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Miine, in competițiile continentale de handbal feminin

PREDEAL, 17 (prin telefon). 
Vineri a fost o zi încărcată la 
complexul sportiv de pe Valea 
Rîșnoavei. In cadrul finalelor 
Daciadei la schi fond și biat- 
lon pentru seniori au avut loc 
întrecerile în cursa de viteză 
a biatloniștilor și probele de 
ștafetă de 4X5 km pentru fete

re din poligon emoțiile sînt 
evidente pentru majoritatea 
concurenților, și doar Daniel 
Mazilii, Iancu DiacOneseu și 
Mihai Rădulescu au plecat 
fără ture de penalizare, în 
timp ce Nicolae Șerban (1), 
Sorin Popa (2) și imre Lest- 
yan (1) au executat penaliză-

ECHIPELE NOASTRE SUSȚIN PRIMELE MECIURI DIN „SFERTURI'1
Cele trei reprezentante ale handbalului nos

tru feminin care au pornit la drum In noua 
ediție a cupelor europene se mențin în cursă, 
mîine, Mureșul Tg. Mureș (C.C.E.), Știința Bacău 
(Cupa Cupelor) — în deplasare șl Chimistul Km. 
Vîlcea (Cupa I.H.F.) — acasă, susținînd partidele-

tur ale „sferturilor", în compania unor formații 
bine cotate pe plan european.

Sperăm într-o comportare cît mai bună a echi
pelor noastre, la capătul căreia să consemnăm 
un prim pas spre semifinale.

Cupa Campionilor
C.B. IBER VALENCIA - 

în Cupa Campionilor Euro
peni sorții au decis ca Mure
șul Tg. Mureș să joace în 
„sferturile" de finală cu cam
pioana Spaniei, Club Balon- 
mano Iber din Valencia.

Formația noastră campioa
nă abordează această etapă a

Europeni — ----  ------
MUREȘUL TG. MUREȘ 
competiției europene cu opti
mism, dar și cu circumspec
ție. Cu optimism, dată fiind 
conștiința propriei valori și 
cu circumspecție datorită 
puținelor informații privind 
adversara, motiv pentru care 
pregătirile au fost intensi-

ticate în ultima vreme, sem
nele acumulărilor anărînd 
mai concret în partida de cam
pionat, cu brașovencele.

Medul va avea loc dumi
nică, la ora 13,30 (ora Româ
niei) și va fi arbitrat de 
Gerard Baro și Bernard Bo
yer (Franța).

Cupa Clipelor — — — — — -
VASAS BUDAPESTA - ȘW BACĂU

budapesta, 17 (prin te
lefon de la trimisul nostru). 
Mare interes aid pentru 
partida dintre Vasas și 
Știința Bacău. Firesc, dată 
fiind, în primul rînd, valoarea 
localnicelor, de mai multe ori 
cîștigătoare și finaliste în 
C.C.E. și „Cupa I.H.F." și 
care, și în ediția de anul trecut 
a „Cupei Cupelor" au ajuns 
la numai un pas de cucerirea

Cupa I. H. F. — —

trofeului, Intrat pînă La urmă 
în posesia redutabilei echi
pe sovietice Kuban Krasnodar. 
Dar tot atît de firesc și pen
tru că formația română de
ține o prestigioasă „carte de 
vizită" : opt titluri naționale, 
de patru ori cîștigătoare a 
„Cupei României", finalistă 
în 1986 a C.C.E. Așadar, se 
prevede un meci echilibrat, 
între două echipe cu o bogată«

CHIMISTUL RM. VÎLCEA - ROSTSELIMAȘ ROSTOV PE DON
Sorții au decis ca handbalis

tele de la Chimistul Rm. VU- 
cea să întîlnească în „sfertu
rile" Cupei I.H.F. pe una din
tre cele mai puternice (la ora 
actuală) formații sovietice de 
club : Rostselimas Rostov pe 
Don.

După nouă etape, Rostseli- 
maș deține primul loc (14 p) 
în clasamentul primei divizii 
a U.R.S.S. pentru prima oară 
după aproape un deceniu de- 
tronînd pe Spartak Kiev, e- 
chipă care își obișnuise su
porterii să se afle în frunte 
de la prima și pină la ultima 
etapă. Acest amănunt vor
bește de la sine despre va
loarea echipei sovietice, ceea 
ce obligă pe Chimistul la o 
mobilizare exemplară. Vîl- 
cencele au, la rîndul lor, alte 
atuuri, printre acestea și fap

tul că, față de partenera de 
întrecere, cu trei jucătoare în 
reprezentativa U.R.S.S., opt 
dintre elevele antrenorilor 
Gheorghe Ionescu și loan 
Gherhard fac parte din for
mația României.

Rămîno ca duminică dimi
neață Chimistul să joace toa
te cele 60 de minute la va
loarea pe care i-o cunoaștem, 
cu multă exactitate în atac 
și în apărare, pe fondul unei 
exemplare dăruiri, de aceas
tă partidă depinzind foarte 
mult și rezultatul general al 
întîlnirii.

Meciul va începe la ora 11, 
șl va fi condus de bulgarii 
D. Anghelov și B. Gheorghiev. 
Observator I.H.F. ; Eduard 
Domazet (Franța).

Ion GAVRILESCU

experiență competițională, gaz
dele avînd totuși avantajul că 
joacă sub privirile propriilor 
suporteri.

Cu toate acestea, elevele an 
trenorilor Mihai Pintea și 
Costel Petrea, sosite la Buda
pesta vineri la prînz, sînt ho- 
tărîte să-și apere cu dîrzenie 
șansa, pentru a aborda apoi 
returul cu siguranța pe care o 
asigură buna prestație pe te
renul adversarelor.

Meciul se va disputa dumi
nică, de la ora 11,30 (ora 
României) și va fi condus de
H. J. Gottschlich și P. .Iurzik 
(R.F. Germania). Observator
I. H.F., austriacul Walter Koca.

loan NOVAC

„Cupa F. R. Hochei"
MIERCUREA CIUC, 17 (prin 

telefon). ROMANIA A — 
ROMANIA tineret 2—2 (0—0,
1—2, 1—0). Partida inaugurală 
a turneului internațional „Cu
pa Federației Române de Ho
chei" a adus pe patinoarul din 
localitate cele două selecționa
te, de seniori și de tineret, 
ale României.

Socotiți, firesc, ca outsideri, 
tinerii hocheiști și-au depășit 
condiția, pentru că s-au dove
dit mai bine pregătiți, mai 
ambițioși, mai subtili și eom- 
binativi în atac, mai fermi în

-■■ii. STEAUA PREGĂTEȘTE ATENT CURSA DE PRIMĂVARĂ
La aproximativ o lună de 

zile de ia începerea pregăti
rilor, Steaua a organizat, ieri, 
la stadionul din Ghencea, o reu
niune la care au participat și 
reprezentanți ai presei de spe
cialitate ; prilej de trecere în 
revistă a activității desfășura
tă de formația campioană a 
țării, în acest interval de 
timp, cu plusurile și minusu
rile ei, inerente, acestea din 
urmă, pentru perioada de în
ceput a procesului de instrui- 
re-antrenament pe 1989.

După ce șeful secției de fot

bal Și vicepreședinte a! clu
bului, col. Cristian Gațu, a fă
cut cunoscute obiectivele de 
performanță ale Stelei (în 
competițiile interne și inter
naționale), antrenorul Anghel 
Iordănescu a împărțit perioa
da traversată de elevii lui în 
mai multe etape care au cu
prins atît pregătirea de bază, 
efectuată la munte, cit și, în 
continuare, antrenamentele și 
jocurile susținute în compa
nia unor echipe puternice de 
peste hotare, care au aliniat 
garniturile din campionat (in

clusiv pe jucătorii străini de 
recunoscută valoare), cazul 
mai ales al Iul V.f.B. Stuttgart 
(locul 4, actualmente, în 
Bundesliga) și Bayer Lever
kusen, cîștigătoare în ultima 
ediție a Lupei UEFA, dar și 
al celor două formații belgie
ne, F.C. Courtrai și Sporting 
Charleroi, ambele activînd, 
cum se știe, în primul eșalon.

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in nag 2-3)

Ș» acum din nou la deal, pentru încă o coborîre... (Rubrica in pag. 2—3) Foto : Dragoș A. NEAGU

și 4X10 km pentru băieți. rile respective.
Se aleargă tare, 

și doar cei cu 
nervii foarte bine 
puși la punct reu
șesc să se stăpî- 
nească la execu
tarea tirului. Tre
cerea a doua prin 
poligon, la poziția 
în picioare, avea 
să fie hotărîtoare 
în stabilirea ie
rarhiilor. Singurii 
care au țintit fă
ră greșeală au 
fost Mazilii șl 
Popa, dar primul, 
cu o alergare mai 
slabă, se va situa 
doar pe poziția a 
patra, iar Popa 
penalizat de juriu 
pentru indiscipli
nă în poligon, nu 
va intra în pri
mii 6.

Lupta pentru pri
mul loc se va da 
între Iancu Dia- 
conescu (Dinamo)

Iancu Diacmescu

Un strat subțire de zăpadă 
căzut în timpul desfășurării 
întrecerilor a îngreunat alu
necarea schlurilor, dar an
trenorii au luat imediat măsu
rile corespunzătoare de re
mediere, așa că totul a decurs 
în cele mai bune condiții.

Primii și-au disputat întîie- 
tatea biatloniștii. Normal 
așa cum se anticipa, in cursa 
pentru primul loc s-au anga
jat sportivi de la Dinamo Bra
șov și A.S.A. La prima trage-

și Imre Lestyan
(A.S.A.). Dinamo- 

vistul va executa o tură 
de penalizare, iar princi
palul său adversar, care 
a alergat foarte bine, va 
face acum trei ture de pena
lizare și ultima buclă de aler
gare va fi străbătută de cei 
doi sportivi cu ultimele resur
se de energie. Iancu Diaco- 
nescu a mai rămas cu un a- 
vantaj de 12 secunde, care i-au

Paul IOVAN

(Continuare In pap. 2-3)

ROMANIA (A)-ROMANIA (tineret) 2-2!
apărare, ceea oe le-a permis 
să echilibreze balanța, uneori 
înclinînd-o chiar în favoarea 
lor.

Fără o idee tactică clară, cu 
un joc dezordonat în majori
tatea timpului, din pricina că
ruia s-au ciocnit adesea între 
ei și — spre hazul spectatori
lor — au căzut, și, mai ales, 
convinși că „tineretul" nu con
stituie o problemă pentru el 
(„cu 10—1 cîștigăm" ne spunea 
antrenorul principal I. Gheor
ghiu) seniorii s-au văzut de
pășiți, în mafea majoritate a 
timpului. Motiv pentru oare 
unii dintre ei (Hălăucâ, Bura- 
da, Dospin, Solyom, Daia sau 
Dimache) au încercat să com
penseze jooul lor slab cu mij
loace nesportive.

Formația de tineret (antre
nori: I. Bașa șl G. Florian) a 
luat conducerea în min. 23

(Z. Antal), a fost egalată în 
min. 28 (Solyom) și a înscris, 
a doua oară, prin C. Gal (min. 
36). Mobilizați de perspectiva 
înfrlngeril, seniorii s-au mai 
adunat, au mărit presiunea, 
partida s-a echilibrat, ca și 
scorul, prin cel mai activ ju
cător al primei reprezentative, 
Chiriță, cil patru minute îna
inte de finalul meciului. O 
notă bună pentru portarii A. 
Nagy (tineret) și Gh. Huțan 
(seniori).

Au arbitrat Gh. Tașnadi — 
A. Balint și T. Szabo.

In al doilea meci al zilei, 
AVANGARD OMSK — R. P. 
BULGARIA 11—0 (5—0, 5—0, 
1-0).

Ultima etapă a competiției 
va avea loe duminioă diminea
ța și nu după-amiază, așa 
cum fusese programată inițial.

Mircea COSTEA

Campionatele Naționale de baschet

METALUL Rm. VÎLCEA - VOINȚA 
BRAȘOV, MECIUL ETAPEI

Va confirma echipa Metalul 
C.S.ș. Rîmnlcu Vîlcea și în fața 
fruntașei clasamentului, Voința 
Brașov, buna evoluție din ultima 
vreme ? Vor izbuti să ciștlge 
cite două puncte codașele cla
samentului masculin, Ramira 
Baia Mare și Academia Militară 
București, în fața unor adversa
re evident mai bine plasate In 
ierarhia Diviziei A, Balanța Si
biu șl, respectiv Dinamo Ora
dea ? Iată doar cîteva din punc
tele de interes ale etapelor a 
XV-a a Campionatului. National 
feminin de baschet șl a XVIII-a 
a celui masculin, la capătul că
rora putem asista și la unele 
surprize.

Programul meciurilor — femi
nin : Rapid C.S.Ș. 5 București — 
Olimpia București (locurile ocu
pate In clasament : 8 și respec
tiv 4; rezultatul din tur: 66—81). 
Mobila C.S.ș. Satu Mare — Po
litehnica Sportul Studențesc 
București (9—7 ; 42—67), Construc
torul C.S.ș. Arad — Universi
tatea C.S.ș. Viitorul Cluj-Napoca 
(11—2 ; 55—101). Comerțul Tîrgu 
Mureș — Voința C.S.Ș. 2 Bucu

rești (10—s ; 65—89), Conpref
Constanța — Metalul l.M.p.s. 
Salonta Crișul (12—6 ; 61—84).
Metalul C.S.ș. Rîmnlcu Vîlcea — 
Voința Brașov (5—1 ; 63—93) ;
masculin: I.C.E.D. C.S.Ș. 4 Bucu
rești — Universitatea Metalul 
Roșu Cluj-Napoca (3—10. 83—71), 
Ramira Baia Mare — Balanța 
C.S.U. Sibiu (11—5 ; 66—105), A- 
cademia Militară Mecanică Fină 
București — Dinamo I.M.P.S. o- 
radea (12—4 ; 85—103), Rapid
C.S.ș. 5 București — Electroba- 
nat Timișoara (8—9 ; 104—110),
Metalotehnlca Tîrgu Mureș — 
Dinamo București (6—1; 81—142), 
steaua — Farul C.S.ș. 1 Con
stanța (2—7 ; 91—65).

Programul jocurilor din Capi
tală — simbătă, sala Rapid, do 
la ora 16 : Rapid — Elba (m). 
Rapid — Olimpia (f) ; sala Flo- 
reasca, ora 15,30 : Steaua — Fa
rul (m) ; sala Dinamo, ora 17 : 
Academia Militară — Dinamo O- 
radea (m) ; sala Construcția 
I.C.E.D., ora 15 : I.C.E.D. — „U“ 
(m) ; duminică, sala Construcția 
I.C.E..D, ora 10,15 : Automatica 
— Pandurii C.S.Ș. Tg. Jiu (m.B).
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O SECȚIE ÎN PLINA AFIRMARE

SUPER-SPRINT“ !

I 
i

După ce a clștigat ediția 
_j76 a concursului interna
țional de la Sofia, Beatrice 
Huștiu a devenit studentă la 
IEFS, abandonînd, la 19 ani, 
„scena" competițională. Fos
ta multiplă campioană la pa
tinaj artistic a fost apoi re
partizată ca profesoară de 
educație fizică in județul 
Timiș, iar după perioada de 
stagiatură a preluat condu
cerea secției c.s.ș. nr. 1 Ti
mișoara.

Prin rezultatele obținute, a- 
ceastă secție s-a înscris în 
aria performanței. Dovadă 7 
Cele 36 de medalii dobîndlte 
In 8 ani la campionatele na
ționale sau în diferitele com
petiții republicane. în ulti
ma vreme, patinatorii timi
șoreni au dominat probele de 
perechi. De exemplu, Iovan- 
ca Cnejov — Felix Slnitean 
au cucerit în 1988 titlurile de 
campioni la categoria copii, 
iar Cosima Ciuhandru — 
Cătălin Frățilă, Sanda Grfin 
— Ciprian constantin șl fra
ții Manuela și lonuț- Dolga 
au urcat pe podium. Am în
trebat-o pe tînăra antrenoa- 
re: „Te-a! remarcat, ca spor
tivă, la individual, dar de ce, 
ca antrenoare, ți-ai axat 
munca pe proba de pe
rechi?". „Pentru că dispute
le la dubiu sînt nou Intro
duse în programul competi-

țional oficial intern ți pen
tru că e, implicit, mal greu 
să sincronizezi doi patinatori 
tntr-un singur exercițiu. Or, 
mie întotdeauna mi-a plăcut 
să abordez lucrurile difici
le".

In „atelierul" viitorilor 
performeri, Beatrice Huștiu 
pregătește 20 de fete șl bă
ieți (cele mai bune sportive 
ale noii promoții numindu-se 
Roxana Despotovlcl, 
campioană a țării la 
goria speranțe, șl 
Fenyvesi, de... 5 ani), 
îi inspiră multă încredere în 
vederea apropiatelor concur
suri republicane.

Iată un mănunchi de per
formanțe, care denotă mun
că perseverentă, talent și 
dorința fermă de autodepăși- 
re. Succesele acestei secții de 
patinaj artistic, aflată in 
plină afirmare, se datorează 
și sprijinului acordat micuți
lor „artiști al ghețli" de 
conducerea C.S.Ș. nr. 1 Ti
mișoara (director — Dezide- 
riu Biaier), de Inspectoratul 
școlar județean, de ceilalți 
factori cu atr buțil. (Traian 
TOANIȚESCU).

Folosind vremea priel
nică, patinatorii de vite
ză și-au continuat între
cerile pe pista naturală 
din Miercurea Ciuc, de 
data aceasta în cadrul 
primei ediții a unui „su- 
per-sprint“, dotat cu „Cu
pa Păltiniș", organizată 
de C.S.Ș. Sibiu. Cei 44 de 
concurenți (din 8 cluburi 
și asociații sportive) au 
efectuat de cîte 4 ori 
proba de 500 m. în două 
reuniuni, învingătorii la 
categoriile respective fi
ind desemnați alergătorii ' 
cu cel mai bun timp 
realizat în oricare dintre 
cele 4 curse: Lăcrămioa
ra Popa (C.S.Ș. Sibiu) 
46,6 și Edmond Cseh (C.S. 
Tractorul Brașov) 41,0 — 
la seniori; Erica Covaci 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc — 
Tractorul Brașov) 46,0 și 
Nicolae Dicu (C.S.Ș. Si
biu) 41,3.— la juniori I; 
Blanca Balasz (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc) 47,8 șl 
Ovidiu Emil Radu (C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca) 45,1 
— la juniori II.

Clasament pe echipe: 1. 
C.S.Ș. Sibiu 20 p, 2. C.S.Ș. 
Miercurea C uc 13 p, 3. 
C.S. Tractorul Brașov 10 p..

EUROPEI" IN AC
TUALITATE. După ce, la înce
putul acestei luni, sabrerii clu
bului 
„Cupa Europei" 
nuală 
campioane naționale de pe bă- 
trînul continent —, fără succes, 
acuzînd pe planșe lipsa familia
rizării cu electrificarea acestei 
arme, este acum rîndul floretis- 
telor aceluiași club să evolueze 
în prestigioasa competiție, alini- 
indu-se însă la start cu șanse 
reale de victorie. Pentru că din 
cvintetul preconizat — Elisabeta 
Tuf an, Claudia Grigorescu, Reka 
Lazăr. Roxana Dumitrescu, Lau
ra Badea — primele trei sînt 
componente ale echipei Româ
niei, vicecampioană mondială, 
iar Elisabeta Tufan, actuala 
campioană a lumii. După cum 
ne spunea col. Constantin Ste- 
lian, șeful secției de scrimă a 
clubului Steaua, formația antre
nată de Tudor Petruș va evolua 
la Torino atît în meciurile din 
„Cupa Europei" (24 februarie), 
cît și la „Trofeul Cariplo", tur
neu de cat. A, dn cadrul Cu
pei Mondiale (25—26 februarie). 
„După pregătirile asidue făcute 
în această iarnă, după primele 
verificări efectuate la campiona
tele naționale și pe planșele in
ternaționale, așteptăm acum o 
nouă poziție onorantă a floretis- 
telor noastre", a precizat inter-

locutorui nostru • O UTILA 
PRACTICA. Biroul F.R. Scrimă, 
conform unei practici verificate 
ca utilă, a analizat în această 
săptămină trei secții din țară : 
Farul Constanța, C.S. Școlar 
Ploiești și C.S. Municipal Cluj- 
Napoca. Dacă din partea clubu
rilor de pe Litoral și de pe So
meș au participat la analiză nu 
numai antrenorii, ci și conducă
torii respectivelor unități, cel 
ploieștean a fost (din nou !) 
prezent doar cu antrenorul, re- 
flectînd și pe acest plan gradul 
redus de preocupare a direcției 
clubului școlar pentru secția de 
scrimă. • POPULARIZAREA 
scrimei, ca disciplină olimpică, 
prin concursuri de nivel repu
blican, care să atragă copiii Li
toralului pe planșe, a fost soli
citată (pe bună dreptate, întru- 
eît Constanța nu a mai organi
zat de •
petiții) 
Farul, 
TIE = 
tea fi 
prisma 
la C.S.M. ___ ___ .
floretista (și, mai regent, spada- 
sina) Iudith Gyurkan punctînd 
în ciclul olimpic 1985—1988 prin 
rezultate pe planșele interne și 
internaționale. Și dacă vom a- 
dăuga că celelalte două imitați 
sportive analizate n-au putut a- 

măcar un asemenea

mulți ani asemenea com- 
de președintele clubului 
Tudor Olaru • O SEC- 
O SPORTIVA, așa ar pu- 
succint caracterizată, prin 

performanței, secția de 
Cluj-Napoca, doar

BULETINUL 
ZĂPEZII

Iată grosimea stratului 
de zăpadă din unele zo
ne montane ale țării: Ie
zer 23 cm, Stîna de Vale 
77 cm, Băișoara 22 cm, 
Semenic 58 cm, Paring 37 
cm. Păltiniș 46 cm, Bîlea- 
Lac 175 cm, Vîrful Omu 
36 cm, Cota 1500-Sinaia 33 
cm, Predeal 32 cm, Poia
na Brașov 29 cm, Lăcă- 
uți 37 cm, Bucin 92 cm. 
Vatra Dornei 41 cm, Po
iana Stampei 43 cm, Cea- 
hlău-Toaca 27 cm, Rarău 
64 cm

.Vă scriu pentru 
prima oară, 
supărare, ci pentru 
a preveni 
încălcări ale regu
lamentelor 
tițiilor de 
subliniază 
Bogorln, 
proiectant 
pal la ARO Cîmpu- 
lung Muscel, 
folosește, de 
faptul că Ia 
competiții de 
sînt înscriși 
tivi deja 
erați?" Subiectul a 
mai fost, intr-ade
văr, tratat în 
rul nostru, 
problema pe 
o ridică noul
tru corespondent

nu cu

unele

compe- 
masă" — 

Mircea 
inginer 
princi-

„Cui 
pildă, 
unele 
masă 
spor- 

consa-

zia- 
dar 

care 
nos-

este următoarea • 
„An de an se or
ganizează „Cupa 
Pionierul" la spor
turi de iarnă, la 
care sînt admiși 
numai copii nelegi
timați, mai precis 
copii care n-au 
participat la con
cursuri oficiale de 
performanță. Or, Ia 
ediția 1988 a „Cu
pei Pionierul" des
fășurată la Vatra 
Dornei, în ianua
rie, cîștigătorul 
concursului de schi 
alpin la grupa 11— 
12 ani a fost recu
noscut drept unul 
dintre competito
rii de la „Cupa 
Șoimii Sibiu", com
petiție din calenda-

rul F.R.S.B., 
făș urată în săptă- 
mîna precedentă".

Cum este vorba 
despre ștefan Or
ban, de la C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe ca
re punctează, in
tr-adevăr, în listele 
de punctaje FIS a- 
le federației de 
specialitate, publi
căm extrase din 
scrisoarea proiec
tantului muscelean 
în dorința ca la 
finala * „Cupei Pio
nierul" (ce se va 
desfășura între 21 
și 26 februarie) a- 
semenea abateri de 
la etica sportivă 
să nu se mai
pete (Rd. T.)
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O COMPETIȚIE ORIGINALA
Pîrtiile din Poiana Brașov au găzduit o compe

tiție inedită de schi, desfășurată sub generoasa 
egidă a .,Daciadei“. Este vorba despre „Cupa Bra
șov—89“ pentru probele de fond și slalom, la 
startul cărora au semnat prezența primii io spor
tivi clasați în etapele județene ale cupelor U.T.C., 
U.G.S.R. și „Pionierul". Cei 150 de concurenți și-au 
disputat cu ardoare întîietatea în această ediție 
a competiției, inițiată și organizată de Consiliul 
Municipal pentru Educație Fizică și Sport din 
orașul de la poalele Tîmpei. Cei mai buni vor 
participa la finalele competițiilor respective de 
la Vatra Dornei. Cîștigătorii : Dana Radu și Iuliu 
Miklos (ambii de la CPSP Brașov — la cat. 11—12 
ani). Mihaela Popa (Șc. gen. 23) și Andrei Ște
fan (Lie. I. I. Honterus —la cat. 13—14 ani), Simona 
Demeter (Lie. științe naturale) șl Mircea Ene 
(Lie. Predeal — la 15—19 ani), Vasile Horde (Stea
gul Roșu) la peste 20 de ani. la schi fond șl 
Ioana Prișcu (Șc. gen. 29) și Claudia Urs (Șc. 
gen. 30 — Ia 11—12 ani), Mirela Chindea (Șc. gen. 
21) șl Attila Chiș (Șc. gen. 9 — la 13—14 ani), io
nela Bășa și Sorin Ghețea (ambii comuna Fun
data), la 15—19 ani. Cornelia Giliciuc (I.E.E.L.I.F.) 
și Gheorghe Stoian (Steagul Roșu — la peste 20 
de ani) la schi fond. (Carol GRUIA — coresp.).

PROTOTIPURI DE PATIAF
CU ROTILE

Preocupările intense ale fede
rației de specialitate pentru asi
gurarea unei pregătiri continue, 
pe întreaga durată a anului, 
s-au materializat, iată, cu puțin 
timp în urmă: au fost realizate 
primele prototipuri de patine cu 
rotile, (tip Seating, din fibră de 
sticlă, și tip Rolin), atît pentru 
„artiști", cît și pentru „viteziști". 
Reușita UCECOM-ului (vicepre
ședintele Petrică Smeu s-a do
vedit un fervent susținător al 
ideii) sperăm să-și dovedească 
utilitatea, în cel mai scurt timp, 
în rezultate superioare obținute 
de patinatorii noștri. După cum 
se știe, patinajul cu rotile a luat 
un avînt foarte mare pe plan 
internațional, de mai mulți ani 
fiind organizate, cu succes, 
campionate europene și mon
diale. (D.S.)

• Cu două săptămîni înaintea 
Concursului Republican de iar
nă pentru aruncările lungi, în 
Capitală, pe stadionul „23 Au
gust II" a avut loc o competiție 
cu caracter municipal soldată 
cu cîteva rezultate promițătoare 
în perspectiva viitorului sezon 
de concursuri în aer liber. Ast
fel, tînăra craloveană Llvia Me- 
heș de la C.S.M. Universitatea 
a aruncat greutatea la 19.58 m, 
demonstrînd o remarcabilă con
stanță : 19,43 m, 19,29 m, dep,
19,38 m, 19,58 m șl 19,28 m. Mi
haela Loghin, clasată a doua, a 
obținut 18,92 m.

Iată cele mai bune performan
țe ale întrecerii : BĂRBAȚI :
disc : Marcel Țîrle (steaua) 
59,68 m, Costel Grasu (Dinamo) 
58,șa m, Ionel Oprea (CSS Arad), 
junior, 53,68 m — rec. personal ; 
ciocan : Carol Mradszki (Steaua) 
61,06 m, Eleodor Roșea (Steaua) 
60,60 m ; suliță : Constantin 
Miclea (Constructorul Arad) 
77,90 m, c-tin Chiriac (CFR Cra
iova) 67,30 m ; FEMEI : disc : 
Mariana Lengyel (CSM Univer
sitatea Craiova) 62,06 m, Floarea 
Vieru (CSM ' 
iova) 55,80 m, 
(CFR Craiova) 
Aurica Bujniță

bănete (CSȘ 190) 13,83 ; prăjină: 
Daniel Ion (CSȘ 4) 3,60 m; înăl
țime :
1 93
1*90 m ; FETE : 50 m : Monica 
Pîrvu (CSȘ 3 Steaua) 6,5, Mari- 
lena Epti (CSȘ 2 C-ța) 6,7 : 
50 mg : Cristina Medeșcu (CSȘ 
5 Rapid) 7,6, Elena 'Eneseu (CSȘ 
Rm. vîlcea) 7,7 ; Lungime ; El. 
Dumitrașcu (CSȘ Mangalia) 5,56 
m. Alina Mocanu (CSȘ 2 C-ța) 
5,55 m ; înălțime : Gabriela Din- 
că “ ----- -----
El.

• 261 
buri au 
etapa 
juniorilor ----- , _ .
formanțe : Caria Popa (CSȘ 1 
C-ța) 6,3 pe 50 m și 25,1 pe 
200 m, Florina Neder (Dinamo) 
7,3 pe 50 mg, Carmen Nistor 
(CSȘ Suc.) 57,6, Liliana Sălă- 
gean (CSȘ Suc.) 2:10,2 pe 600 m, 
Daniela Antipov (Dunărea Gl.) 
4:24,0 pe 1500 m. etc. (Eug. 
TEIRAU, coresp.).

TOT MAI MULTE MECIURI ECHILIBRATE
Concursul senioarelor, din ca

drul „Cupei 16 Februarie", care 
are loc în Sala de tenis „23 Au
gust" din Capitală, a ajuns în 
faza primelor patru, moment din 
care acesta se dispută după 
sistemul turneu (fiecare cu fie
care). După victoria neaștepta
tă, dar perfect meritată asupra 
favoritei nr. 2, Teodora Tacbe, 
tînăra jucătoare dinamovistă Că
tălina Cristea (14 ani) și-a con
tinuat jocul foarte bun, între- 
cînd-o lejer, in turul următor, și 
pe stelist’a Daniela Ivana, de a- 
semenea senioară: 6—1, 6—4. In 
primul meci al turneului pentru 
locurile 1—4. ea a cedat la limi
tă in fața campioanei țării Flo
rentina Curpene, după trei se
turi extrem de disputate și în
cheiate cu scoruri identice 
(6—4, 4—6, 4—6.) un meci pe 
care putea foarte b ne să-1 și 
cîștige. In cea de-a doua parti
dă. Claudia Neacșu (Steaua, 17 
ani) a reușit și ea un rezultat- 
surpriză. învlngînd-o pe colega 
sa de club, Diane Samungi, cap 
de serie nr. 3.

Astăzi, de Ia ora 9. au loc 
meciurile Samungi — Cristea și 
Curpene — Neacșu, Iar mîine 
(de la ora 9) Neacșu — Cris
tea și Curpene — Samungi. Am
bele reuniuni de simplu sînt ur
mate de partide de dublu.

Rezultate tehnice, turul 2: Flo
rentina Curpene (ICIM Brașov) 
— Izabela Martin (Politehnica 
Buc.) 6—2, 6—4; Monica Chirilă 
(Dinamo) — Gabriela Precup 
(ICIM BrașOv) 6—1, 6—2 ; An
dreea Vane (Electrica Timișoa
ra) — Magdalena Raieovoc! 
(U.T.A.) 6—3, 3—6, 6—4; Claudia 
Neacșu (Steaua) — Mirela Bu- 
eiu (Steaua) 6—3, 6—1 ; Diane 
Samungi (Steaua) — Mihaela 
Testlban (Politehnica Buc.) 6—0, 
6—0: Simona Petru (C.S.Ș. Re
șița) — Gabriela Mitrică (Stea-

ua) 6—2, 6—4; Daniela Ivana 
(Steaua) — Otilia Pop (Progre
sul Energomontaj) 6—3, 6—3 ;
sferturi: Curpene — Chirilă 3—6, 
6—0, 6—1; Neacșu — Vane 7—5, 
6—2; Samungi — Petru 6—2, 
6—1; Cristea — Ivana 6—1, 6—4; 
în turneul pentru 1—4: Curpene 
— Cristea 4—6, 6—4, 6—4; Neac
șu — Samungi 3—6, 7—6, 7—5.

Doino STĂNESCU

• La BUHUȘI, în Sala Mol
dova,. unde au loc întrecerile se
niorilor și juniorilor, partidele 
au fost tot mai disputate și

@ Etapa de 
lui republican 
desfășurată în 
sportiv „23 August4 

a avut următoarele 
mai bune : 
Probigolov 
Gabriel 
Moreni) 

Adrian Boboc

Nici t 
dintre n 
lui nu ; 
bunele 
pitală, ' 
nini. 
Vîlcea, 
Neamț, 
spectato 
care a 
După rr 
Impres'i 
antreno: 
al nație

zonă a Concursu- 
al juniorilor II, 
sala complexului 

din Capi- 
rezul- 

: băieți : 50 m : 
(CSȘ 5 Rapid) 

Dragomir (Fla- 
6,2 ; 50
(Petrolul

Gh. Moise (Olimpia) 
lungime : Eduard Teo- 
(Prahova CSȘ PI.) 6,63 m, 

Bitan (CSȘ 4) 6,56 m ;
Mircea Stanciu (CSȘ

Sala Sporturilor din Galați a 
găzduit, în prezența a peste 1500 
de spectatori, o interesantă și 
atractivă gală pugilistică la care 
au participat sportivi din ca
drul lotului național de juniori 
și echipele C.S.M. Constructorul 
Galați și C.S. Brăila. întîlnirca 
dintre cele două formații (ju
niori și seniori) a revenit gălă- 
țenilor, cu scorul de 9—7, vic- 

■“ ‘ realizate
Petrescu, 
Lihăcea- 
respectiv 

Mardare și M.

toriile seniorilor fiind 
de : Gh. Tănase, S.
V. Cara, I. Panaite, C. 
nu, C. Băltățescu,
C. ■ Costache, C. 
Turcu.

CONCURS DE LUPTE LA TlRGU JIU
Zilele trecute, Sala Sporturilor 

dip Tg. Jiu a găzduit întrecerile 
unui concurs de selecție rezervat 
juniorilor, la lupte libere, con
curs dotat cu „Cupa 16 Februa
rie". Competiția a avut menirea 
de a depista noi elemente ta
lentate pentru practicarea aces
tei discipline sportive, cu inten
ția de a se completa compo
nența Centrului de Pregătire O- 
limpică din municipiul de reșe
dință a județului Gorj.

Antrenorul federal Ion Crîsnic, 
cel care a urmărit și organizat 
concursul, ne-a furnizat o serie 
de informații, ca și clasamentul

„CUPA 16 FEBRUARIE"

spectaculoase, ceea ce a făcut 
să crească și numărul spectato
rilor, venițl atît din localitate, 
cît și din Bacău și Piatra Neamț. 
Iată citeva rezultate, turul 2 : 
C. Porumb (Dinamo Brașov) — 

Voinea (CCIAG) - - - -
B. Mozeș 
R. Fărcaș 
7—6 ; C. 
șov) — O.
trița) 1—6, . .
(CCIAG) — O. Dragomir (Di
namo Brașov) 5—7, 6—1, 6—2;C. 
Enache (Steaua) — C. Zelu (Di
namo Brașov) 6—2, 6—1; S. Gor
gan (Mecanica Bistrița) — D. 
Grigoraș (Steaua) 6—4, 6—0; D. 
Dragu (C.S.Ș. 2 Petromar Con
stanța) — M. Iliescu (Steaua) 
6—2, 6—2; turul 3: Porumb — 
Mozeș 5—7, 6—1, 6—2; Chițeș — 
Nicolae 6—4, 6—3; Dragu —Gor
gan 6—7, 6—3, 6—4. (ion VIERU, 
coresp.).

A. 6—4, 7—5 ;
(Dinamo Brașov) — 
(Dinamo Brașov) 7—6, 
Chițeș (Dinamo Bra- 
Florea (Mecanica B^s- 
6—1, 6—2 ; L. Vespan 

— O. Dragomir

celor mai buni sportivi la cele 
zece categorii de greutate : 
„Turneul de selecție a fost re
zervat tinerilor născuți între anii 
1971 și 1974, în scopul definiti
vării lotului național de juniori, 
ca și al completării numărului 
de sportivi componenți ai cen
trului de la Tg. Jiu. Concursul 
a fost interesant, cu multe me
ciuri dinamice, în care cei mai 
mici aspiranți la marea perfor
manță au demonstrat că preten
țiile lor la selecție sînt îndrep
tățite, fiind deja posesori ai u- 
nor avansate cunoștințe tehnice, 
între aceștia îi amintim pe 
Adrian Malta (Viitorul Cluj-Na
poca), Andrei Adam (C.S.M. 
Cluj-Napoca), Ion Rotaru (C.S. 
Onești), Fănel Carp (Construc
torul Hunedoara), Daniel Pop 
(Tractorul Brașov), Vasilică Go
lan (C.S.Ș. Oțelul Călărași), 
Gyula Mangu (Luceafărul Satu 
Mare), ca și pe „greii" Sandu 
Andone (Dunărea Galați), Ionel

ion iță (Progresul Brăila) sau 
Cristian Filiuță (C.S.Ș. Tecuci), 
Registrul vîrstei participanților 
la acest concurs este mai larg, 
diferența de 3—4 ani între ju
niori fiind aproape imposibil de 
surmontat, dar trebuie să-i a- 
mintim pe primii clasați la cele 
zece categorii : Adrian Malta 
(Viitorul Cluj-Napoca) ; Șerban 
Mungiev (C.P.O. Tg. Jiu), Clau- 
diu Bogdan (Tractorul Brașov), 
Ion Rotaru (C.S. Onești), Zoltan 
Elekeș (C.S.Ș. Odorhei), 
Popa (C.P.O. Tg. Jiu), 
Dolga (C.P.O. Tg. Jiu), 
Năsălean (Unirea Cluj-Napoca), 
Cornel Trucmel (C.P.O. Tg. Jiu), 
Andraș Rigo (Lemnarul Odor
hei). Dacă nu toți sportivii se
lecționați de noi se află în rîn
dul cîștigătorilor concursului, a- 
cest fapt 
mare de 
mințeam.
care i-am 
mai copii _____ 
bine dotați, care peste cîțiva ani 
vor putea deveni luptători de 
mare performanță. Centrul de laJ 
Tg. Jiu continuă astfel să se 
întărească". (M. Tr.).

Meciurile juniorilor din lotul 
național, care efectuează un sta
giu de pregătire în orașul du
nărean, s-au soldat cu următoa
rele rezultate : D. Dochia (Di
namo Buc.) b.p. A. David (C.S. 
Muscelul), D. Siminică (Voința 
Iași) b.p. D. Văduva (C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin), I. Ștefan 
(C.F.R. Timișoara) b.p. D. Glm- 
buluț (C.S.M. Zalău).

T. SIRIOPOL — coresp.

D.
D.

D.

Victor 
Dorel 

Mircea

se datorește diferenței 
vîrstă despre care a- 
în rîndul celor pe 
cooptat se află nu
de 15—16 ani, foarte

Centrul de perfecționare al 
cadrelor din mișcarea sporti
vă, împreună cu Consiliul 
municipal pentru educație 
fizică și sport București, or
ganizează sub auspiciile Uni
versității cultural-științifice 
din Capitală, luni, 20 februa
rie, orele 12,30, în sala Dalles, 
o masă rotundă cu tema 
„Potențialul olimpic al lupte
lor greco-romane și libere 
bucureștene și pregătirea lui 
pentru viitoarele J.O.« Con
duce masa rotundă prof. 
Sava Becie.
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ODIHNĂ Șl SĂI
TURISTICA NEPTUN

„Doina", din siComplexul balnear
Neptun, înzestrat cu cele mai modeiy 
loace de tratament și 
pune de un personal 
ficare, specializat în tratarea următoai 
feețiuni ale aparatului locomotor : re 
me cronice și degenerative, artroze, sj 
ze, sechele post-reumatismale sau posl 
torii, afecțiuni ale sistemului nervo 
feric, otorino-laringite etc.

Instalații complexe de balneologie, 
kinoterapie, bazine cu apă de mare, i 
tică medicală, masaj subacval, electr» 
sînt puse în slujba sănătății dv.

Sînt aplicate proceduri (împacheta 
zate pe nămol sapropelic din lacul 
ghiol, băi cu apă de mare încălzită, 
plante, se fac tratamente cu Gerovita 
vital si Pell-Amar, preparate româr 
faimă mondială, pentru combaterea i 
nirii premature și regenerarea functiil< 
nismului.

Alte relații legate de tratament lt 
obține la telefon 917/31517.

proceduri spetf. 
medical cu înal
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FINALE PE ȚARĂ IN SERIE
A venit și vremea fina

lelor (pe țară) în serie, fi
nalele Daciadei de iarnă, 
încă d'n cursul săptămînii 
acesteia, pină ieri, la 
finiș, s-au desfășurat 
trecerile Analiștilor din ca
drul „Cupei U.T.C." 
biation, categoriile 14—16 
ani și 17—20 de ani. Ace
eași cupă tradițională îi 
reunește, astăzi și mîine, 
la Miercurca-Ciuc, pe pa
tinatorii viteziști de la ca
tegoria 14—15 ani, Iar la 
Sinaia pe sănierii cu vîrste 
între 14 și 19 ani. Pe alte 
meleaguri, din nord, mai 
precis .a Vatra Dorneî, tot 
simbătă și duminică vor 
avea loc finalele „Cupei 
U.G.S.R." la schi fond și 
schi alpin.

Mîine. în două dintre ma
rile orașe ale țării, Bucu
rești și Brașov, în organi
zare locală, iubitorii spec
tacolelor de patinaj au oca
zia de a aplauda 
care vor evolua pe 
gheții, ca 
ca artiști, 
patinoarul 
de la ora 
mat un „1

Pai- 
iDr

la

pe cei 
luciul 

sportivi, dar și 
în Capitală. pe 

„23 August", 
13, este progra- 

,Festival pe ghea-

JESPRE COORDONATORI
spune, 
voleiu- 

1 n trl- 
lin Ca-
* Pa- 

i, , din 
Piatra 
între 

-hnician 
etrescu. 

cîteva 
ațîonal, 
ipid" și 
s, între

altele: „Problema cea mai deli
cată a voleiului nostru actual 
este lipsa ridicătorilor-coordona- 
tori. Trebuie făcut ceva în acest 
sens. Constat că am rămas cu... 
unul, P. loncscu, la 35 de ani. 
Cindva eram renumiți in Iunie 
pentru acest post. Și rezultatele 
erau mari. Ce a rămas din școa
la noastră... dirijorală?". O în
trebare pe care o (re) punem și 
noi, prin intermediul unei re
cunoscute autorități în materie. 
Și așteptăm un răspuns faptic.

conceput (scenaris-tă",
tic și regizoral) ca un spec
tacol 
muzical, 
monstrații, 
jocuri, cu surprize și (fiți 
siguri !) multă culoare, 
multă tinerețe, multă voie 
bună... Și, la Brașov, un 
program asemănător (și to
tuși altfel...) 
ță intr-un 
glieții".

în aceeași 
nică, pasionații diferitelor 
sporturi care nu iau parte 
la competiții ale sezonului 
alb, firește, nu stau. Spre 
exemplu, între numeroase
le întreceri la zi figurează 
etapa a doua a „Cupei 
municipiului București" Ia 
cros, în cadrul acesteia în- 
treeîndu-se reprezentative
le celor șapte sectoare cin 
Capitală, 
putîndu-și 
condițiile 
lament, pe mai 
tegorii : 11—12
ani, 15—16 ani,

sportiv-distractiv- 
cu întreceri, 

dansuri
de

și

va prinde via- 
,,Carnaval al

zi de dumi

concurenții dis- 
întîietatea, în 

impuse de regu- 
multe ca- 
ani, 13—14 
17—19 ani 

și peste 20 ani, locurile de 
alergare fiind trasate 
Parcul Morarilor, cu 
mul start Ia ora 9.

ÎNTRECERI

in
pri-

i

$

SPECTACULOASE
(Urmare din pag. 7)
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„PEEROEUI SE PREOCUPA Dl PREZENTUL SAU,

— deciară antrenorul ploieștean Virgil Dridea
Virgil Dridca, sau Dridea II, 

cum era cunoscut de iubitorii 
fotbalului, e frate cu Mircea 
Dridca I (și tot inginer !!) și 
împreună au contribuit, în 
1965—66, la cucerirea celui de 
al treilea ti tiu de campioană 
pentru echipa care i-a format, 
Petrolul. Dridea II a și mar
cat golul acela, direct din 
corner, din meciul cu Rapid, 
care, practic, i-a asigurat ti
tlul. Iată că acum, după ani 
de antrenorat, la Plopeni și 
Prahova, Dridea II ii urmea
ză lui Dridea I la conducerea 
tehnică a echipei ,,de suflet1*, 
pe care speră s-o readucă în 
primul eșalon. Este și motivul 
dialogului nostru cu antreno
rul liderei seriei I a Divi 
zici

duci

B
E greu șau ușor să con- 

Petrolul, Virgil Dridea ?
Un răspuns de DA sau 
e imposibil de dat. E u- 
pentru că Petrolul a ră- 
echipa fanion a orașului

mascu- 
jartidele 
tape a 
:, etapă 
■Tș“ in 
c bucu- 
Dinamo 
a lupta 
partide 

;ia în 
(între 

i Iași și 
nartide 

ond 
ctro-

flll-fi a
femini-

Floreas- 
lecanică

tructorul

mureș Tg. Mureș — Universita
tea C.F.R. Craiova), cu un meci 
Important în lupta pentru evi
tarea retrogradării între echipe
le din Săvinești șl Brașov.

Iată programul partidelor : 
FEMININ: Rapid București — 
Dinamo București (sala Rap d, 
ora 10), C.M.S. oțelul Tîrgoviște
— Maratex Bala Mare, C.S.U. 
Rapid Galați — Flacăra Roșie 
București, Penicilina Iași — Da
cia Pitești, Chimia Rm. Vîlcea — 
Oltcit Craiova și Universitatea 
C.F.R. Craiova — Farul Constan
ța ; MASCULIN: Relonul Săvi
nești — Tractorul Brașov, Viito
rul Bacău — Dinamo București, 
Explorări Motorul Baia Mare — 
C.S.M.U. Suceava și I.A.T.S.A. 
Dacia Pitești — Calculatorul 
București.
• In Di viz a B, în Capitală : 

Vulcan — Rapid (m), în sala 
Electra, azi, ora 15, Electra — 
PECO Ploiești (m) și Confecția
— Viitorul Petroșani (f) în sala 
Electra, mîine de la ora 9.30 ; 
Metal 33 — Chimpex Constanța 
(f), in sala Olimpia, mîine ora 
9,30 și C.P.B. — Comerțul Con
stanța (f>, în sala Lie. Poligra
fic mîine, ora 11.

adus titlul de campion al Da- 
ciadei, în această 
loasă cursă de 10 
Imre Lestyan a alergat 
te bine, dar executind 
ture a fost nevoit să se 
țumească cu poziția a

Ștafetele de 4X5 km fete și 
4X10 km băieți nu au avut 
practic istoric. în ambele ca
zuri schiorii de la A.S.A. s-au 
dovedit superiori și au ciștigat 
fără probleme.

Clasamente : 10 km. biatlon : 
1. IANCU DIACONESCU (Dina
mo Brașov) 34:20 (1 tură penali
zare) 2. Imre Lestyan (A.S.A.) 
34:32 (4) 3. Paul Verman
(Dinamo Brașov) 35:29 (2),
4. Daniel Mazilu (A.S.A.) 
36:19 (0) 5. Stelian Țeposu (Di
namo Brașov) 36:25 (3) 6. Mihai 
Rădulescu (A.S.A.) 37:01 (2).

4 X 10 km seniori : 1. A.S.A. 1 
(Gavrll Boitis, Valentin Cacina, 
Ion Păvălenn, Viorel Sotropa)

Dinamo Brașov 1 
3 A.S.A. Brașov II

. A.S.A.

spectacu- 
kilometri ; 

foar- 
patru 
mul- 

doua.

2.2h05:41
2h07:44 
2hl7:34.
4X5 km senioare : 1.

(Daniela Piștea, Mihaela cîrstoi, 
Daniela Gîrbacea, Ileana Hangan) 
lhl2:38 2. Tractorul Brașov
lhlflrll 3. C.S.S. Vatra Dornei 
lhl6:23.

Sîmbătă are loc cursa de 
4 X 7,5 km a biatloniștilor, iar 
duminică cele de 30 km senioare 
și 50 km seniori.

c.s.s.

otehnica Rubrică redactată de 
Aurelian BREBEANU

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiuiiiiiiiiiiiirniiiiiniiiiiii^

iÎN STAȚIUNEA $

MPLEXUL „DOINA** s
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adrul complexului funcționează o pisci- 
odernă cu apă de mare încălzită.
„ unei pensiuni complete este de nu- 
5 lei/zi/pers. (cazare în hotel categ. I 
să + tratament).
iplexul „Doina" oferă condiții deosebite 
mai pentru tratament, ci și pentru odih- 
reconfortare.
fi organizate simpozioane, consfătuiri 

iru, cantonamente pentru sportivi, sta- 
punînd Ia dispoziție teren de fotbal, 

î acoperită, lin modem bowling, lacuri 
re se pot organiza sporturi nautice și 

special amenajate în saloanele com- 
ui „Club bazin".
reținut : hotelul „Doina" se află situat 
nai 100 metri de stația C.F.R. care de- 
te stațiunea (halta) Neptun, unde o- 
și trenurile accelerate.
pot procura bilete de la toate agențiile 
rism din țară, de la Agenția Sălii Pa- 
i Republicii (telefon 15.15.33) sau direct 
dispecerul stațiunii (telefon 917/31.84.5).

$

I

i

$
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Șl DUMNEAVOASTRĂ 
SÎNTEȚI AȘTEPTAT 

LA BĂILE TUȘNAD 
în stațiunea BĂILE TUȘ

NAD se tratează cu 
rezultate afecțiuni ale 
mului nervos central, 
diovascular, ale tubului di
gestiv și glandelor anexe și 
bolile endocrine.

Stațiunea BĂILE TUȘNAD 
este bogată în factori natu
rali de cură :
• Ape minerale clorurate, 

bicarbonatațe, sodice, calci- 
ce, feruginoase și carboga- 
zoase
• Ape minerale concen

trate termale (63°C)
• Mofete naturale uscate
• Climat subalpin stimu

lant.
Stațiunea BĂILE TUȘNAD 

dispune de baze de trata
ment balnear bine utilate, 
personal medical de înaltă 
calificare, condiții conforta
bile de cazare, posibilități 
multiple de agrement 
excursii.

Important de .știut : 
în această perioadă 

acordă reduceri de tarife ; 
plecarea în stațiune se poa
te face în orice zi solicitată 
de turiști ; durata sejurului 
— la alegere.

Biletele se pot procura de 
la agențiile oficiilor județene 
de turism și ale I.T.H.R. 
București, precum și de la 
comitetele sindicatelor din 
întreprinderi șl instituții.

bune 
siste- 

car-

Și

se

I
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NU, 
șor, 
mas 
și județului, sc bucură de tui 
sprijinul factorilor locali, are 
condiții destul de bune de pre
gătire și joc, mai puțin un 
teren de antrenament care să 
corespundă obiectivelor și 
năzuințelor echipei. La acest 
capitol se impun îmbunătățiri 
și Ia nivelul copiilor și junio
rilor. lucru pe care și l-au 
propus și organele locale, și 
noua conducere a clubului, 
care au promisiunea sprijinu
lui federației. E greu pentru 
că, Ia Ploiești. toată 
vrea performanțe și... 
zia A.

— Dar, să trecem la Petrolul 
de azi.

— Petrolul de azi, cum 
văzut și la pregătirile de 
Sinaia, luptă din răsputeri 
revină unde ii este locul, 
Divizia A. Și, credem noi, fără 
falsă modestie, are cele mai 
mari șanse, deși, cum bănu
iam, cum am citit și din ziar, 
Gloria Buzău nu renunță. Po
litehnica Iași întinerește și 
încearcă să țină pasul, după 
cum nu omitem pe nimeni 
pentru că fiecare are șansa sa 
și orice meci e greu. Nu ui
tăm, de plidă, că am pierdut 
Ia... Focșani și că echipele cu 

șansa a doua sint mai pericu
loase.

— Dacă vorbim de șanse, 
Petrolul, se pare, are măi 
multe.

— Da. avem 3 puncte avans, 
după un tur care a fost mai 
greu pentru noi, și beneficiem 
de o programare mai bună in 
sezonul care vine.

— Și dincolo de șanse și de 
programul returului ?

— Dincolo, trebuie să 
pregătirea și jocul nostru, 
pregătire nu mă pot plinge. 
plănui jocului mai avem mul
te de rezolvat. Petrolul are o 
apărare bună, un portar, Jipa, 
la fel de bun și aceasta are 
acoperire in cele doar 8 goluri 
primite — recordul diviziilor A 
și B. Deci formula defensivei 
e simplă : Jipa — Popa, Ște
fan, Pitulice — Panait. A mal 
venit și Nieușor Vlad și... De 
la mijloe încep problemele. Și 
nu numai la Petrolul. Observ 
fenomenul și la multe echipe 
de A : ineficacitatea. Ea ne-a 
costat destule puncte.

— In pregătiri, Petrolul a 
jucat numai cu parteneri de 
categorie superioară și a obți
nut rezultate excelente, 
cu Steaua, 2—0 cu 
Sportul Studențesc, 
Rapid. Nu sint prea 
citările ?

fie 
De 
In

1—2
Farul și
5—2 cu 

mari soli-

Dimpotri- 
cantitatea și 

pină 
un 

PRE- 
retu-

lumea 
Divi-

a{i 
la 
să 
in

— Nu sint deloc, 
vă, au măsurat 
calitatea pregătirilor de 
atunci. Și să vă mai spun 
lucru. Ne interesează 
ZENTUL echipei, adică ___
rul de campionat, dar și VII

TORUL. Dacă năzuim să jucăm 
la toamnă in A, trebuie să 
știm pe ce contăm și unde ne 
aflăm. Oricum, nu e ușor să 
faci din mers o echipă compe
titivă care în 5 ani a pierdut 
9 jucători de Divizia A și nu 
a primit mai nimic apropiat 
ca valoare. Eu zic însă că Mo
canii, O. Grigore și Nuță mai 
au un cuvînt de spus, iar lin
gă ei vor mai lansa și alți ju
cători. ~ 
timpul 
Dridea I, 
(n.n. — 
Badea, 
Fronea, 
numesc

Cum au apărut, Ia 
lor, Florică Voinea, 
, Moldoveanu, Boc, 
Dridea II), Tabarcea, 

Mișu Ionescu, Sandu 
Ursea, pentru ca să-î 
doar pe cîțiva.

Constantin ALEXE

ȘTIRI • MECIURI
• DUPĂ jocurile de verifica

re susținute în compania celor
lalte divizionare A bucureștene, 
fruntașa primei serii a Diviziei 
B, Petrolul Ploiești, va întîlni 
mîine, de la ora 11, pe propriul 
stadion, intr-un atractiv meci 
amical, pe lidera campionatului, 
Dinamo București.
• mîine, de la ora 11, pe 

stadionul G ulești, Rapid va 
evolua pentru prima oară tn a- 
cest an în fața suporterilor săi 
din Capitală, intîlnind pe divi
zionara B Gloria Buzău.
• DE LA F.R.FOTBAL. Se a- 

duce la cunoștința cluburilor și 
asociațiilor că, pină la data de . 
25 februarie, toate echipele de

STEAUA PREGĂTEȘTE ATENT
ă»

(Urmare din pag. 1)

„Dat fiind caracterul jocu
rilor susținute (de verificare a 
întregului lot șl 
zare a unui „11“ 
tj--o idee tactică 
tă, cu variantele 
țațele au contat mai puțin, la 
ora fluierului de începere, „a- 
firma Anghel Iordăneșcu. „To
tuși, și in aceste condiții, a su
bliniat el, bilanțul la sflrșitul 
celor 4 partide, este unul re
marcabil, el vorbind elocvent

de omogeni- 
de buză, în- 

bine contura- 
ei), rezull

despre un potențial de joc 
(sugerat, de altfel, și de sec- 
vențeie-video) demn de o echi
pă cu prestigiul cucerit de 
Steaua în arena internaționa
lă. Dar iată rezultatele : 5—1, 
cu Courtrai (meci susținut la 
7 februarie), 2—0, cu Charle
roi (9.11), și 0—0 cu V.f.B. Stut
tgart (11.II) și 1—0 cu Bayer 
Leverkusen (14.11).

La aceste 4 meciuri, antre
norii Anghel Iordăneșcu și 
Dumitru Dumitriu III au uti
lizat pe toți cel 19 jucători :

WmiMllAIli Dt SIAI L0I0 PIIOMHPOIH INtOPHEAZA
• ASTAzi, sîmbătă, 18 februa

rie, este ULTIMA ZI cînd mai 
aveți posibilitatea să participați 
la interesanta TRAGERE ex
cepționala PRONOEXPRES 
de mîine, .duminică, 19 februarie. 
De asemenea, astăzi este și ter
menul limită pină la care mai 
puteți să vă exprimați opțiuni
le- la sistemul care, în ultima 
vreme, dovedește (și justifică, 
prin numeroasele cîștiguri atri
buite 1) o atractivitate de excep
ție ; este vorba de concursul 
PRONOSPORT al acestei săptă- 
mîni. Atragem atenția partici- 
panților că, întrucît meciul de 
la poziția 12 (Roma — Pescara) 
se va disputa sîmbătă, 18 fe
bruarie a.c., în loc de duminică, 
19 februarie, partida respectivă 
va fi anulată, toți participanțli

urmînd să primească rezultat 
exact, indiferent de pronosticul 
ce va fi înscris, obligatoriu, pe 
buletin.
• TRAGEREA EXCEPȚIONA

LA PRONOEXPRES de mîine, 
duminică, 19 februarie, va avea 
loc în București, în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. * ‘
cepînd de la ora 16,30.

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO 
17 FEBRUARIE 1989 : Extra
gerea 
35 29 ;
74 7 19

Fond
898.810 lei din care 
report la categoria 1.

2, în-

LA 
DIN

I : 78 45 20 G0 39 89 8
Extragerea

34 16 73 1 22
total de

a II-a : 
2.
cîștiguri :
1.821 lei

PRINCIPALEIE TRANSFERĂRI 
U ECHIPELE DIVIZIONARE A

Sezonul oficial de primăvară 
se apropie cu pași repezi. Marea 
majoritate a echipelor da Divi
zia A și-au întărit efectivele cu 
intenția de a avea o compor
tare cit mai bună In returul 
campionatului. Perioada de 
transferări odată încheiată, con
siderăm interesant să vedem 
care sint cele mai importante 
schimbări de jucători omologate 
de forul de specialitate. Ia
tă-! e :

DINAMO: Klein (Corvinul Hu
nedoara), Matei (Rapid Bucu
rești).

STEAUA : Negrău (de la U.T. 
Arad), Minea (F.C. Olt).

VICTORIA : Ștefan (F.C. Ar
geș), M. Pană (Flacăra Mo
roni). Iftodi (F.C.M. Brăila).

F.C. inter : Ban (Șurianul 
Sebeș), Luca (C.S.ș. Șoimii si
biu).

CORVINUL : Rotărescu (Vic
toria București), Nlcoară (Dina
mo București), Cojocaru (Jiul). 
Chezan (Mureșul Deva).

FLACARA MORENI: Timiș
(Dinamo București), Balaur I 
(Rapid București), Glăvan și 
Anghelache (Metalul Mija).

„U“ CLUJ-NAPOCA: M. Mun
tean (A S.A. Tg. Mureș), Feș- 
nic (Viitorul Rm. Sărat), Rațiu 
(Sticla Arieșul Turda).

Unirea valea lui Mihai).

F.C. OLT î Pena și Cireașă
(Steaua), Tulba (F.C. Maramu-
reș).

F.C. ARGEȘ: Dican (Victoria
București).

F.C. BIHOR : Petan (Olimpia
Salonta), Csurl și Szabo (ambii

SPORTUL STUDENȚESC :
Trîmbițaș (Gloria Bistrița), Va- 
siliu (Sportul „30 Decembrie"), 
Stancu (Dunărea Călărași).

UNIVERSITATEA CRAIOVA i 
Boldicl, Calafeteanu, Cîrțu, Bar
bu (toți de la Electroputere Cra
iova) .

RAPID : Craiu (F.C. Olt), V 
rorgulescu (Sportul Studențesc), 
Estinea (Steaua C.F.R. Cluj-Na- 
poca), Tismănaru (Metalul Boc
șa), 1. Dragnea (Unirea Alexan
dria), FI. Miculescu (Automati 
ea București).

OȚELUL GALAȚI : M. Duml- 
trache (FEPA *74 Bîrlad).

S.C. BACAr : v. Ene (A.S.A. 
Tg. Mureș), Fi. Sandu (Viitorul 
Vaslui), Condurache (Mecon 
București).

F.C.M. BRAȘOV : Henika (Po
litehnica Iași), Czeke (Electro 
Sf. Gheorghe), Zold (Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoc--), M. Dumi
trescu șl Rizea (Tractor -1 Bra
șov), Lungu (l.C.I.M. Brașov). 
Csifo (Unirea Cristuru Secuiesc). 
Popa (Delta Tulcea).

F.C. FARUL : Lațea (Univer
sitatea Craiova), Gheorghache 
(Portul Constanța), Oprea 
(Progresul C.S.Ș. Medgidia).

A.S.A. TG. MUREȘ: Roman 
(C.S.ș Gherla).

AMICALE • ȘTIRI
Divizia A, B, C și juniori au 
obligativitatea să ridice de la 
sediul F.R. Fotbal carnetele de 
legitimare în care s-au operat 
transferări în luna ianuarie.
• SPORTUL „30 DECEMBRIE" 

— METALUL MANGALIA 6—3 
(4—1). Au marcat : G. Dumitres
cu (min. 4, 40 și 87), P. Dumi
tru (min. 35 șl 60) și Covalciu 
(min. 73), respectiv Drogeanu 
(min. 43), Polifroni (min. 70) și 
Butu (min. 89). (V. Dumitru — 
coresp.).
• A.S.A. PROGRESUL TIMI

ȘOARA — F.C. MARAMUREȘ 
1—0 (0—0). Unicul gol al parti
dei a fost înscris de Giuchicl 
(min. 70). (C. Crețu — coresp.).

Lung, Liliac, D, Petrescu, 
Bumbcscu, Iovan, Ungureanu, 
Minea, Bunaciu, Bălan, T. 
Stoica, Rotariu, Hagî, I. Dumi
trescu, Balint, Stan, Măstă- 
can, Lăcătuș, Pițurcă și Negrău, 
ultimul înscriind golul victo
rios în partida cu Leverkusen 
și fărindu-și, astfel, la Steaua, 
un debut promițător.

Dincolo de aceste succese 
(care îmbogățesc palmaresul 
internațional al formației 
noastre campioane), un cîș- 

. tig important — în această 
perioadă de pregătire a celor 
două manșe cu I.F.K. Go- 
tebo-rg, ca și a returului Divi
ziei A — îl constituie coeziu
nea echipei, la un bun nivel 
tehnico-tactic, un țel atins 
prin eliminarea unor incerti
tudini.

Și cum partenera Stelei in 
sferturile de finală ale C.C.E., 
puternica formație suedeză, se 
pregătește, la rîndu-i, asiduu, 
susținînd, într-un scurt in
terval de timp, jocuri pe trei 
continente, nici campioana ță
rii noastre nu se va opri la 
bilanțul prezentat, ieri, după 
mai bine de 30 de zile afectate 
antrenamentelor. Noi lecții de 
pregătire, ca și alte meciuri 
(între care și unul de Cupă, 
miercuri 22 februarie la Tg. 
Jiu) vor a”Ca drept sco-p desă- 
vîrșirea formei sportive, ca și 
definitivarea formulei de 

echipă.
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HANDBALISTELE DIN SIBIU 

MERITUOASE ÎNVINGĂTOARE
Timp de trei zile s-a dispu

tat in sala Floreasca din Ca
pitală tradiționalul turneu in
ternațional de handbal femi
nin (junioare I), dotat cu „Cu
pa C.S.Ș. 2“ București.

Ediția a Xll-a a acestei 
competiții, care s-a bucurat de 
o foarte bună organizare, a 
reunit formațiile E.B.T. Berlin, 
A.S.Z. Wroclaw, precum și e- 
chipele C.S.Ș. din Timișoara, 
Sibiu, Galați, Brașov, Iași și 
București, care au oferit un 
spectacol sportiv atractiv, da
torită evoluțiilor unor tinere 
handbaliste cu frumoase cali
tăți și certe perspective.

Finala „mică" s-a disputat 
intre C.S.Ș. „Mihai Eminescu" 
Iași și C.S.Ș. Dinamo Brașov, 
moldovencele — cu Liliana 
Bahrim în bună formă — reu
șind să cîștige cu un avantaj 
minim (13—12), după ce la 
pauză partenerele lor de între
cere conduseseră cu 7—4,

Finala „mare", între C.S.Ș. 
Sibiu și C.S.Ș. 1 Galați, a avut 
o desfășurare palpitantă, cu 
răsturnări spectaculoase de si
tuații. După egalul din min. 
10 (3—3), gălățencele se des
prind, avînd la pauză patru 
puncte avans (9—5). în prima 
parte a reprizei secunde Se
vele antrenorului Ștefan Oc- 
neanu remontează, reușind să 
egaleze, în min. 24 (9—9), și 
să preia conducerea în min. 
33 : (13—12). Din acest mo
ment sibiencele nu mai scapă 
jocul din mină, ajungînd în 
lain. 39 la 17—13. Scor final 
18—15.

CLASAMENTE : 1. C.S.Ș. Si
biu, 2. C.S.Ș. 1 Galați, 3. C.S.Ș. 
„Mihai Eminescu“ Iași, 4, C.S.Ș. 
Dinamo Brașov, 5. Electronica 
Industrială București, 6. A.S.Z. 
Wroclaw (R. P. Polonă), 7. 
C.S.Ș. 2 București (A), 8.
E.B.T. Berlin (R.D. Germană). 
9. C.S.Ș. Timișoara, 10. C.S.Ș. 
2 București (B).

Au fost, de asemenea, acor
date frumoase premii pentru: 
cel mai bun portar — Mihaela 
Crăcană (Iași), cea mai bună 
extremă — Cristina Țevi (E- 
lectronica Industrială), cel mai 
bun pivot — Ionela Arnăutu 
(Iași), cel mai bun inter — Le- 
nuța Borș (Galați), cea mal 
bună conducătoare de joc — 
Rodioa Const an ti nescu (Ga
lați), cea mai bună apărătoa
re — Loredana Frățilă (Sibiu), 
cea mai tînără participantă — 
Marilena Boghiu (Galați), gol- 
getera turneului — Mihaela 
Apostol (Sibiu) — 49 goluri.
Alexandru EPURAN — ooresp.

C. M. DE HANDBAL
Echipa masculină de hand

bal a României, participantă 
la Campionatul Mondial 
(grupa B) care se dispută în 
Franța, a obținut pînă acum 
în seria preliminară, 'a Cher
bourg, două victorii : 25—16 cu 
echipa Kuwaitului și 25—21 cu 
formația Bulgariei, urmînd ca 
sîmbătă seara să întîtnească

COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ
CARACAS (Agerpres). — în 

luna martie va avea loc la 
Caracas campionatul ibero- 
american de gimnastică, la care 
vor lua parte 250 de sportivi

DE GIMNASTICĂ LA CARACAS
din Portugalia, Cuba, Mexic, 
Porto Rioo, Brazilia, Argenti
na, Columbia, Panama și Ve
nezuela

PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT
Atletism • cu 

prilejul unul concurs 
desfășurat la Abid- 
jan, Lucienne N’Da 
(Cote d’Ivoire) a sta
bilit un nou record 
al Africii în proba 
feminină de săritură 
în înălțime, cu rezul
tatul de 1,85 m.

CICLISM • Etapa 
a 4-a a Turului Cu
bei, disputată pe un 
traseu muntos între 
orașele Holguin șl 
Las Tunas (84 km), 
a fost cîștigată de 
rutierul cehoslovac 
Jan Svorada, înre
gistrat cu timpul de 
lh40:03. Pe locul al 
doilea, la 5 secunde, 
a sosit Wanderberg 
(R.D.G.), iar pe lo
cul ■ trei s-a clasat 
Saitov (U.R.S.S.) —
10 secunde. ft Turul 
americllor, competi
ție în 12 etape, va 
reuni 96 de rutieri, 
printre, aceștia aflîn- 
du-se șl ultimii trei 
cîștlgătorl ai Turului 
Franței — america
nul Greg Lemond. 
irlandezul Stephen 
Roche șl spaniolul 
Pedro Delgado. Cursa

va începe la Caracas 
și se va încheia la 
Miami, în S.U.A. In 
capitala Venezuelei 
va avea loc o etapă 
prolog de 4,5 km 
contracronometru in
dividual.

NATAȚIE • La 
campionaele sud-a- 
mericane de natațle, 
ce vor Începe la 9 
martie în orașul ar
gentinian Rosario, 
și-au anunțat parti
ciparea sportivi șl 
sportive din 11 țări : 
Brazilia. Bolivia, Co
lumbia, Chile, Ecua
dor, Paraguay, Peru, 
Surinam, Uruguay, 
Venezuela și Argen
tina. In programul 
competiției figurează 
întreceri la înot, po
lo pe apă și înot sin
cronizat • în ca
drul concursului de 
înct de la GBteborg, 
suedezul Anders Hol- 
mertz a cîștigat pro
ba de 200 m liber, 
cu performanța de 
1 :48,99, iar Aleksandr 
Galkov (U.R.S.S.) s-a 
situat pe locul întil 
la 1 509 m în 15:37,54. 
Rezultate înregistrate

în concursul femi
nin : 200 m liber :
Regina Dittman (R.D. 
Germană) 2:04,15; 100 
m bras — Tania Bo- 
gomilova (Bulgaria) 
1:10,7 ; 800 m liber : 
Cristina Sossl (Italia) 
8:50,22.

ȘAH • Turneul In
ternațional de la Le 
Hâvre a fost cîștigat 
de maestrul englez 
Gleen Flear, cu 8 
puncte din 11 posibi
le, urmat de france
zul Eric Prie — cu
7,5 puncte. ft Tur
neul internațional de 
la Katowice s-a în
cheiat cu victoria
maestrului polonez 
Zygmunt Boiciuk, cu 
9 puncte din 13 posi
bile. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat
Karlik și Prihoda 
(ambii Cehoslovacia) 
— cu cîte 8 puncte.

TENIS DE MASA 
• In semifinalele 
„Cupei Europei" la 
tenis de masă, for
mația vest-germană 
S.P.V.G. Steinhagen 
a întrecut cu scorul 
de 6—1 echipa Olim
pia Llubliana.
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• CĂPITANUL RUGBYȘTILOR galezl. 
Paul Thorburn, este recordmanul țării sale 
în realizarea loviturilor de picior, care au 
adus multe victorii reprezentativei Țării 
Galilor. In palmaresul său figurează 170 
puncte, realizate fie din lovituri de pedeap
să, fie din lovituri de picior căzute. Pre
cedentul record galez aparținea legendaru
lui Phill Bennet. In rugbyul nostru princi
palul maestru al loviturilor de picior a fost 
dinamovistul Ion Constantin, peste ceea ce a 

. roalizat Thorburn « UNUL DINTRE DUE
LURILE așteptate eu cel mai mare interes 
de apropiatele C.M. de atletism în sală, la 
Budapesta este cel dintre aruncătorii de 
greutate americanul Randy Barnes și Ulf 
Timmerman, din R.D. Germană. Anul tre
cut la J.O.. Timmerman a fost campion, 
cu 22.47 m. Barnes, al doilea, cu 22.39 m. 
tn această tarnâ. Barnes a devenit record
man mondial de sală, cu 22.66 m. După 
doar 12 ore Timmerman a luat parte la 
un concurs la Berlin, prilej cu care a ob
ținut 22 04 m îmbunătățind cu 20 em re
cordul tării sale. Ce va fi. la începutul lu
nii martie la Budanesta ? Așa. prin sim
ula impresie, pronosticăm totuși victoria 
lui Timmerman f» PUGILISTUL Ray Sugar 
Leonard, cel care cînd părăsește ringul, 
cînd revine în .careul magic" cucerind noi 
victorii si titluri mondiale, după obținerea 
centurii de campion (WBC), la categoria 
super mijlocie. în meciul cu canadianul 
Donny Lalonde, urmează să-I întîlnească 
acum, la 12 iunie, la Las Vegas, pe Tho
mas Hearns, deținător al centurii mondia

JUBILEUL DE 2U DL AM
După mal multe experimen

te care au avut loc la Dort
mund, Praga, Madrid, Belgrad 
etc. începînd cu anul 1970 în
trecerile de sală ale atleților 
europeni au devenit campio
nate în toată regula. Aceste 
competiții continentale indoor 
s-au desfășurat fără întreru
pere, an de an. astfel că acum, 
la Haga, va fi sărbătorită cea 
de a 20-a ediție jubiliară.

La cele mal multe dintre a- 
cestea au fost prezenți și a- 
tleți din țara noastră care, nu 
o dată, s-au numărat printre 
fruntașii întrecerilor, obținînd 
titluri de campioni, recorduri 
europene sau chiar mondiale, 
numeroase alte medalii de ar
gint și de bronz. La ora jubi
leului de 20 de ani al C.E. ne 
face plăcere să reamintim că 
după victoria Vioricăi Visco-

AL C. t. DL ATLETISM
poleanu, la Viena, în 1970, la 
lungime, au urmat, între alți 
campioni români: Doina Me- 
linte în 1982 — 800 m la Mila
no, în 1985 și 1987 — 1500 m, 
la Atena șl Budapesta, Natalia 
Andrei în 1971 și 1974 — 1500 
m, la Katowice și Viena, Do
rina Cătineanu în 1971 — lun
gime, la Katowice, Carol Cor
bii în 1973 — Rotterdam.

La întrecerile de la Haga, 
atletismul nostru este repre
zentat de: Paula Ivan și Doina 
Melinte la 1500 m, Maricica 
Puică la 3000 m, Alina Astafel 

și Sorin Matei la înălțime.

ULTIMUL

LUPTA ÎMPOTRIVA 
APARTHEIDULUI ÎN SPORT 

CONTINUĂ
NEW YORK, 17 (Agerpres). 

— Convenția O.N.U. împotri
va apartheidului în sport a 
fost ratificată de alte cinci 
țărij Iran, Siria, Insulele St. 
Christophor și Nevis, Maurita
nia și Tanzania. Așa cum se 

cunoaște, în anul 1985 Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat 
o convenție prin care se in
terzic orice legături în dome
niul sportului eu Republica 
Sud-Afrieană, țară unde este 
practicată politica de apartheid.

CLASAT

MASCULIN (Grupa B)
reprezentativa Islandei. Alte 
rezultate înregistrate joi, în 
ziua a doua a competiției : 
Nantes (A) — Danemarca — 
Cuba 27—23 (14—10), Polonia 
— Egipt 32—17 (16—9) ; Gre
noble (B) — Spania — Israel 
21—19 (12—12). Franța — Aus
tria 21—14 (10—4) ; Cherbourg 
(C) — Islanda — Kuwait
32—14 (15—8) ; Belfort (D) — 
R.F. Germania — Olanda 
26—14 (10—7), Elveția — Nor
vegia 22—18 (13—10).

Astăzi. în ultima zi a preli
minariilor se vor disputa ur
mătoarele meciuri : A —
Cuba — Egipt, Polonia — Da
nemarca ; B — Austria —
Israel, Franța — Spania ; C
— Bulgaria — Kuwait, Româ
nia — Islanda ; D — R.F. Ger
mania — Elveția, Norvegia — 
Olanda.

Luni vor începe jocurile se
mifinalelor la care vor parti
cipa primele trei echipe din 
fiecare grupă preliminară : la 
Marsilia (grupele A—B) și la 
Strasbourg (C—D).

TURNEE DE TENIS
In optimile de finală ale tur

neului feminin de la Fairfax 
Steffi Graf a învins-o cu 6—0, 
6—0 pe canadianca Carling Bas
set, Leila Meski (U.R.S.S.) a 
dispus cu 6—3, 6—4 de Eva Pfaff 
(R.F. Germania) ft Turneul de 
la Memphis (Tenessee) a pro
gramat primele partide din op
timile de finală ale turneului 
masculin. Pernfors — Sampras 
6—2; 6—2;. Connors — Stolen- 
berg 6—3, 7—5 ; Grabb —
Krickstein 7—6, 6—3. ft Tn opti
mile de finală ale turneului de 
la Milano, contînd pentru „Ma
rele Premiu", Becker l-a eli
minat cu 6—3, 7—0 pe Forget, 
Mc. Enroe â dispus cu 6—2,6—3 
de Shapers, Zlvojinovicl l-a în
trecut cu 7—6, 7—6 pe Noah, iar 
Cerkasov a cîștigat cu 7—6, 
5—7, 7—0 partida cu Masur.

le a uneia dintre multele organizații ale bo
xului profesionist. Cu titlu, sau fără titlu în 
joc, partida se anunță oricum interesantă 
• FOTBALUL AMERICAN, unul 
dintre jocurile sportive cele mai 
dure, a început să fie practicat și în 
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sălile din S.U.A. Dar aceasta nu este încă 
totul căci se încearcă acum „transplan
tul" său în Palatul sporturilor parizian de 
la Bercy, ft UN EXPERIMENT urmează a 
fl făcut la campionatele de pentatlon modem 
ale Franței. Este vorba ca tot concursul 
să se desfășoare doar într-o singură zi (?!) : 
călăria scrima și înotul dimineața, tirul 
șl crosul după-amiaza. Sîntem foarte cu
rioși să aflăm concluziile la care se va 
ajunge pentru că, în mod obișnuit, doar 
disputa de Ia scrimă se întinde pe multe 
ore. uneori chiar pe o zi întreagă... ft UN

■:

Sigur că, din totdeauna și 
pretutindeni, sportivii mari 
s-au bucurat de o anume no
torietate. Ponderată, cu mă
sură în cazul unora, uneori 
împinsă însă pînă la limite, 
ba chiar scăpînd de sub con
trol, în cazul altora, 
— dacă nu 
de tot felul 
firme într-o 
consum, în 
vînzare, iar 
este și va 
merțului.

Că argentinianca 
Sabatini, de pildă, 
cele mai reputate 
de tenis din lume, 
prezent pe poziția a 3-a în 
clasamentele A.T.P. (după 
Graf și Navratilova), își spe
culează la maximum, ca un 
veritabil business man, izbîn- 
zile, onorînd la ora de față 
18 contracte publicitare (în
tre care unul deosebit de lu
crativ, cu Casa de modă 
„Serrano" din Buenos Aires), 
aproape că nu-i de mirare. 
Mulți campioni de elită, din 
diferite sectoare ale sportu
lui profesionist, procedează 
așa, numele lor ajungînd a- 
devărate „monede de schimb" 
în universul zgomotos al re
clamei, de la promovarea u- 
nor mărci de automobile la 
banala (dar atit de vinduta) 
pastă de dinți !

Ci nd însă același lucru se 
întimplă cu un săritor cu 
schiurile de la trambulină ca 
englezul 
atunci veți 
tuația se 
riscînd să 
și căpătat,

folosiți 
și manevrați — 
de impresari și 

societate, cea de 
care totul e de 
reclama a fost, 

fi sufletul co-

Gabriela 
una dintre 

jucătoare 
clasată in

Eddie Edwards, 
fi de acord că si- 
schimbă radical, 
capete, dacă n-a 
o turnură penibi-

lă. Pentru că trustul de cal
culatoare „Sharp" utilizează, 
de anul trecut, chipul Iu 
Edwards pe afișele sale pu 
blicitare cu „manșeta" că e 
aparține... celui mai slab să
ritor din lume ! ! Nu-i nici c 
exagerare aici. Pe ultimul le
la C.M. 1988, Edwards își v? 
păstra contractul (și avanta 
jele materiale din el de- 
curgînd) cu condiția ca, la e- 
diția 1989 a „Mondialelor 
programate luna viitoare 1 
Lahti, în Finlanda, să nu se 
claseze mai sus de locul 30. 
Altfel, înțelegerea cade, iar 
englezul trage ponoasele...

N-ar fi fost nici un impe
diment pentru atingerea 
„scopului", Edwards fiinf 
realmente un săritor fără 
har, dacă el nu s-ar fi acc; 
dentat recent, prezența lui Ia 
Lahti, suficientă pentru men
ținerea în vigoare a tîrgului 
cu „Sharp", devenind proble
matică. Și-atunci, se întreba, 
nu fără ironie, „l’Equipe Ma
gazine", cine va mai fi cel 
mai slab săritor din lume ?

Lăsînd gluma, pare bizar, 
ca să nu zicem trist, desti
nul unuia care, ‘ __ __
ment în care performerii a- 
saltează și adesea spulberă 
limitele umane, își face sta
tut de glorie nu doar din r 
pierde, ceea ce e posibil, ci 
din a fi mereu ultimul, ceea 
ce e jalnic. Atitudinea lui 
marginalizează sportul, dar 
la fel de adevărat e că Ed
die Edwards nu-i nici primul, 
nici unicul vinovat.

pare bizar,

într-un mo-

!(

Ovidiu IOANIȚOAIA *

CUPELE EUROPENE DL BASCHET
• în meci tur pentru semifi

nalele Cupei Koraci, Partizan 
Belgrad a învins cu 75—63 (41— 
36) formația B.C. Zadar. în cea
laltă semifinală, Vismara Cantu 
a dispus cu 95—81 (43—49) de
Philips Milano • în meci tur 
pentru semifinalele competiției 
feminine Cupa Liliana Ronchet- 
ti, Ț.S.K.A. Moscova a întrecut 
pe teren propriu, cu 103—75 
(45—34), formația italiană Tro- 
gylos Priolo. • Rezultatele înre
gistrate în turneul final al 
C.C.E. (masculin) : Aris Salonic 
— B.C. Barcelona 90—84, S.K.A. 
Moscova — Nashua Den Bosch 
80—76, Maccabl Tel-Aviv — 
C.S.P. Limoges 97—92, Jugoplas- 
tika Split — Scavolini Pesaro 
87—65. în clasament, după 9 e- 
tape conduce B.C. Barcelona cu 
17 p.

FOTBAL
meridiane

VALOROS RECORD a Înregistrat pe pista 
velodromului moscovit, acoperit de la 
Krllatskoe. tînăra cicllstă Larisa Orlova, 
tn proba de 200 m lansat ea a fost în
registrată cu timpul de 11,713. Performan
ta reprezintă un record de junioare, deoa
rece Orlova este în vîrstă de numai 18 
ani, dar multe cicliste senioare ar fl bucu
roase sâ realizeze rezultate în apropierea 
acestei performanțe ! ft ECUADORIANUL 
Rolando Vera, cel care a cîștigat anul a- 
cesta, pentru a treia oară, faimosul cros 
San Silvestro, din noaptea Anului Nou, la 
Sao Paulo, are 24 de ani, 159 cm și doar 51 
kg. Cel mal bun rezultat al său pe 10 000 
m (27:54.33) l-a realizat în decursul sezonu- 
nulul trecut, cînd însă a fost abia a 14-lea
Ia J.O. de Ia Seul, cu 28:17,64. „Sportivii 
din țara mea așteaptă ca eu să cîștlg a- 
ceastă corrida, pentru care mă pregătesc, 
în mod special. Anul trecut, spre exemplu, 
Ia Cuenca, la o altitudine de 2800 m (!) am 
efectuat zilnic cîte două ședințe de antre
nament în cadrul cărora am alergat 30— 
35 km. Nu sint convins Insă că aș putea ti 
un bun alergător de fond pe pistă, de a- 
ceea am să încerc la maratoane reduse mai 
înainte de a concura la maraton Ia J.O.
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din ’92 de la Barcelona".

Romeo VILARA »
—- |

ÎN PARTIDA inaugurală a 
Campionatului Mondial pentru 
juniori (jucători pînă la 19 ani), 
care se desfășoară la Riad, se
lecționata Nigeriei a întrecut cu 
2—1 (0—1) formația Arabiei Sau- 
dite.

ÎN MECIUL amical desfășurat 
recent la Cairo, între reprezen
tativele R.D. Germane șl Egip
tului (4—0) au evoluat trei ju
cători de la Dynamo Dresda : 
Trautmann, Sammer șl Kirsten.

S1MBATA se va relua prima 
divizie a campionatului vest- 
german. în ultimele pregătiri. 
Eintracht Frankfurt a pierdut cu 
1—3 în fața echipei sovietice 
Dnepr, iar Mannheim a cedat 
pe teren propriu meciul cu 
Werder Bremen. A avut loc și 
o partidă restantă din optimile 
de finală ale Cupei: Allemania 
Aachen — Bayer Uerdingen 1—4 
(0-1).

DUPĂ 22 de etape, în campio
natul Turciei conduce Fener
bahce cu 55 p (22 j), urmată de 
Beșiktas 53 p (21 j) și Saryer 
41 p (21 j).

ÎN CADRUL competiției sud- 
americane Cupa Llbertadores e- 
chipele argentlniene Boca Ju
niors și Racing Club au termi
nat la egalitate: 0—o.

ECHIPA suedeză F.C. Brage, 
aflată în turneu în Bulgaria, a 
jucat cu formația Vitoșa Sofia. 
Partida s-a încheiat cu 3—1 
(1—0) în favoarea fotbaliștilor 
suedezi !

MECIURILE tur din cadrul 
optimilor de finală ale Cu
pei Spaniei: Athletic Bilbao — 
Valladolid 1—1 ; Huelva — Mal
lorca 0—0; La Coruna — Real 
Sociedad 0—0; Sporting Gijon — 
Real Madrid 5—5! Cadiz — Be- 
tis Sevilla 0—0; Celta Vigo — 
Osasuna 1—0; Espanol Barcelo
na — Atletico Madrid 0—0; San
tander F.C. Barcelona 0—1. 
Partidele retur se vor disputa la 
22 februarie.

ÎNTR-UN meci amical dispu
tat la Varna, echipa locală Spar
tak a terminat la egalitate: 3—3 
(2—3) cu Ararat Erevan.
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