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La Haga, intr-o ediție jubiliară

9

LA CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM ÎN SALĂ
recentele întreceri ale 

de a XX-a ediții a Cam- 
atle.

La 
celei 
plonatelor Europene de 
tism în sală, de la Haga, re
prezentanții României so
cialiste au înregistrat cel mai 
strălucitor bilanț al participă
rii lor la aceste anuale dispute 
continentale : 3 medalii de aur 
și o medalie de bronz, 
acum bilanțul cel mai 
a fost cel din 1985, de 
de la Atena : 2 medalii 
(Ella Kovacs la 800 m, 
Melinte la 1500 m), 2 
de argint (Fița Lovln 
m, Petru Drăgoescu la 
și 1 medalie de bronz (Cristie- 
ana Matei la 800 m).

La ediția jubiliară a „euro
penelor", cele 
campioane au 
Doina Melinte 
Ivan la 1500 m 
la săritura în 
medalia de bronz a fost cîști- 
gată de Maricica Puică la 
3000 m.

Dacă despre victoriile Paulei 
Ivan și Alinei Astafei am 
avut prilejul să scriem mai 
pe larg în numărul nostru de 
ieri, acum ne vom ocupa de 
succesul Doinei Melinte, la 
800 m, în fapt al patrulea său 
titlu de campioană a Europei. 
A fost campioană de sală 
800 m, în 1982 ’ ""
de două ori la 
na, în 1985 — 
de 4:02,54 care 
dul continental ... ..
în 1987, la Budapesta. în cursa 
de la Haga, Doina a evoluat 
cu o autoritate deplină, con- 
trolînd întrecerea și- atacînd 
cu maximă hotărîre în ultima 
tură, lăsînd impresia că zbur
dă literalmente spre linia de 
sosire, în timp ce adversarele

Pînă 
valoros 
la C.E. 
de aur 
Doina 

medalii 
la 1500 
800 m)

trei titluri de 
fost cucerite de 
la 800 m, Paula 
și Alina Astafei 

înălțime, iar

ia
la Milano, apoi 
1500 m, la Ate- 
eu un rezultat 
constituie recor- 
al probei — și

ei parcă... „înotau". Rezulta
tul de 1:59,89 constituie cea 
mai bună prestație mondială 
din actualul sezon competițio
nal.

Victoria realizată sîmbătă, 
la Haga, de săritoarea Alina 
Astafei este primul mare suc
ces din 1989 al unui sportiv 
român. Din fericire ea a fost 
imediat „imitată". de Paula Ivan 
și de Doina Melinte. In 
context, nutrim speranța ca la 
cea de-a doua ediție a Cam
pionatelor Mondiale de sală, 
de la Budapesta (3—5 martie) 
atletele noastre să fie din nou 
la înălțime, pentru că posibi
lități există. De aceea, 
scurtul răgaz rămas pînă 
data „mondialelor", va 
alcătuită o echipă 
competitivă, pentru o 
nea întrecere de talia celei de 
la „Sportcsarnok".

Rezultate tehnice înregistrate 
la cea de a XX-a ediție " 
bărbați : 60 m : 1. 
Berger (Austria) 6,56, 2. 
Schickt (R.F.G.) 6,58, 3. 
Rosswess (M. Brit.) 6,59, 
cesco Pavoni (Ital.) 6,62 ; 200 m : 

Ade Mate (M. Brit.) 20,92, 2. 
John Regis (M. Brit.) 21,00, 3. 
Bruno Marle-Rose (Franța) 21,14, 
4. Andreas Berger (Austr.) 21,33 ; 
400 . m ; 1. Cayetano cornet
(Spania) 46,41, 2. Brian Whittle 
(M .Brit.) 46,49, 3. Klaus Just 
(R.F.G.) 46,80, 4. Todd Bennett 
(M Brit.) 47,16 ; 800 m : 1. Steve 
Heard (M. Brit.) 1:48,84, 2. Rob 
Druppers (Ol.) 1:48,96, 3. Joachim 
Heydgen (R.F.G.) 1:49,75, 4.
Claude Dlomar (Fra.) 1:52,37 ; 
1500 m : 1. Herve philippeau
(Fra.) 3:47,43, 2. Han Kulker 
(Ol.) 3:47,57 . 3. Serghei Afanasiev 
(U.R.S.S.) 3:47,63, 4. Manuel Pan- 
corbo (Spania) 3:47,64 ;
1. Dieter Baumann 
7:50,43, 2. Abel Anton 
7:51,88, 3. Jacky Carlier 
7:52,23 4. Remy Geoffroy (Fra.)

acest

în 
la 

trebui 
realmente 

aseme-

a C.E. : 
Andreas 
Mathias 
Michael 

4. Fran-

1.

3.

300 m :
(R.F.G.) 
(Span.)

(Fra.)

Campionatul Mondial de handbal masculin (grupa B)

ECHIPA ROMÂNIEI LA A 4-a VICTORIE
36-22 (16-7) CU OLANDA

Maricica Puică

PREDEAL, 20 (prin telefon). 
Proba de slalom a avut un 
prolog deștul de neplăcut, o 
ploaie măruntă, de septem
brie parcă, înmuind zăpada și 
îngreunînd considerabil difi
cultatea întrecerii. Cu toate 
acestea disputa avea să fie 
spectaculoasă, ba chiar palpi
tantă la un moment dat.

După prima manșă, loan 
Frățilă (A.S.A.) se detașase de 
restul pretendenților la întîie- 
tate, conducîndu-i cu aproape 
o secundă pe Dorin Dinu 
(C.S.U. Brașov), Peter Cristaly 
(A.S.A.), loan I’inche (A.S.A.) 
și Cristinel Bucur (C.S.U. Bra
șov). Cîștigătorul „uriașului" 
din ziua precedentă, Ortwin 
Friihn (Dinamo)-, probabil că 
nu se desmeticise încă 
bucuria victoriei, căzînd în pri
ma manșă 
astfel de 
„event".

Manșa a 
mai rapidă, aranjorul ei

din

îndepărtîndu-se
unuiȘi

posibilitatea

doua avea să fie 
re

7:52,90 : 5 km marș : 1. Mihail 
Șcenikov (U.R.S.S.) 18:35.60, 2.
Roman Mrazek (Ceh.) 18:40,11, 
3. Giovanni de Benedictis (Ital.) 
18:43.45 : 60 mg : 1. Colin Jackson 
(M. Brit.) 7,59, 2. Holger Poh- 
land (R.D.G.) 7,65, 3. Philippe

(Continuare In oao a »-a)

nunțînd la trei porți (56 față 
de 59). Se părea la un mo
ment dat că acest traseu a 
convenit tocmai dinamovistului 
Friihn, care a și izbutit cel 
mai bun timp din concurs, 
pînă la el : 51,63, cu care in
trase din nou în „discuții". 
Numai că, pe rînd, și loan 
Pinche, și Cristinel Bucur, șl 
Dorin Dinu, deși nu i-au depă-, 
șit realizarea, au reușit totuși 
timpi competitivi, cu care au 
rămas pe pozițiile fruntașe 
stabilite în prima coborîre. 
Ultimul din grupul fruntașilor 
a luat startul loan Frățilă, 
care a realizat un parcurs ex
celent, în care tehnica și .în. 
demînarea s-au îmbinat de 
minune, el cîștigînd nu numai 
manșa, ci și concursul — deci 
titlul de campion al Daciadei.

S. SORIN

(Continuare in oao ?-3>

Cupa F. R. Natațle" la sărituri

ECHIPA PHOGRESOL A CUCERIT DIN NOU TROFEUL
Desfășurat în bazinul Olim

pia din 
sărituri .. _
Natație" a însemnat o reușită 
deplină. Mulțl dintre partici- 
panți au executat 
coeficienți sporiți, 
(asigurată de 
C.J.E.F.S.) a fost 
iar brigada de ___
Opriș, Anca Mureșan, I. Ilieș, 
Manuela Renciu, C. Drăgoi șl 
A. Bondor) și-a făcut datoria 
în mod ireproșabil. într-o 
scurtă discuție, directorul de 
concurs, Constantin Mihai, ne-a 
declarat : „A fost o competiție 
care a evidențiat respectarea.

Sibiu, concursul de 
dotat cu „Cupa F. R.

salturi cu 
organizarea

F.R.N. și 
foarte bună, 
arbitri (M.

de către antrenori și sportivi, 
a planificării pregătirilor fă
cută de F.R. Natație. S-au re. 
marcat în mod deosebit 
tivii de la C.S.Ș. Sibiu, 
se află în real progres, 
liniez faptul că Bogdan 
a executat triplu salt și 
tate contra platformei 
cient : 3,2 !). S-au mai
cat: Daniela Popa, Ioana Voi- 
cu, Ionica Tudor, Monica Mate 

Florin Avaslloaie“.

spor- 
care 
Sub- 
Cibu 

jumă- 
(coefi-

remar-

și

Iile IONESCU — coresp.

(Continuare în pag 2-3)

PENTRU GIMNASTELE
NOASTRE FRUNTAȘE,
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TIMPUL MUNCII ESTE
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NOULUI SEZON

TOT TIMPUL
La Deva, cu gindul la marile examene ale anului 1989

După o zi de pauză, dumi
nică, răstimp în care echipele 
calificate în cele două grupe 
semifinale au făcut deplasarea 
spre locurile de întrecere — 
Marsilia (A) și Strasbourg 
(B) —, luni au fost reluate 
jocurile, de această dată sub 
semnul unei tensiuni crescute, 
ținînd, totodată, seama și de 
faptul că formațiile rămase in 
cursa de calificare pentru 
grupa A a Camionatului Mon
dial de handbal masculin au 
o valoare și mai ridicată.

După cum se știe, reprezen
tativa României joacă în sala 
„Rhenus" din Strasbourg, ală
turi de Elveția, Islanda, R. F. 
Germania, Bulgaria șl Olanda, 
ea promovînd în această fază 
la capătul unui șir neîntrerupt 
de victorii.

Aseară tîrziu, în meciul der
by al programului, echipa 
noastră a întîlnit „7“-le Olan
dei, intr-un joc viu disputat, 
1» care handballștii pregătiți 
de antrenorul emerit Cornel 
Oțetea și Ghiță Licu au 
aplaudați pentru 
de calitate oferit 
spectatori.

Echipa noastră 
un scor categoric: 
prin golurile marcate de Stingă 
7, Berbece 7, Dumitru 6, Moca- 
nu 5, R. Licu 3, Zaharia 3, Pe
tre 2, Voinea 1, Ghimeș 1, Du- 
rău 1.

fost
spectacolul 

numeroșilor

a cîstigat la
36—22 (16—7).

Astăzi, 
va întîlni 
important 
Germania.

echipa României 
Intr-un meci foarte 
reprezentativa R. F.

După o scurtă perioadă 
dicată refacerii și o alta, 
mai lungă, de acomodare 
efortul, gimnastele 
fruntașe lucrează acum 
toate pînzele sus". La 
leagănul atîtor izbinzi strălu
citoare, sub îndrumarea unui 
colectiv larg de tehnicieni (Oc
tavian Belu, Adrian Stan și 
Tatiana Popa antrenori, Ma
riana Dudaș coregrafă, Tiberiu 
Ni cula pianist), pe care îl co
ordonează, sagace și exigent, 
Adrian Goreac, se muncește 
cu sîrg și cu speranță, pregă- 
tindu-se un an competițional 
dintre cei mai pretențioși. 
Pentru că în mai vor fi Cam
pionate Europene la Bruxelles, 
iar în octombrie Campionate 
Mondiale la Stuttgart, întreceri 
la care, aproape că se subîn
țelege, școala românească își 
propune, ca de fiecare dată, 
să urce cît mâl sus și cît mai 
des pe podiumul de premiere. 
Cu titlurile și cu elogiile 
ne-am obișnuit, numai că în 
1989 va fi, dacă nu greșim, 
mai greu decît altădată. Nu 
doar pentru că, la „mondiale", 
fetele noastre vor trebui să-și 
apere medaliile supreme dobîn- 
dite la Rotterdam 1987, de e- 
chipă și, la individual compus,

de- 
nu 
cu 

noastre
„cu 

Deva,

de 
că

Cum se prezintă baza materială a activității sportive la sate ? (II)

INIȚIATIVE GOSPODĂREȘTI DE... PRIMĂVARĂ
• Raidul nostru prin

Am continuat raidul nostru pe 
traseul bazelor sportive de la 
sate. Un itinerar pe care am în-

așezări rurale din j'udețele Harghita, Brăila și Prahova
tîlnlt cîteva Inițiative 
rești pe care le-am 
rîndurile următoare.

gospodă- 
rețlnut în

IARNA CAR, VARA SANIE...
Sîntem la Hodoșa, un sat fru

mos, •*- J-'_ —
brazi aeoperiți cu 
între ‘ . ... _
o zi obișnuită. Am’ajuns după- 
amlază, atunci cînd oamenii se 
întorc de la muncă, în- 
dreptîndu-se spre case 
Unii s-au oprit la terenul de 
fotbal, unde se afla un mic șan-

de deal, înconjurat de 
nea, situat 

Gheorghenl șl Topllța. E

vicepre-tier. Printre aceștia, ___ r._
ședințele asociației sportive Uni
rea Hodoșa, Wilhelm Mezel : 
„După cum se poate vedea, ne-a 
spus el, am reparat gardul ba
zei sportive, am confecționat o 
nouă tabelă de marcaj, iar a- 
cum executăm lucrările de fini
sare a vestiarelor, construite din 
cărămidă de Ia demolări și alte

materiale refolosibile. Pentru 
vară avem alte proiecte". Aflăm 
că manopera noului grup social, 
cu etaj, ’ " ‘
si vi tate 
sportive, 
mînă de 
care se _______ ___  ____ ______
în această primăvară, o dată cu 
reluarea campionatului județean

este asigurată în exclu
de membrii asociației 

meseriași de primă 
la fabrica de cherestea, 
grăbesc să-1 inaugureze

Traian IOAN1ȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Aurelia Dobre, ci și pentru 
gimnastica de azi nu mai e 

nici măcar cea de... ieri 1 Ea 
și-a revizuit, deunăzi, codul 
de punctaj și, in temeiul unei 
rigori sporite, pune acum un 
accent deosebit pe așa-zisele 
serii gimnice, îmbinări de e-

acrobatice și core* 
în legare, adevărate 

Veți

lemente
grafice
„cascade" de măiestrie, 
replica, firește, că așa a fost

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare In pao i <-a)

DEȘI STAȚIUNE (Bușteni),
DEȘI IARNA,

NU SCHIUL E PRIMUL...

...Prin fața recepției trece un 
grup de flăcăi cît bradul ; an
trenorul Nicolae Pavel 
vește lung, căzut parcă 
duri, și reflectează ca 
sine, „ce mai luptători 
tegorie grea aș scoate 
rugbyștii ăștia !...“. Să-1 fi au
zit, oare. Theodor Rădulescu, 
antrenorul principal al lotului 
de rugby ? Nu de alta. dar 
peste cîteva momente va fi 
rîndul acestuia să murmure, 
privind grupul luptătorilor care 
tocmai plecau spre antrena
ment. „ehe, nu știu ce grăma
dă ne-ar putea sta in față 
dacă aș avea cițiva voinici ca 
ei Și suporterii rugbyștilor, 
și cei ai luptătorilor pot sta 
însă liniștiți, perioada... tran
sferărilor a trecut, așa că cele 
două loturi și-au continuat pre
gătirile cu efective neschimba
te... Și, sperăm, mai ales cu 
prețioase acumulări cantitat've 
și calitative, convertibile în 
viitoare succese internaționale.

Hotelul „Silva" din Bușteni, 
căci aici a avut loc, deunăzi, 
scena de mai sus. nu găzdu
iește, pentru o perioadă sau 
alta, doar rugbyști sau luptători.

îi pri- 
pe gîn- 
pentru 
de ca- 
eu din

Și alte garnituri, din alte dis
cipline. au ales locul drept se
diu al pregătirilor de iarnă. 
I-am întîlnit, bunăoară, și pe 
fotbaliștii de Ia Dacia Pitești : 
sub conducerea antrenorilor 
Alexandru Constantinescu (vă 
mai amintiți de... Kopa ?) șl 
Nicolae Radu (dacă vreți, Ra
du III). Jucătorii efectuau o 
intensivă repriză de haltere 
în sala Caraimanul. „Ne-am 
convins — ne spunea antreno
rul principal al formației — 
că forfa trebuie să devină unul 
din atuurile principale ale fot
balistului care vizează o valoare 
superioară. Ca atare, am in
trodus asemenea 
exerciții, 
exemplu 
pregătesc 
național.
cum muncesc, și băieții 
s-au... molipsit". Și. într-adevăr. 
Doru Toma, Togan, Năstase, Mi
hai Zamfir, mai noii 
Ghioacă, Preda sau 
păreau puși pe fapte 
returul va fi măsura 
exactă a eforturilor lor...

La „Teleferic" (în fapt Tele- 
cabină) era îmbulzeală mare. 
Vacanța studențească se găsea 
în „drepturi depline", grupuri 
vesel-multicolore urcau spre 
Babele. Răzlețindu-se apoi în 
toate direcțiile, spre toate ca-

baterii 
avind cel mai 
in modul in care 
luptătorii 

Vă asigur.

de 
bun 

se 
din lotul 
văzindu-l 

mei

veni ți 
Trușcă, 
mari ; 

cea mal

Sorin SATMARI

(Continuare in pag 2-3)



„Cupa U. T. C.“ la biatlon
, i | i -.w-rrrr- r mf-umT m—W La Borșa, in concursul salvamontiștilor

SELECȚIONATA bistrijeanA - pe primul loc
Îmbrăcată sărbătorește, fru

moasa stațiune climaterică si- 
biană Păltiniș a fost, timp de 
trei zile, gazda primitoare a 
ceilei de a 12-a ediții a „Cupei 
V.T.C." la biatlon. Ampla în- 
treoere de pe genericul Da- 
eiadei a reunit la startul celor 
două categorii de virstă (14—16 
și 17—19 ani) 82 de concurenți 
din întreaga țară, cei mai buni 
în etapele județene ale compe
tiției. „Ediția din acest an, 
ne spunea tov. Dorel Lupu, 
reprezentant al secției de re
sort al C.C. al U.T.C., a fost 
una dintre cele mai reușite, 
atit din punct de vedere orga
nizatoric, cit și al valorii parti- 
cipanților. Traseele de 5 și 10 
km, cu cite două trageri in 
poligon (din pozițiile culcat și 
ân picioare) au fost ame
najate pe platoul Oncești, la 
altitudine de peste 1600 m, și 
au beneficiat de o zăpadă 
proaspătă, căzută chiar in 
ajunul întrecerii. Reușita con
cursului a fost asigurată cu 
sprijinul eficient al organelor de 
partid locale și al C.J.E.F.S.".

în timpul întrecerilor, Va
sile Ilieș, elev la liceul din 
comuna Prundul Bîrgăului, ne 
spunea': „Sînt pentru a treia 
oară consecutiv finalist al 
«Cupei U.T.C.» ia biatlon, ocu- 
pind locui 5 în 1987, la Șuior, 
iar anul trecut, în Semenie, 
locul 4... Aici am venit, fi
rește, cu gîndul să urc pe po
dium". Dumitru Avramescu,

din satul doljean Ciocadia, elev 
in clasa a XH-a la Liceul in
dustrial Novaci, ne-a mărturi
sit că este un mare iubitor 
de sport, așa cum iubește ma
tematica și fizica. Polisportiv 
cunoscut nu numai în localita
te, el s-a făcut remarcat și în 
alte întreceri din cadrul 
competiției naționale Daciada. 
In finalele ediției de vară a 
„Cupei U.T.C.", de anul trecut, 
Dumitru Avramescu a ocupiat 
două locuri 7 la cros și lun
gime. La biatlon participă 
pentru prima oară la finale.

Maramureșenii, prezenți 
concurs cu Gheorghe Leș 
lev la Liceul ind. nr. 7 
Baia Mare, cîștigătorul
anul trecut la categoria 14—16 
ani) și Ovidiu Muțiți, elev la 
Șc. profesională de cooperație 
din aceeași localitate, prezent 
pentru prima oară la finală, 
au avut bucuria dștigârii din 
nou a locului 1 la cat. 17—19 
ani prin Muțiu.

Rezultate : cat. 14—16 ani :
1. Adrian Dedu (județul Pra
hova), 2.
(Brașov). 3. 
doara) ; cat. 
vidiu Muțiu 
Vasile Ilieș 
3. Robert Ândraș 
Pe județe : 1. Bistrița-Năsăud,
2. Maramureș, 3. Harghita, 4. 
Brașov, 5. Neamț, 6. Sibiu.

TESTE TRECUTE CU BINE

FINALELE DACIADEI
(Urmare din vag. 1)

într-adevăr, însumînd evoluții
le din acest sezon, loan Fră
țilă (care, reamintim, s-a clasat 
pe locul secund și la „uriaș"), 
se arată dacă nu cel mai com
plet, în orice caz cel mai in 
formă schior alpin al nostru 
In actualul sezon. Este real
mente o îneîntare să-i 
rești evoluțiile !

O plăcută surpriză a 
tuit-o și Dorin Dinu,

urmă-

consti- 
__  _ , repre
zentantul studenților brașoveni 
etalînd același talent incontes
tabil ; poate că o pregătire 
mai susținută l-ar ajuta să 
urce încă în clasamentul al
pinilor noștri. Cel mai în mă
sură să dea răspunsul este el
-.. ....

In 
le- 
din 
de

Gheorghe Lutea 
Gh. Kiss (Hune- 
17—19 ani : 1. O- 
(Maramureș), 2. 
(Bistrița-Năsăud), 

(Harghita).

Ilie IONESCU — coresp.

LA SCHI ALPIN
însuși, 
trecut, 
prezentat rău, dar ni s-a 
rut mai ezitant, ca în 
ocazii.

REZULTATE TEHNICE, 
lom special seniori s 1. 
Frățilă (A.S.A.)_ 1:52,19, _2. 
rin Dinu 
1:53,46, 3.
(A.S.A.) 1:53,95, 
Bucur (C.S.U. Brașov) 1:54,27,
5. loan Pinche (A.S.A.) 1:54,59,
6. Ortwin Frtihn ‘ 
1:54,71.

Caravana schiului 
pin va avea marți 
„transbordare", deplasîndu-se 
la Poiana Brașov, unde, miercuri 
și joi, vor avea loc cursele de 
super-uriaș.

Campionul de 
loan Pinche, nu

(C.S.U. 
Peter 

4.

anul 
s-a

sla- 
Ioan 
Do- 

Brașov) 
Cristaly 
Cristinel

(Dinamo)

nostru al- 
o zi de

Inspirată a fost F.R.T.A. 
cînd a ales împrejurimile sta
țiunii Borșa (județul Maramu
reș) ca loc de desfășurare a 
oelei de a 18-a ediții a Raliu- 
ului salvamont — etapa de iar
nă. Zăpadă suficientă, pârtii și 
mijloace mecanioe de urcare 
și coborîre bune, gazde primi
toare — iată, pentru început, 
atributele care au condus la 
(poate) cel mai mare 
de pînă acum al . 
de concurs. Dar 
organizatorilor — ( 
trală din cadrul 
Centrul salvamont 
sînt legate și de numărul re
cord al participanților (au fost 
prezente aproape toate centre
le din țară, cu excepția celor 
din Herculane, Nehoiu, Neamț 
și Victoria), de faptul că Si
naia, după o întrerupere de 
aproape 5 ani, și-a reluat locul 
printre competitoare, ca și de 
modul în 
pelor au 
teme ale 
din urmă _ ,_ _______ __ ,
pe baza unui nou regulament, 
au sporit exigențele examina
torilor, mai ales la probele 
medicale, dar, cu toate aces
tea, cei mai mulți dintre sal- 
vamontiști au trecut cu bine 
și foarte bine testele la care 
au fost supuși. Timp de patru 
zile, cît a durat raliul, s-a fă
cut o excelentă verificare a 
pregătirii tehnice și a »vut 
loc un util schimb de experi
ență între echipe.

Prima parte a întrecerii a 
constat dintr-o probă de sal
vare și transport a unui „ac
cidentat" pe pîrtia de 
Mai exact: 36 de echipe A și 
alte 36 de „B“ (fiecare forma
te din cite doi sportivi), pe 
pîrtia Brădet, au executat un 
slalom cu akja printre porțile 
instalate de maestrul emerit 
al sportului Alexandru Flori- 
cioiu. Cel mai bun timp a fost 
obținut de echipajul Predeal 
A, care a acoperit cei oeste 
900 m în 1:22,15. Cumulînd și 
rezultatul echipei ~ --------
predelenii s-au 
primul loc al clasamentului, 
cu 3:19,43, în urma lor aflin- 
du-se salvamontiștii din Sina- 

3:22,36, și oei de la 
Sanitară județeană 

cu 3:27.17. Cum juriul 
nu a penalizat la tes-

succes 
acestui gen 

satisfacțiile 
Comisia cen- 
F.R.T.A.

t Borșa
ți

care membrii echl- 
răspuns diverselor 
Întrecerii. In acest 
sens, de relevat că,

schi.

B (1:57,28), 
instalat pe

ia, cu
Direcția
Brașov, 
medical

tul acestei probe nici una din
tre formațiile amintite (doar 
17 echipe au fost, de altfel, 
penalizate cu 2 sau maximum 
19 puncte), ordinea generală a 
primelor trei echipe a rămas 
cea de mai sus.

Cea de-a doua probă — de 
schi și acordare a primului a- 
jutor — a fost individuală, 
fiecare echipă prezentînd cile 
patru concurenți. După par
curgerea traseului jalonat cu 
părți, prilej cu care pe-te 75 
la sută dintre sportivi au do
vedit frumoase calități de sla
lomist!, s-au întocmit, cumulînd 
rezultatele celor patru repre
zentanți, clasamentele. La ele 
s-au adăugat 
riului medical, 
va minute 
cursă, au 
de bilete, 
vamontiști 
Sigur, nu toți au dat ce^ mai 
potrivite răspunsuri. Impor
tant rămîne însă faptul că cei 
mai multi dintre ei, adică 
peste 80 la sută, s-au prezen
tat bine, chiar dacă subiecte
le au fost dificile, cum ar fi, 
de pildă, oprirea unei hemo
ragii interne, fracturi, luxații, 
traumatisme șa. Spre meritul 
lor, reprezentanții Centrului/ 
salvamont Predeal — Dan Mă- 
lușeiu, Marin Scînfeie, Dorin 
Dinu și Dan Frățilă — au reu
șit să-și păstreze primul loc, 
obținînd în final maximum de 
puncte: 72. Lingă ei, pe po
dium, echipele din Săeelc și 
Lupeni.

Dincolo însă de această ie
rarhie, de menționat faptul că 
salvamontiștii au demonstrat 
o bună pregătire tehnică și 
practică, dovedind că pot răs
punde cu promptitudine unor 
viitoare apeluri lansate, la ne
voie, de iubitorii 
flați la... necaz, 
cluzia Ia care au 
oei doi inspectori 
cadrul Comitetului 
blemele Consiliilor
— Ștefan Trică și al Ministe
rului Sănătății — dr. Mihai 
Vanță, precum și piimui se
cretar al Comitetului orășenesc 
de partid Borșa, 
și președintele 
trale salvamont, 
toniti Bacu toți 
acest concurs.

UN BUCHET DE Ck

DEȘI STAȚIUNE (Bușteni), DEȘI IARNA, NU SCHIUL E PRIMUL • ••

(Urmare din vag 1) în 
spe-

penalizările ju- 
care, la 

de la sosirea 
examinat, pe 

pe toți cei 144 
prezenți la

cîte- 
din 

bază 
sal- 

start.

muntelui, a- 
Esbe și con- 
subscris și 
generali, din 
pentru Pro- 

Populare

banele Platoului. Zeci și zeci 
de tineri, veniți — aveam să 
aflăm — din centrele universi
tare București, Galați și Iași, 
se bucurau din plin de zilele 
însorite ale vacanței, chiar da
că zăpada avea, din punctul lor 
de vedere, cam multe... absen
te nemotivate. Nu-i nimic, 
chiar și fără schiuri se găsesc 
destule surse de divertisment. 
Pentru ca o dată căzută seara, 
In jurul 
fierbinte, 
devină, 
paida" !

Dar să _ ......
de oaspeții Buștenilor și 
splendidelor ..' _ 2   . j -___
Fiindcă orașul are o viață spor
tivă proprie, care se cuvine 
consemnată. Asociația sportivă 
„Caraimanul". a Întreprinderii 
de hirtie din localitate, nu
mără mai bine de o mie de 
membri, iar președintele ei, in
ginerul Viorel Voicu, este un 
entuziast în întregul înțeles al 
noțiunii. Ne vorbește cu o 
anume bucurie despre secțiile

unei cești cu ceai 
cuvîntul de ordine să 
firește... „iupaidia-iu-

nu ne ocupăm numai 
" aisale împrejurimi.

de fotbal (pe primul loc 
campionatul județean), de . 
ranțele care se pun în secția de 
tenis de cîmp („Vedeți dum
neavoastră, la noi cel mai greu 
a fost să găsim o bucățică de 
teren. .. fără pantă, pe care să 
amenajăm un teren. Dar o dată 
realizat, performanțele n-au 
întirziat. Lucian Păun fiind cla
sat de regulă printre fruntașii 
concursurilor de copii"). Schio
rii asociației au contribuit și 
ei din plin la vitrina cu tro
fee, fondiștii juniori fiind cam
pioni naționali în proba de 
ștafetă, iar Cristian Jitaru e 
unul din fruntașii generației 
sale la „alpine". Vom reveni 
în sala „Caraimanul" (amena
jată prin forțe proprii după 
cele mai moderne cerințe) pen
tru a-i urmări la lucru pe 
țîncii antrenorului Auraș Tăna
se, fost luptător de performan
tă la vremea lui. Cam 30 de 
copii, unul mai inimos ea al
tul, sînt numai ochi și urechi. 
..Prezența repetată a lotului 
național la Bușteni — ne spu
ne antrenorul Tănase — a ge
nerat o adevărată 
printre copiii din

emulație 
Bușteni.

și-au exprimat 
practica acest

Mulți dintre ei 
dorinfa de a . 
sport ; am găsit înțelegerea ne
cesară la conducerea asocia
ției și... iată noua secție por
nind la drum. Deocamdată, ne 
aflăm la primii pași, dar sînt 
convins că rezultatele vor veni". 
Și noi, vom adăuga, și noi sîn- 
tem convinși, văzînd cu cît sîrg 
se antrenează puștii. Mai no
tăm că printre proiectele aso- • 
ciației — și ale antrenorului 
Tănase — figurează deschide
rea unui centru de culturism 
pentru tinerii orașului, ca și a 
unuia de gimnastică aerobică 
pentru fete. Iată o idee cu 
dublu beneficiu, ea puțind sa
tisface și dorința de mișcare 
a tineretului din Bușteni, și... 
autofinanțarea, care își face 
tot mai mult simțită prezența 
în viața unităților noastre 
sportive.

într-o altă sală se dispută un 
concurs de tenis de masă. O 
competiție la schi, de tradiție 
în Bușteni, așteaptă doar... ză
pada pentru a-și consuma o 
nouă ediție. Sportul — iată o 
noțiune îndrăgită prin defini
ție, aici, la poalele Bucegilor...

(Urmare din pap l)

„Cupa F.R. Natație" a 
cîștigată de echipa Progresul 
București (an tren oare : Mela
nia Trcistaru și Felicia Pintea), 
pentru a doua oară consecutiv.

Clasamente — masculin, tram
bulină, 3 m : 1. FI. Avasiloaie 
(Progresul) 1039,30 p ; 2. B. 
Cibu (C.S.Ș. Sibiu) 1002,35 p ; 
3. C. Pop (Progresul) 985,85 p ; 
platformă : 1. Cibu 990,25 p ; 
2. S. Baca (C.S.Ș. Sibiu) 886,30 
p ; 3. Pop 878,25 p ; feminin, 
trambulină 3 m : 1. Ionica Tu
dor (Lie. ind. 37 Buc.) 930,15 p ; 
2. Ileana Pîrjol (Progresul) 901 
p ; 3. Luana Ciufuligă (Progre
sul) 840.45 p , 4. Elisabeta Ko
patz (C.S.Ș. Sibiu) 836,80 p; 
platformă : 1. Daniela Popa 
(Crișul Oradea) 741,05 p ; 2.
Ioana Voicu (Progresul) 716,75 
p; 3. Monica Mate ' ’
695 p ; clasament pe 
1. Progresul 332 p ; 2. 
Sibiu 283 p ; 3. Crișul 98 p, 4. 
Lie. ind. 37 94 p.
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STAȚIUNEA CĂLIMANEȘTI-CĂCIULATA

DE OASPEȚI Șl IN
O cură de sănătate la CALIMANEȘTI- 

CACHJLATA nu este condiționată de 
zon. pentru simplul motiv că aici sînt 
create toate condițiile unui sejur agreabil, in
diferent de starea timpului. In construcția 
hotelurilor sînt încorporate unități de ali
mentație publică, săli de agrement și, bine
înțeles. bazele de tratament.

se-

CALIMANEȘTI-CACHJLATA dispune de 
factori naturali de cură, importanți în vin
decarea sau ameliorarea afecțiunilor : •
tubului digestiv • hepatobiliare • renale 
• reumatismale • posttraumatice.

CALIMANEȘTl-CACIULATA înseamnă :
• Ape minerale sulfuroase, clorurate, 

bromurate, sodice, calcice, magneziene, pro-
ZJVZ

ESTE BUCUROASA
ACEST
venite din 
folosite atît 
externă

ANOTIMP
izvoare naturale și din sonde, 
în cura internă, cit și în cea

© Bioclimat de cruțare
• Baze moderne de tratament bainear
• Posibilități de excursii si agrement
ESTE UTIL SA șrTJl :
In această perioadă se acordă reduceri de 

tarife; plecarea se face în otice zi solici
tată de turiști, iar durata sejurului este la 
alegere.

Biletele se pot procura de la agențiile 
oficiilor județene de turism și ale I T.IÎ.R. 
București, precum și de la comitetele sin
dicatelor din întreprinderi și instituții.
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Chiar șl în acest prelungit re
laș compeuțional, nu-1 putem 
uita pe Înotătorii noștri de frun
te. In fond, vorba 
acum se pune la 
pentru (întrecerile 
Despre ce șl cum 
turile naționale in 
oadă ne-a pus în temă antreno- , 
rul federal Dan lonescu.

O 
Iul 
mai departe, 
grupe, conduse de tot atîția an
trenori emeriți. Gheorghe Di- 
meca (ajutat de tinărul Mugur 
Tomescu) se află, la Sinaia, cu 
băimărenii Bogdan Constantin 
șl Carmen Bodiu, brașovenii 
Corina Dumitru și Iulian Bene, 
clujeanca Diana Ureche — a- 
ceasta din lotul penttu C.E. de 
junio-i, ca și hunedoreanul Cri- 
șan de altfel, care însă nu pa
re să fi înțeles ce înseamnă, pe 
toate planurile, marea perfor
manță. Altă maramureseancă, 
Stela Pura, a rămas acasă, sub 
îndrumarea lui Ion Bachner. 
Lipsește, oricine poate observa, 
medaliata multor competiții de 
amploare, Noemi Lung. O mare 
campioană, dar și o mate ghi
nionistă, din moment ce și 
acum, ca și altădată (în iarna 
precedentă, spre pildă), Noemi 
se vede nevoită să stea departe 
de bazin. „Asta îmi mai lipsea, 
spune ea cu amărăciune, o rup
tură de fibră musculară!"... Vi- 
tezistele Tamara Costache și 
Livia Copariu iau start după 
start la Plo ești, la comanda lui 
Mihail Gothe, beneficiind de 
bunele condiții de pregătire asi
gurate de C.S.Ș. — Petrolul. 
Convingerea lor? Confirmarea în 
’89 a renumelu 
tul mondial. In

proverbului, 
punct... carul 

din) vară! 
pregătesc lo- 
această peri-

pa Cr
di>n sp
are în
iu, al
Vișan,
Georg

pr mă subliniere: la nive- 
senlorilor, se lucrează, pe 

în cadrul a trei

ciștigat în sprin- 
ce privește gru-

Dar 
mâne^,. 
zează 
juniori 
pregăt 
rii loi 
toate 
mente 
de Ai 
de an 
briela 
Ion IV 
din c< 
biu, E 
provin 
dică I 
grea, 
Comar 
Zgond 
priza 
Bunac 
promii 
tehnici 
Ce bii 
merii 
siunea 
drept.

Foar 
zența 
cursul 
în cer 
că Re 
cît e va 
Cosmi 
cu, c 
din ur: 
Bucur 
1:08 j 
se af 
Jiștiloi 
lui m 
tegori

REVIRIME3
din Capitală seLa Liceul 37 

simte un rev riment, dovedit de 
o seamă de rezultate recente, 
printre cei ce bat la porțile a- 
firmării numărîndu-se Ioana 
Vrăbiescu, Nicolae Butacu, Mi- 
haela Stancu, Mihai Dragomir 
ș.a. „Am pom t de la baza pi
ramidei, de Ia cele mal tinere 
generații, remarcă Doina Sava,

antrer 
C.S.Ș 
cu t 
teptăc 
ția“ 1 
colae
Ion C
a coli 
abia '

ccn-
Petre Roman 

Comisiei
dr. ing. An- 
prezenți

loan NOVAC

La virsta primilor „pași" pe lungul d 
din jurul antrenoarei Doina Sava visează 
sus decit Tamara Costache, NoemI Li

ÎNTRE DOUĂ CUR!

(Crișul) 
echipe : 

C.S.Ș.

• Pe prima filă a calendaru
lui compeuțional ’89 serie... 81 
martie, zi în care cei mal tineri 
performeri (categoriile 9—11 ani) 
încep disputele pentru Cupa 
Primâver i. • Dintre întrecerile 
apropiate, interesul major îl 
stlrnește campionatul in bazin 
acoperit, programat în perioada 
6—9 aprilie, la Sibiu. Deal in 
bazin de 25 metri. De ce nu în- 
tr-o piscină de dimensiuni ol Hi
pice? Nu neapărat fiindcă așa se 
procedează, în prima parte a 
anului, în lumea mare a nata- 
ției, cit mal ales d ntr-un mo
tiv de ordin metodic: rezultate
le din „25 metri" să fie atinse 
— cel puțin — în „50 metri" la 
competiți le verii (se știe că ba
zinele de 25 m sint mal... rapi-

de, d 
intoai 
facție 
păți 
turor 
Singu 
organ 
va < 
crede 
cresc 
mâni 
el ei 
țelor’ 
Reșiț 
și m 
puter 
posib

INIȚIATIVE GOSPODĂREȘTI DE... PRIMĂVARĂ
(Urmare din vag 1)

de fotbal, în care activează 
echipa lor.

PROIECTE FINALIZATE, 
PROIECTE NOI

și

Despre comuna brăileană Ian
ca am mai scris, 
te scrie. Pentru 
se dovedesc 
constructori de 
tive. Mai întîi ........ ......
mat curtea Liceului de petrol în
tr-o astfel de bază, dotată cu 
aparatura necesară, confecționa
tă din materiale refolosibile, în 
atelierul școlii. Apoi au con
struit un stadion, cu teren de 
fotbal gazonat, împrejmuit cu 
gard din sirmă... Ulterior, aria 
stadionului a fost mărită cu o 
arenă de dirt-track, prevăzută 
cu turn de cronometraj și ves- 
tiare-atelier, unică în mediul ru
ral. „Avem și alte proiecte în
drăznețe, ne mărturisea, la ulti
ma vizită, tinărul și Inimosul 
președinte al asociației sportive

Și se mai poa- 
că locuitorii ei 

șl pricepuțl 
baze spor- 

au transfor-

Petrolul Ianca, ing. Dinu Ivan. 
Vrem să extindem capacitatea 
tribunelor, să amenajăm un grup 
social cu vestiare, cu instalații 
pentru refacere, cabinet medical, 
sală de forță etc.

Noile lucrări vor fi coordonate 
de un prieten statornic al spor- 

al 
de 
cu 
de 

re-

tlvilor, Dumitru Boric, șef 
brigăzii a patra a Trustului 
construcții petroliere, om 
multă experiență în acțiunile 
identificare și valorificare a 
surselor proprii.

DE LA BINE, SPRE MAI BINE

Poposind ia Valea Călugăreas
că am constatat că această co
mună prahoveană este puternic 
animată de dorința de a se în
frumuseța și bine gospodări. In 
noul ei peisaj, dominat de 
blocuri zvelte și de silueta Com
binatului chimic de îngrășămin
te, sportul își are locul firesc : 
un stadion cu teren de fotbal 
gazonat, eu vestiare și tribune 
pentru 2 500 de spectatori („o

bază 
zia ] 
sim 
Bade 
mite 
pistă 
toma 
tenis 
unglr 
parti 
Ra£
ni/h 
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în etapa a Xlll-a 

a Diviziei A
la handbal feminin
TREI ECHIPE OASPETE

I
I

BINOMUL ANTRENOR-JUCĂTOR
DINCOLO DE CADRUL STRICT TEHNIC

PE...
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amo, ea o
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lotului, a- 
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cf-n. Sur- 
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•ile Con- 
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re olimpl- 
re. Doar
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cu care 
le specia- 
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AU OBȚINUT VICTORIA
Duminică, în etapa a Xin-a a 

Diviziei A la handbal feminin 
s-au disputat trei partide.

MECANICA FINA — RAPID 
24—27. Spectacol handbalistic 
destul de agreabil în Sala Flo- 
reasca, cu multe faze spectacu

loase la ambele porți, cu răs
turnări de scor. De menționat 
că de-a lungul partidei s-a con
semnat egalitatea de opt ori, 
inițiativa aparținînd mai mult 
formației... vizitatoare, rapidiste- 
le obținînd în final o victorie 
meritată. Mecanică Fină, după 
un început ezitant, a început 
cursa de urmărire, mobilitatea 
în apărare (în linie, pe semi
cerc) dînd roade. A greșit, poa
te, cînd au trecut la apărare 
5+1, oferind astfel giuleștencelor 
spații de pătrundere spre poarta 
adversă, Gheorghița Oprea, în 
rolul principal, fructificînd ex
celente pase ale extremei Flori- 
ca Ivan în desele acțiuni de în
văluire. Insuccesul handbaliste
lor de la Mecanică Fină s-a da
torat și faptului că Petruța Oanță 
n-a mai fost portarul excelent 
de altădată. Au înscris : Lefter 
10, Marin 4, Finaru 3, Giura 3, 
Ciubotaru 2. Cipăian 1 și Gavri- 
lă 1 pentru Mecanică Fină, res
pectiv Grigore 9, Oprea 7, Stan- 
ciu 6, Doiciu 2, Ivan 2, Țurcanu 
1. Au arbitrat : M. Stăncilă
(București) — A). Isop (Pitești).

Mihail VESA
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la acest 
a special 
179". Aș- 

, „produc- 
rjaru, Ni- 
olac Tat, 
•ianei Pop, 
grupele ce 
olului.

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— TEROM IAȘI 19—12. Meci 
de foarte bun nivel tehnic Si 
spectacular, ieșencele egalînd de 
patru ori, ultima dată în minu
tul 48 după care gazdele s-au 
desprins în învingătoare sigure, 
datorită în special apărării atente 
și mobile. Marcatoare : Cazacu 
8, Tudoran 5, Cămui 2, Roșea 2, 
Iovănescu 1 și Ciobănică 1, pen
tru Hidrotehnica, respectiv Duca 
6, Alexescu 3, Anton 1, Nisipea- 
nu 1 și Cozma 1. Arbitri : R. Ia- 
mandi — Tr. Ene (Buzău). (C. 
POPA — coresD.).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA — RULMENTUL BRAȘOV 
23—20. Timișorencele au fost în 
permanentă la cîrma jocului, 
imprimîndu-i un ritm alert — 
care nu a convenit brașovence- 
lor — și obținînd o victorie pre
țioasă și meritată. Au înscris : 
Pălici 9. Torjoc 5, Stancov 2, 
Pasăre 2. lgnean 2, Tomuleac 2 
și Cojocărita 1 pentru Construc
torul, respectiv Demeter 8, Hie 
4, Boriceanu 2. Biolan 2, Sîrbu, 
Partin, Hornicar și Marian cîte 
un gol. Au arbitrat : I. Sîrbu — 
I. Dobre (București). (C. CRE- 
ȚU — coresp.).

în celelalte meciuri, jucate în 
devans : Mureșul — Confecția
26—17, Dorobanțul — Știința 18— 
26. Textila — Chimistul 28—30.
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nței, copiii 
Mar mai...

Bunaciu. 
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CLASAMENTUL
13 12 1 0 {

13 10 0 3 '
13
13
13
13
13
li3
13
13
13
13

1. Chimistul ♦)
2. Mureșul
3. Știința
4. Textila
5. Hidroteh.
6. Rulmentul
7. Rapid
8. TEROM
9. Confecția

10. Mec. Fină
11. Constr.
12. Dorob. ♦) 

•) Echipe i
puncte.
• MECIUL Știința 

Textila Zalău, din 
XIV-a, se va disputa 
bruarie.
• ÎN Sala „Dacia"

9 1 3 358-282 32
7 1 5 332-307 28
7 1 5 260-261 28
7 0 6 275-278 27
6 0 7 291-281 25
6 0 7 305-305 25
4 0 9 298-328 21
4 0 9 267-299 21
4 0 9 292-364 21
0 0 13 240-381 10

penalizate cu trei

Bacău 
etapa 
joi, 23

a 
fe-

_ ______ _  „_____ din Baia
Mare s-au disputat două partide 
amicale între H.C. Minaur și U- 
niversitatea Craiova, ambele me
ciuri încheindu-se cu victoriile 
gazdelor : 30—24 (13—12) și 27—25 
(15—14). (A. Crișan — coresp.).

ȘTIRI DIN ȘAH
• A.S. Danubiana organizea

ză în perioada 20 februarie — 
4 martie un Festival de șah 
deschis tuturor jucătorilor și 
jucătoarelor — clasificați și ne
clasificați. Concursul are loc în 
sala C.S.Ș. 1 din str. Smîrdan 
nr. 11, et. III. (N. Ariciu — 
coresp
• între 4 și 16 aprilie a.c., 

A.S. Unirea Codlea organizea
ză un turneu open de șah, la 
toate categoriile de clasificare 
și un altul pentru copii. în
scrieri pînă la data de 15 mar
tie, pe adresa asociației : str. 
Armata Roșie nr. 33.

—nr-? w. i

O CISTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 15 FE
BRUARIE 1989. Cat. 2 : 1 varian
tă 100% a 39.142 lei și 3. variante 
25% a 9.785 lei : cat. 3 : 22,25 va
riante a 3.079 lei ; cat. 4 : 71,25 
variante a 981 lei ; cat. 5 : 
182,50 -a 375 lei ; cat. X: 173.75 a 
394 lei ■■ cat. Z : 3.110.50 a 100 lei. 
Report la cat. 1 : 115.975 lei.

Cîstigul de la cat. 2, varianta 
100%. în valoare de 39.142 lei a 
revenit nar-cinantulul Achim A- 
Iexandru, din Caracal.

«R ÎN ATENȚIA PARTICI- 
PANȚILOR. Datorită numărului 
foarte mare de cîștlguri. omolo
garea concursului PRONOSPORT, 
din 19.02.1939. va avea loc 
miercuri ?? 02.1939 în loc de 
marii 21.02.1939. Tn schimb. în 
devans marți 21.02 ’ 989 vor fi 
omologate cîștigurile tragerii
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Calitatea de antrenor-jucător 
nu e nici pe departe de dată 
recentă în țara noastră. Acum 
cincizeci de ani și mai bine, 
Rici Auer, un mare jucător al 
Rapidului anilor ’30, a fost, 
într-o perioadă, antrenor-jucă
tor. El a avut o autoritate de
plină asupra tuturor jucători
lor — așa cum își amintește 
Ionică Bogdan —, fiind ascul
tat pînă și de celebrul său 
coechipier de linie, Iuliu Ba- 
ratki.

Multă vreme după aceea nu 
s-a mai vorbit despre calitatea 
antrenor-jucător, deși, la 
timpuri, cumulul s-a 
practicat.

Astăzi,1 problema e la 
nea zilei. Numeroase i 
apelează la antrenori-jucători. 
După Mircea Lucescu, care a 
ilustrat cum nu se poate mai 
bine viabilitatea cumulului, la 
Hunedoara, cu Corvinul, ideea 
a proliferat.

Sigur, părerile sînt împărți
te. Unii sînt pentru, alții, dim
potrivă, resping ideea, conside- 
rînd-o incompatibilă, susținînd 
că marea lacună rezidă în fap
tul că antrenorul-juca tor este 
supus greșelii în focul luptei, 
astfel că o eventuală sancțiune 
împotriva lui i-ar retrage ca
litatea de pedagog.

Este adevărat, sînt și aseme
nea cazuri. Celebrul Souness a 
fost unul dintre antrenorii ca
re au subminat ideea. Pe de 
altă parte, Dalglish a apărat-o 
cu foarte mult profesionalism. 
Din aceeași categorie a făcut 
parte și Di Stefano, care a 
jucat, cu mulți ani în urmă, la 
Brașov, cu Steagul Roșu, în 
Cupa Orașelor Tirguri, el fiind 
antrenor și jucător la Espanol 
din Barcelona. (Conduita im
pecabilă a marelui jucător a 
fost o adevărată pledoarie pen
tru viabilitatea cumulului).

în condițiile jocului de as
tăzi, mereu mai solicitant, 
antrenorul-jucător trebuie să 
fie, in primul rînd, un om de 
caracter. Și mai trebuie să aibă 
vocație pedagogică. Altfel, el

răs- 
mai

ordi- 
echipe

nu va face decît să dea apă 
la moară antrenorilor ne-fotba- 
liști care contestă, primii, ideea, 
uitînd, desigur, că sînt destui 
antrenorii care primesc carto
nașul roșu chiar pe banca teh
nică, fiind poftiți în tribună, 
uneori pentru mai multe etape. 
(Nu e cazul să dăm nume, 
unii antrenori din această ca
tegorie au o aparență de res
pectabilitate și... palmares}.

Există, însă, un caz recent 
care trebuie menționat. Nu de 
mult, la Drobeta Tr. Severin, 
în cursul meciului amical A.S. 
Drobeta — Universitatea Cra
iova, foarte talentatul jucător 
(și posibilul antrenor) Sorin 
Cîrțu a intrat pe teren în mi
nutul 60. Dar, după numai cinci 
minute, el a fost eliminat 
pe teren, pentru injurii... 
cel puțin deplorabil ca un 
trenor foarte tînăr — și 
destule perspective. în pofida 
rezultatelor contradictorii de 
pînă acum — să se manifeste 
astfel în fața unei echipe ti
nere, pe care trebuie “ 
dice în primul rînd 
educativ.

Sorin Cîrțu e un _ _____
jucător cu o stare de nervozi
tate excesivă. La vîrsta lui e 
de neînțeles. Și dacă această 
stare ' 
festă 
tr-un 
unor jucători pe care îi cu
noaște. la ce ne putem 
în partidele oficiale ?

Manifestîndu-se astfel 
pre limbajul folosit față

de 
E 

an- 
cu

să o ri
pe plan

antrenor-

de nervozitate se mani
la un meci amical, în- 
oraș vecin, in compania

aștepta

(des- 
__  de 

elevii-coechipieri s-a mai scris), 
Sorin Cîrțu subminează bino
mul jucător-antrenor.

Poate că arbitrul a greșit în 
unele decizii. Nu este exclus. 
Dar de aici și pînă la a 
„socoti" 
amical,

te 
cu arbitrul unui meci 
după un efort de... 

cinci minute, e prea mult. E o 
atitudine pe care o dezaprobă 
în primul rînd antrenorii-jucă- 
tori care au pornit la drum cu 
cele mai frumoase intenții.

loan CHIRILA

$TIIH • MECIURI AMICALE
• MIERCURI, stadionul Victo

ria va găzdui, de la ora 15, o 
atractivă partidă amicală, față 
în față aflîndu-se divizionarele 
A bucureștene Victoria și
• MÎINE DE LA ORA 

RM. VILCEA, Chimia, 
seriei a n-a din D. vizia 
tîlnește pe Universitatea 
va, într-un meci amical.
• RETURUL CAMPIONATU

LUI DE JUNIORI. S-au stabilit 
și datele de desfășurare a eta
pelor din Camp onatul Republi
can de juniori I, competiția re
zervată celor mai bune echipe 
ale eșalonului tinereții: 12, 19 și 
26 martie, 2, 6, 9, 16, 20, 23 și 
30 april e, 7, 11, 14, 21 și 25 mai. 
In 6 aprilie este etapă inter
mediară pentru toate cele opt 
serii, în 20 aprilie și 11 mai 
numai pentru seriile I-II șl vn- 
vm. Ream ntim că din cele 
opt serii se vor califica pentru 
turneul final primele trei echipe.
• „CUPA DE IARNA". Au

continuat să se dispute meciu
rile di n cadrul competiției „Cu
pa de iarnă", organizată de A- 
sociația sportivă Mașini Unelte. 
Rezultate: " ” " —
Danubiana 
au 
gu 
I.
Iul

Rapid. 
16, LA 
liderul 
B, în- 
Craio-

I.U.P.S. Chitila — 
3—2 (1—1); golurile

fost marcate de Popa, Nea- 
(autogol) și Zonea, respectiv 

Viorel și Haralambie. Meta- 
— A.S.I.C. 0—4 (0—1) S Rizea 

de două ori, Calianu și M. 
Lolin au înscris golurile. Gloria
— I.U.P.S. 1—0 (1—0); Smărăn-
doiu a marcat golul victoriei, în 
finalul partidei. Mașini-Unelte
— I.M.G.B. o—o. Alte meciuri 
din cadrul competiției sînt pro
gramate în această săptămînă. 
(Nicolae Tokacek-coresp.).
• LOTUL de juniori >90 susți

ne astăzi o nouă întîlnire de ve
rificare, parteneră fiindu-i divi
zionara C Progresul, gazda me
ciului. de la ora 11.
• C.S.M. SUCEAVA —

HLAUL P. NEAMȚ 3—1 (2—0).
Au marcat: Păluș (min. 
Murariu (m n. 36) șl 
(min. 58), respectiv 
(min. 72). (I. Măndescu-coresp.)

P.
CEA-

17), 
Gafencu 
Chertic

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
excepționale LOTO 2 din 12.02. 
1989. în loc de miercuri. 22.02. 
1909.
• „Capul de afiș" al acestei 

săptămîni — la acțiunile cu ca
racter aparte — îl reprezintă 
TRAGEREA LOTO 2 de dumini
că, 26 februarie, aceasta fiind a 
doua tragere a anului in curs. 
După cum se știe, TRAGERILE 
LOTO 2, deși se desfășoară după 
formule tehnice mai „concentra
te" (12 numere extrase, din și
rul numerelor de la î la 75), 
oferă posio litatea de a se obți
ne substanțiale cîștiguri, în nu
merar și autoturisme, ținînd 
seama și de făptui — deosebit 
de avantajos — că este vorba de 
singurul tip de tragere la care

ofsaid

DAR PE JUCĂTORI CINE II TESTEAZĂ?

I

Sigur că nu este vorba de 
o testare fiz că sau tebnico- 
tacticâ. Se știe, sa se reali
zează în această 
cînd antrenorii 
meci după meci, 
trag concluziile 
pentru a fin sa
de f nisat pînă 
campionatului. Rîndurile 
față pun în discuție necesi
tatea unei alte testări, a cu
noașterii regulamentului de 
joc de către „actorii" gazo
nului, o problemă tot atît de 
importantă ca și știința jo
cului, dacă nu și mai im
portantă, avîndu-se în vede
re că nu poți practica fotba
lul de mare performanță 
fără a ști pe de rost și re
gulile lui.

Nu vrem să-i apărăm pe 
„cavalerii fluierului" atunci 
cînd nu aplică corect litera 
regulamentului — de altfel 
nu i-am Iertat n. ci noi, nici 
comisia de disciplină a Co
legiului de arbitri. Dar tre
buie să le dăm și lor drep
tate într-o anumită privință. 
De exemplu, la 
curs de instruire i 
lor divizionari A, < 
ghe din Suceava a _____
lipsa de interes a unor «n- 
trenori și conducători de 
cluburi față de instruirea 
jucătorilor lor în spiritul re
gulamentului. Ne vin in 
spr jinul acestei afirmații 
numărul îngrijorător de ma
re al cartonașelor galbene 
"(chiar și al celor roșii), a- 
cordate în sezonul de toam
nă, scenele penibile legate 
de nerespectarea distanței zi
dului la executarea lovitu
rilor libere, pozițiile fla
grante sau mai puțin fla
grante de olsaid (care, une
ori, duc la anularea unor 
goluri) la care se protestea
ză, culmea, șl de pe banca 
rezervelor, impolitețea unor 
jucători la deciziile corecte 
ale arbitrilor etc., etc. Toate 
acestea, consemnate (sau ne
consemnate in foile de arbi-

perioadă 
programează 
după care 

de rigoare 
ce mai este 
la reluarea 

de

recentul 
a arbitri- 
C. Gheoi 
i invocat

traj) și văzute cu ochii noș
tri în prima parte a campio
natului, sint dovezi elocven
te ale unui 
neînțeles din 
catorilor echipelor. Din 
cate, să nu ocolim și alt a- 
devăr, acela că și printre 
antrenori și conducători e- 
xistă necunoscători ai regu
lamentului. De aici, discuții 
la cabine, amenințări de tot 
felul, care nu de puține ori 
apar pe rolul comisiei de 
disciplină a forului de spe
cialitate. ’ ‘ 
climat, greu 
pe drumul 
fotbalului. ..

Și, atunci, 
tlul acestor 
trebăm pe jucători cine 
testează la capitolul cunoaș
terii regulamentului? O tes
tare care devine (trebuie să 
devină) obligatorie în fotba
lul nostru. Și care trebuie 
făcută permanent de către 
antrenori și conducerile clu
burilor. Cum se știe. mai 
toate divizionarele A au apa
rate moderne de înregistrare a 
jocurilor, aparate care ar 
trebui fol os. te și în scopul 
însușirii și respectării regu
lamentului, nu numai pentru 
a demonstra greșelile de ar
bitraj. S-ar putea găsi și 
alte mijloace de educație. 
Ne referim la cele vizuale, 
ce ar trebu afișate (sub for
ma fotografiilor, a unor ex
trase din regulamentul de 
joc) în vestiarele echipelor, 
pe culoarele acestora, de ase
menea, se recomandă invita
rea unui arbitru (chiar un 
membru al colegiului — sînv 
atîtia cu prestanță) pentru o 
d scuție cu jucătorii pe te
ma încălcărilor frecvente ale 
unor orevedetri regulamen-

dezinteres 
partea...

de 
edu- 
pă-

Intr-uo asemenea 
se poate avansa 

competitivității

revenind la ti- 
rînduri, ne în-

ii

tare.
Așteptăm faptele, fiindcă 

fotbalul nostru are nevoie de 
un climat de sportivitate, de 
fair-play.

Stelian TRANDAFIRESCU

„DORIM SĂ INTRĂM ÎN OPTIMILE CUPEI
aiirinâ Gheorghe Mihali. fundașul echipei IC Olt
Deși relativ tînăr — are 23 de 

ani și două luni, Gheorghe Mi- hali . - . .
F.C.

Îmbracă 
Olt din 

încă junior, 
scurtă, el a ______ ...
prima formație, de atunci rămî- 
nînd titular de drept, ca fundaș. . .. .... . me_ 

în palmare-

cu cine te

tricoul echipei 
vara anului 1984. 
după o așteptare 
fost titularizat în

de marcaj, adunind 
ciur! de 
sul său.

— Ești
constant 
spus, „. ___________
O spun arbitrii, o spun și... car
tonașele.

— Față de ediți le trecute 
campionat, în toamnă mi-am 
vizuit atitudinea. Exact cu 
an în urmă, adunasem 6 carto
nașe galbene >i unul roșu. In 
turul acestui campionat am luat 
numai trei galbene. Sînt hotărît 
ca în pr măvară să reduc... ra
ta, îneît să devin un jucător e- 
xemplar sub acest aspect.

— împreună cu Minea ai for
mat un bun cuplu de fundași 
centrali. Acum, prin plecarea

campionat

considerat 
bun, 

cam

un jucător 
dar între noi fie 
„temperamental".

de 
re- 
un

acestuia Ia Steaua, 
Înțelegi mai bine?

— în toate jocur.le 
re de pînă acum, unde s-a ur
mărit nu atît rezultatul, ci mai 
cu seamă reașezarea, după ti
pare noi, a ecnipei, mai aproa
pe l-am simțit pe Sorin Mora- 
ru, care a demonstrat o rapidă 
adaptare la cerințele postului 
de libero. Rămine ca meciurile 
oficiale să confirme „sudura". 
Și aceasta peste puține zile, 
chiar dum nlcă, la Sibiu, in me
ciul de Cupă cu F.C. Inter, eu 
dorința noastră de-a intra in 
„optimi".

— Cum crezi că 
șura lucrurile in 
pionatului?

— Nu mai avem 
dem ou alîta ușurință puncte 
pe teren propriu. Xșa s-a intim- 
plat, în tur, cu F.C. Bihor, Fla
căra Moreni, Sportul Studențesc, 
F.C.M. Brașov și Universitatea 
Craiova. Deci, vom acorda mai 
multă atenție fazei de apărare, 
problemă in care sînt implicat 
direot. în același timp, lncer-

de verifica-

se vor desfâ- 
returul cam-

voie să pier-

căm diverse variante în atac, 
unde ne cam lipsește jucăto- 
rul-puncheur, adevăratul om de 
gol.

— Deci întrevezi, înțelegem, 
un sezon de primăvară mai bun 
decît turul campionatnui, C..;I 
omiți un lucru: primiți 
celor trei „europene", 
Dinamo și Victoria.

— în calculul nostru, 
ne-am propus să încheiem cam
pionatul în prima jumătate a 
clasamentului, n-am făcut ab
stracție de posioilitățile noastre 
în jocur le din deplasare, de 
unde vom aduce cu 
puncte, 
lanța" la 
bine lecția 
care vom 
me adversarilor.

— Pentru că veni vorba de cele 
„trei mari" rămase în cursa 
cupelor europene, ce șanse le 
acorzi în tentativa lor de a a- 
junge în semifinale?

— Meciuri dificile, cu adver
sari redutabili, dar nu im
posibil de depășit, dat fiind 
faptul că în componența echipe
lor noastre sint Jucători foarte 
valoroși.

deși 
vizita 

Steaua,

cînd

, de 
siguranță 

astfel ,,ba- 
Cunoaștem 

cu

ecbllibrîr 1
„adevăr", 

contraatacului, 
crea destule proble-

Gheorghe NERTEA

Așa cum am mai anunțat, par
tidele formațiilor Steaua și Di
namo d n „16“-smile „Cupei ~ 
mâniei' .
loc sub egida Daciadei — se 
desfășura miine, pe stadioanele 
d n Tg. Jiu șt Medgidia, după 
următorul program:

TG. JIU : Pandurii — Steaua, 
de la ora 13 — arb. M. Salomir 
(Cluj-Napoca) — D. Bucluman 
(Timișoara), M. Ntculescu (Bucu
rești).

MEDGIDIA: Progresul C.S.Ș. — 
Dinamo București, de la ora 15

„_____ Ro-
compel.'țle care are 

vor

-se poate ciștiga și cu numai 2 
numere. O altă caracteristică — 
care ține de simplitatea șl ope
rativitatea formulei de joc — 
este și aceea că biletele 
loare unică, 
Trebuie 
tru a vă _
ULTIMA zi de participare este 
sîmbătă, — ' ’

® Pentru Iubitorii 
lor PRONOSPORT, 
programul etapei 
26 februarie:

au va- 
de numai 10 lei. 

reținut, insa, că pen- 
juca numerele favorite

25 februar a.
concursuri- 
reproducem 

de dum nicâ, 
1. Accoli — rio- 

rentina; 2. Cesena — Juventus; 3. 
Como — Sampdoria; 4. Milan — 
Pescara; 5. Napoli — Lecce: 6. 
Pisa — Inter; 7. Roma — Bo
logna; 3. Torino — Lazio; 9. 
Verona — Atalanta; 10. Empoli 
— demonise; 11. Licata — Me
ssina; 12. Piacenza — Bari; 13. 
Reggina — Avellino.

— arb. D. Petrescu — V. Anghe- 
loiu (ambii d n București), Gn. 
Constantin (Rm. Vîlcea).

Reamintim că Victoria, 
de-a treia reprezentantă în 
pele europene, a disputat 
minica trecută part da ei

cea 
cu- 
du- 
din

„16“-imi: 5—2 cu A.S.A. Explo
rări Cîmpulung Moldovenesc.

PROGRAMUL Șl ARBITRII CElORlflllE lillIlW DIN ..16‘-lmi
Conform programării F.R.F., 

celelalte partide din etapa „16"- 
imilor popularei compet ții „Cu
pa României" se vor desfășura 
după cum urmează :

Sîmbătă 25 februarie
TIMIȘOARA: C.F.R. -

Argeș, de la ora 14,30 
Gr. Macavei (Deva) 
can (Reșița), ' ~
șani).

Duminică 26
• SLOBOZIA:
Cluj Napoca — arb. Ad. Moro- 
ianu (Ploiești) — V. Donțu și S. 
loan (ambii din Galați).

MEDIAȘ: Gaz Metan — S. C. 
Bacău — arb. Ai. Mustețea (Pi
tești) — n. Dinescu (Rm. vîl
cea), Al. Rolea (bucurești).

BISTRIȚA: Gloria — A.S.A.
Tg. Mureș — arb. C. Gheorghe 
(Suceava) — S. Necșulescu 
(Scorniceștl), T. Demian (Zalău).

BUZĂU: Gloria — Oțelul Ga
lați — arb. M. Consiantinescu — 
V. Alexandru, V. Tlie (toți din 
București).

ROȘIORI: 
București — 
șoara) — V. 
M. Ștefănoiu

DEVA:
— arb. M. Axente (Arad)

F. C. 
- arb. 

C. Coro- 
I. Danciu (Petro-

lebîuarie
Unirea — „U“

Kova 
arb. I.
Curt
(1-g. Jiu). 

Mureșul

— Rapid 
Igna (T mi- 
(Constanța),

F.C. Bihor 
I.

Vereș (Sf. Gheorghe), A. Ren- 
ghel (Vaslui).

ZALAu: Armătura — Univer
sitatea Craiova — arb. O. Ștreng
— M. Bumbul (ambii din Ora
dea), M. Dărăban (Csnădie).

BUCUREȘTI : Automatica — 
F.C.M. Brașov — arb. I. Velea 
(Craiova) — B. Cațaros (Călă
rași), I. Niculițov (Focșani).

HUȘI: Steaua Mecanica — Fla
căra Moreni — arb Cr. Teodo- 
rescu (Buzău) — A. Gheorghe 
(P. Neamț), M. Nieolau (Bacău).

SIBIU: F.C. Inter — F.C.
— arb. I. Crăciunescu (Rm. 
cea) — Fl. Popescu, I. Coț 
bii din Plo ești).

CONSTANȚA: F.C. Farul 
Corvinul Hunedoara — arb. 
Porumboiu (Vaslui) — J. Grama 
și I. Voinea (ambii din Bucu
rești).

Toate intîlnirlle programate 
duminică 26 februarie vor în
cepe la ora 13.

întîlnirea
Mureș - 
(arb. V. 
Ursu — ___ __  ,
Odo-rhei) a fost amînată pentru 
data de joi 2 martie, cu începe
re de la ora 14.30»

, Olt 
Vîl- 

(am-

Ad.

Electroni ureș Tg.
Sportul Studențesc 

Tltorov — Plopenî, S. 
Suceava și M. nieș —



TENISMANII NOȘTRI JUNIORI, 
PROTAGONIȘTI Al„CUPE! START'LASOFIA

Tânărul jucător român Dinu 
Pescariu (15 ani) a cîștigat tra
diționalul concurs de tens pen
tru juniori de la Sofia, „Cupa 
Start" (ediția nr. 14). în finală, 
el l-a întrecut pe bulgarul O. 
Stanoicev, cu scorul de 6—3, 
2—6, 7—5. De remarcat faptul că 
sportivul nostru a remontat 
scorul în setul decisiv de la 
2—5, „salvând" și patru mingi 
de meci ale adversarului său. 
Andrei Pavel, al doilea concu
rent al nostru, s-a calificat în 
semifinală, unde a fost întrecut 
chiar de Pescariu (6—2, 6—t). în 
turul 2, Pavel îl întrecuse pe 
favoritul principal, englezul A. 
Foster (6—4, 6—2). La acest con
curs, la care se primesc puncte 
pentru clasamentul mondial al 
juniorilor, au mai participat ju
cători din Belgia, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Cipru, R.F. Germa
nia, Grecia, Iugoslavia, Marea 
Britanie, Maroc, Polonia, Unga
ria șl U.R.S.S.

Pînă în semifinală a ajuns și 
cuplul nostru feminin, alcătuit

C. f. DE ATLETISM
(Urmare din oaa. 1)

Torret (Fra.) 7,67, 4. Jirl Hudeo 
(Ceh.) 7,69 ; lungime : 1. Emiel 
Mellaard (01.) 8.14 m. 2. Antonio 
Corgos (Spania) 8,12 m, 3. Frans 
Maas (Ol.) 8,11 m, 4. Laszlo
Szalma (Ung.) 8,06 m ; triplu : 
1. Nikolai Musienko (U.R.S.S.) 
17,29 m, 2. Volker Mai (R.D.G.) 
17,03 m, 3. Milan Mikulas (Ceh.) 
16,93 m, 4. Serge Helan (Fra.) 
16,83 m ; înălțime : 1. Dietmar 
Mogenburg (R.F.G.) 2,33 m, 2. 
Dalton Grant M. Brit.) 2,33 m,
3. Grigori Jemelin (U.R.S.S.) 
2,3o m, 4. Ralf Sonn (R.F.G.) 
2,27 m, 5. Sorin Matei (Româ
nia) 2,27 m ; prăjină : 1. Grigori 
legorov (U.R.S.S.) 5,75 m, 2. Igor 
Potapovicl (U.R.S.S.) 5,75 m, 3. 
Miroslav Chmara (Pol.) 5,70 m,
4. Bernhardt Zintl (R.F.G.) 5,60
m ; greutate : 1. Ulf Timmer- 
mann (R.D.G.) 21,68 m, 2. Kar
sten Stolz (R.F.G.) 20,22 m, 3.
Georg Andersen (Norv.) 20,22 m, 
4. Viaeeslav Llcho (U.R.S.S.) 
20.16 m.

FEMEI : 60 m : 1. Nelli Coo- 
man (Ol.) 7,15, 2. Florence Bily 
(Fra.) 7,19, 3. Sisko Hanhijaki 
(Fini.) 7,23, 4. Pamela Dunn (M. 
Brit.) 7,24 ; 200 m : Marie Jose 
Perez (Franța) 23,21, 2. Regula 
Aebi (Elveția) 23,38. 3. Sabine 
Troger (Austria) 23,70, 4: Jenni
fer stoute (M. Brit.) 23,79 ; 400 
m : 1. Sally Gunnel (M. Brit.) 
52,04. 2. Marina Smonlna
(U.R.S.S.) 52,36, 3. Anita Protti 
(Ital.) 52,57 ; 800 m : 1. DOINA 
MELINTE (România) 1:59,89. 2.
Ellen Klessllng (R.D.G.) 2:01,24,
3. Tatiana Grebencluk (U.R.S.S.) 
2:01,63. 4. Mayte Zuniga (Soa- 
nla) 2:02.77 ; 1 500 m : 1. PAULA 
IVAN (România) 4:07.16. 2. Ma
rina Lașmeneva (U.R.S.S.) 4:07,70, 

din Loredana Bujor și Ruxan- 
dra Dragomir.
• Finala turneului internațio

nal masculin de tenis de la Mi
lano a fost cîștigată de către 
vest-germanul Borș Becker: 
6—1, 6—2 cu sovieticul Alek
sandr Volkov. In semifinale, 
Boris Becker l-a întrecut, cu
6— 2, 6—3 pe americanul John
McEnroe, în timp ce Aleksandr 
Volkov a dispus cu 6—2, 2—6,
7— 6 de Eric Jelen (R.F. Germa
nia).
• In semifinalele turneului 

internațional masculin de tenis 
de la Memphis (S.U.A.), dispu
tate numai între jucători ame
ricani, Brad Gilbert l-a el minat 
cu 7—6, 6—4 pe Kevin Curren, 
iar Johan Krlek a dispus cu 
6—1, 1—6, 6—3 de Michael Chang.

în finala Turneului interna
țional fem nin de la Fairfax 
(S.U.A.), jucătoarea vest-germa- 
nă Steffi Graf a învins-o cu 
6—1, 7—5 pe americanca Zina
Garrison.

r
1 APRECIERI ALE AGENȚIILOR INTERNAȚIONALE

HAGA, 20 (Agerpres). — Comentînd rezultatele Campio
natelor Europene de atletism pe teren acoperit de la Haga, 
corespondenții agențiilor internaționale de presă mențio
nează, între altele, performanța deosebită a delegației 
sportive române, care, aiiniind patru concurente în între
cerea feminină, a obținut trei medalii de aur și una de 
bronz.

Astfel, în comentariul agenției „A.N.P. Haga" se scrie : 
„După o seric de șase victorii în recentul circuit nord-ame. 
rican pentru «Marele Premiu — IAAF", campioana olim
pică Paula Ivan și-a reconfirmat valoarea, cucerind meda
lia de aur în proba de 1 500 m, la capătul unei curse în 
care s-a impus în fața puternicelor scmifondiste sovietice 
Marina Lașmeneva și Svetlana Kitova".

„în revenire de formă, Doina Melinte a imprimat un 
ritm rapid finalei de 800 m, pe care a cîștigat-o în 1:59,89, 
timp ce constituie cea inai bună performanță mondială a 
sezonului" — se arată. în comentariul agenției „APA 
Viena".

Este remarcat, de asemenea, succesul mezinei echipei 
române, Alina Astafei, campioană mondială de junioare în 
proba de săritură în înălțime, care și-a confirmat ascen
siunea cucerind, la capătul unei dispute pasionante, și tit
lul de campioană continentală la această ediție jubiliară a 
senioarelor.

în comentarii este evidențiată și evoluția bună a „vete
ranei" Maricica Puică (39 de ani), medaliată cu bronz în 
proba de 3 000 m. •

3. Svetlana Kitova (U.R.S.S.)
4:08,36, 4. Yvonne Mai (R.D.G.) 
4:09,46 ; 3000 m : 1. Elly van 
Hulst (Ol.) 9:10,01, 2. Nicky Mor
ris (M. Brlt.) 9:12,37, 3. Maricica 
Puică (România) 9:15,43, 4. Zita 
Agoston (Ung.) 9:18,93 ; 3 km 
marș : 1. Beate Anders (R.D.G.) 
12:21,91, 2. Ileana Salvador (Ital.) 
12:32,40. 3. Reyes Sobrino (Spa
nia) 12:39.50 ; 60 mg : 1. Iordan- 
ka Donkova (Bulgaria) 7,87, 2.
Ludmila Naroșilenko, (U.R.S.S.) 
7,94. 3. Gabl Lippe (R.F.G.) 7,96,
4. Marjan Oilyslager (Ol.) 8,01 ;

C.E. DE RUGBY
La Brescia (Italia), in meci 

contînd pentru Camp onatul Eu
ropean de rugby (F.I.R.A.), e- 
chipa Franței (selecționata se
cundă) a înv ns cu scorul de 
40—12 (27—6) selecționata Italiei, 
în vervă deosebită, formația 
franceză a realizat 7 eseuri, 
prin Lecomte, Sallader — cîte 
două, Trille, Hondagne și Tre- 
moulle — cîte unul, celelalte 
puncte fiind marcate de Berot — 
3 transformări și două lovituri 
de pedeapsă.
• Disputat la Noceto (italia), 

meciul amical dintre selecționa
tele de tineret ale Italiei și R.F. 
Germania a fost cîștigat cu 
37—13 (14—10) de rugbyștii ita
lieni.

SURPRIZĂ ÎN C.C.E.
LA HANDBAL (F)

BERLIN, 20 (Agerpres), In 
meci pentru sferturile de finală 
ale Cupei Campionilor Euro
peni la handbal^ feminin, forma
ția austriacă Hypobank Siidstadt 
a furnizat o surpriză. învingînd, 
în deplasare, cu scorul de 25—20 
(15—11) echipa S.C. Leipzig.

lungime : 1. Galina Cistiakova 
(U.R.S.S.) 6,89 m, 2. Iolânda
Cen (U.R.S.S.) 6,86 m, 3. Ringa 
Ropo-Junnila (Fini.) 6,62 m, 4. 
Antonella Capriotti (Ital.) 6,56 
m ; înălțime : 1. ALINA ASTA
FEI (România) 1,96 m, 2. Hanne 
Haugland (Norv.) 1,96 m, 3. 
Maryse Ewanje-Epee (Fra.) 1,91 
m, 4. Miljaiia Petroviel (Iug.) 
1,88 m ; greutate : 1. Stephanie 
Storp (R.F.G.) 20,20 m, 2. Heike 
Hartwig (R.D.G.) 20,03 m. 3. Iris 
Plotzltka (R.F.G.) 19,79 m, 4.
Sona Vasickova (Ceh.) 19,32 m.

PE GHEAȚĂ Și PE ZĂPADA
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SCHI

A Cupa Mondială la schi al
pin a programat pe pîr-tia de la 
Aspen (S.U.A.) o probă mascu
lină de slalom uriaș, în care 
victoria a revenit sportivului 
suedez Ingemar Stenmark — 
2:16,40, urmat de Marc Girardelli 
(Luxemburg) — 2:16,52 și Lars 
Bjorn Eriksson (Suedia) 2:17,67.

• Proba feminină de coborîre 
de la Lake Louis (Canada), con
tînd pentru „Cupa Mondială", 
s-a încheiat cu succesul sporti
vei elvețiene Michela Figini, cro
nometrată în 1 :43,36.

• Concursul de , combinată 
nordică din cadrul Campionate
lor Mondiale de fond de la Lahtl 
(Finlanda) a fost cîștigat de 
norvegianul Trond Einar Elden, 
urmat de Andrei Dundukov
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DE PE PODIUM LA TRIBUNAL
Maratonul din Insula Hawai se bucură de o oarecare noto

rietate, mulți atlețl preferîndu-1, atît pentru blîndețea cli
mei, cît și pentru, argument de luat în seamă, mărimea pre
miilor, tot mai substanțiale de la o ediție la alta.

In acest context, n-a mirat pe nimeni faptul că, la ultimul 
său start, s-au adunat la Honolulu cîteva mii de competitori, 
unii dintre ei cu ,,cărți de vizită" redutabile. Un favorit a și 
cîștigat : italianul Gianni Poli, specialist al alergătorilor de 
acest gen, învingător pe 42,195 km la Milano în 1984 și la New 
York în 1986. Pe poziția a treia a sosit tanzanianul Gidamis 
Shahanga, și el un maratonist cu palmares, fost campion al 
„continentului negru". Spre surpriza generală însă, ca să nu 
spunem spre stupefacția generală, între ei s-a intercalat un 
așa-zis Paraguayan, Bradt Nava, complet necunoscut în lu
mea atletismului, care a făcut, în Hawai, o cursă excelentă, 
amenințînd chiar, pe două treimi din traseu, supremația lui 
Poli, Numai că, după ce s-au înmînat premiile și laureații au 
fost invitați, conform uzanței, în sala de interviuri, s-a con
statat că Nava nu poate lega nici măcar două vorbe în... spa
niolă, limba oficială a țării pe care pretindea că o reprezintă. 
A intervenit atunci managerul său, Paul Stephanos, care a de
clarat, cu scuzele de rigoare, că pupilul său nu vorbește decît 
guarani (un dialect sud-american), așa că va răspunde el în 
locul lui. Probabil că incidentul ar fi trecut neobservat, clasat 
la rubrica de fapte diverse, dacă Nava n-ar fi avut, în aceeași 
seară, o altercație în limba engleză I

Intuind că nu-i totul în regulă, ziariștii hawaieni au căutat, 
și găsit, un vorbitor de guarani, în prezența căruia Nava a 
tăcut ca un pește ! S-a deschis o anchetă și, în cel mai scurt 
timp, misterul a fost dezlegat, descoperindu-se că Bradt Nava 
e, de fapt, David Tsebe, vicecampionul Africii de Sud, iar 
„grecul" Paul Stephanos, falsul manager, un ex-rugbyst sud- 
african, pe numele său adevărat Paul Coetze. Firește că, pro- 
ducîndu-i-se dovezi limpezi, Tsebe s-a văzut silit să restituie 
premiul. Numai că afacerea nu s-a încheiat aici. Ajurigînd la 
concluzia, de necontrazis, că Tsebe și Coetze au pătruns în 
Hawai cu pașapoarte măsluite, adică ilegal, autoritățile i-au 
chemat în judecată, pentru ca, la tribunal, să se sesizeze că 
Paul Coetze e un recidivist în materie, încercând nu demult să 
alinieze 4 atleți sud-africani sub culorile Swazilandului.

„Nu s-a pus, a menționat unul dintre organizatorii întrecerii 
de la Honolulu, problema banilor, premiul tot a fost atribuit 
cuiva, cît s-a pus cea a murdăriei metodei, incalificabilă din 
punct de vedere al fair-playului". O noțiune care le e însă tot 
mai străină celor de la Pretoria.

Ovîdîu IOANIȚOAIA

(U.R.S.S.) și de Trond Arne 
Bredesem (Norvegia).

A Proba feminină de 10 km 
(stil liber) din cadrul C.M. de 
la Lahtl (Finlanda) a fost clștl- 
gată de sportiva sovietică Ele
na Viable. în 27:04.5 urmată de 
Marja Matikainen (Finlanda) 
27:36,7 șl de Tamara Tihonova 
(U.R.S.S.) 27:58,8.

HOCHEI

• Cupa Campionilor Europeni 
s-a încheiat cu victoria echipei 
TSKA Moscova, care cucerește 
pentru a 19-a oară trofeul. Pe 
locurile următoare, în turneul 
final disputat la Koln. s-au cla 
saț formațiile VSZ Kosice. EC 
Koln Și B.K. Faerjestad. în ul 
tima zi a competiției TSKA 
Moscova — EC Koln 9—1 ; VSZ 
Kosice — B.K. Faerjestad 4—3

î
AGENDA PREGĂTIRILOR NOULUI SEZON PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

(Urmare din t>ao !)

$i pînă în prezent. A fost, 
doar că, pe podiumul de con
curs, se așteaptă mai mult de 
la partea estetică, cea pur 
tehnică urmind a fi însoțită, 
sine qua non, de un plus de 
grație, de artă dacă vreți. 
Povestea aduce, dacă ne e 
permis, cu un „bumerang". în 
sensul în care, după oe au 
contribuit ele însele, cele din
ții, la deschiderea de noi o- 
rizonturi, conferind gimnasti
cii dezinvoltură și cutezanță, 
apropiind-o de visare, fetele 
noastre sînt slide, și eJe, să 
se supună noilor reguli. De 
unde, logic, muncă asiduă, 
fără rabat, cu atît mal apăsată 
cu cît se cuvine, nu-i așa ?, 
să le oferi adversarelor și 
ceva surprize.

Acestor comandamente, gim
nastele lotului lărgit, 12 la 
număr, le răspund, ne-am 
lămurit, cu o seriozitate parcă 
bizară dacă ținem seama de 
vîrsta lor. Dar ele știu, au 
deprins această lecție, că pen
tru a fi campioane (și) la 
Bruxelles sau Stuttgart, ba 
și intr-un loc și în celălalt, 
trebuie să fie mai înainte 
campioane ale muncii. De-a- 
oeea e o plăcere, dacă nu 
chiar o îneîntare, să le urmă
rești lucrînd. Alit pe cele mai 
cunoscute, Daniela Silivaș, 
Aurelia Dobre, Gabriela Po- 
torac. Celestina Popa, Euge
nia Popa, Cristina Bontaș, Lă
crămioara Filip și Gabriela 
Gbeorghe, rtt și pe cele recent 
promovate în lot, Nicoleta 
Toma, Camelia Mindricel, Mi- 
rela Pașca și Maria Neculiță, 
încă junioare. Dacă adăugăm 
că ele provin, in ordine, de 
la Triumf București, Petrolul 
Ploiești, C.S.M. Bala Mare 
și C.S.Ș. Deva, avem imediat 

imaginea stenică a unei școli 
cu diverse „rezervoaie", ca
pabilă să se inspire, și chiar 
inspirîndu-se, dintr-o geografie 
â performanței mereu în ex
tindere. Doar că, dacă e să-l 
ascultăm pe profesorul Adrian 
Goreac, „voce" inconfundabilă 
și autoritară în aria gimnas
ticii actuale, chestiunea nu 
e tocmai simplă. Nu în ideea 
în care aceste 4 fete n-ar ti 
talentate. Sint. Ci în aceea in 
care, în momentul de față, ele 
h-au încă „zborul" care să le 
poată îngădui aspirația la un 
-loc ta echipa (de 6) pentru 
C.M. Și în cazul lor, tot 
munca va tria și tot valoarea 
va decide. Ceea ce vrea să 
însemne că tot fetele de bază 
rămîn, cel puțin deocamdată, 
de bază, în gimnastică prover
bul cu iepurele care nu știi 
de unde sare ținînd doar de 
amuzament. Lucide șl, firește, 
orgolioase, așa cum le stă 
bine unor campioane conștien
te că pînă la capătul drumului 
mai e mult, tripla medaliată 
cu aur la J. O., Daniela Si
livaș, și campioana lumii en 
titre, Aurelia Dobre. dau tonul 
la antrenamente, acceptînd cu 
zîmbetul pe buze un exercițiu, 
șl tacă unul, și tacă unul ți 
așa mai departe. Aurelia a 
uitat de accidentul care i-a 
compromis aproape trei sfer
turi din sezorul trecut, iar 
Gabriela Potorac, marea re
velație a Olimpiadei 1988, e 
încredințată că va fi in măsu
ră să schimbe metalul de la 
Seul (argint la sărituri, bronz 
la bîrnă) într-unul și mai 
prețios la competițiile din 1989. 
Dorința de autodepășire carac
terizează, ca să rezumăm, 
demersul de azi al gimnastelor 
noastre fruntașe.

La Deva, altfel spus, se 
muncește cu rîvnă. în sală și. 
deopotrivă, ta orele de școală. 

Adrian Goreac și colegii lui 
ar trebui să aibă, și au, sufi
ciente motive să fie mulțumiți 
de stadiul la zi al pregătirilor. 
Situație în care se găsește și 
federația de specialități, care 
verifică și controlează, ca un 
părinte grijuliu, dar auster, 
programai de antrenamente, 
mersul lucrurilor. Numai că, 
fără să fie un pesimist, Goreac 
.e un rezervat. El a învățat din 
atitea și atîtea bătălii cîștigate 
că timpul muncii e tot timpul, 
repudiind jumătățile de măsu
ră. Mentalitatea de învingă
tor se obține, ne avertizează, 
numai asudând. De aceea, la 
Deva, se transpiră abundent.

• ITALIA. Se cuvin cîteva cu
vinte, după etapa a 18-a, din 
Italia, unde Inter conduce cu 
30 p, urmată de Napoli cu 28 p 
șl Sampdoria cu 25 p. Lidera, 
după înfrîngerea la Florența, s-a 
reabilitat, dispunînd de Ascoll 
(locul 18) cu 3—1 (pentru învin
gători au înscris Berti, Serena 
șl Dlaz), în timp ce Napoli, 
după ce a condus cu 1—0 la 
Bergamo, cu Atalanta (gol în
scris, cu capul, de Maradona), a 
fost egalată (1—1) de către lo
calnici, în urma unui penalty. 
Sampdoria a reușit scorul eta
pei : 5—1 cu Torino (locul 17), 
prin punctele lui Mancini 2, Vla- 
111, Dossena și Carboll. De la 
genovezl, Victor a fost acciden
tat la cap (se spune că ar fi o 
comoție cerebrală), în urma unei 
violente Intrări a lui Zago, și 
a fost imediat internat în spita
lul San Martino din localitate, 
în fine, Fiorentina, după ce a 
întrecut pe Inter, a suferit o 
înfrîngere, acasă, în fața lui Mi
lan (acum pe locul 4) cu 0—2. 
golurile fiind semnate de Colom
bo și Ancelotti.

ATLETISM • Cursa mascu
lină de 1 milă din cadrul con
cursului de la Brook Park 
(S.U.A.) a fost cîștigată de ame
ricanul Steve Scott. în 4:02.

BOX • Americanul Pernell 
Whlthaker a devenit campion 
mondial al categoriei ușoară 
(versiunea I.B.F.), învlngîndu-I, 
In cadrul unei gale desfășurate 
la Hampton (statul -Virginia), pe 
compatriotul său Greg Haugem. 
Whlthaker a obținut victoria la 
puncte, după 12 reprize.

CICLISM • Prima etapă a 
Turului Siciliel a revenit italia
nului Stefano Allocchio. crono
metrat pe 187 km in 1 h 09. Pe 
locurile următoare, în același 
timp cu învingătorul, s-au situ
at Sean Kelly (Irlanda) și Dmi
tri Koniasev (U.R.S.S.). • Eta-

• ANGLIA (meciuri restan
te) : Luton — Middlesbrough 
1—0, Q. P. Rangers — Arsenal 
0—0, Sheffield Wednesday — 
Southampton 1—1. în clasament 
după 24 de etape : Arsenal 51 p, 
Norwich 47 p, Manchester uni
ted 39 p. în Cupa Angliei (op
timi de finală) : Barnsley — 
Everton 0—1, Blackburn — Brent
ford 0—2, Charlton — West 
Ham 0—1, Hull — Liverpool 2—3, 
Norwich — Sheffield United 3—2, 
Wimbledon — Grimsby 3—1, 
Watford — Nottingham 0—3.
• SPANIA (et. 22). Echipele 

fruntașe, Real Madrid și F. C. 
Barcelona, au obținut scoruri 
egale în deplasare și îșl conti
nuă cursa pentru primul loc. 
Madrilenii au avut un meci greu 
la San Sebastian, unde au ter
minat la egalitate (1—1), în timp 
ce F. C. Barcelona a reușit tot 
un scor egal, la Valencia : 1—1. 
Atletico Madrid a dispus acasă 
cu 2—0, de F.C. Sevilla, prin 
golurile lui Baltazar de Morals. 
El are acum la activ (după 22 
de etape) 22 de goluri, condu- 

pa a 7-a a Turului Cubei a fost 
cîștigată la sprint de cehoslova
cul Jan Svorada, cronometrat 
pe 180 km în 4 h 28:36. Lider al 
clasamentului general se menți
ne cubanezul Eduardo Alonso.

TENIS DE MASA 0 Pro
ba masculină din cadrul Camnl- 
onatelor Internationale ala 
Franței de la Nîmes a fost cîș
tigată de sportivul chinez Guo 
Yuehua, care l-a învins în fi
nală, cu 21—14, 21—14 de suede
zul Erlk Lindh.

VOLEI • în finala masculi
nă a Cupei Federației Internați
onale, desfășurată la Bordeaux. 
Avtomobil st Leningrad a trecut 
cu 3—0 (11, 10. 5) de Ciesse Pa
dova. In partida pentru locurile 
3 : Dedic Zonhoven (Belgia) — 
I.S.A. Bordeaux 3—2 (15—13. 11— 
15, 15—8, 10—15, 15—12).

cînd In „topul" clasamentului 
golgeterllor europeni. Alte re
zultate : Cadiz — Athletic Bil
bao 0—0, Malaga — Logrones 
1—0, Espanol — Vigo 1—1, El- 
che — Mure.: a 3—0, Osasuna (pe 
teren neutru) — Valladolid 0—2, 
Gijon — Zaragoza 1—2, Betis — 
Oviedo 1—0. Pe primele locuri 
Real Madrid 35 p (21 j), F. C. 
Barcelona 34 p (22 j), Atletico 
Madrid 27 p (22 j).
• FRANȚA (et. 27). Luptă 

strînsă pentru primele locuri în 
clasament : conduc Marsilia și 
Paris St. Germain, cu cîte 52 p, 
urmate de Auxerre 50 p. Rezul
tate : Auxerre — Paris St. Ger
main 0—0 (Monczuk, de la oas- 
peț, a ratat o mare ocazie în min. 
72), Marsilia — Laval 1—0 (a în
scris Bruno Germain, în min. 87), 
St. Etienne — Nantes 1—1. Nisa — 
Toulon 1—0, Lille — Caen 1—1, 
Toulouse — Monaco 2—0, So- 
chaux — Cannes 4—0, Montpe
llier — Metz 5—3. Strasbourg — 
Bordeaux 3—2. Meciul dintre 
Racing Matra Paris șl Lens se 
va desfășura la 28 februarie.
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