o cursă bună cucerind, în con
secință, al doilea său titlu ia 
actuala ediție a finalelor „Da
ciadei". Dinamoviștii Tanko și 
Lungoclu nu s-au recunoscut 
învinși deci: duuă ce au tre
cut... linia de sosire, deși pri

mul a înregistrat o căzătură la o 
coborîre care l-a costat secun
de prețioase. Neputind rezista 
ritmului, Cacina a abandonat 
după aproximativ 8 km. Ori
cum, la această oră, • cel mai 
bun fond ist al nostru se dove
dește a fi Șotropa, căruia îi do
rim să confirme și la apropiatele 
dispute internaționale la care 
va lua parte.

Cirstoi
3. A- 
Șoimii

REZULTATE TEHNICE, 10 
km, senioare: 1. ILEANA 
HANGAN (A.S.A. BRAȘOV) 
30:19; 2. Mihaela
(A.S.A. Brașov) 30:33; 
dina Tuțulan (C.S.Ș.
I.P.A. Sibiu) 32 01; 4. Daniela 
Filimon ‘Tractorul Brașov) 
32:09; 5. Doina Melinte (C.S.Ș. 
Vatra Dornei) 31:49 ; 6. Ioana 
Popandron JC.S.Ș. Bistrița) 
33:10; 15 km seniori: 1. VIO
REL ȘOTROPA (A.S.A. BRA
ȘOV); 39:36; 2. E. Tanko 40:12; 
3. I. Lungocîu 40:32; 4. C. Kb- 
pe (toți Dinamo Brașov) 40:50;

FINALELE DE SCHI ALPIN ALE SENIORILOR
După o serie de .pasibile va

riante luate în studiu, impuse 
de starea pîrtiilor și de calen
darul internațional, federația 
de specialitate a definitivat 
programul Campionatelor Na
ționale de schi alpin ale se
niorilor: duminică (19 februa
rie), pe pîrtia de sub Telefe
ric a Predealului, va avea loc 
proba de slalom uriaș, iar 
luni, în același ioc, se va dis
puta slalomul. Marți va fi o 
zi de „transbordare", întrucât 
miercuri și joi, pe Sulinarul 
din Poiana Brașov, va avea

8, Bărbat 6, Mozsi 4. Zita Bi
ro 3, Avram 2, Stroia 2 și Mu- 
șat 1 pentru Mureșul, respec
tiv Grigoraș 7, Berbece 3, Ni- 
colescu 2, Vasile 2, Ronțescu 
1, Nuțu 1 și Preotescu 1. Au 
arbitrat : P. Sirbu șl E. Fiuie- 
raș din Arad. (Andrei SZABO 
— coresp.).

DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 
ȘTIINȚA BACAU 18—26 (9— 
11). Gazdele, cu multe indispo
nibilități în formație, au reușit 
doar în prima parte a meciu
lui să ofere o replică mai vi
guroasă studentelor. După 
pauză, echilibrul s-a rupt și 
oaspetele s-au detașat în în
vingătoare sigure. A fost un 
ultim prilej pentru handbalis
tele de la Știința de a-și ve
rifica potențialul .înaintea di
ficilei partide de duminică, 
din deplasare, în Cupa Cupe
lor", în fața puternicei forma
ții Empor Rostock, din R.D. 
Germană. Au înscris: Scărlă- 
tescu 5, Smn.randache 4, Petre 
3. Lupu 3, Stoenescu 2 și Ta
bără 1 pentru Dorobanțul, res-

a

D0MÂWEI 
C. N.

4-a
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Ileana Hangan, in alunecare, 
după traversarea podului de 
pe platoul central al complexu
lui de pe Valea Rișnoavei, 
spre al treilea titlu de cam
pioană a „Daciadei" în 1989 

Foto : Aurel D. NEAGU 

5. I. Păvălean (A.S.A. Brașov) 
41:54; 6. F. Burcă (Dinamo 
Brașov) 42:18.

Mîine (n.r. astăzi) au loc fi
nalele la 10 km biatlon și șta
fetele de 4X5 km pentru fete 
și 4X10 km pentru băieți.

loc o dublă probă de Super-G.
Campionatele Naționale de 

schi alpin ale senioarelor și 
juniorilor au fost aminate 
pentru luna martie, datele 
exacte urmind să fie stabilite 
ulterior.

• Duminică, 19 februarie, pe 
trambulina de la Cioplea (Pre
deal) se va desfășura „Cupa 
F.R.S.B." la sărituri speciale, 
iar marți, 21 februarie, sînt 
programate finalele „Daciadei" 
la sărituri de la trambulina 
de 70 metri.

pectiv Luca 12, Butnărașu 4, 
Petrea 3, Antoneanu 3. Popa 
2, Ciubotaru 1 și Lunea 1. Au 
arbitrat: VI. Cojocaru și I. Mi- 
hăilescu din Craiova. (Octa
vian BALTEANU — coresp.).

AAOTOCJCLIȘTII DE LA STEAUA, CU GINDUL
LA VIITOARE SUCCESE INTERNAȚIONALE

în noul sezon competițional, 
motocicliștii se află în fața 
unei ștachete mai... înalte ca 
oricînd. Astfel, specialiștii pis
tei de zgură vor încerca în 
zilele de 6—7 mai, pe arenele 
din Tîrgoviște (Bulgaria), la ti
neret, și Krsko (Iugoslavia), la 
seniori, să se califiice în eta
pa superioară a C M. de dirt- 
track, iar motoerosiștii și vite- 
ziștii vizează medaliile „Con
cursului Prietenia" Și unii, și 
alții vor debuta, totodată, în 
alte cîteva prestigioase compe
tiții internaționale cu speran
ța unei comportări onorabile.

în această perspectivă. aș
teptarea startului în concursu
rile oficiale este mult mai fe
brilă. Bunăoară, la clubul

0 FRUMOASĂ COMPETIȚIE DE MASĂ
k V-a ediție a „Cupei orașului Slănic Prahova** la cros
Mica localitate balneară Slă- 

nic Prahova ți.ie să-și dove
dească în continuare marea 
sa dragoste față de sport. Du
minica trecută, localnicii, obiș- 
nuiți cu rolurile de organiza
tori și gazde, ne-au invitat la 
o altă acțiune inițiată de ei 
și anume „Cupa orașului Slă- 
nic Prahova" la cros, îmbinată 
și cu alte întreceri pentru toa
te vîrstele sub deviza „Alear
gă pentru sănătatea ta". O cu
pă ce se oferă în fiecare an, 
aceasta fiind a cincea!

Original, față de alte între
ceri, faptul că locul de desfă
șurare s-a aflat la... o adinci- 
me de 210 m ! Da, toate aler
gările s-au derulat în impu
nătoarea încăpere de sare 
(înaltă de 90 m) a salinei. Aer 
deosebit, mediu propice pen
tru mișcare (aici s-a antrenat 
ades Maricica Puică și alți 
sportivi), de care au profitat 
430 de concurenți, dintre care 
172 de fete. Virsta acestora ? 
De la 7—8 ani la 81 (losif 
Casco, de pildă). în timp ce la 
secretariatul de concurs se fă
ceau ultimele înscrieri, premi
ile erau rînduite pe o masă 
lungă și se verificau traseele, 
ne-am întreținut cu tovarășul 
Ovidiu Popescu, președintele 
de onoare al A.S. Fulgerul

Azi și miine, la Sibiu

,CUPA F.R. NATAȚIE**, PRIMUL CONCURS AL ANULUI 
LA SĂRITURI IN APĂ

Activitatea compel ițională la 
sărituri în apă se inaugurează 
prin „Cupa F.R. Natație", con
curs care se desfășoară azi șl 
miine, în Bazinul Olimpia din 
Sibiu. întrecerea constituie și 
un bun prilej de verificare a 
pregătirilor săritorilor noștri 
fruntași, componenți al lotu
rilor naționale.

Pe patinoarul din Miercurea Ciuc

Paul IOVAN ATRACTIVE JOCURI DE HOCHEI
MIERCUREA CIUC, 16 (prin 

telefon). Patinoarul din locali
tate a găzduit timp de trei zi
le atractive partide de hochei 
cu participarea loturilor de se
niori și de tineret ale Româ
niei, aflate în pregătire pen
tru campionatele mondiale, 
a selecționatei Miercurea Ciuc 
și formației sovietice Lucy 
Sverdlovsk. Un numeros public 
a asistat la partide intere
sante, spectaculoase, încheiate 
cu următoarele rezultate:

LOTUL DE TINERET — 
LUCY SVERDLOVSK 3—6 
(2—3.1—2, 0—1). într-un meci 
cu multe momente atractive, ti
nerii noștri hochei sti au făcut, 
în pofida rezultatului, un joc 
bun. dar a fost evidentă lipsa 
lor de experiență în 
formații mature și 
Marcatori: L. Nagy, 
Sersoa, respectiv 
Jnravliov, Loginov și 
dov.

SELECȚIONATA M. CIUC 
— LUCY SVERDLOVSK 4—2 
(1—0. 2—2, 1—0). O partidă 
spectaculoasă în ansamblu, cu 
faze palpitante la ambele porii. 
Succesul localnicilor s-a dato
rat replicii lor curajoase 
formei deosebite a 
Bariha. Au. înscris: 
Sofron, Gyorgyeze 
respectiv Iagoda și Juravliov.

fata unei 
omogene.

Mohora. 
Iacroda 3. 
Vinogra-

și
portarului 
Gerczuly, 
și Bedo,

Steaua, secția fanion a spor
tului nostru cu motor, colecti
vul de tehnicieni .format din 
maeștrii emeriți a: sportului 
Gheorghe Ioniță — la moto
cros și Ghearghe Voiculescu 
— dirt-track, coordonat de 
profesorul-metod ist Mihai Dă
nescu) a imprimat un tempo 
de mare intensitate pregătiri
lor efectuate in lunga vacanță 
din timpul iernii punînd ac
cent pe acumulările fizice ge
nerale. Au răspuns prezent la 
antrenamentele din sală și de 
pe stadionul din Ghencea și 
împrejurimile aces*”:a moto- 
crosistii Florin Pop, Alexandru 
Ilieș, Cătălin Duță. Ionel Bog
dan, Mihai Ferarii, Adrian Ro
man, Eduard Dor. Marcelo 

P.T.T. (organizatoare, alături 
de C.O.E.F.S. Slănlc Prahova), 
dar și al comisiei județene de 
atletism Prahova. „Convinși 
de utilitatea alergării, a miș
cării în general, ne-a spus a- 
cesta, localnicii sînt mereu 
dispuși să organizeze, să pri
mească oaspeți. Și, desigur, cel 
invitați vin cu plăcere Ia noi. 
Iată, la actuala ediție avem 
oaspeți din 2i de județe, 30 
de orașe și 54 dc asociații 
sportive. Aceasta ne bucură 1**;

Atmosferă febrilă înainte de 
start. Antrenorul de la Fulge
rul, Gh. Mușat, de fapt „su
fletul" atletismului local, faog 
de toate. Dă explicații la mi
crofon, se întreține cu copiii 
și veteranii sosiți pentru în
trecere. între participant!, a- 
lergători din Baia Mare, lași, 
Plopeni, centrul de atletism 
sătesc din comuna Vîrtoapelc- 
Teleorman (a venit antreno
rul I. Bratu, cu 15 copii)...;un 
veteran, de 70 de ani, N. Soa
re, ne pune în fața unei... 
coincidențe. Ne arată carnetul 
său de legitlma’-e ca atlet, eli
berat de O.S.P. Poartă data

Modesto FERRARI NI

(Continuare In pag. 2-3)

Programul concursului — azi, 
de la ora 9,30 : trambulină 3 
m seniori, de la ora 16: plat
formă senioare ; miine, de la 
ora 9,30: trambulină 3 m se
nioare, de la ora 16: platfor
mă seniori.

Vor fi alcătuite clasamente 
individuale și pe echipe.

LOTUL DE SENIORI — LU
CY SVERDLOVSK 0—3 (0—1, 
0—0, 0—2). O partidă animată, 
mai ales în ultima repriză, de-a 
lungul meciului ambele forma
ții avînd numeroase situații de 
gol. Marcatori : Anisimov, Lo- ■ 
ginov și Hlamov.

Au arbitrat FI. Gubernu, Em. 
Both, A. Balint, G. Tasnadi și 
T. Szabo.

Mîine (n.r. azi), la Gheor- 
gheni, va avea loc partida din
tre C.S.M. Viitorul Gheorghenl 
și Lucy Sverdlovsk.

începînd de vineri, Ia 
Miercurea Ciuc vor avea loc în
trecerile tradiționalului turneu 
internațional „Cupa Federației 
Române de Hochei", la care iau 
parte Selecționatele de seniori 
și de tineret ale țării, repre
zentativa Bulgarie! șl echipa 
Avangard Omsk, d.n Uniunea 
Sovietică.

Partidele se vor disputa zil
nic, de la orele 16 și 18,30, du
pă cum urmează: vineri. 
România A — România tine
ret si Avangard — Bulgaria ; 
sîmbătă : ........................
Avangard și România A-' — 
Bulgaria ; duminică : România 
tineret — Bulgaria și România 
A — Avangard.

Mircea COSTEA 
Vaier PAȘCANU-coresp.

România tineret

nrrnrri
pieg6tii'ilvr
NOULUISEZ&N

Venturini, Florin si Ion Avră- 
moiu, alergătorii de dirt-track 
Stelian Postolache. Alexandru 
Toma, Mircea Agrișan și Au
relian Oaneș. „Multi sînt ten
tați să creadă că în evoluția 
complexului om motocicletă 
mașina poate suplini eforturi
le pilotului, ne-a explicat prof. 
Mihai Dănescu. fost multiplu 
campion la motocros și vite
ză pe șosea (a cucerit 28 de 
titluri și o medalie de aur în 
Marele Premiu de rezistență și 
regularitate de 8 zile). Nicide
cum! Pentru a putea stăpîni...

Traian IOANITESCU

(Continuare In pag. o <-a)



„Cupa Pionierul" la schi alpin

TINERE TALENTE PE PlRTIA DE LA BĂIȘOARA
Intrată in tradiția Daciadei, 

„Cupa Pionierul'* la schi alpin 
6-a deslășurat xa Băișoara, in 
bfganizarea Consiliului Jude
țean al Organizației Pionieri
lor și a C.J.E.F.S Cluj, care 
ah asigurat condiții optime de 
desfășurare întrecerilor.

'Probele din program au reu
nit peste 100 de fete și băieți 
îritre 11 și 14 an. care și-au 
disputat întîietatea cu ardoa
rea specifică vîrstei. Iată spor
tivii care au urcat pe podium: 
slalom special, 11—12 ani, fe
minin — 1. Mihaula TSlpeanu 
(Pionierul Cluj-Napoca), 2. 
Oana Văeda.i (St. R. Brașov), 
3. Ni cole ta Cornea (Pionierul 
Cluj-Napoca); masculin — 1. 
Andrei Galea 'Șoimii I.P.A. 
Sibiu), 2. Răzvan Prunca (St, 
R. Brașov), 3. Levente Gyar
mați (Constructorul Tg. Mu
reș); 13—14 ani, feminin — 1. 
Diana Chiriță (Șoimii I.P.A. 
Sibiu), 2. Monica Hatapuc 
(Minerul Pionierul Lupeni), 3.

Ramona Bor (Minerul Pionie
rul Lupeni); masculin — 1. 
Li viu Maghiar (Constructorul 
Tg. Mureș), 2. Paul Lenea 
(Pionierul Cluj-Napoca), 3. 
Tudor Bunea (Pionierul Cluj- 
Napoca); slalom uriaș, 11—12 
ani, feminin — 1. Anda Cu-
ru ța (Șoimii I.P.A Sibiu), 2. 
Ioana Căpitan '.Pionierul Cluj- 
Napoca), 3. Nicoleta Cornea 
(Pionierul Cluj-Napoca); mas
culin — 1. Andrei Galea (Șoi
mii I.P.A. Sibiu). 2. Levente 
Gyarmati (Conetr. Tg. Mureș), 
3. Cristian Dumitru (St. R. 
Brașov); 13—14 ani, feminin — 
1. Monica Hatapuc (Minerul 
Pionierul Lupeni), 2. Ramona 
Bor (Minerul Pionierul Lu
peni), 3. Rozsa Finta (Voința 
Cluj-Napoca); masculin — 1. 
Mihai Filimon (Minerul Boc
șa), 2. Cătălin Niconră (Mine
rul Borșa), 3. Paul Benea 
(Pionierul Cluj-Nap.ica).

Mircea RADU — coresp.

O FRUMOASĂ COMPETIȚIE DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

de 12 februarie 1949, aceeași 
eu ziua în care se desfășura 
concursul în urmă cu 40 de 
ani! Ti notăm ji pe invitații 
de onoare, atleta Mitica Jun- 
ghlatu-Constantin și antreno
rul Silviu Dumitrescu, care vor 
ajuta la premierea câștigători
lor...

Cursele, obișnuite am zice, 
însoțite de ecoul încurajări
lor ce venea prin galerii mai 
repede decît... concurenții. Mi
cuța Manuela Boboc (catego
ria „copile II *) învinge deta
șat, cu un fuleu excelent 
(„Cred și eu — spunea cineva 
— e din Slănic, e bine antre
nată și știe tainele salinei"). 
Magda Nedelcu, junioară III. 
cu o ținută și un fizic de au
tentic sportiv, face o impresie 
deosebită Mitijăi Junghiatu- 
Constantin : „Aleargă foarte 
frumos, este efectiv un ta
lent". La unele categorii, mai 
ales cele mari, apar și unii 
„legitimați", aflați aici fiindcă 
antrenorii lor au socotit utilă 
prezența la acest concurs. Din

Iași, parcă de necrezut, trei 
familii de veterani (Adumitre- 
sei, Popa. Siliou) aliniind, da, 
șase alergători. Maria Silion 
(70 de ani) a primit, din eroa
re, mai devreme în penultima 
tură, cartonașul cuvenit celei 
care termina cursa. L-a refu
zat: „Mai am de făcut un tur". 
Și l-a făcut. Bucurie mare pe 
antrenorul Voinței București, 
E. Răducănescu, pentru mai 
multe locuri I care i-au adus 
același loc și pe echipe, pre
cum și „Cupa Siănic Praho
va". (Pe locul 2. C.S.S. Piatra 
Neamț, .3 Fulgerul P.t.T. Slă
nic Prahova), intre câștigători: 
Mariana Florca (Voința Bucu
rești), Manuela Boboc (Fulge
rul), R. Iencscu (C.S.Ș. P.
Neamț), Florentina Sîrbu (O- 
limpda București), C. Fabian
(Metalul Plopeni). Magdalena
Nedelcu (Voința București), C. 
Hogină (C.S.Ș. P. Neamț),
Jeniea Diaconescu (Voința 
București), I. Titirișcă (Giur
giu), M. Oprea (veterani).

Frumoasă și această ediție 
a „Cupei Slănic Prahova". Ca 
toate oele precedente, ca toa
te cele ce vor urma...

RECICLAREA ARBITRILOR
O acțiune de interes major, 

menită să vină în sprijinul 
handbalului, în general, și al ar
bitrajelor, în special, a fost ini
țiată cu puțin timp în urmă. 
Membri ai Colegiului central al 
arbitrilor au primit în respon
sabilitate două-trei centre, unde 
au organizat reciclări cu arbitri 
din lotul republican, cu candi
dați la acest eșalon, precum și 
cu cei de nivel județean, dar 
care au o bogată activitate. Des
pre o astfel de acțiune ne-a o- 
ferit detalii dr. Traian Popescu 
din București, membru al aces
tui colegiu. ,Am primit respon
sabilitatea — ne-a spus — să 
organizez reciclări cu arbitri din 
județele Bihor. Cluj și Maramu
reș. Doresc să precizez chiar

din capul locului că inițiativa 
a stirnit un mare interes, do
vadă că, pe lingă arbitri, au 
fost prezenți metodiști ai celor 
trei consilii județene care se 
ocupă de handbal, dar și foști 
jucători ce și-au propus să de
vină arbitri". Introducerea unei 
linii unitare de arbitraj, în con
cordanță cu cerințele forului in
ternațional, a fost principala 
problemă dezbătută, abordîn- 
du-se, în paralel, pe bază de 
argumente, și disciplina pe ban
ca de rezerve (n.n. o problemă 
deosebit de acută), rezolvarea 
promptă a unor faze mai com
plicate de joc, modul cum tre
buie interpretat jocul bărbătesc, 
sancționarea faulturilor în atac 
ș.a.

FAIR-PLAY
Duminică, pe măsură ce me

ciul dintre echipele feminine Ra
pid și Hidrotehnica iși consuma 
ultimele minute, apostrofările 
unora dintre suporterii giuleș- 
teni la adresa arbitrilor deve
neau tot mai vehemente. Incer- 
cînd să găsească explicațiile e- 
voluțlel slabe a elevelor sale, 
antrenorul Tiberiu Milea, cu 
fair-play-ul manifestat și în alte 
ocazii, ne spunea : „Nu pot a-

COMPETIȚIE A
In aceste zile se desfășoară 

etapa interjudețeană a Daciadei, 
competiție rezervată juniorilor 
II. Au loc, concomitent, între
ceri ale echipelor de băieți șl de 
fete, formațiile participante fiind 
împărțite în opt serii, găzduite

firma, pentru absolut nici o 
fază, că arbitrii (n.n. ploieștenii 
Simion șl Ivanciu) ne-ar fi 
dezavantajat. Singurii vlnovați 
pentru infringere sintem noi, a- 
dică eu și echipa. Sigur, in- 
fringerea rămîne infringere, insă 
returul abia a început și vom 
face in așa fel incit să Inche- 
iem campionatul pe un loc in 
concordanță cu posibilitățile e- 
chlpei noastre".

JUNIORILOR
de sălile de sport din localită
țile : Galați, Buzău, Brăila, Tîr- 
goviște, Pitești, Cluj-Napoca, 
Deva și Arad. Semifinalele au 
fost programate pentru perioada 
11—13 aprilie.

TURNEU ORGANIZAT DE A.S.A. ELECTROMUREȘ
Divizionara masculină A din 

Tg. Mureș, A.S.A. Electromureș, 
organizează săptămîna viitoare 
(24—26 februarie) un turneu a- 
mlcal de pregătire înaintea re

luării Campionatului Diviziei A, 
la care au fost invitate Univer
sitatea C.U.G. Cluj-Napoca, Uni
versitatea Craiova și Dinamo 
Brașov.

CLASAMENTUL DIVIZIEI FEMININE
1. Chimistul* 12 11 1 0 376-268 32 8. Rapid 12 5 0 7 264-257 22
2. Mureșul 12 9 0 3 281-232 30 9. Confecția 12 4 0 8 281-302 20
3. Știința 12 8 1 3 332-264 29 10. Mec. Fină 12 4 0 8 243-272 20
4. Textila 12 7 1 4 304-277 27 11. Constr. 12 3 0 9 269-344 18
5. Rulmentul 12 7 0 5 255-255 26 12. Dorobanțul* 12 0 0 12 222-355 9
6. Hidrotehn. 12 6 1 5 241-249 25 •) Echipe penalizate cu trei
7. TEROM 12 6 0 6 293-286 24 puncte.

TROFEUL SPORTUL" PENTRU EFICACITATE
1. Ana BALANEAN (Textila) 

123 de goluri însorise, 2. Esztera 
Matefi (Mureșul) 107. 3. Rodlca 
Pălici (Constructorul Timișoara) 
98, 4. Emilia Luca (Știința) 95,
5. Lidia Butnărașu (Știința) 94,
6. Sorina Lefter (Mecanică Fină) 
93, 7. Beatrice Duca (TEROM) 
87, 8. Maria Verigeanu (Chimis

tul) 78, 9. Mariana Tircă (Chi
mistul) 72, 10—11. Rodica Grlgo- 
raș (Confecția) și Edit Matei 
(Chimistul) cite 89, 12. Simona 
Tudor (Dorobanțul) 81.

Rubrică realizată de
Ion GAVRILESCU
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BOX EDIȚIA DIN ACEST AN a com
petiției dotată eu ..Cupa 16 Februarie" a 
atras un număr surprinzător de mare de 
participant) : 252 ! Mulțimea concurenților 
a creat unele dificultăți organizatorilor și 
firește i-a pus la grea încercare pe arbi
tri, obligați «să urmărească (șl să puncte
ze t) cite 40—50 de meciuri pe zi. Dar șl 
în aceste condiții, brigada — condusă de 
Jenei Vancea (delegat general) și din care 
s-au remarcat G. Danciu, R. Iorgulescu, V. 
Șchiopu, frații Plroiu ș.a. — s-a achitat 
bine de sarcina asumată. In rtndul remar- 
caților ar fi putut figura și Milică Ene, u- 
nul dintre cei mai buni arbitri din tînăra 
generație Numai că. de data aceasta, el 
n-a sesizat la timp situația destul de difi
cilă în care se afla boxerul Gigei Petre 
(Steaua) in urma loviturii primite de la 
Marian Rotaru (Semănătoarea), nereușind 
astfel să evite uh spectacol neplăcut. 
• IN REUNIUNILE FINALE ale ..Cupei 16 
Februarie" (juniori șl seniori) au evoluat 
nu mal puțin de cinci boxeri cu numele 
de Dumitrescu. Ei sint. de fapt, șase ș! 
provin din două familii : Daniel (pană). 
Marian (sem’ușoară-ușoară) și Constantin 
(ușoară), toti - - -- .. -
niel (muscăi 
(semimljlocie) 
(M. Tr.’

de la Dinamo, respectiv Da- 
Cristian (ușoară) și Aurel 
cu toții de Ia Construcția.

I In min. 26 al meciului

I

HANDBAL
de duminică, din sala Rapid, în care echi
pa feminină giuleșteană a primit replica 
formației Hidrotehnica, a existat un mo
ment favorabil pentru ca rapidistele să 
schimbe cursul jocului : aflată în poartă. 
Doina Crișan a apărat două aruncări con
secutive și a lansat două contraatacuri pe 
care Sevastița Grigore le-a fructificat cu 
promptitudine, scorul devenind 10—8 pentru 
gazde. Și în continuare Doina Crișan a 
fost în „nerv", însă colegele sale au ra
tat exasperant. Iar rezultatul partidei se 

W DUMTNICA, în manșa-tur a 
de finală din „Cupa Cupelor* 
feminin dintre formațiile Sep- 

Zname Sofia și Linkdping

cunoaște...
sferturilor 
la handbal 
temvriisko 
(Suedia) vor oficia arbitrii români Ștefan 
Georgescu și Alexandru Vîrtopeanu (I.G.) 
• ATENTTE LA POARTA ! îndemnul nu e

LA C(

performerii șahului 
n-au beneficiat de un

la WCC 
trebuia 
dispune 
încercă! 
care o 
Acestor, 
puțin c 
dintre < 
eficient; 
parent, 
te aces 
riante 
precizat 
Dobresc 
mal s 
realizai

, . nostru
■ finiș bun in anul care a tre- 
* cut, iată că startul luat in 
J noul sezon ’89 pare să le re-
■ zerve o notabilă revenire la
■ cote de succes.
■ Acum cîteva zile am primit 

rezultatele finale ale Turneu-
£ Iul mondial de compoziție 
■■ șahistă (WCCT — World 
[i chess composition tournament) 
I; în organizarea comisiei de 
11 specialitate din cadrul Fe- 
[ ■ derațiel Internaționale de 
i • șah. Printre laureațli presti- 
ij gioasel competiții se numără
I ■ și Emilian Dobrcscu, unul din 
J • cei mal apreclați reprezen- 
■1 tanți ai școlii românești de
■ ; șah artistic, clasat pe pri- 
'i mul loc in concursul proble- 
!> melor de 2 mutări. In aceas- 
i! tă probă clasică șl lntotdeau-
II na foarte solicitată ca nu- 
] ■ măr de particlpanți, lucrarea
■ • sa este situată' cu autoritate
■ J deasupra tuturor celorlalte,
I ■ așa cum aprecia In referatul

■ său șl arbitrul internațional 
,1 Francisco Salazar (Spania). 
' J Sâ precizăm că la Întreceri 
' i au fost reprezentate 28 de 
,1 țări, după totallzarea rezul- 
i J țațelor Înregistrate In flecare 
' ■ probă alcătuindu-se un clasa-

■ ment pe echipe. Aici, locu- 
i1 rile pe podium au fost ocu-
II pate, în ordine, de reprezen-
'■ tativele U.R.S.S., Poloniei și 
] • Iugoslaviei, iar echipa Româ- 
i [ niei a ocupat locul X—XI. 
| ‘ în formația țării noastre au
' ■ mai figurat, calificați în fa-
, > zele finale. I" 
i j V. Nestorescu,
', Rusenescu, I.
' ■ Oltean.
, ■ Pe diagrama 
i ’ crarea care a
1, lauri culorilor
'i nunțul : mat

Nu-1 vom lipsi 
i J plăcerea de a
' ■ soluția acestei
, ■ sânte probleme,
i' revenim cu analize detaliate 
1 * in rubrica viitoare. Deocam- 
i dată, Indicăm doar tema (o- 

bligatorle pentru participant!!

REZULTATE DIN DIVIZIILE

M. Manolescu, 
p. Jolfa, E. 
Grosu, G.

noastră, lu- 
adus prețioșl 
românești. E- 
tn 3 mutări, 
pe cititori de 
găsi singuri 

foarte intere- 
urmtnd să

adresat portarilor, d arbitrilor, ca și- 
gospodarilor sălilor de sport care găzdu
iesc partide de handbal, mai ales din cu
pele continentale. Deși au fost comunicate 
la timp cerințele regulamentare, s-au mai 
găsit porți necorespunzătoare, astfel că ne 
simțim obligați să repetăm și noi : distan
ța dintre bara transversală și fundul pla
sei să fie de 1 metru, iar cea de la bază 
1,50 m ; suporții metalici ai plasei nu tre
buie să aibă nervuri de sprijin. De altfel, 
o astfel de nervură ne-a costat calificarea 
la J.O. din 1988, în partida decisivă cu Nor
vegia, cînd o minge a ricoșat dintr-o... 
nervură din poarta adversarelor și nu s-a 
validat golul care ar fi calificat formația 
noastră feminină. (M.C.)

trecerilor. încercări s-au mai făcut și la 
canotaj, caiac-canoe, haltere. • GRUPA de 
foarte tineri trăgători condusă de profe
soara Marioara Popa, de pe lingă Casa Pio
nierilor și Șoimilor Patriei a Sectorului 5 
din București, a devenit „vestită" : una 
dintre reprezentantele sale. Gabriela Mar- 
găritescu (13 ani, Școala 281), a ciștigat de
ja un concurs de pușcă cu aer comprimat 
in sala Dinamo ; Bogdan Batog are numai 
3 ani, e in clasa a Il-a la „280“ și se afirmă ca 
un copil cu excelente calități pentru tir; 
multi alți elevi de la Școala 281 (Vlad Mar- 
găritescu, Mihai Conslantinescu, Ovidiu LU- 
căcel, George Trincă, Gneorghe iulian, Mo
nica Enăștescu, Carmen Sămăreanu) vor 
cu tot dinadinsul să ofere, peste ani, in 
proba de pușcă, o „replică" demnă de tră
gătorul de pistol Sorin Babii, campion o- 
limpic... (Kd.T.)

$

BASCHET. Etapa a lX-a, mas
culin, seria I: I.C.E.D. II A.C.M. 
6 București — Sodlstul C.S.Ș. 
Rimnicu Vîlcea 96—71 (43—39), 
Academia Militară II — Politeh
nica Sportul Studențesc Bucu
rești 86—84 (41—40), Sodistul
Rimnicu Vîlcea — Torentul Ga
lați 74—69 (41—36) ; seria a 11-a : 
I.C.I.M. T.A.G.C.M. Brașov — 
C.S.U. T.A.G.C. Ind. Brașov 
74—93 (33—50), Oțelinox Tîrgo- 
viște — Mecanica C.S.Ș. Mediaș 
96—79 (47—43) ; feminin, seria I : 
Romlux Tlrgoviște — C.S.U. Pra
hova Ploiești 51—50 (17—14), Con
fecția C.S.Ș. Tulcea — Robotul 
I.P.E.P. Bacău 64—55 (41—23),
Voința C.S.Ș. Unirea Iași — Con
fecția C.S.Ș. Focșani 83—76 
(47—33) ; seria a Il-a : Rapid 
C.S.Ș. 1 Oradea — Politehnica 
C.S.Ș. Timișoara 67—83 (36—42), 
Mobila II C.S.Ș. Satu Mare — 
Viitorul C.S.M. Gheorgheni 50—71 
(22—42), constructorul T.A.G.C.M. 
Craiova — P.T.T. București 
82—67 (41—33). Corespondenți :
C. Gruia, Șt* Vida, I. Tudor, I. 
Ghișa, I. Dlaconu, M. Avanu, V. 
Popovict, N. Tokacck, O. Guțu.

POST-SCRIPTUM
TIR INSTRUCTORUL voluntar

Gheorghe Hanganu, de la Lelea Bacău, ne 
sferă mereu noi surprize plăcute : la re
centele finale ale ..Daciadei" pentru arme 
cu aer comprimat, de la București, a avut 
doi reprezentanți între primii 10 clasați la 
seniori și unul in finala de 8 la pistol. 
Nici cu juniorii nu stă rău. Chiar dacă n-a 
avut reprezentanți în prima parte a cla
samentelor, deține însă un record de... vîrstă 
scăzută — 14 ani, cîți are unul dintre ele
vii săi prezenți ia aceste finale, Ovidiu 
Ungureanu. Alte „mlădițe" moldovene ale 
tirului cu pistolul, pornite tot din Bacău 
și tot din mina acestui destoinic „pensio
nar" : Adrian Istrate. Cristian Birsan, 
Florin Paris. • UN NOU amator de tir 
este analistul principal Gheorghe Irimia, 
de la Centrul de cercetări al C.N.E.F.S.. 
Mai exact, este vorba despre operatorul 
microstației de calcul care a funcționat 
fără reproș la finalele „Daciadei" din sa
la Dinamo. De altfel, pe unii dintre cei 5 
colegi ai săi cu activitate pe același pro
fil l-am întîlnit și la alte competiții (de 
schi fond și de blatlon), încereînd să asi
gure un caracter cît mal computerizat in-

TIR CU ARCUL ° competiție
a acestui sport reclamă prezența unui nu
meros corp de arbitri, fiecare avind atri
buții distincte : calcul, fluier, panouri, re
zultate, linii de tragere. Bunul mers al 
unei întreceri depinde și de „evoluția" 
cestora, dar, cînd este vorba de Petre 
Arșincl. Octavian Niță, Vasile Tămaș sau 
Mircea Tulbure, succesul este asigurat. 
Ceea ce s-a intimplat și la finalele Dacia
dei, cînd toti patru au oficiat foarte bine. 
• SPECIALIȘTII prezenți la Tg. Mureș au 
fost în unanimitate de acord că, avind in 
vedere rezultatele cu care o serie de arcașe 
au încheiat concursul, se conturează o pu
ternică „națională", formată din Gabriela 
Cosovan (Voința Rădăuți), Aurora Matei 
(Steaua), Marina Moloce (Carpați Gălă- 
nești) și Diana Nicolaescu (Olimpia). Era 
și momentul, dat fiind faptul că in acest an 
se desfășoară nu numai Balcaniada (Tur
cia) și „europenele" (Anglia), ci șl Cam
pionatele Mondiale (Elveția). • PENTRU 
această a 7-a ediție indoor au fost nece
sare cîteva sute de ținte ce trebuiau — îna
inte de a fi montate pe panouri — lipite pe 
cartoane speciale. în seara de dinaintea 
Întrecerii, la sediul clubului Voința Tg. 
Mureș, într-o febrilă activitate în acest 
sens se afla vicepreședintele unității, 
Alexandru Simon. „Condiția de gazdă o- 
bligă !“ ne-a spus acesta. De acord. 
(I.N.)
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HI P I S M GALU — UN PRIM CANDIDAI AL UEDBYULIII *89
Principala cursă a reuniunii 

hipice din 12 februarie, „Pre
miul Accelerat", a revenit lui 
Galu, elevul proaspătului antre- 
npr N. Simion reușind să sal
veze, intr-un final de excepție, 
o partidă ce părea Ia un mo
ment dat compromisă, după ga
lopul luat pe prima parte a 
alergării. El a refăcut metru ta 
metru terenul pierdut, iar In a 
doua parte a liniei drepte a 
lansat un atac irezistibil, învin- 
gînd In aplauzele publicului 
Spectator pe Rația, căreia îi a- 
cordase frumoase avantaje. Prin

valoarea realizată șl stilul vic
toriei, Galu se anunță primul 
candidat al Derbyulul din acest 
an. Felicitări lui N. Simion, care 
a mai realizat o victorie cu Ri- 
vanol, aflat în real progres, con
ducted astfel autoritar in cele 
două clasamente. Campionul a- 
nulul 1988, M. ștefănescu, a re
ușit, de asemenea, două victorii, 
cu Rumilia și Herson, acesta 
din urmă venind după o slabă 
performanță. Marele nostru an
trenor și multiplu campion, G. 
Tănase, a realizat — la rindul 
său — două victorii, cu Truver, 
ocupînd un loc fruntaș. Tot două

victorii a obținut și N. Nicolae, 
cu Hughenot, la mare luptă cu 
Sipică șl cu Orac, în fața lui 
Astru, condus cu prea multă 
încredere de C. Cîrstea, atacul 
acestuia fiind lansat prea tirzlu. 
Ocupantul locului secund, C. Du
mitrescu, și-a onorat prezența 
cu Frumușel, in remarcabil pro
gres de valoare, C. Iorga con- 
ducîndu-1 cu tact și răbdare. 
V. Moise, care mal în fiecare an 
atacă unul din titluri, a cîștigat 
cu Valter, de o manieră ce a 
impresionat, și cu Rune, care a 
produs una din surprizele zilei. 
Tînărul A. Dumitru a mai reu

șit o victorie cu Gardenia, cu 
care s-a instalat pe primul loc 
la apprantl. T- Marinescu, cam
pionul driverilor în 1988, și-a 
condus — după critica făcută 
de noi — unii pensionari la 
cîștig, reușind două victorii, una 
cu Hrean, foarte ușor penaliz.at 
de handicapeuri. și cealaltă cu 
Savina, care a arătat mari dis
ponibilități, reallzînd un nou re
cord al carierei, deși se handi
capase suplimentar cu un lung 
galop luat imediat după start.

Anunțăm pe această cale pu
blicul spectator că la agenții 
s-au pus în vînzare calendarul 
hipic al anului 1989, cu o fru
moasă fotografie a laureaților 
Derbyulul din 1988.

A. MOSCU
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VOLEI. Etapa a XVI-a, femi
nin, seria I : Calculatorul Bucu
rești — Comerțul Constanța 3—0, 
Voința București — C.P. Bucu
rești 0—3, I.T. București — 
A.c.M.R.I.C. Piatra Neamț 3—0, 
Hidrotehnica Focșani — Știința 
Bacău 0—3, Chlmpex Constanța 
— BRAICONF Brăila 3—1. FIN- 
TEX Fălticeni — Metal 33 Buc. 
3—2 ; seria a Il-a : A.S.S.U. Cra
iova (retrasă din campionat) — 
Electronica București 0—3, Viito
rul IGCL petroșani — GIGCL 
Brașov 1—3, CSM Comerțul Lu
goj — Confecția București, 3—2, 
Metalotehnlca Tg. Mureș — To- 
plițana Toplița 3—1, „U" Elec. 
Cluj-Napoca — Armătura Zalău 
1—3, „Poli" Timișoara — C.S.M. 
Libertatea Sibiu 3—0 ; masculin, 
seria I : C.S.M. Delta Tulcea — 
I.P.G. Prahova Ploiești 3—1, Ni- 
collna Politehnica Iași — Meta
lul Ttrgoviște 3—2, IUGC Știința
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UN CLASAMENT AL... EFICACITĂȚII I

CIND GANTERELE, HALTERELE

g h

Exceptînd, poate, una-două ju
cătoare care evoluează la echipe 
din grupele secunde și care au o 
autentică valoare, cele mai bune 
„palete" se află la formații din 
plutonul nr. 1, adică la Spartac 
Stirom București, C.S.S. Metalul 
Rm. Vîlcea, Hidrotehnica ICSAP 
Buzău. Iată de ce ni s-a părut 
interesant ca, pe baza victoriilor 
obținute de sportivele care au ju
cat în primul tur al campiona
tului, să alcătuim un clasament 
al eficacității <o idee ar fi și a- 
cordarea - -unui trofeu), această

ierarhie puțind constitui un „ba
rometru" util pentru antrenori 
în vederea pregătirilor viitoare. 
Deci : 1. Bădescu 7 v, 2. Ciosu 6 
v, 3. Năstase 5 v, 4—7. Albolu» 
Bogoslov, Enulescu, Gîrbină 4 v. 
8. Rîșcanu 3, 9. Cocoș 2 v, 10. 
Băjenaru 1 v. Urmărind acest 
clasament, aproape că nu mai 
este nevoie de comentarii, prin
cipala concluzie fiind, însă, exis
tenta echilibrului între jucătoare
le fruntașe, sperăm cu influențe 
favorabile asupra nivelului gene
ral al meciurilor.

ECHIPAMENTUL UNIFORM 
NU ESTE OBLIGATORIU PENTRU TOȚI ?

I
I
I
I
I
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permanentă abordare a tutu- 
factorilor jocului, așa ne 

genere, procesul de
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Pentru 
venit o _ _____ _____ ____
despre echipele preferate, 
mindu-le doar după culorile pe 
care le poartă jucătorii în teren. 
Această .formulă", dincolo de 
aspectul, să-i zicem, metaforic, 
ascunde și o problemă de fond : 
aceea a echipamentului uniform 
a! tuturor componenților forma
ției. Nici tenisul de masă nu face 
excepție, el avînd prevederile 
sale OBLIGATORII nu numai 
în ceea ce privește uniformitatea, 
ci și culoarea ce trebuie să o ai
bă tricoul și șortul, ținînd seama 
de caracteristicile acestui joc. 
De ce aducem în discuție această 
problemă ? Pentru că, la cea

iubitorii sportului a de- 
oblșnuință să vorbească 

nu

LA I.M.G.B

dinții etapă a campionatului, deși 
echipele au fost din timp aver
tizate asupra acestei obligații, au 
fost cazuri — sportivi și antre
nori — in care regulamentul 
n-a fost respectat. Un exemplu, 

. cel mal flagrant : componenții 
formației Geamul I.C.C. Prahova 
Scăeni s-au aflat în totală discor
dantă cu partenerii lor de între
cere în ceea ce privește echipa
mentul. Și doar înțelegerea ar
bitrilor față de această nou pro
movată a făcut ca să nu existe 
repercusiuni și pe tabela de scor. 
Vrem să credem că pină la tu
rul următor toate echipele (re
petăm șl sportivii, și antrenorii) 
vor intra și în această privință 
pe făgașul normal.

PREOCUPĂRI PENTRU PROMOVAREA 
JUNIORILOR

După un .stagiu** de un an 
pe prima scenă a tenisului de 
masă masculin, echipa I.M.G.B. 
a retrogradat, nu înainte de a 
lăsa să se întrevadă că la nivelul 
întreprinderii (director general : 
Nicolae Constantin) există un 
real interes pentru promovarea 
acestui sport că organizația de 
partid (secretar : Virgil Hie) și 
cea de sindicat (președinte : 
Gheorghe Hațeganu) sînt preocu
pate de o activitate cît mai 
plină de conținut. Retrogradînd, 
secția a înțeles să renunțe la ju
cătorii plafonați, dar nu și la o 
muncă serioasă la nivelul copiilor

și juniorilor, antrenorii C. Pagu 
și T. Mazilu desfășurînd acum o 
activitate din care nu lipsesc roa
dele. Astfel, Mădălina și Andreea 
Savu s-au remarcat la „Paleta 
de argint", iar Răzvan Marinescu 
la concursul republican al copii

lor, lor adăugîndu-li-se și Doru
Cernea, Laura Lazăr, Eugen Si- 
mulescu. Izolda Lucaci ș.a. Avînd 
principala pepinieră la Șc. gen. 
102 și o sală corespunzătoare de 
antrenament (care trebuie să ră- 
mînă așa), la i.m.g.b. se desfă
șoară în prezent o activitate care 
anunță promovarea de talente 
spre marea performanță.

VOINȚA GALAȚI, ÎN CIRCUITUL PERFORMANȚEI
In arena competițională a teni

sului de masă, sportivii de la 
Voința Galați și-au făcut apariția 
în 1974 cînd echipa de juniori a 
cucerit, surprinzător, „Paleta de 
argint". Apoi, această disciplină 
a intrat în aponimat oină prin 
1983. cînd antrenorii A. Panaite, 
T. Grigoriu și M. Lazăr au pur
ces cu răbdare 
revitalizarea 
n-au 
mai 
rea 
junioare, 
zată de 
na Petrea
la Centrul __  ______  .
dată, pe locuri fruntașe în com
petițiile republicane). Aura 
viaicu, Mihaela Braț și Marilena 
Ilie. tn cadrul secției se pregă-

și pricepere la 
Și rezultatele 

întîrzlat să apară, cel 
notabil fiind promova- 

în Divizia națională de 
performanță reali- 
Ana Gogoriță, Gi- 
fcare se pregătesc 

Olimoic. situate, toto-

tesc cu asiduitate 50 de copii, 
mulți dintre el avînd reale posi
bilități de afirmare, cum sînt 
Sebastian Crețeanu, Aurel Ilie, 
Cătălin Pinzaru. Rodica Gogoriță 
ș.a. Să așteptăm, deci, cu încre
dere noile performanțe ale mici
lor jucători gălățeni. (T. Siriopol 
— coresp.).

DE LA

ei. Rubricâ redactata de
Emanuel FÂNTÂNEANU

MECIURI

I.D.M.S.
• A 1310 Berlină și Break șl DACIA 1320 

i 28 februarie 1989 cumpărătorilor care au 
C în cont pentru autoturism anterior datei

iACIA 5Oo se livrează cumpărătorilor care 
Ttru autoturism anterior datei de 1 ianuarie

uează în baza numărului de ordine centra- 
srent de magazinul de înscriere, după cum

pentru cumpărătorii .cu domiciliul stabil în 
urești, județele Giurgiu și Teleorman.
ntru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
Dîmbovița, Olt, Prahova, Vîlcea. Dolj, Gorj.

ntru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
Covasna, Harghita, Mureș.

itru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
, Buzău, Neamț, Vrancea.

— pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil

cumpărătorii cu domiciliul stabil in jude- 
lași, Suceava, Vaslui.

pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil In 
Bihor, Timiș.
îtru cumpărătorii cu domiciliul stabil In 
Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți. Sibiu.

■ pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 
a-Năsăud, Maramureș, Satu Mare. Sălaj, 
entru cumpărătorii cu domiciliul stabil 
1 Gorj.
îtru cumpărătorii cu domiciliul stabil In ju- 
Dălărașl, constanța, Ialomița, Tulcea, Galați, 
imului pentru cumpărătorii cu plata în ra- 

magazinul auto la care este arondat jude- 
bțnca prin care urmează a se reține rate-

în

în

uează în funcție de stocul de autoturisme și 
de livrare a fiecărui magazin.
i prin transfer pentru persoanele care au 
C în cont pentru autoturism, astfel :
OLTCIT CLUB — anterior datei de 1 ianua-

DACIA 1410 SPORT anterior datei de
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O 
ror 
apare, în _ . .
instruire-antrenament al echipe
lor noastre de fotbal înrolate în 
eșalonul de performanță.

Cu puține săptămîni în urmă, 
în timpul vizitei noastre la divi
zionara A Sportul Studențesc, 
ponderea pregătirilor a căzut, 
cum era și firesc, pe factorul fi-' 
zic, progrâmul prescris de con
ducerea tehnică cuprinzînd lucrul 
în sală, pentru forță și rezisten
ță precum șl alergări pe teren 
variat in ambianța tonifiantă a 
Buștenilor. „Așa se încarcă ba
teriile iarna, o perioadă din ca
drul ciclului anual destinată, cu 
precădere, acumulărilor cantitati
ve", ne explicau Ion V. Ionescu 
șl Viorel Kraus, satisfăcut! de 
numărul kilometrilor parcurși de 
lorgulescu I, Țicleanu, Mihai Ma
rian. C. Pană și mai tinerii echi
pieri ai acestora, dar — ca noi an
trenori ai unei echipe care co
chetează cu retrogradarea — 
șl preocupați să completeze ne
cesara .secțiune atletică" a pre
gătirilor cu altceva (și mal util 
fotbaliștilor) ținînd de „specific1*. 
Ca și de realități, de datele (con
crete) furnizate de prima jumăta
te a campionatului.

Asa se face că una din cifre
le oferite de clasamentul turului 
(34 de goluri primite) a declan
șat la lecția teoretică, la care 
am asistat, discuții aprinse des
pre forma de apărare preconiza
tă pentru retur. O 
(„om la om”, în zonă) mai apro
piată particularităților fotbaliști
lor noștri și prin aceasta mai efi
cientă. cu condiția de a se ține 
sema de principiile ei. Compo- 
nenții ultimei linii (deocamdată 
pe tabla magnetică) și-au mar
cat partenerii (niște mici sfere 
de plumb), s-au dublat șl s-au 
într-ajutorat, primind sprijin, 
prjntr-o dinamică adecvată, de 
la toți ceilalți jucători de „cîmp"; 
în ideca, subliniată de antrenori, 
că un „bloc funcțional" este de 
neconceput fără aportul întregii 
echipe, a cărei repliere se impu
ne a fi tăcută pe „timpul 1“ al 
pierderii mingii și nu tardiv, după 
păgubitoarele reproșuri și cioro
văieli.

Și cum, potrivit numărului de 
goluri înscrise (doar 26), Sportul 
Studențesc nu și-a însușit nici 
lecția atacului, alte bune minute 
au fost afectate (de asemenea pe 
tabla magnetică, agățată pe unul 
dintre pereții sălii) pasei în adin- 
cime, .un-doi“-urilor, Învăluiri
lor", „încrucișărilor**. tuturor 
combinațiilor posibile prin sche
me însușite, dar și prin simțul de 
inventivitate, de imaginație al 
jucătorilor. Un dar eu care, tre
buie spus, fotbalistul român este 
din plin Înzestrat, dar care nu 
trebuie confundat. întrucît nu are

AMICALE

modalitate

nimic comun cu jocul individua
list, exprimat fie sub forma dri
blingului de dragul... driblingu
lui, fie prin .căratul" exagerat al 
mingii în zone total contraindica
te. „Fiind mult mai tinăr ca 
mine (spunea lorgulescu I des
pre Stănici, prezent la tablă ală
turi de căpitanul echipei), cred 
că nu se va supăra amintindu-i 
de o greșeală a Iul care, în 
toamnă, s-a soldat cu un gol pri
mit : la o fază petrecută in apro
pierea „16“-Iul nostru, am ieșit 
din dispozitiv pentru a-i înles
ni lui Stănici, aflat in posesia 
mingii, o rezolvare dintre cele 
mai simple și anume o pasă scur
tă, spre lateral, Intr-o zonă mai 
liberă. Stănici însă a ales compli
cata soluție a „căratului" min
gii intr-un spațiu aglomerat, pînă 
cînd a fost deposedat de balon. 
Urmarea ? O minge lungă, trimi
să oportun in zona părăsită de 
mine $1 un... gol in poarta lui 
Mânu**. lorgulescu și Stănici, pri
mul reprezentînd elementul ma
tur, iar al doilea pe cel tînăr, 
lipsit de experiență, n-au consti
tuit pe 
o oră 
temă.

Situat ___ _ ---------- _ _
antrenamentul efectuat în după- 
amiaza aceleiași zile a avut mai 
mult un caracter tehnico-tactic. 
Sigur, starea terenului acoperit 
cu un strat de zăpadă n-a per
mis execuțiile tehnice dorite, deo
potrivă. de jucători șl antrenori. 
A fost însă evidență preocuparea 
fiecăruia din teren de a transpu
ne în practică cele discutate, cu 
puține ore înainte, la lecția teo
retică. Cu riscul de a pasa im
precis Stănici a făcut-o, acum, 
cu oportunitate, renunțînd la „că
ratul" balonului și. asemenea lui, 
în pofida condițiilor improprii 
de joc, componenții ambelor „ta
bere". tineri șl mai puțin tineri, 
dădeau de înțeles că n-au irosit 
timpul cu crosurile, ca și lingă 
tabla magnetică.

Ganterele, haltera, tenlșii, ghe
tele și. firește. mingea (care, 
conștientă de „rolul" ei princi
pal, ocupa o poziție mai avan
sată pe raft) contribuiseră, fie
care la rîndu-1, la realizarea unul 
program variat, incluzînd lecții 
perfect integrate unei anumite 
concepții despre joc șl antrena
ment, așa cum. desigur, se pe
trec lucrurile și la alte echipe. 
Cu un plus de perseverență la 
formația „alb-negrilor" ? Tot ce 
se poate 1 tn condițiile remanie
rilor în echipă, ca șl pe banca 
conducerii tehnice, a poziției pre
care din clasament, pentru Spor
tul Studențesc timpul pare mai 
scurt și, în consecință, trebuie 
folosit mult mai bine.

parcursul a mai bine de 
singurul exemplu la...

într-o Înlănțuire logică.

Gheorghe NICOLAESCU

ARBITRU

POATE Fl
ANTRENORUL...

Angelo Niculescu a zăbo
vit citeva minute in redac
ția noastră, afirmind că-1 
face plăcere să discute cu 
cronicarii problemele fotbalu
lui, iar una dintre aceste 
probleme asupra căreia s-a 
oprit a fost aceea a prea 
multelor accidentări din pe
rioada meciurilor de verifi
care. Nu acceptă sub nici un 
motiv brutalitatea șl cu atît 
mal mult nu poate ti de a- 
cord cu atitudinea pasivă a 
unor antrenori față de intră
rile dure ale jucătorilor pe 
care-1 pregătesc. „Un jucător 
care nu înțelege nici măcar 
In aceste meciuri amicale 
să-și respecte adversarul 
poate ti trimis ușor la ves
tiar să mediteze. Nu există 
lecție mai bună pentru a-i 
tempera pe... rupători decit 
prompta intervenție a antre
norului in văzul tribunelor ; 
pentru eă, vedeți dumnea
voastră, fair-play-ul din le-

, 18 fe-
ă ZI cînd 
> să partl- 
TRAGERB 

UOEXPRES 
februarie, 

e este și 
>înă la ca- 
exprimațl 
care, in 

te (și jus- 
sele cîști-

guri atribuite) o atractivităte de 
excepție ; este vorba de con
cursul PRONOSPORT al acestei 
săptămîni. Atragem atenția par- 
ticipanților că, întrucît meciul 
de la poziția 12 (Roma — Pes
cara) se va disputa sîmbătă, 18 
februarie a.c., în loc de dumini
că 19 februarie, partida respecti
vă va fi anulată, toți participan- 
ții urmînd să primească rezul
tat exact, indiferent de pronosti-

• OȚELUL GALAȚI — PE
TROLUL PLOIEȘTI 0—9. Oțelul 
a prezentat formația : Călugăru
— G. Popescu, Baicea, Agiu, 
Huiban — I. Gigi, Profir, Bur- 
cea — Ralea, Antoni, O. Popes
cu. / 
muș, 
ghiuc și Podoabă. (P. 
coresp.).
• PRAHOVA C.S.U.

— F.C. ARGEȘ 1—2 
înscris : M. Rădulescu 
respectiv Vlădolu 
min. 78, din 11 m). 
GEȘ : Hrlstea — Voicu, Pîrvu, 
Stancu, Mușat — Dican, C. Pană, 
Eduard — Vlădoiu, Neagoe, Gri
goriu. Au mai fost folosiți : 
Sperlatu, Bănuță, Ignat, Tănase, 
Badea și Tirchineci. (O. Băltea- 
nu — coresp.).
• F. C. BIHOR — U. T. ARAD 

3—2 (2—0). Autorii golurilor : 
Szeneș (min. 13), Weissenbacher 
(min. 25) și N. Mureșan (min. 
78). respectiv Vancea (min. 50 și 
53). F. C. BIHOR : Lăzăreanu — 
C. Balaj. Bucico, Csiiri, Weissen
bacher — Ciocan, Tămaș, N. Mu
reșan, Mujnal — V. Pop, Szeneș. 
Au mai jucat : Borza, Brucken- 
tal, Baba, Pețan. (I. Ghlșa, 
coresp.).
• GLORIA BUZĂU — F.C.M. 

PROGRESUL BRAILA 0—1 (0—0). 
Unicul gol a fost 
V. Radu (min. 89). 
coresp.).

—■ naicd, Aiibuiii, rupes-
Au mai jucat : Petcu, Bal- 

, Tănase, Bedreagă, Han-
Baciu —

PLOIEȘTI 
(1—1). Au 
(min. 16), 

(min. 29 și 
F. C. AR-

realizat de 
(D. Soare,

TIMIȘOARA• POLITEHNICA
— F.C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE 5—2 -----
Trăistaru 
(min. 5). 
Olosutean 
Moldovan
I (min. 47). (C. Crețu, coresp.).
• CONSTRUCTORUL ȘOIMII 

CRAIOVA — ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 1—2 (1—6). Autorii go
lurilor : Cătălin (min. 26), res

(3—1). Au marcat :
(min. 3 șl 52), Varga 
Bărbosu (min. 39), 
(min. 80), respectiv 

(min. 26) șl Mureșan

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cul ce va fi înscris, obligatoriu, 
pe buletin.
• TRAGEREA EXCEPȚIONA

LA PRONOEXPRES de du
minici 19 februarie, va 
avea loc in București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începind de la ora 16,30. Aspecte 
de la desfășurarea tragerii vor

pectiv Ghiță (min. 50 și 56). (T. 
ștefănescu, coresp.).
• A. S. PAROȘENI VULCAN 

— CORVINUL HUNEDOARA 2—1 
(1—0). Au înscris : Matula (min. 
24), Băltaru (min. 79, din 11 m), 
respectiv Iordache (min. 51). 
(V. Purice, coresp.).
• „CUPA ANTRENORILOR

BRAȘOVENI". Miercuri s-au dis
putat alte două partide în aceas
tă competiție. Iată rezultatele : 
NITRAMONIA FAGARAȘ — 
I.C.l.M. BRAȘOV 2—0 (1—0) —

au marcat Chirie (min. 2) și 
Mărgineanu (min. 75) ; METROM 
BRAȘOV — PRECIZIA SACELE 
1—2 (1—1) — au înscris Irimîe 
(min. 32), respectiv Jere (min. 
85) și Boeru (min. 73). Vineri 
va avea loc meciul Cimentul 
Hoghiz — Carpați Brașov. (C. 
Gruia, coresp.).
• C.S.M. REȘIȚA — PANDU

RII TG. JIU 5—1 (2—6). Au
marcat : Plăvițiu (min. 11 și 85), 
Zah (min. 25). Mărginean(u 
(min. 50) șl Neagu (min. 75), 
respectiv Paraschiv (min. 63). 
(P. Fuchs, coresp.).

ren se leagă cu cel din tri
bune". Angelo Niculescu a 
dat și citeva exemple de ju
cători care au confundat 
mingea cu tibia adversarului, 
nu însă și de antrenori care 
să reacționeze prompt la a- 
semenea acte nesportive, pen
tru că nu le-a avut la in- 
demină...

Un alt aspect legat Intrin
sec de meciurile amicale ale 
sezonului preeompetițional — 
șl la fel de nociv ca primul 
— 11 constituie modul cum 
Înțeleg unii arbitri să con
ducă întîlnirile. Clțiva și-au 
Intrat atît de bine în rol de... 
găzdari (fiind șl localnici), 
Incit nu în puține locuri s-au 
iscat discuții aprinse. Cîteva 
echipe au vrut chiar să pă
răsească terenul. Nu de pu
ține ori l-am auzit pe antre
nori strigind de pe banca 
lor : „Lasă-ne. frate, să ju
căm !" Iată un lucru de 
neînțeles la acești „cavaleri 
ai fluierului" (numai așa nu 
pot fi numiți), care nici în 
astfel de partide nu se pot 
desprinde dlntr-un subiecti
vism enervant, dăunător fot
balului.

Meciurile de verificare îșl 
au rostul lor bine stabilit. 
Ele trebuie să-l ajute pe an
trenori să pună la punct for
mulele de echipă, să testeze 
capacitatea 
jucători 
turi, să 
noilor 
nici un 
cătorl accidentați șl nici vic
torii nesemnificative, care să 
le creeze o imagine falsă 
despre posibilitățile echipei 
lor. Antrenorul poate deveni 
arbitru in unele situații deo
sebite, arbitrul îl poate ajuta 
pe antrenor numai dacă de
ciziile lui rămîn în sfera re
gulamentului.

tactică a unor 
trecuțl pe alte pos- 
verifice posibilitățile 
veniți în loturi. In 
caz nu-si doresc iu-

Laurentiu DUMITRESCU

VREAU SA REEDITEZ BUNELE EVOLUȚII DIN TOAMNA"
ne spune Gh.

Gheorghe Eurieanu a fost în 
sezonul de oamnă jucătorul 
nr. 1 al echipei S.C. Bacău. 
La 29 de ani, e. s-a impus meci 
de meci, evidentilndu-se prin a- 
parițil surprinzătoare la finali
zare, mijlocașul cu sarcini de
fensive — caz ceva mai 
înscriind nu mai puțin 
goluri din totalul celor 
băcăuanilor.

— Turul campionatului 
semnat pentru tine un ... 
forță, fiind jucătorul de

rar 
de 
33

13 
ale
în
de

a 
tur

__ .... ____  ____ prim- 
plan în toate meciurile in care 
ai fost folosit. Cum explici a- 
cest salt al calității și. In acelari 
timp, al eficacității?

— tn edițiile trecute de cam- 
‘ ' în gene-

fundași- 
mai re- 
cît la 
jueăto- 
în tur,

pionat am fost folosit, 
ral, închizător In fața 
lor centrali. Eram mult 
ținut în joc, atîta timp 
mijloc C. Solomon era 
rul lider al formației, 
însă, zona mea de acțiune a 
avut o arie mult mai largă. Cînd 
simțeam că este momentul să

fi transmise la radio, pe progra- 
‘ “ la ora 17,30. Numerele 

vor fi transmise și în 
reluare, la ora 22,30 (o dată cu 
rezultatele concursului PRONO
SPORT din aceeași zi) și luni, 
20 februarie, tot pe programul I. 
la ora 8.55.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 10 FEBRUARIE 1989. 
Cat. 1 : 3 variante 25% a 50 000 
lei ; cat. 2 : 7,75 variante a 11 754

mul I, 
extrase

Burleanu. mijlocașul echipei S.C. Bacău

plec pe cile un culoar liber, nu 
ezitam s-o fac. șutul de >a dis
tanță fiind anul din procedeele 
mele preferate. Aia l-am învins 
pe Lung sau pe lontță, cu șu
turi de la 25—30 de metri, min
gea oprindu-se la vinciul porții. 
Au fost oele mai frumoase go
luri marcate în toamnă, cărora 
le mal pot adăuga șl pe cele 
două înscrise Oțe'ului. Ca o cu
riozitate, deși sin; ..dreptaci" 
cinci din totalul celor 12 goluri 
le-am marcat cu piciorul sting. 
Am muncit mult la antrenamen
te pentru a-mi forma biomeca
nica lovirii m’ngll eu ambele 
picioare.

— De cind joci Ia S.C. Bacău?
— Din vara anmui 1985, reve

nit la Bacău dună satisfacerea 
stagiului militar De altfel; sînt 
produs sută 'a s ită al centru
lui de copil și iuntori S.C. Ba
cău, unde am deprins tainele 
fotbalului din anul 1966. avîn- 
du-1 — la început — ca antre
nor pe Nicolae Radu.

Iei ; cat. 3 : 14 variante a 6 507 
lei ; cat. 4 : 40,50 variante a 2 249 
lei ; cat. 5 : 170.25 variante a 
535 lei ; cat. 6 : 428,25 variante 
a 213 lei ; cat. X : 2.104,25 va
riante a 100 lei. Report la cat. 
1 : l 821 lei. Cîștlgurile in valoa
re de 50 000 lei, de la cat. 1, au 
revenit partlcipanților : Drăghici 
Nicolae din Brașov, Dumitru 
Marin din Craiova și Don Teo
dor din București.

— Ce-ți promt și, în același 
timp, ce-și propune echipa ta în 
returul campionatului?

— Vreau sa reeditez bunele 
mele evoluții, să mă remarc in 
toate meciurile ,1 să înscriu cel 
puțin tot atitea goluri, dacă nu 
chiar mal muKc de eît cele mar
cate în toamnă Trebuie «ă ridi
căm cota de loo a echipei. Să 
avem mai mji'ă îndrăzneală n 
meciurile din deplasare, să Ieșim 
cu mai mult curaj șl convingere 
ta atac. Iar pe teren 
să-l obligăm 
fle-ml permis să spun așa. să 
ne aplaude mai mult pentru 
modul în care rom evolua. Le 
promitem suao-terilor noștri nu
mai meciuri unul 
fel îneît, la vară, 
campionatul, așa 
propus, în prima 
clasamentului.

— Care este modelul tău 
jucător?

— îmi plac toarte mult 
teuț, Hagl, Lăcătuș ‘ ~ 
Dacă aș pu*ea ’ 
care cite ceva 
convinge sl pe 
(tonalei.

— Apropo de 
H vezi încununată 
tentativa de a Ji prezentă Ia tur
neul final al C.M. din Italia?

sî it 
fîe- 

cu

propriu
pe spectatori.

și unul, ast- 
să încheiem 
cum ne-am 

aJumătate
de

Ma- 
• ) sl Sabău. 
lua de la fle- 
poate că l-aș 
lelecționerii na

echipa națională, 
cu succes

— Șansele tricolorilor 
foarte mari. Cu condiția ca 
care meci să fiV pregătit 
maximum 
jucătorii, 
dea totul

de seriozitate, 
cum se spune, 
pe teren.
Gheorghe NERTEA



A început c. M. fle Handbal masculin (gr. b)

ECHIPA ROMÂNIEI
ÎN PRIMELE PARTIDE

In orașele Lranceze" Cher
bourg, Nantes, Belfort si Gre
noble au început întrecerile' 
din cadrul grupelor prelimi
nare ale Campionatului Mon
dial de handbal masculin (gru
pa B). în competiție aflîn- 
du-se 16 reprezentative, printre 
care si cea a României, care 
evoluează la Cherbourg, ală
turi de formațiile Islarțdei, 
Bulgariei și Kuweitului.

în primul meci, la Comple
xul sportiv Chantereyne, hand- 
baliștii noștri au intilnit echipa 
Kuwaitului, care a încercat să 
suplinească lipsa de experien
ță printr-un angajament mai 
mare în joc, insuficient, însă, 
pentru a putea face față mult 
mai valoroșilor lor adversari. 
Dominînd partida de la un ca
păt la celălalt, reprezentativa 
României a cîștigat cu 25—16 
(12—6), prin golurile înscrise 
de Mocanu 9, I circ 4, R. Licu 
3, Berbece 3, Dumitru 2, Zaha-

rla 2, Stingă 1 și M. Voinea 1.
Al doilea joc din grupă a 

opus formațiile Islandei și Bul
gariei, victoria revenind hand- 
baliștilor islandezi cu 20—12 
(8—8).

Cu excepția succesului reali
zat de echipa Austriei în în- 
tîlnirea cu cea a Spaniei, 
22—20 (11—10), celelalte parti
de s-au încheiat cu scoruri 
normale : Polonia — Cuba 
26—23 (12—8), R.F.G. — Nor
vegia 22—17 (9—4), Danemar
ca — Egipt 27-10 (15—8). El
veția — Olanda 22—16 (12—10), 
Franța — Israel 27—18 (11—7).

în cel de-al doilea meci, e- 
chipa României a învins cu 
scorul de 25—21 (11—10) 
lecționata Bulgariei. Marca
tori : Berbece 6, Ghimeș 5 
Dumitru 5, Stingă 2, Zaharia 
2, Mocanu 2, Petre 2, Lieu 1.

Sîmbătă, in ultimul joc din 
grapă : România — Islanda.

VICTORIOASÂ

se-

ATENA, 16 (Agerprcs). La 
Atena, in meci pentru grupele 
semifinale ale „Cupei Campio
nilor Europeni" la volei mas
culin, echipa Olympiakos Pireu 
a întrecut cu scorul de 3—0 
(15—8, 15—5, 15—43) formația 
Ț.S.K.A. Sofia.

în cadrul aceleiași compe
tiții, echipa S.V. Hamburg a 
ciștigat cu 3—1 (15—7, 15—7, 
5—15, 15—10) meciul disputat 
în deplasare cu formația C.V 
Palma de Mallorca.

PE GHEAȚA

Șl PE ZAPADĂ
HOCHEI

• Peste 6 000 de. spectator! au 
urmărit la Paris meciul amical 
dintre echipa Franței șl selec
ționata 
Partida 
de 3—1 
voarea 1
• In 

U.R.S.S., 
cova a învins cu 3—2 (2—1,0—1, 
1—0) formația Dinamo Moscova. 
Alte rezultate: Himik Voskre- 
sensk — Dinamo Riga 5—1 ; 
Traktor Celiabinsk — S.K.A. 
Leningrad 2—0 ; Avtomobillst 
Sverdlovsk — Spartak Moscova 
5—3. Lideră a clasamentului se 
menține Ț.S.K.A. Moscova 
puncte, urmată de 1 
Dinamo Moscova șl 
Voskresensk — cu cite 34

olimpică a Canadei, 
s-a încheiat cu scorul 
<0—0, 2—9, 1—1> în fa- 

hochelștilor cf.nadienl.
derbyul campionatului 

, echipa Ț.S.K.A. Mos-

38
formațiile 

Himik 
puncte.

SCHI

13 km 
co acursului de la 
'Finlanda) a reve- 

sportlvului finlandez Jarl 
cu timpul de 35:51, 
italianul Christian

PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT
’imiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BOX • In Turneul de la Ja
karta, în limitele categoriei mij
locie, pugilistul Indonezian 
Hendrik Slmangunsong l-a între
cut la puncte pe Grave Keith 
(S.U.A.), iar Aleksandr Burlakov 
(U.R.S.S.) l-a învins la puncte 
pe C.B. Gurung (Nepal). La cat. 
muscă, Zhu Ninghai (R.P. Chi
neză) a cîștigat la puncte întîl- 
nirea cu thallandezul Chom Ra- 
lykand. • Francezul Rene 
Jacquot a devenit campion mon
dial la categoria „super-welter" 
(versiunea W.B.C.), învingindu-1 
la puncte, în 12 reprize, pe pu- 
gllistul american Don Curry, în 
gala desfășurată la Grenoble.

rlcanul Luke Jensen, Tim Ma
yotte (S.U.A.) a dispus cu 6—2, 
6—3 de Simon Yuli (Australia), 
iar australianul Broderick Dyke 
a cîștigat cu 7—6, 6—3 partida 
cu americanul Paul Annacone. 
• In cadrul turneului pentru 
juniori de la Sofia, Andrei Pa
vel l-a întrecut cu 6—4, 6—2 pe 
englezul Foster, iar Dinu Pesca- 
rlu a cîștigat cu 6—3, 6—1 parti
da cu vest-germanul Schober. 
Alte rezultate : Velev (Bulgaria) 

6—2, 6—3 : 
— Alami 

6—3 ; pono- 
— Mayomy
• In

Ce înseamnă Sotomayor, in 
limba spaniolă? în traducere li
terală: „cel mal bun salt". Nici 
că se putea o mal adecvată 
coincidență între numele Iul 
Javier... Sotomayor și faptul că 
acest săritor deține, de 
trecut, recordul mondial al 
bei, cu 2,43 metri, reușit, 
iulie, la Salamanca, în 
nia. Pentru ce ne oprim 
tăzl o clipă asupra sa ? 
tru simplul motiv că șl la în-

anul 
pro- 

în 
Spa- 

as- 
Pen-

O imagine care a făcut în
conjurul lumii : Javier Soto
mayor, nou record mondial la 
săritura in inălțime : 2,43 m 1

ceputul acestui an sportivul cu
banez s-a înscris printre per
formerii hotăriți să-și continue 
(pînă unde .’) ascensiunea în
cepută. Are de partea sa cîteva 
argumente deloc de neglijat, 
dintre care lapltil că are doar 
21 de ani (!;, că a sărit în s- 
cest debut de an, pe teren a- 
coperit, de două ori 2,37 m, în 
chip de „încălzire" în vederea 
sezonului în aer liber. Dar mai 
sînt și alte motive pentru care 
lumea atletismului așteaptă cu 
interes major evoluțiile celui ce 
se anunță, pe tărimul gloriei 
sportive, un demn urmaș al lui 
Alberto Juantorena, cel care a

a-

rămas în atletismul mondial 
drept unicul dublu campion o- 
limplc în probele de 40C m și 800 
m la aceeași ediție a J.O. (Mont
real, 1976). „Are calități extraor
dinare — afirma despre Javier 
și bunul său prieien, Lazaro 
Betancourt, cel mai bun triplu- 
saltist cubanez al momentului. 
E un talent infinit, mă bate <a 
triplu salt cu trei pași de elan. 
Noroc că nu se apucă de... pro
ba mea!". Și antrenorul său, Jo
se Godoy, un excelent profesio
nist, are motive's sale să fie 
optimist, atunci clnd spune : „va 
sări 2,50 metil, Înainte de.
nul 2000!" Șl adaugă raționa
mentul pe care-și bazează afir
mația : „Sotomayor are 1,96 me
tri Înălțime. Cum există în lu
me săritori care-și depășesc, in 
execuție, statura cu 55 de cen
timetri, e firesc să cred că și 
elevul meu va reuși s-o facă. 
Deci..."

Dar cel mal mare atu al lui 
Sotomayor este... Sotomayor 1 
Extrem de muncitor și de mo
dest, dar cu conștiința propriei 
sale valori, tînărul atlet consi
deră că „pentru ca un perfor
mer să poată da totul în arenă, 
el trebuie să fie instruit, să 
gîndească permanent si bine la 
tot ceea ce face." în consecință, 
în paralel cu institutul pentru 
educație fizică sl sport din Ha
vana, Javier Sotomayor studia
ză filozofia șl matematica, con
form unei convingeri proprii, 
poate nu insolită dar oricum 
valoroasă, pentru că și alți mart 
performeri ai lumii, Valeri Bru
mei . sau .Edwin Moses între a- 
cestla, au împărtășit aceleași 
idei.

Sărind în 1388 de 24 de oii 
peste 2,30 metri în concursuri 
oficiale, Javier Sotomayor ur
mărește încă de pe acum înde
plinirea celui mat scump vis al 
unul performer cîștigarea me
daliei olimpice de aur, eveni
ment pe care speră s.ă-1 trăiască 
la Barcelona. Și cum pînă acum 
n-a pierdut nici o întrecere din 
foarte numeroasele susținute pe 
pămînt spaniol...

Radu TIMOFTE

• Proba masculină de
din cadrul '
Valkeakoskl 
nit 
Maaninka, 
urmat de 
Sauer 36:12. în proba feminină 
de 10 km 
de sosire 
(Finlanda)
• Proba

superurlaș ___ ,...
riapfaar (Austria) a fost cîști- 
gată de elvețianul Bernhard 
Fahner, cu timpul de 1:34,75. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat iugoslavul O. Markicl 1 *34.75 
șl austriacul G. Obklrcher 
1:34,81.

CICLISM • Etapa a 2-a a tu
rului Cupei, încheiată după 126 
kilometri la Bayamo, a revenit 
rutierului sovietic D. Abdușapa- 
rov, înregistrat cu timpul de 
3hl7:23. în clasamentul general 
individual conduce cubanezul 
Eduardo Alonso, urmat de co
echipierul său Valdes la 1:11 și 
Gotschlind (R.D.G.) la 1:14. Pe 
echipe conduce Cuba, urmată de 
U.R.S.S. • Proba de 1 009 m, cu 
start de pe loc, din cadrul cam
pionatelor U.R.S.S. pe velodrom 
acoperit, de la Moscova, a reve
nit sportivului Aleksandr Kiri- 
cenko, înregistrat cu timpul de 
1:03,73.

— Barton (Anglia) 
Mihailov (U.R.S.S.) 
(Maroc) 6—3, 4—6, 
mariov (U.R.S.S.) 
(Ungaria) 6—3, 6—4. 
neul de la Milano, contînd 
tru „Marele Premiu", Boris 
ker l-a eliminat cu 6—7, 
6—1 pe Ronald Agenor, Iar 
McEnroe l-a învins cu 6—3, 6—2 
pe Carl-Uwe Steeb.

tur- 
pen- 
Bec- 
6-2, 

John

PRIMA EDIȚIE A JOCURILOR
Prima ediție a jocurilor sporti

ve afro-asiatlce se va desfășura 
în anul 1991 la New Delhi. ~ 
așteaptă 
te 2 900 
tive din _ _ ___
gramul acestei competiții, desti
nate să contribuie la dezvolta-

se 
participarea a pes- 
de sportivi și spor- 

84 de țări. In pro-

Tur de orizont în campionatele naționale

ITALIA: CINE VA INTERVENI IN DUELUL INTER-NAPOLI?

SPORTIVE AFRO-ASIATICE
rea mișcării sportive din Asia 
și Africa, precum și la stringe- 
rea legăturilor de prietenie din
tre tinerii celor două continen
te, vor fi înscrise întreceri de 
atletism, natațle, void, baschet, 
fotbal, hochei pe iarbă, ciclism 
etc.

prima a trecut linia 
Tuullkki Pykkoenene 
— 31:22.
masculină de slalom 

desfășurată la Ma-

TENIS • Rezultate din turul II 
al turneului feminin de la Fair
fax (S.U.A.) : Graf — Martin 
6—1, 6—1 ; Manuela Maleeva t- 
Hollfcova 6—2, 6—4 ; zvereva — 
Benjamin 7—5, 6—1. • In turul 
H al turneului de la Memphis, 
contînd pentru Marele Premiu, 
japonezul Shuzo Matsuoka l-a 
învins cu 6—7, 7—6, 6—4 pe ame-

AGENDA PREGĂTIRILOR NOULUI SEZON
(Urmare din vag. I)

caii-putere ai motocicletei, ca
re cîntărește aproape 100 kg, 
sportivul are nevoie de un 
mare potențial fizic, fără de 
care nu este posibilă valorifi
carea celorlalte calități. A tre
cut vremea molocie’iștilor cu O 
instruire sumară. In consecin
ță, am hotarit ca alergătorii 
noștri să-și ridice permanent 
nivelul pregătirii fizice, indi
cele de efort cresciml de la o 
zi Ia alta."

...Stăteam și priveam Ia un 
antrenament de genuflexiuni 
cu haltera, greutatea fiind e- 
chivalentă cu jumătate din 
greutatea corpului. Cum este, 
Florin Pop. după efectuarea 
exercițiilor?, l-am întrebat pe 
campionul " ' ' 
clasa 125 
cu cit e 
atît va fi 
vom ieși 
late." Apoi, 
s-au îndreptat 
grișan. deținătorul titlului de 
campion la dirt-track tineret, 
care stabilise un nou record 
de... ridicări. De fapt, în a- 
ceastă perioadă a preparative- 
Ior pentru noul sezon oompe- 
tițional s-a născut o adevăra
tă întrecere între rnotocrosiștl 
șl colegii lor de la dirt-track, 
care se va solda, vedem, eu 
rezultate superioare, poate 
chiar cu... medalii. „La secția 
noastră, continuă prof. Mihai 
Dănescu, vin foarte mulțl bă
ieți, dornici să practice moto

tării la motocros, 
cmc. „Dificil, dar 
mai greu acum, cu 

mai 
pe

ușor atunci cînd 
traseele denîve- 
toate privirile 
spre Mircea A-

ci clis mul. Cu timpul, unii au 
devenit campioni la motocros, 
ca Mihai Feraru și Adrian Ro
man. Noi îi reținem doar pe 
cei care iubesc cu adevărat 
sportul cu motor, pe cei care 
dovedesc hărnicie în pregăti
rea și întreținerea mașinilor. 
Am renunțat însă la unele ta
lente pentru că nu puneau și 
umărul Ia muncă. în motoci- 
clism, talentul trebuie să... 
treacă neapărat prin munca de 
atelier. Cine nu dă totul la 
bancul de lucru, cine nu-și 
îmbogățește continuu cunoștin
țele mecanice, pentru a putea 
sesiza chiar și cea mai fină 
defecțiune apărută pe parcurs, 
nu poate aspira Ia performan
țe în arena curajului și 
minării. De aceea, in 
friguroase am împletit 
namenteie cu pregătirile 
nilor pentru concurs. Demon- 
tind motoarele pînă !a ultimul 
șurub, băieții noștri, lucrînd cu 
multă tragere de inimă, au 
recondiționat 12 motociclete, 
care sînt gata de start".

Ce 
dllștii 
Pop.
Duță, 
raru, 
Venturini, Mircea Agrișan. 
lexandru Toma și Aurelian Oa- 
neș sînt convocați la loturile 
reprezentative de motocros sau 
dirt-track, Iar ceilalți îșl con
tinuă pregătirile acasă, eu toții 
fiind convinși că de CTT si 
CUM lucrează în aceste zile 
vor depinde viitoarele succese 
în arena competițională.

• înaintea primei etape a re
turului, de duminică, doar cîte
va notații referitoare la primul 
act al campionatului italian, atît 
de familiar și amatorilor de fot
bal de la noi prin prezența 
partidelor sale în multe dintre 
concursurile Pronosport, • Pri
vind clasamentul de mal jos, vom 
începe cu... echipele de pe locu
rile 4 și 5 pentru că antrenorii 
lor trăiesc zile total diferite ca 
stare sufletească. In vreme ce 
Emiliano Mondonico este asfixiat 
de elogii șl superlative pentru 
reușita Atalantei, Arrigo Sacchi, 
omul de pe banca lut A.C. Milan, 
se vede pus Ia „sttlpul infami
ei" pentru locul din pluton al 
„unsprezecelui" plin de vedete 
pe care îl conduce. Cum pe cei 
de la A.C. Milan îl știe toată lu
mea, o să-i numim pe fotbaliș
tii Atalantei spre a vă convinge 
că în marea lor majoritate sînt 
necunoscut! : Feron, Fortunato. 
Contratto, Progna, Esposito. Ni- 
colinl, Prandelli, Bonacina, Barce- 

11a, Madona ; doar cei de peste 
hotare au nume mai sonore : 
suedezii Stromberg șl Prytz. bra
zilianul Evalr. cel care a înscris 
goluri de „două puncte". Să

înde- 
zilele 

antre- 
mași-

fac în prezent motoci- 
de la Steaua? Florin 

Alexandru Ilieș, Cătălin 
Ionel Bogdan, Mihai Fe- 
Adrian Romen, Marcelo 

A-

CLASAMENTUL TURULUI
1. Inter 17 12 4 1 28: 9 28
2. Napoli 17 12 3 2 35:13 27
3. Sampdorla 17 8 7 2 20: 9 23
4. Atalanta 17 6 9 2 18:13 21
5. A.C. Milan 17 7 6 4 25:14 20
6. Juventus 17 6 7 4 25:20 19
7. Fiorentina 17 7 4 6 25:25 18
8. Roma 17 6 6 5 19:19 18
9. Verona 17 3 9 5 12:16 13

10. Lazio 17 2 10 5 10:14 14
11. Pescara 17 4 6 7 17:23 14
12. Cesena 17 3 8 6 10:17 14
13. Bologna 17 3 3 9 15:23 13
14. Lecce 17 5 3 9 13:22 13
15. Pisa 17 3 7 7 9:18 13
16. Como 17 4 5 8 14:24 13
17. Torino 17 3 6 8 15:21 12
18 Ascoli 17 4 3 10 12:22 11

vedem dacă Atalanta va menți
ne ritmul în retur și — mal ales 
— să vedem dacă „brigada olan
deză", atît de discretă pînă a- 
cum, nu va ieși din anonimat cu 
A.C. Milan. • Previzibile par
cursul Interului șl cel al lui 
A.C. Napoli, devenite — fără vreo 
ofensivă susținută a altcuiva — 
marile favorite la titlu. In for
mația „negru-albaștrllor" venirea 
vest-germanilor Brehme și Matt
haus a adus un plus de rigoare 
tactică și de forță defensivă. La 
Napoli, un mecanism care func
ționa bine s-a regăsit, brazilia
nul Careca, golgeterul campiona
tului, punîndu-1 în umbră pe atît 
de răsfățatul Maradona în mate
rializarea victoriilor „albaștri
lor". • G. Trapattoni, foarte a- 
fectat după „înecarea la mal" de 
la Florența (3—4 cu Fiorentina), 
declara : „Am pierdut într-un 
meci cit am cîștigat în patru..." 
O. Bianchi (Napoli) — care, se 
pare a reintrat în conflict cu 
Maradona — e mult mai vesel : 
„Niciodată nu se va mai repeta 
povestea de anul trecut din fina
lul campionatului. Ne-am învățat 
minte". • Sampdorla. o for
mație care ne Interesează mult, 
pentru că peste puține zile va ju
ca Ia București cu Dinamo, ră- 
mlue principala concurentă a 
tandemului inter — Napoli. Mulțl 
comentatori o numesc „echipa 
anglo-saxonâ" a campionatului 
italian, gîndindu-se, desigur, atît 
la regularitatea comportării, de
loc specifică cluburilor din pe
ninsulă, cît șl la rigurozitatea 
tacticii el. care a păstrat cel 
mal mult din caracteristicile Iul 
Internazionale din zilele de glo
rie. Retras din arenă — anii îșl 
spun cuvîntul — Helenio Herre
ra comentează, de la distanță, 
campionatul. El spune despre 
Sampdorla : „Cînd o urmăresc, 
în cîte un meci televizat, parcă 
văd Interul meu...“ * Zona re
trogradării este impozantă și

Vialli, atacantul
Sampdoriei

nr. 1 al

începînd de
pe care o
puncte de
și pînă la
grupul de

poate fl considerată 
la locul 9 (Verona 
despart doar patru 
„lanternă" Ascoli) 
poziția a 18-a. Din _. , 
nume cu un palmares impresio
nant aflat pe pozițiile periculoase 
surprinde poziția Iul A.C. Torino, 
locul penultim 0 Ce va fi în 
final, la 21 mal, în ziua ultimei 
etape, cînd inter va juca la Bo
logna șl Napoli va primi pe 
Torino ? Iată doar una dintre în
trebările la care nici reputații 
pronosportiști nil se încumetă să 
răSDundă.

Eftimie IONESCU

cu mare interes,
> reprezentativele

AȘTEPTAT l 
meciul dintre 
portugaliei și Belgiei, din preli
minariile C.M. (gr. 7), s-a în
cheiat la egalitate, 1—1 (0—0),
spre decepția spectatorilor din 
Lisabona. Golurile au fost mar
cate de către Panelra (mln. 53) 
pentru gazde, respectiv Gerets 
(mln. 83). După ce în primul 
joc, susținut șl el pe teren pro
priu, . portughezii s-au impus 
doar cu 1—0 în fața Luxembur
gului, nici de data aceasta ei nu 
au confirmat așteptările. Iată 
clasamentul grupei la ora ac
tuală :

1. Belgia
2. Cehoslovacia
3. Portugalia
4. Elveția
5. Luxemburg 

Următorul joc.

3
2
2
2 
3

Portugalia 
Elveția, va avea loc la 
lie. Reamintim că din 
grupă (ca din toate cele 
echipe) se vor califica 
două clasate.

LA LISABONA, în meci pen
tru preliminariile Campionatului 
European rezervat echipelor de 
tineret, selecționatele Portugaliei 
șl Belgiei au terminat la egali
tate : 1—1 (0—1).

1
1
1
1
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2
1 
1
0
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o 
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2—1
2—0
2—1
4—2
1—7

4
3
3
2
O

26 apri-
/această 
cu cinci 
primele

SELECȚIONATA U.R.S.S., a- 
flată în turneu în Italia, a jucat 
cu formația Cosenza, pe care a 
întrecut-o cu 2—0 (l—0), prin 
golurile marcate de Mihaillcenko 
și Protasov,

TURNEUL de la Hong Kong a 
fost cîștigat de echipa suedeză 
MalmO. In ultimul meci, Malmb 
a terminat la egalitate. 0—0, cu 
formația daneză Odense.

LA CAIRO s-a disputat 
ciul dintre echipa 
mane și selecționata olimpică a 
Egiptului. Fotbaliștii din R. D. 
Germană au obținut victoria cu 
scOrul de 1—0 (1—0).

me-
R.D. Ger-


