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HALTERELE VIZEAZĂ MENȚINEREA ÎN ELITA INTERNAȚIONALĂ
—Ce părere aveți, tovarășe 

Lazăr Boroga, în calitate de 
secretar al F.R.H.C., despre 
felul în care se fac în pre
zent pregătirile loturilor na
ționale? In ce stadiu se află 
sportivii mai valoroși? Cum 
contribuie fedcrajia Ia elabo
rarea liniei metodice?

— Loturile naționale de se
niori și juniori țși desfășoară 
antrenamentele cu o deosebi
tă intensitate, conform orien
tării metodice și a planului 
unic de pregătire elaborat de 
federația noastră, care ne-au 
dat satisfacția ca, în ultimul 
ciclu olimpic, reprezentanții 
țării noastre să cucerească 
peste o sută de medalii, în 
competițiile de anvergură, la 
Campionatele Mondiale și Eu
ropene de seniori și juniori. 
Cum era și firesc, după Jocu
rile Olimpice de anul trecut, 
datorită unor rezultate mai 
slabe, s-au făcut remanieri în 
loturile reprezentative, cît și 
în colectivul de tehnicieni — 
colectiv coordonat de Drago- 

Astăzi, in „16"-imile Cupei, la fotbal

STEAUA Șl OINAMO EVOLUEAZĂ IA TG. JIU
Șl, RESPECIIV, MEDGIDIA

i T&iacțta. întreabă wtl 
^federațiile răspuni |

mir Cioroslan. Iată componen
ța acestui colectiv: Mihaj Con- 
stantinescu, Virgil Dociu, Pe
tre Becheru — la seniori; Dan 
Drăghici, Ion R&ceanu, Con
stantin Dabija — la juniori. 
Nume noi, de la care așteptăm 
cu încredere și răbdare mari 
realizări, de pe acurn in pers
pectiva olimpică de ia Barce
lona. M-ați întrebat de spor
tivi. De pildă Nicu Vlad. hal
terofilul nr. 1 al țării noastre, 
mi-a mărturisit recent că su
portă ușor greutățile pe care 
le ridică în pregătirea planifi
cată. La fel spune și ambițio
sul Andrei Socaci. De la aceș
tia așteptăm în continuare a- 
celeași bune rezultate în com
petițiile mondiale. Dar mai 
sînt și alții. ..

— Ce perspective majore 
aveți pe plan internațional în 
acest an ?

— Obiectivele sînt mari, dar 
nu de nerealizat. Dorim mai 
multe medalii decît anul tre
cut. La sfîrșitul lunii martie 
ne așteaptă primeje concursuri 
de amploare: Cupa Dunării și 
Balcaniada, care vor constitui 
un prim criteriu de verificare. 
Trebuie să subliniez că la 
sfîrșitul anului trecut, după 
J.O., pregătirea lotului a avut 
continuitate și sperăm că 
acest lucru se va reflecta și 
în primele rezultate, pe baza 
unui volum sporit de muncă. 
Grație unei discipline riguroa
se, cred că ne vom afirma 
chiar din primele competiții.

— Ce ne puteți spune despre

(on OCHSENFELD
(Continuare In oao. t t-a)

LUPTĂTORI ROMÂNI PE
Printre cele mai mari com

petiții de lupte greco-romane 
premergătoare campionatelor 
europene și mondiale din acest 
an se numără — fără îndoială 
— și turneul „Nikola Petrov" 
din Bulgaria. La întrecerile de 
la sfîrșitul săptămînli trecute, 
desfășurate în localitatea Ple
ven, au participat 161 de 
concurenți din nu mai puțin de 
18 țări.

ADEVĂR AȚII GOSPODARI NU AȘTEAPTĂ
nici Îndemnuri, nici „CONDIȚII SPECIALE
Pentru un colectiv de muncă 

— cum este cel al întreprin
derii de transport din Bucu
rești — de proporții mai puțin 
obișnuite, cu aproape 24 000 de 
angajați, care lucrează in uni
tăți răspindite pe întreg teri
toriul Capitalei, rezolvarea unei 
probleme care poate fi definită 
astfel „Unde practicăm sportul 
înainte sau după orele de pro
ducție ?“ a avut dintotdeauna 
un caracter acut. Chiar dacă 
muncitorilor și tehnicienilor de 
aici li s-ar fi oferit un com
plex sportiv, să zicem, situat 
in plin centrul Bucureștiului, 
problema enunțată n-ar fi fost 
decit parțial rezolvată. Ar fi 
rămas un inconvenient major, 
cel vizînd timpul consumat cu 
deplasarea celor dornici să 
practice un sport sau altul, 
aflați cu locurile de muncă in 
Bucureștii Noi sau in margi
nea Bercenilor, în alte zone li
mită ale marelui oraș.

Era necesar să se găsească o 
soluție, pentru a apropia oa
menii muncii de la I.T.B. de 
sport și altfel decit prin simpla 
organizare a unor concursuri și 
competiții. $i soluția s-a gă
sit, „plantindu-se“ o serie de 
amenajări sportive in punctele 
cele mai accesibile angajaților, 
unele aflate chiar in incinta 
unităților subordonate între
prinderii, altele în vecinătatea 
imediată. în concretizarea a- 
cestei inițiative de amploare 
consiliul asociației sportive

PODIUM ÎN BULGARIA
Sportivii noștri, însoțiți de 

antrenorul Victor Dolipschi, au 
avut o comportare meritorie 
ureînd pe podiumul de onoare 
la 6 din cele 10 categorii de 
greutate: Ender Memet — locul 
2 Ia cat. 62 kg, Radu Ștrubert 
(57 kg), Anton Arghira (74 kg). 
Sorin Herțea (82 kg). Ion Iri- 
miciuc (100 kg) și Ion Grigoraș 
(130 kg) s-au situat cu toții pe 
locul 3.

IIITIIIITAIIII.
I.T.B. (președinte : Nicolae Al- 
dea, secretară : prof. Ileana 
Iliescu) a găsit un larg sprijin 
din partea conducerii întreprin
derii. a Comitetului de partid, 
a tuturor organizațiilor sindi
cale.

Ce a rezultat, concret ? Un 
raid efectuat zilele trecute ne-a 
oferit imaginea completă a 
acestei lăudabile acțiuni : în 
strada Trapezului, unde se află 
și sediul asociației sportive 
I.T.B.. un complex pentru hand
bal, tenis și volei, care cu
prinde 6 terenuri. Tot aici — 
o sală (38 mp) rezervată gim
nasticii de întreținere ; în stra
da Postăvarului — două tere
nuri de fotbal, unul în curs de 
gazon are, altul cu zgură, prevă
zute cu instalații-anexă ; în 
strada Lipscani — un club de 
șah în strada Grozovici, în 
incinta Spitalului policlinic al 
I.T.B., — o altă sală pentru 
gimnastică de întreținere (32 
mp) ; în bulevardul Ion Șulea 
— o sală de sport (25X15 m), 
folosită in comun cu elevii Li
ceului industrial nr. 19. patro
nat de întreprindere ; în in
cinta depourilor Militari. Ilie 
Pintilie. Bucureștii-Noi și a au
tobazelor Titan și Nordului — 
terenuri pentru .Jocuri" (fot
bal, handbal, volei și tenis).

Așa, doar printr-o simplă 
enumerare, totul pare foarte 
simplu. Adevărul este. insă, 
că întreaga salbă de amenajări 
sportive menționate a avut 
drept corespondent munca de 
ani de zile a multor oameni 
pasionați, „convinși de utilita
tea practicării exercițiilor fizi-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Astăzi, la Tg. Jiu și Medgi
dia, au loc două atractive par
tide din 16-imile Cupei Româ
niei la fotbal, competiție aflată 
sub egida marii întreceri Da- 
eiada. Este vorba de evoluția, 
în cele două orașe, a formați
ilor fruntașe Steaua și, res
pectiv, Dinamo, care vor întîlni 
formațiile locale Pandurii și 
Progresul C.S.Ș.

întîlnirea de la Tg. Jiu are 
fixată ora de începere 13 și va 
fi arbitrată de clujeanul M. 
Salomir (la tușe: D. Buciuman
— Timișoara și M. Niculescu
— București). Evoluția fotba
liștilor de la Steaua în orașul 
de pe Jiu a trezit un interes 
care nu mai are nevoie de 
sublinieri, stadionul local a-

nunțîndu-se neîncăpător 
tru miile de iubitori ai 
lului dornici să vadă la lucru 
formația noastră campioană.

Și la Medgidia, frumoasa a- 
renă anunță tribune pline 
pentru meciul dinamoviștilor 
bucureșteni. Această întilnlre 
va începe la ora 15, iar con
ducerea el a fost încredințată 
trio-ului D. Petrescu — V. 
Angheloiu (amîndoi din Bucu
rești), și Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea). Să menționăm com
portarea divizionarei C din 
Medgidia, ajunsă pînă în a- 
oeastă avansată fază a com
petiției.

Celelalte partide ale etapei 
16-imilor vor avea loc, așa 

cum am mai anunțat, simbătă 
și duminică.

pen- 
fotba- După finalele Daciadci la schi fond și biatlon

EXISTA UMEIC ELEMENTE DOTATE,

ESTE DEPARTE DE
finale ale Dacia- 

fond și biatlon pen
au prilejuit o tre-

Recentele 
dei la schi 
tru seniori 
cere în revistă a potențialului 
actual al celor două ramuri 
sportive, acum, cînd ne aflăm 
aproape de încheierea sezo
nului competiționaL

A SATISFACE
Disputele, desfă

șurate în foarte 
bune condiții la 
complexul sportiv 
al A.S.A. de pe 
Valea Rîșnoavei, 
din apropierea Pre
dealului, au atras 
la start tot ce are

OIMNASTICA RITMICĂ ȘI NOILE
în sala de jocuri a Com

plexului Sportiv 23 August se 
pregătește lotul lărgit de gim
nastică ritmică, sub condu
cerea tehnică a două reputate 
specialiste : profesoarele Ana 
Motet șj Maria Gîrbă. Din a- 
cest lot fac parte zece spor
tive, aparținînd unor cluburi 
din Capitală și din provincie. 
Ele sînt : Florentina Butaru 
(Clubul Triumf — antrenoare 
Ana Moțet) ; Adriana Stoe- 
nescu (C.S.Ș. 1 Buc., antre
noare Victoria Tiron) ; Maria
na Apostu și Irina Deleanu 
(Triumf, antrenoare Doina 
Firică) ; Francisca Dumitres
cu (C.S.Ș. 2 Buc., antrenoare 
Rodica Demctrescu) ; Ileana 
Alecu (C.S.Ș. Ploiești, an
trenoare Lucia Năstase) ; E- 
lena Marghidan (C.S.Ș. 1

Constanța, antrenoare Ga
briela Păun) ; Ancuța Goia 
(C.S.Ș., Reșița, antrenoare 
Floarea Oravăț) ; Alina Voi- 
nea (C.S.Ș. 1 Constanța, an
trenoare Mirela Damian) ; Io
nela Majeri (C.S.Ș. 
Bistrița, antrenoare 
Floarea Sigartău).

După stagiul „de 
munte" de la Buș
teni — pentru pre
gătirea fizică a 
gimnastelor, în care 
s-au făcut excursii 
lă Caraiman, Piatra
Arsă, Coștila, Gura Diham, s-a 
lucrat pe zăpadă pentru întări
rea musculaturii picioarelor, 
pentru mărirea capacității la 
efort și dezvoltarea calităților 
fizice de bază, efectuîndu-se 
concomitent și antrenamente în

SALE CERINȚE 
sală, pentru pregătirea speci
fică tehnică și coregrafică — 
sportivele sînt din nou în Ca
pitală.

„Pregătirea Ia munte a fost 
binevenită, ca de obicei —

wTHTrrrrrnTT
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NOULUI SEZjoN

mai bun la aceas
tă oră schiul de 
fond și biatlonul 
românesc. Desigur, 
titlurile 
joc au 
emulație 
în rîndul 
torilor și 
rilor dar 
să spunem că nu
mărul participanți- 

diferitele 
fost de- 
ceea 

unor

puse în 
creat o 
evidentă 
competi- 
antreno- 

trebuie

lor la 
curse a 
parte de 
se cere 
muri sportive care 
șl se vor competitive in arena 
internațională. Cîteva exemple 
vor fi edificatoare.

ce 
ră

Cele patru sportive de la care se așteaptă 
relansarea schiului nostru de fond : Daniela 
Filimon, Mlhaela Cîrstoi. Ileana Hangan și 
Adina Tuțulan (de la stingă)

Foto : Aurel D. NEAGV

se pretind numărul celor care au luat 
startul a fost de... 14. Deci, a- 
ceastă ramură sportivă se 
practică doar in două secții,

ne spune Ana Moțet — pentru 
pregătirea fizică generală și 
pentru acomodarea organis
mului la efort din ce în ce 
mai intens, caracteristic an
trenamentelor gimnastelor de 
la ritmică. In sală, în cadrul 
pregătirii specifice, s-a lucrat 
la noile exerciții, care acum 
sînt mult mai grele. Schimbă
rile compozițiilor — care și 
așa se făceau din doi in doi 
ani — acum au fost determi
nate, în principal, de noul cod 
de punctaj internațional". 
Despre cerințele lui aveam să 
aflăm noutăți de la Maria 
Gîrbă, recent venită din Ita
lia, unde a participat la cel 
de al șaptelea curs intercon
tinental de arbitre : „Modifi
cările codului de punctaj in
ternațional constau din schim
barea sistemului competițio-

Elena DOB1NCA

La cursele de biatlon au fost 
prezență doar sportivi de la 
Dinamo și A.S.A. Brașov, iar

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

DlllfiilIL CAMPIONATULUI fEMIINlN DE VOLEI

Aspect de la antrenamentul lotului de gimnastică ritmică
Foto : Nicolae PROFIR (Continuare in pag 2-3)

Moment important in dispu
ta pentru titlul de campioană 
a țării la volei (feminin). As
tăzi în sala Dinamo din Capi
tală (ora 16) se întîlnesc cele 
două principale candidate, Di
namo București și Chimia Rm. 
Vilcea, în partida amînată din 
etapa a XVII-a. Desigur, mult 
interes în jurul acestui meci, 
devenit un autentic derby, 
după insuccesul de duminică 
al dinamovistelor în Giulești, 
care a făcut ca vîlcencele să 
revină la aceeași cotă-puncte 
cu lidera. Iată, de altfel, situ
ația celor două concurente 
înaintea confruntării de azi:
Dinamo 17 15 2 17 :M 32
Chimia 17 15 2 16:15 32

Firește, Dinamo pornește 
favorită, pe de o parte dato
rită evoluției pe teren propriu, 
pe de alta datorită mobilității 
mai bune a sextetului său, în 
mod obișnuit alcătuit din Doi
na Dimofte, Irina Velicu, Da
niela Coșovcanu, Corina Hol- 
ban, Alina Pralea și Cristina 
Pirv. Dar și oaspetele au șan
sa lor, posibil de valorificat în 
funcție de concretizarea boga
tei experiențe de concurs a 
unor jucătoare ca Marilena 
Dubinciuc, Camelia Iliescu, 
Lucreția Mirea și de forma 
sportivă a celor cu talie. în 
primul rind Felicia Popescu, 
Mădălina Ciorbaru și Aurelia 
Zabara. Vom vedea...

Arbitrii partidei de azi: Dan 
Dobrescu și Constantin Oprea.



MUGURII PERFORMANTEI LA PATINAJ VITEZA
Patinoarul natural din Mier

curea Ciuc a fost, timp de 
două zile, gazda unei impor
tante întreceri sportive de 
masă, oea de a Xl-a finală pe 
țară a „Cupei Uniunii Tinere
tului Comunist" la patinaj vi
teză (14—15 ani) din cadrul 
Daciadei. Atmosfera sărbăto
rească, inelul de gheață nu
mai bun pentru o astfel de 
competiție, condițiile ' organi
zatorice și tehnice caracteristi
ce marilor concursuri, totul a 
creat o ambianță propice de 
exprimare a valorii celor 74 
de tineri și tinere din 19 ju
dețe și din Municipiul Bucu
rești.

S-a alergat in două manșe, 
în care a fost manifestă do
rința de afirmare a fiecăruia 
dintre tinerii concurenți,

AZI, ETAPA INTERMEDIARA IN 
DIVIZIA MASCULINA A

wiiuuivjiți, în 
întrecere cu partenerul de pe 
culoarul alăturat și cu el în- 

pe 
fie

sușl, astfel ca timpii afișați 
cronometrul electronic să 
mai buni de la o zi la alta. 
După cum ne-a spus unul din 
martorii statornici ai acestei 
competiții, arbitru] principal 
Victor Rădulescu, „se vede clar

La rîndu-i, tovarășul Stelian 
Caracaș, adjunct de șef 
secție P.T.A.P.-Sport la 
al U.T.C., remarca faptul 
bucurător că mulți tineri 
losesc patine de performanță 
și costume adecvate, nu întîm- 
plător dintre ei desemnîndu-se 
campionii. „Desigur — ne spu
nea — dorim ca fetele și bă
ieții care urcă pe podium, ca 
și alții afirmați în asemenea 
întreceri, să fie legitimați in 
secțiile cluburilor și, instruiți 
și educați cu atenție și compe
tență, să devină mari perfor
meri".

La semnalul starterulul, pe
rechi de tineri țîșnesc prin fa-

de

fo-

cei mai buniPe podium,

sînt și concurenți în trenin
guri, cu patine de „artistic", 
unii mai și cad, dar se ridică 
repede și nu se lasă, reluînd 
alergarea. Nu ride și nu-i a- 
postrofează nimeni, aici nu 
sîntem la „ghețuș", e de înțe
les că nu pretutindeni pot fi 
amenajate asemenea piste pre
tențioase, cum este aceasta de 
la Miercurea Ciuc, la întreți
nerea și „lustruirea" căreia 
muncesc noapte de noapte pro
fesorii, antrenorii și „rolbiștii" 
de la cluburile locale. După 
cum nici natura nu este ace
eași, iarna, în toate județele, 
în unele temperaturile crescu
te menținîndu-se îndelung. 
Este cu atit mai mare meritul 
celor ce sprijină patinajul vi
teză.

CLASAMENTE, fete: 
tina Clascal (Cluj), 2. 
Hajnal (Hargh tal, 3. 
Chiricioaia (Constanța), 
na Tarcu (Sibiu!, 5.
Pirvu (Brașov), 6. Erika Borbath 
(Covasna); băieți: 1. Zoltan Pal 
(Harghita), 2. Răzvan Cătuna 
(Cluj), 3, Corne! Bros (Brașov), 
4. Octavăn ComaronI (Covas
na), 5. Florin Măriucă (Sucea
va), 6. Dragoș Davidoiu (Pra- 
nova) ; pe județe: 1. Harghita, 
2. Cluj, 3. Brașov, 4. Covasna, 

Sibiu, 6. Suceava.

Mircea COSTEA

1. Cris-
Laszlo 

Marcela 
4. Dia- 

Loredana

Campionatul Național mas
culin de baschet programează 
azi meciurile etapei a XlX-a, 
intermediară, dintre care cel 
mai atractiv este cel dintre 
echipele Steaua și I.C.E.D. 
București, ocupantele locurilor 
2 și, respectiv, 3 în clasamentul 
competiției. Amintim că în 
partida-tur, desfășurată în sa
la Construcția, întrecerea, a- 
prig disputată, a fost decisă 
după prelungiri, în favoarea 
steliștilor: 108—101. Jocul de 
azi are loc în sala Floreasca, 
la ora 17. Tot în Capitală, dar 
în sala Rapid, (ora 15), are 
loc întilninea Rapid C.S.Ș. 5 
București — Metalotehnica 
Tirgu Mureș (în tur: 95—96). 
Celelalte meciuri ale etapei: 
Farul C.S.Ș. 1 Constanța — 
Dinamo București (76—127), 
Electrobanat Timișoara — A- 
cademia Militară Mecanică Fi
nă București (80—91), Dinamo 
I.M.P.S. Oradea — Ramira 
Baia Mare (102—99), Balaișța 
C.S.U. Sibiu — Universitatea 
Metalul Roșu Cluj-Napoca 
(74—78).

CLASAMENTELE LA ZI 
MASCULIN

1
1 
4 
9

10 
10

1. DINAMO
2. Steaua
3. I.C.E.D.
4. Din. Orad.
5. Balanța S.
6. Met. Tg. M.
7. Rapid Buc.
8. Farul C-ța
9. Elba Tms.

18 17
18
18
18
18
18
18
18

_______ __ . 18
10. ,.U“ Ci.-Nap. 18
11. Ram B.M.» 18
12. Ac. MII. 18

1873 Î1379 
1868 Î1455
1751Î1584 
1534:1589 
161711608
1736:1825

35
35
32
27
26
26

17
14

9
8
8
8 10 1645:1670 26
7
6
5 
S

_________ _ 4
* Echipă penalizată

11
12
13
13
14

1490:1589
1519:1720 
1508:1?43 
1458:1598 
1469:1708

25
24
23
22
22

OLTENIȚEI 13“

progresul, sub aspect numeric 
ți calitativ, realizat de la o 
ediție Ia alta, mărturie a pre
ocupării Comitetului Central 
al U.T.C. și organelor sale ju
dețene de a promova in în
treaga țară această disciplină 
sportivă de iarnă, asigurind o 
mereu mai largă bază de se
lecție pentru performanță".

ța celulei fotoelectrice care de- 
clanșează cronometrul, dornici 
să realizeze timpi cit mai buni 
pe cei 400 de metri (fetele) 
sau 800 (băieți). Unii, cei mai 
mulți, se lansează în alergarea 
cu alunecări îndelungi, „taie" 
în același ritm susținut curbe
le, adevărate pietre de încer
care în aoeastă probă. Mai

CEI MAI BUNI SĂNIERI. IN JUDEȚUL PRAHOVA
Aplauze pentru tinerii săni- 

eri care au reprezentat jude
țul Prahova la finalele „Cupei 
U.T.C." de la Sinaia, competi
ție înscrisă sub genericul Da
ciadei. Este vorba de Petruța 
Boțoacă și Romulus Sin, am
bii elevi din Comarnic. Cei 
mai buni dintre cei aproape 
90 de finaliști, care au con
curat pe pîrtia de bob și sa
nie, excelent pregătită de 
organizatori, cu sprijinul 
C.J.E.F.S. Prahova și al C.S.O. 
Sinaia.

Pe podium aveau să urce 
următorii finaliști: fete, 1. Pe
truța Boțoacă (Prahova), 2. 
Aurelia Suciu (Harghita), 3. 
Mihaela Milea (Dîmbovița); 
băieți, 1. Romulus Sin (Pra
hova), 2. Francisc Balla (Har
ghita), 3. Dan Pentelescu (Su
ceava). O mențiune și pentru

concurenții care au ocupat 
următoarele trei locuri și în 
special pentru Mihai Florea 
(București), Marusia Chișcă 
(Constanța) și Silviu Zeldea 
(Giurgiu), reprezentanți al 
unor zone în care condițiile 
naturale nu favorizează disci
plinele specifice Iernii.

In clasamentul general: 1. 
Prahova, 2. Harghita, 3. Su
ceava, 4. Dîmbovița, 5. Brașov, 
6. Caraș-Severin.

De la această a XXI-a ediție 
a întrecerii au lipsit reprezen
tanții județelor Hunedoara și 
Vaslui. Se înțelege, nemoti
vat. O mică pată albă pe har
ta unei competiții tinerești 
(categoria de vîrstă: 14—19 
ani), o notă discordantă cu 
eforturile pe care le fac toate 
celelalte județe ale țării.

Concursul Republican al celor mai tineri săritori cu schiurile
sasassa

PROMISIUNEA UNOR SALTURI VALORICE
PREDEAL, 21 (prin telefon). 

Vremea caldă de luni a fost 
urmată de o noapte la fel de 
primăvăratlcă, în care se au
zeau cum curg streșinile. Tem
peraturii ridicate ' 
și., „mîncătorul 
vîntul așa numit 
ale cărui efecte 
dedus. In aceste 
lele ..Daciadei" la sărituri spe
ciale de pe trambulina de 70 
m din Predeal pentru seniori 
au fost amînate pînă Ia data 
la care va fi obținut și... 
cordul zăpezii !

în schimb, la Săcele, com
plexul de trambuline de la Va
lea Largă se prezenta în condi
ții perfecte de concurs, permi
tted disputarea Concursului Re
publican de copii. Au evoluat 
reprezentanți ai C.S.Ș. Brașovia 
(excelentă comportarea acesto
ra clubul brașovean dominînd 
în continuare. Ia fel de autori
tar ca și în anii trecuți), 
c.s.ș. Dinamo Rîșnov șl A.S. 
Rapid Suseni. A surprins, în 
schimb absenta unor secții 
cîndva de tradiție, cum erau 
cele din Predeal, Vatra Dor- 
nei sau Borșa (deci chiar în 
fieful „trambulinei" noastre 1). 
De ce oare ?...

i s-a adăugat 
de zăpadă", 

de localnici și 
sînt lesne de 
condiții, fina-

a-

Un amănunt interesant — cel 
mai tehnic sportiv declarat de 
juriu a fost Dan Gabriel, de 
asemenea de la C.S.Ș. Braș»vla, 
clasat doar pe locul... patru în 
disputa copiilor I, însă se prea 
poate ca tocmai această acura
teța tehnică să-l propulseze în 
viitor spre podium. Un cuvînt 
în realizarea acestui deziderat 
îl au antrenorii de la „Brașo- 
via“. Constantin Teșlleanu și 
ștefan Petrea. De remarcat și 
prestațiile foarte tinerilor " ' 
tori de la C.S.Ș. Dinamo 
nov. unde munca depusă 
antrenorii Ion Tocanie și 
colae Ciucă începe să 
roade.

sări- 
Rîș- 

de 
Ni- 
dea

copii 
Bra-

REZULTATE TEHNICE, 
I : 1. A. Benedek (C.S.Ș. 
șovia) 171,7 (sărituri de 37,5 + 
+ 39 m), 2. C. Verman (C.S.Ș. 
Dinamo Rîșnov) 164,1 (37 + 38),
3. Gh. Zamfir (C.S.Ș. Brașovia) 
159,4 (36 + 38,5) ; copii II : 1.
C. Parea (C.S.Ș. Brașovia) 
160,3 (30,5 + 30,5), 2. FI. Șerbă-
nuț (C.S.Ș. Brașovia) 153,6 
(30 + 29,5), 3. FI. Mardare
(C.S.Ș. Dinamo Rîșnov) 145 
(29,5 + 29,5).

(c.s.ș.
2.

Sorin SATMARI

Mar

I 
Al

bricla Ki: 
lina

4. Olim.
5. Met.
6. Met.
7. Mob.
8. Polit.
9. Rapid

10. Com. Tg. M. 15
11. Constr. Arad 15
12. Conpref C-ța 15

2. Voința Buc
3. Voința Bv.

Buc.
Rm.V.

„TROFEUL SPORTUL"
EFICACITATE

PENTRU

Niculescu 
2. M. Chi- 
501 p, 3.

Masculin — 1. D. 
(Dinamo Buc.) 534 p, 
rilă (Metalotehnica) 
V. Bălceanu (Farul) 459 p. 4. A. 
Popovicl (Rapid) 435 p, 5. R. Ro
bert (I.C.E.D.) 422 p, 6. V. Po- 
gonaru (I.C.E.D.) 413 p, 7. Cr.
Bota (Elba) 406 p, 8. Fi. Ermu- 
rache (Steaua) 401 p, 9. CI. Mun- 
teanu (Balanța) 400 p, 10. C. 
Scarlat (Ac. Mii.) 363 p, 11. Al. 
Takacs (Metalotehnica) 344 p, 12. 
C. Ilie (Elba) 335 p; feminin: 
1. Magdalena Jerebie (Voința 
Brașov) 433 p, 2. Antoaneta 
Barbu (Metalul Rm. Vilcea) 397 
p, 3. Camelia Hînda (Voința 
Brașov) 364 p, 4. Magdalena Ma
nea (Metalul Rm. Vilcea) 346 p, 
5. Suzana Sandor (Comerțul) 
298 p, 6. Gabriela Balogh (Me
talul Salonta) 289 p, 7. Iulia A- 
lioman-Marcovici (Conpref)
272 p, 8. Roxana ștefan (Voința 
Buc.) 270 p, 9. Edith Jakabfi 
(Comerțul) 266 p, 10. Melinda 
Szocs (Mobila) 258 p, 11. Ga-
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O BAZA SPORTIVA PRIfi

MEREU CU PORȚILE LARG DESCHISE
Baza sportivă din Șoseaua 

Olteniței nr. 13 aparține Con
siliului pentru Educație Fizică 
și Sport al Sectorului 4, mai 
toți care-și petrec orele libere 
pe terenurile de aici ii spun 
„Stadionul de peste drum", 
peste drum înălțîndu-se un în
treg cartier de blocuri noi. 
Intr-un catalog al 
sportive bucureștene, 
niței 13“ ar figura — 
măr de terenuri și săli 
în a doua parte a clasamen
tului. Dar dacă alături s-ar 
aCa și o rubrică cu media pe 
oră a celor care vin să 
tice sportul pe un 
altul, ..Stadionul 
drum" ar primi o 
merit.

Sigur, „Olteniței __ __
bază sportivă, dar și un cumul, 
care explică frecvența deose
bit de mare a tinerilor pe a- 
ceste terenuri. Fiindcă „13" 
nu reprezintă doar numărul 
de la poarta mereu deschisă 
întrecerilor, ci și suma altor 
„Oltenițe", ceva mai mici 1 
Olteniței 1, Olteniței 2, Olte
niței 3 etc., asociații sportive 
de cartier, cu elevi și mai 
vîrstnici dornici să joace hand
bal sau tenis, cu președinți — 
destoinici — de consilii (Radu 
Popescu la „1“, Petre Jifcu la 
„2“, Marian Budei la „3“ ș.a.), 
cu profesori de educație fizi
că anume desemnați de școli 
pe lingă aceste foarte 
asociații sportive :

bazelor
„Olte- 

ca nu- 
— cam

prac- 
teren sau 
de peste 
diplomă de

13“ este o

active 
Vasile

Ma- 
Pet-

Pctcu (de la Școala 111), 
ria Vasiliu (120), Nicolae 
cu (96) ș.a.

De bună seamă, în loc 
„Olteniței" 1, 2 sau 3, se 
tea da acestor asociații spor
tive nume mai inspirate. Prof. 
Ghcorghe Dumitru, președin
tele C.E.F.S. al Sectorului 4, a 
insistat, însă cei de „peste 
drum", oamenii din cartierul 
Olteniței, au susținut că așa e 
mai modern. Că în felul aces
ta asociațiile lor sportive 
pătă personalitate, 
1“, spre exemplu, 
nu un simplu 
ci un întreg, 
conturat, care 
sport are de 
tigiu.

Față de alte unități sportive, 
cele cu sediile in... apartamen
tele președinților de asociații 
sportive de pe Olteniței sînt 
mai operative : E vreme ac
ceptabilă, mergem pe Stadio
nul de peste drum ! „Scara 2“ 
joacă handbal, bunăoară, cu 
„Scara 4“, jos, în holul blocu
lui, nu mai rămîne nici un 
puști 1 Foarte operativ lucrea
ză și prof. Marilena Chiovea- 
nu, instructoare la C.E.F.S. 
Sector 4 : • Dumneavoastră ? 
• Cu 12 pionieri la șah. Piese 
avem noi, șase mese ne tre
buie • Sînteți „Olteniței" 1, 
2, 3 ?... • Asta e, că nu
sîntem. Dar tot aici, în car
tier, locuim • Mă rog... nu
mele ? • A.S. Pegas. Vreau

de 
pu-

ca- 
„Olteniței 
însemnînd 

bloc de locuințe, 
un colectiv bine 
pe terenul de 

apărat un pres-

NOII CAMPIONI UNIVERSITARI LA ȘAH
Desfășurată In timpul vacan

ței studențești, ediția din acest 
an a Campionatelor Universita
re de șah a reunit la start, în 
stațiunea balneo-elimaterlcă
Tușnad, un număr de 70 fina
liști și finaliste care șl-au dis
putat cu ardoare titlurile puse 
în joc.

La capătul celor 10 runde 
(sistem elvețian), victoria In fi
nala masculină a revenit can
didatului de maestru 
Dinescu, reprezentînd 
Universitar Timișoara, 
puncte, noul campion 
universitar de șah. Pe

Adrian 
Centrul 

cu 8 
național 
locurile

adevArații
(Urmare din pag. 1)

ce. în mod sistematic", cum 
face sublinierea ing. Vasile 
Șoaită, șeful Depoului Militari, 
acolo unde gimnastica la locul 
de muncă reprezintă un ade
vărat model între unitățile 
pendinte de întreprindere, iar 
prezența în întrecerile „Itebia- 
dei“. tradiționalul campionat pe 
asociație, se concretizează in 
fiecare ediție cu cifre și rezul
tate care o situează între 
fruntașe.

In aceeași măsură cu preocu
parea pentru asigurarea spa
țiilor necesare activității spor
tive. la I.T.B. se face simțită

de pa
comi- 
asoci- 

de car-

lucrea-

să spun, Romulus Drăgan, pen
sionar, responsabilul 
siei de șah din cadrul 
ației noastre sportive 
tier...

Cel mai operativ se
ză, însă, sâmbăta și duminica, 
cînd tot ce e elev între stațiile 
de metrou Pieptănari și Ber- 
ceni-Sud coboară în fugă in 
Parcul Tineretului : întreceri 
de cros, biciclete, canotaj, kar
ting, reprize de gimnastică, 
demonstrații de box, lupte 
etc. — organizate, sub generi
cul Daciadei, de C.M.B.E.F.S. 
Plus, sus, în „Olteniței 13", 
concursurile de handbal, tenis, 
volei, șah, popice, badminton, 
cu organizatori aproape per- 
manenți : C.E.F.S. ale sectoa
relor 4 și 5. „Oltenițele" își 
programează acțiunile de virf 
acum, iarna : intr-o duminică 
organizează un mini-festival 
sportiv „Olteniței 3“ (a fost pe 
5 februarie), in alta gazdă e 
„Olteniței 1", A.S. Pegas și-a 
depus, încă din toamnă, can
didatura pentru 28 februarie, 
în fond, ce rost are să te joci 
în fața blocului — pe Olteni
ței nr. 1, 
drum te
porțile 
ței 13“?

2 sau 3 — cînd peste 
așteaptă, mereu cu 
deschise, „Olteni-

Vasile TOFAN

următoare s-au clasat în ordi
ne, ștefan Sandu (C.U. Craio
va) Gruia Călinescu, Cristian 
Schlopîrlan 7,5 p, Dragoș Du- 
mitrache (toți C.U. București) 
7 p, Iulian Micu (C.U. Craiova) 
6,5 p — 52 participant!.

Titlul de campioană a fost 
cucerit de Liliana Mitescu (C.U. 
București), cu 8 p. 
Andreea Negulescu (C.U. 
Iești) Raluca Stegăroiu,
leta Mustățea (ambele
București). Mălina
(C.U. Timișoara) 6,5 p 
participante, (rd. v.)

urmată de
Plo-

Nico- 
C.U.

Nicoară
18

GOSPODARI
și aceea de bună gospodărire a 
amenajărilor existente. Cum 
ne-am dat seama, gospodarii 
din toate unitățile amintite nu 
așteaptă nici îndemnuri și nici 
„condiții speciale" pentru a 
pune umărul și „a-și face casa 
cit mai frumoasă", cum remar
că președintele Consiliului sin
dicatului de la Gospodăria 
taximetre. Gh. Pană. Nici 
s-ar putea altfel, de vreme 
pe amenajările sportive 
I.T.B. au loc zeci și zeci 
întreceri (numai la fotbal „Ite- 
biada" înseamnă peste 130 de 
meciuri !), uzura terenurilor 
este de înțeles. Dar, la fel de 
înțeles este ca oamenii să in-

de 
nu 
ce 

ale 
de
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și Rapid 
D. Mihăi 
cu, A. G 
namo), A 
(Rapid).

NUMĂRUL SPORTIVILOR
(Urmare din pag. 1)

ceea ce, trebuie să recunoaș
tem, este departe de un mi
nimum necesar pentru a putea 
deveni, cit de cit, competitivi 
în arena internațională. La 
cursele lungi, 50 km pentru 
băieți și 30 km pentru fete, pe 
listele de start au figurat 15 
sportivi și... 6 sportive, cifre 
ce ne scutesc de orice comen
tarii.

Federația de specialitate de
pune de multă vreme eforturi 
pentru relansarea celor * două

tervină prompt și să readucă 
totul la un grad de funcționa
litate adecvat : spațiile pentru 
sport, dar 
echipamentul 
sportivă din 
stă mărturie.
la locul cuvenit. Si aici, am
prenta adevăraților gospodari 
este vizibilă.

Concluzionind, asociației spor
tive I.T.B., membrilor și sus
ținătorilor ei li se cuvine toa
tă prețuirea ; înainte de toate 
pentru această latură a preocu
părilor lor. pentru spirit gos
podăresc. factorul care prelun
gește viața bunurilor comune 
ce le folosim in sprijinul men
ținerii sănătății — terenuri, 
săli și echipament de sport.

și materialul și 
necesar. Magazia 
strada Trapezului 
Fiecare sortiment,
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Mutațiile spectaculoase 
pretutindeni cu... viteza 
tului, făcîndu-și firesc 
țită prezența și în 
sportului. Nici fotbalul 
fost scutit de noutăți, 
mele de joc cunoscînd modifi
cări tactice în 
montele.

Treptat, atît 
național, ca Și 
reprezentantele 

la fruntașele clasa
se observă intenția 
la un fundaș, prin 
unuia din cei patru 
defensivă cu sarcini 
mărindu-se

SAU CU PATRU FUNDAȘI?
apar 

sune- 
sim- 

domenlul 
n-a 

siste-

toate com parti-

pe plan inter- 
la multe dintre 

noastre, cu

astfel
i

precădere 
mentului, 
renunțării 
creditarea 
din linia 
ofensive,
forța de șoc a echipei.

Se pune, deci, pe drept cu- 
vint, întrebarea : cu 3 sau cu 
4 fundași ? Mai ales în condi
țiile în care adversarul — în
deosebi în jocurile susținute 
în deplasare — păstrează în 
față doar două vîrfuri avan-

sate. Un prim răspuns ni l-a 
dat antrenorul Mircea Luees- 
cu, unul dintre recunoscuții 
strategi din fotbalul nostru : 
„A menține patru fundași cînd 
adversarul vine să se apere, 
înseamnă a sacrifica, practic, 
pe unul dintre ei. Sînt sufi- 
cienți trei și uneori chiar doi 
apărători, în condițiile în care 
adversarul bate... în retragere. 
Este mai important, după pă
rerea mea, să avansezi unul, 
sau chiar doi oameni, decit să-i 
lași să lincezească în 
rare".

Sigur că antrenorul lui 
namo, care de mai multă 
me dezvoltă această idee, 
gîndește și la perspectiva a- 
propiată, cînd unele adversare 
în dorința obținerii unui scor 
cît mai strins, se vor grupa în 
apărare, cu intenția de a nu

apă-

Di-
vre-

se

La Centrul olimpic Viitorul OradeaI
| CITEVA LANSĂRI PROMIȚĂTOARE
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PE SCENA PRIMEI DIVIZII
• Un lider care speră să-și mențină locul pină 
ultima etapă • Vast trial în prima lună a primăverii

Darha, Foldvari, Boteu, deo
camdată, nume mai puțin sau 
chiar deloc cunoscute în fotba
lul nostru de performanță. Și 
nici nu pot atrage atenția atita 
vreme cît el sînt doar simpli 
component! ai formației de ju
niori I a Centrului olimpic 
Viitorul Oradea, echipa aflată, 
la sfirșitul turului 1988 89, pe 
primul loc în seria a VIII-a, cu 
16 meciuri jucate, 14 cîștigate, 
un egal și o înfrîngere, 27 
puncte, golaveraj 51—11. Centrul 
olimpic Viitorul Oradea a fost 
înființat, practic, in toamna a- 
nulul 1985, avînd la bază o 1- 
dee generoasă, menită să asi
gure tinerelor talente fotbalisti
ce condiții optime de pregătire. 
La baza selecției au stat 
furlle" provenite de la 
„Bihorul" Oradea (*’ 
prof. Gli. Bule 
nar A), precum 
lentati dintr-un 
te 700 de copii 
puși trialurilor,

„vir- 
C.S.Ș. 

(director : 
fost dlvizio- 

și cei mai ta- 
număr de pes- 
șl juniori su- 

__________ astfel că, în 
numai două campionate, Viitorul 
Oradea a lansat pe prima scenă 
fotbalistică a tării ne Călin Ba- 
laj Vasile Pop, Lucian Sălăjean 
și Sorin Costea. Ca urmare " 
muncii depuse 
Lucaci actualul 
donator al Centrului șl al 
chinei de juniori I (ale cărei 
performante le-am amintit mai 
sus) și a prof. Gh. Bologan 
(fostul portar al lui F.C. Bihor 
și Corvinul) si prof. Ioan Jam- 
ber ambii ocupîndu-se de gru
pa de juniori II, Viitorul Ora
dea a impus selecției pe Fold- 
vari Csaba (la lotul ’89), pe 
Lucian Ulici Marcel Miclăuș și 
Cosmin Brindas (la lotul *90) Și 
și pe Remus Gane (la lotul ’91). 
Adevărat este însă șl faptul că

__ ____ j a 
de prof. Iosif 
antrenor-coor- 

e-
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aniela 
1 tre- 
:estea, 
antre- 
i și 
atins 

> dar, 
per- 

ursele 
încă 

i- ca 
nu 

(treze

au

în

nici unul din cel „chemați" 
n-a... prins și jocurile echipe
lor reprezentative respective. 
Tot atît de adevărat este șl 
faptul că nici unul din antre
norii care se ocupă, în exeluslvi- 
vitate, de aceste selecționate, 
n-a trecut, tn toți acești 
pragul Centrului orădean 
torul. Cert este însă că la 
torul Oradea se muncește 
sîrg, în „foc continuu", în 
pectivă și, așa cum — __
Bujor Mera, președintele 
C.J.E.F.S. Bihor, viabilitatea a- 
cestor centre n-ar trebui apreciată 
numai după numărul titularilor 
dațl reprezentativelor de juni
ori, pentru că, In timp, ele pot 
forma (și formează) jucători 
foarte buni pentru diversele e- 
șaloane ale fotbalului româ
nesc. Oricum, In aceste selecți
onate nu pot juca decît 15—16 
tineri, ceilalți puțind evolua 
tot atît de bine în diviziile A, 
B. C Obiectivele centrului 
sint : ocuparea locurilor 1 în 
«eriile de juniori la care parti
cipă. Incepînd din luna martie, 
tehnicienii centrului orădean, 
cu sprijinul antrenorilor echipe
lor de copii și juniori din ju
dețul Bihor, vor testa și verifi
ca aproximativ 800 de copil și 
juniori, iar cel selecționați vor 
fi pregătiți într-o tabără de 
vară în cursul lunilor iulie-au- 
gust. în Orașul dr. Petru Gro
za. Totodată, cu sprijinul fede
rației de fotbal, va fi organizat 
un curs de perfecționare a tu
turor antrenorilor și instructo
rilor din Bihor care lucrează 
la copii și juniori. in vederea 
creșterii nivelului de pregătire 
a viitorilor fotbaliști.

Miron MOGA

ani, 
Vii- 
Vii- 

cu 
pers- 

aprecia

primi gol. Și, în aceste condi
ții este normal ca Dinamo să 
atace cu forțe sporite, ieșind 
la joc, uneori și cu rite unul 
dintre fundași.
vom face oricum — a comple
tat M. Lucescu — ci numai în 
anumite momente, fiind bine 
documentați in privința forței 
de contraatac a echipelor ad
verse**.

întărind ideea, antrenorul 
secund al echipei naționale, 
Cornel Drăgușin afirma : „Da
tele problemei sint diferite în 
privința mutațiilor din apă
rare. Intr-un fel vom juca în 
deplasare și cu totul altfel a- 
casă. In orice situație, insă, ne 
vom lua mai intii măsuri de 
siguranță in defensivă, peutru 
a nu primi gol și abia după 
ce vom simți „pulsul" adver
sarului vom împinge sau vom 
retrage — după caz — un 
fundaș. Și ca să dau un e- 
xemplu concret, imi amintesc 
de celebra Internazionale Mi
lano, de acum două decenii, 
cind liderul Ficchi, ca nltim 
apărător, era de netrecut... 
măturînd totul, dar și apărind 
surprinzător, in citeva rîn- 
duri, și la finalizare. Cu alte 
cuvinte, incercări de acest gen 
au apărut sporadic, e drept, 
și în trecutiîl nu prea îndepăr
tat, dar ele nu prea au prins 
viață**.

Chiar 
nicienii 
ternului 
limpede 
simte astăzi 
rii — fie și 
unul dintre 
pas Înainte, 
în plus în fața porții, o șansă 
în plus de gol.

Gheorghe NERTEA

„Dar nu o

dacă mulți dintre teh- 
noștri rămîn fideli sis- 
cu patru fundași, este 
că - - ' -fotbalul modern 

nevoia renunță- 
temporare — la 
ei. Oricum, un 
Înseamnă o șansă

SINT MULJI? SINT
Talentele nu pot fi zăgăzu

ite, Jucătorii superdotați a- 
jung, de regulă, la vîrstă fra
gedă, să se „producă** 
ma scenă fotbalistică, 
consolideze locul (mai 
meritat decît cucerit) .
echipă, să pătrundă, apoi, ra
pid, în sferele cele mai înal
te, ajungînd pină în loturile 
reprezentative. Așa s-a Intîm- 
plat, la vremea respectivă, cu 
un Pircălab, C. Ștefănescu, 
Dobrin, Bălăci, Dumitrache, 
Geolgău, Lăcătuș, Rednic, 
Klein, Mateuț sau Răducioiu. 
Apariția unor asemenea jucă
tori (bruscă. spectaculoasă, 
practic din necunoscut, dătă
toare de speranță, ca a ghioce
ilor primăvara) măsoară, în 
ultimă instanță, perspectiva. 
Care ar fi. din acest punct de 
vedere, aportul Diviziei A. ju
decat prin prisma primei ju
mătăți a campionatului și, 
dacă vreți, și prin aceea a ju
mătății a doua, care se apro
pie, avînd în vedere că juni
orii care au luat startul în tur 
au în retur ocazia unei expri
mări plenare?

Două precizări. Nu înseam
nă că toți juniorii debutanți, 
pe care îi vom cita mai jos, 
au și „certificatul de garanție" 
în buzunar. După cum enume
rarea echipelor de proveniență 
nu este egală cu evidențierea 
automată a lor, lansarea ele
mentelor tinere decurgînd, în 
ultimă instanță, dintr-o nece
sitate și nu dintr-un scop în 
sine. Așadar, Victoria l-a pro
pus pe I. Fulga (5 prezențe la (2) 

(2); 
„U“ 

F. C.
Unl-

pe pri- 
să-și 
mult 

într-o

activ); Corvinul: Rădos 
Ocolișan (2), Heidiner 
Flacăra: Ciobănlcă 
Cluj-Napoca: Sabo 
Argeș: G. 
versitatea
(6), Gane 
Oțelul: V. 
Brașov: I.
(1); A.S.A. Tg. Mureș: Maier 
(10), Szanto (9), Gabor (1),

(D;
(1):
(3);
Crist eseu

Dumitru
Craiova:
(1), Cărbunaru (1);
Tănase (6); F.C.M.
Pîrvu (6), Petruș

PUTINI? DEPINDE...
SzScs (1). Se observă ușor că 
cele mai „productive** sînt 
A.S.A. Tg. Mureș și Corvinul, 
în primul caz fiind vorba de 
experimentele unei formații 
care nu mai are ce pierde, 
reprofilîndu-se. din mers, pen
tru bătălia dură a „B“-ului 
inevitabil, în oel de al doilea 
operînd... tradiția. împletită cu 
o obiectivă schimbare de ge
nerații. Se mai observă, calcu- 
lînd minutele, că majoritatea 
juniorilor promovați au jucat 
puțin, sporadic (fotbaliști „fă
ră notă** in casetele noastre 
tehnice), titulari autentici fi* 
ind doar Maier, Pirvu și Cris- 
tescu. Se mai poate deduce și 
criza înaintașilor (cu excepția 
lui Maier, toți joacă în linia 
a doua și a treia), ca să nu 
mai vorbim de deziluzia ab
senței cu desăvîrșire a atacan
tului exploziv, a „omului de 
gol" (tip Dumitrache. Cămăta- 
ru sau Răducioiu, pentru a ne 
limita la lista-etalon de mai 
sus), la care orice antrenor 
visează cu ochii deschiși.

Cu alte cuvinte, după oe a 
cernut 17 etape. în sita turu
lui de campionat n-au rămas 
decît trei juniori (cei trei ti
tulari amintiți) care s-au im
pus cu adevărat. Cifra este 
relativă: mică, dacă o rapor
tăm la întreg (17 debuturi), 
mare, dacă cei trei remarcați 
vor deveni certitudini, formi
dabilă, dacă, concomitent. Ma
ier va ajunge, să spunem, un 
al doilea Lăcătuș, cristescu — 
un nou Klein Pîrvu — o re
editare a lui Costică Ștefănescu 
(întîmplător sau nu, propriul 
său antrenor). Atunci. Intr-a
devăr. „ghioceii** noștri de azî, 
sugerînd puritatea și optimis
mul, vor ieși de sub „incidența" 
unei simple figuri de stil, deve
nind ceea ce așteptăm de la ei: 
piloni de nădejde ai fotbalului 
nostru !

Ion CUPEN

PE AGENDA INTERNAȚIONALĂ A SEZONULUI
Forul de specialitate a defi

nitivat programul echipelor A 
și de tineret din această - pri
măvară și a stabilit și o se
rie de partide și pentru sezo
nul de toamnă. Iată calenda
rul reprezentativei prime și 
al celei de tineret pentru a- 
ceastă primăvară :

11 aprilie : Polonia — Româ
nia, partidă amicală a forma
țiilor de tineret.

12 aprilie : POLONIA

ROMANIA, meci amical.

25 aprilie : Grecia — Româ
nia, întîlnire a formațiilor de 
tineret în cadrul C.E. ;

RIA, meci în cadrul prelimina
riilor C.M.

26 aprilie : GRECIA — 
ROMANIA, partidă în cadrul 
preliminariilor C.M. ;

16 mai : România — Bul
garia , întîlnlre a selecționate
lor de tineret în cadrul C.E. »

17 mai: ROMANIA — BULGA-

Pentru sezonul de toamnă a 
fost perfectată partida amica
lă a primei reprezentative cu 
selecționata Cehoslovaciei, în 
deplasare, la 6 septembrie. 
Cum se știe, din calendarul 
preliminariilor C.M. pentru 
această stagiune figurează 
două meciuri : DANEMAR
CA — ROMANIA (11 octom
brie) și ROMANIA — DANE
MARCA (15 noiembrie).

GIMNASTICA RITMICĂ ȘI NOILE SALE CERINȚE
(Urmare din pag 1) antrenoarea Ana

brua- 
săp- 

OEX- 
3ucu- 
i str. 
le la 
pera- 
rans- 
ul I. 

i ex- 
ulte- 

a o-

. zi- 
nuită 
îarie. 
a să 
oarte 
îzare 
mala 
’IȘO-

că investițiile făcute nu 
fost irosite, iar apropiatele în
treceri din cadrul Universiadei 
de iarnă și ale Campionatelor 
Mondiale de juniori ne vor lă
muri asupra nivelului la care 
au ajuns sportivele noastre. 
Păcat că nu s-a încercat și cu 
băieții aceeași metodă, deoa
rece, iată, nu de puțin timp, 
antrenorii 
namo) și 
pol (A.S.A.) muncesc cu 
zultato notabile realizate 
tinerii sportivi pe care îi 
în pregătire : Viorel 
Elemer Tanco, Radu 
sau Valentin Căci na 
tat la recentele finale

Nicolae Dudu (Dl- 
Constantin Argliiro- 

re- 
de 
au 

Șotropa, 
Rășan 

au ară- 
perspec-

tive de progres. Poate că 
timpul nu este încă pierdut !

Tot în situația fondiștilor se 
află biatloniștii. Antrenorii 
Gheorghe Gîrniță și Glieor- 
ghe Vilmoș (Dinamo), Aron 
Girbacea și Constantin Car- 
beia (A.S.A.) au in secțiile res
pective sportivi bine dotați și 
pregătiți, dar neparticiparea la 
competițiile internaționale
importante a făcut ca rezulta
tele înregistrate să nu poată 
fi comparate cu ceea ce reali
zează biatloniștii din alte țări.

Nu vom încheia aceste 
scurte aprecieri fără a remar
ca eforturile organizatorilor 
și corpului de oficiali care au 
asigurat condiții de întrecere 
dintre cele mai bune competi
torilor.

nai al C.E. și C.M., prin a- 
ccea eă la gimnastica rit
mică va fi și concurs pe echi
pe, ca Ia gimnastica sportivă. 
Tot in cadrul cursului au 
prezentate noile cerințe 
nice de compoziție. O 
noutate constă in apariția 
nificațici care punctează 
ginalitatea, riscul și virtuozi
tatea. Toate acestea ridică ni
velul tehnic al compozițiilor și 
ajută Ia departajarea valorică 
a sportivelor. Departajarea 
se va face mai bine, mai pre
cis, mai obiectiv. N-o să mai 
fie atîtea note de 10, pentru 
că acum, după noul cod de 
punctaj, brigăzile de arbitre 
vor avea un evantai mai larg 
de posibilități de apreciere**.

„Datorită acestor noutăți —

fost 
teh- 
altă 
bo- 
ori-

AOMINISIRATIA DE STAT 1010 PRONOSPOR1 INFORMEAZĂ
Reamintim că. de regulă, 

TRAGEREA MĂRȚIȘORULUI 
pot reedita marile succese de 
tragerea Loto cu care a debu
tat acest an. cînd au fost atri
buite peste 200.000 de ciștigurl. 
intre care zeci de autoturisme 
.,Dacia 1300“ excursii peste ho
tare si importante sume de 
bani de valori fixe si variabile. 
Prilejul se anunță cu atît mai 
promițător cu cît și la această 
tragere (ca si la cea a Revelio
nului! se extrag nu mal puțin 
de 120 de numere. încadrate în 
t2 ev raieri. grunate cîte două, 
dună sistemul ..legării", 
rind rubrica de fată.
și diversele publicații

la 
se 
la

Pronosport (inclusiv prospecte
le. distribuite gratuit la toate 
agențiile din tară), veți putea 
afla toate informațiile necesare, 
eonvingîndu-vă, astfel. de a- 
vantajele de excepție ale par
ticipării la o astfel de tragere, 
prilej cu care veți putea oferi 
și un cadou plăcut celor draci.

Urmă- 
precum 
Loto —

CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO 2 DIN 12 
FEBRUARIE 1989. FAZA I, cat. 
1 : 3 variante 25% a 28.505 lei ; 
cat. 2 : 3 100% a 12.216 lei, sau 
la alegere, o excursie de două 
loeuri în R.D. Germană și di
ferența în numerar șl 16 25% a 
3.054 lei : cat. 3 : 24 a 3.563 lei ;

cat. 4: 67,75 a 1 262 lei; cat. 5 
53 a 1.614 lei : cat. 6 : 415 a 200 
lei : cat. 7 î 4.555 a 100 lei.

FAZA a Il-a, cat. A : 1 100% 
a 42 862 lei și 1 25% a 10.716 lei ; 
cat. B : 3 100% a 7.937 lei și 
15 25% a 1984 lei; cat. C: 28 
a 1.914 le! : cat. D : 70.75 a 757 
le! : cat. E • 447 a 200 lei ; cat. 
F : 4.402 a 100 iei.

La faza a Ii-a, categoria A, 
cișt.eui de (2.862 lei a revenit 
particioante! Benedeh 1. Anica 
din Tg. Mureș.

Se reamintește participanților 
Ia concursul Pronosport de du
minică 19 februarie a.c., că o- 
mologarea câștigurilor se efectu
ează astăzi rezultatele urmînd 
a fi publicate joi 23 februarie 
1989

intervine ____ ___
Moțet — și noi ne preocupăm, 
încă de pe acum, să pregătim 
lotul de gimnaste în 
exigențelor noului 
ment. Sînt sportive 
iar noi, colectivul tehnic — 
și aici o includ și Pe Mariana 
Ștefănescu, coregrafa noas
tră — așteptăm de la gimnas
te o mai mare angajare în pre
gătire in noul an competi- 
(ional, pe care ii vom începe 
in curind. atit Ia senioare, cit 
și la junioare. Avem încredere 
in posibilitățile fetelor, dar 
este absolut necesar ca ele să 
depună eforturi susținute, fără 
menajamente, pentru o pre
gătire corespunzătoare, nece
sară realizării obiectivelor 
stabilite de F.R.G. prin calen
darul intern și internațional. 
In luna iunie sint programate 
C.E. de junioare in Spania, în 
iulie va avea loc in țara noas
tră «Concursul Prietenia», 
iar Ia sfirșitul lunii septem
brie se va desfășura C.M. de 
senioare, in Iugoslavia. Obiec
tivele propuse — de a ne 
clasa cit mai bine și de a ob
ține medalii — stnt perfect 
realizabile. Totul depinde 
gimnaste, de 
înțeleg să se 
tru atingerea

...Privesc în 
crează fetele de la 
Plieuri, cloșeuri, 
lansări de obiecte cu două 
trei rostogoliri prize 
culoase, developări cu

spiritul 
rcgula- 

talentate.

de
care
pen-

modul în
pregătească 

performanțelor**, 
sală cum lu- 

„ritmică". 
cambreuri,

Și
specta- 
menți-

neri, cumpene pe vîrful picio
rului etc. Toate într-o concep
ție regizorală de mare finețe 
artistică, în consonanță cu 
cerințele noului cod de punc
taj internațional.

Din discuțiile purtate cu 
antrenoarele a mai reieșit că 
primele concursuri ale sporti
velor de la ritmică vor Începe 
chiar din luna martie și ele 
vor constitui minunate prile
juri de verificare a întregului 
lot care a fost împărțit în așa 
fel incit fiecare sportivă 
tă evolua de 1—2 ori 
verificare și — de ce 
pentru afirmare.

în noile exerciții s-a 
accent sporit pe elementele de 
originalitate și risc cerute de 
noul cod de punctaj. Exerciții
le, compozițiile sînt în 
elaborare, se caută 
cît mai originale si mal spec
taculoase. Se dorește ca în a- 
cest an gimnastica noastră 
ritmică să-și spună Un cuvînt 
mai ferm decît anul trecut.

Antrenoarele Moțet și Gîrbă 
ne-au spus în final că apreciază 
sprijinul permanent acordat de 
F.R.G. 
fășurarea activității 
mai bune condiții, 
încredințate 
cantitative și calitative din 
această perioadă vor constitui 
suportul viitoarelor succese 
ale gimnasticii ritmice ro
mânești.

Ginduri foarte frumoase. 
Așteptăm faptele.

să poa- 
pentru 

nu ? —

pus un

plină 
elemente

des- 
cele 
sînt

care le ajută în 
în 
că 

că acumulările 
calitative



C.E'89, COMPETIȚIA TINERILOR ATLEȚI!
Ediția a XX-a, jubiliară, a 

Campionatelor Europene de 
atletism pe teren acoperit, des
fășurată la sfîrșitul săptăminii 
trecute la Haga. a prilejuit o 
seamă de observații intere
sante.

• Cei trei campioni olim
piei de la Seul prezențl acum 
la startul Întrecerilor continen
tale s-au impus cu autoritate, 
ciștigînd clar. Paula Ivan a 
obținut victoria în cursa de 
1500 m, cu 4:07,18, bulgăroaica 
lordanka Donkova a învins în

Uit Timmormann, învingător 
detașat la aruncarea greutății

proba de 60 m garduri (7,87 s) 
iar aruncătorul de greutate 
Uit Timmermann (R. D. Ger
mană) a realizat 21,68 m, cu 
un metru și 44 centimetri mai 
mult față de cel de al doilea 
clasat.
• Multe dintre țările parti

cipante la întrecerile „europe
nelor" de la Haga s-au folosit 
de acest prilej pentru a în
scrie în concurs foarte mulți 
atleți tineri. A fost o foarte 
bună ocazîb pentru călirea lor 
competițională pentru crește
rea combativității. implicit 
pentru ridicarea măiestriei lor 
sportive. Din acest punct de

PE SCURT • PE
ATLETISM • La Baton Rouge 

(Louisiana), sprinterul american 
Floyd Heard a cîștigat proba 
de 200 m. cu timpul de 20,00. 
iar coechipierul său Antonio 
McKay s-a situat pe primul loc 
Ia 400 m în 47,00.

HANDBAL • Selecționata 
masculină a U.R.S.S., aflată In 
turneu în R.F. Germania, a e- 
voluat la Alfeld în compania 
formației Turu DUsseldorf. 
Handbaliștii sovietici au obți
nut victoria cu 31—17 (14—11).

ÎNOT • în concursul de la 
Veneția înotătoarea americană 
Jill Sterkel a cîștigat proba de 
100 m liber, cu timpul de 5B.5S. 
iar Kathleen Nord (R.D. Ger
mană) a obținut victoria la 
200 m fluture In 2:12.34. în con
cursul masculin : 100 m liber : 
Mike Flebens (Anglia) 49.04 ; 
100 m spate : Stefano Battis- 
tella (Italia) 56,66 : 400 m liber : 
Gary Muelen (Canada) 3:46,32.

PATINAJ VITEZA A în con
cursul de la Innsbruck, contînd 
pentru ..Cupa Mondială", ame
ricanul Dan Jansen a terminat 
învingător în două probe : 500 
m ■ 37,38 și 1000 m 1:15.78. Pe 
5 000 m a cîștigat norvegianul 
Getr Karlstad 6:59,57.

SCHI * Cea de-a doua probă 
feminină de coborîre disputată 
la Lake Louise (Alberta). în 
cadrul „Cupei Mondiale", a fost 
cîștlgată de sportiva elvețiană 
Michela Figinl. cu timpul de 
1:41,58. Pe locurile următoare 
s-au clasat compatrioata sa 
Marla Walliser — 1:41,82 șl 
vest-germana Miohaela Gerg 
1:42 44

MENȚINEREA IN ELITA INTERNAȚIONALĂ
(Urmare din vag. 11

juniori și seniori? Avem multe 
medalii Ia „cei mici" și mai 
puține Ia „cei mai mari". De 
ce?

— Consider că numărul mare 
al juniorilor este un fapt po
zitiv. Vîrsta la care încep co
piii antrenamentele a scăzut 
considerabil — fenomen întîlnit 
și în alte discipline sporti
ve. Viitorul aparține celor ti
neri, pînă la 20 de ani ! 
Celor care nu se afirmă pînă 
la această vîrstă le va fi di
ficil să aspire la mari perfor
manțe. Problema care se pune 
este desigur aceea a prelungi
rii pe cit posibil a vîrstei ce
lor capabili de mari perfor
manțe.

vedere trebuie arătat că nu 
puțini au fost acești atleți ti
neri care au obținut ia Haga 
cîștig de cauză. între ei și 
campioana mondială de juni
oare la săritura in înălțime, 
atleta stei ista Alina Astafei
care, în primul an de activi
tate ca senioară, a obținut vic
toria, cu 1,96 m, rezultat care 
reprezintă un nou record na
țional de sală. De altfel, cele 
mai multe dintre titlurile con
tinentale au fost cucerite de 
acești atleți tineri, unii dintre 
ei reallzînd rezultate realmen
te promițătoare. La săritura 
cu prăjina, spre exemplu, Uni
unea Sovietică a fost repre
zentată de două tinere spe
ranțe, Grigori Egorov și Igor 
Potapovici, situați pe primele 
două locuri ale clasamentului, 
ambii reușind să sară 5,75 m.
• La prima ediție a „euro

penelor" de sală, la Viena, 
Austria a avut doi campioni 
în persoana alergătoarei Ma
ria Sikora, cîștigătoare a me
daliei de aur la 800 m — 2:07,0 
și a săritoarei Ilona Gusen
bauer, învingătoare la înălțime 
— 1,88 m. De atunci însă atle- 
ții austrieci n-au mai avut 
bucuria vreunei victorii, pe 
care a realizat-o abia acum 
sprinterul Andreas Berger. A- 
cesta s-a clasat primul în 
cursa de 60 m, cu 6.56 s — re
cord național egalat.
• Pentru a cin cea oară con

secutiv sprintera olandeză 
Nelli Cooman a cîștigat titlul 
de campioană continentală la 
60 m: 1985 (Atena) — 7,10, 1986 
(Madrid) — 7,00, 1987 (Lievin), 
7,01, 1988 (Budapesta) —
7,04, 1989 (Haga) — 7,15, Nelli 
Fierre-Cooman s-a născut la 6 
iunie 1964, la Paramaribo, în 
Surinam. Deși o excelentă a- 
lergătoare pe 60 m, în con
cursuri pe 100 m, în aer liber. 
Nellî Cooman n-a evoluat 
niciodată la același nivel al 
mării performanțe. Dacă la 
60 m, eu 7,0 s Cooman este re
cordmană a lumii, la 100 m, 
eu 11.08 s, ea nu se află Intre 
primele 25 de performere 
mondiale!

Romeo VILARA

SCURT • PE SCURT
SCRIMA • Turneul masculin 

de floretă de la Veneția a fost 
cîștigat de sovieticul Oleg Ko- 
rețki învingător cu 10—6 în fi
nala disputată în compania 
compatriotului său, Aleksandr 
Romankov.

ȘAH a în prima rundă a 
turneului de Ia Linares, mare
le maestru englez Nigel Short 
a cîștigat la fostul campion 
mondial Anatoli Karpov.

TENIS a în finala turneului 
de la Memphis (S.U.A.), con
tînd pentru „Marele Premiu", 
americanul Brad Gilbert l-a În
vins cu 6—2, 6—2 pe coechipie
rul său Johan Kriek,

„CURSA PĂCII" 1989
VARȘOVIA 21, (Agerpres). 

După cum s-a anunțat, cea 
de-a 42-a ediție a „Cursei 
Păcii" se va desfășura pe tra
seul tradițional Varșovia — 
Berlin — Praga, în perioada 
8—20 mai, în 12 etape, însu- 
mînd circa 1 700 km. Inițial, 
cursa urma să se desfășoare 
pe un traseu inedit: Paris — 
Moscova, dar din motive teh
nice s-a renunțat la acest 
proiect.

Cele 12 etape ale cursei vor 
avea loc după următorul pro
gram: 8 MAI. Et. 1: Circuitul 
Varșoviei; 9 MAI. Et. 2: Var-

— Vorbind despre rezultatele 
competitive, cum credeți că se 
pot realiza acestea?

— Vă referiți probabil la u- 
nele priorități în pregătire. 
Avem multe in acest domeniu. 
Să le enumăr, pe scurt. pe 
oele care trebuiesc urmărite cu 
strictețe, conform indicațiilor 
federației noastre: dezvoltarea 
FORȚEI, în regim de viteză, 
de rezistență, de tehnică. An
trenamentul contemporan cere 
neapărat aceste elemente de 
bază, în fruntea cărora se si
tuează creșterea indicilor de 
forță. Aceasta este și va ră- 
mîne o cerință dominantă a 
halterofililor. Obiectivele in
termediare, cele din prima par
te a anului, ne vor arăta efi
ciența actualelor orientări, dar

CONCURS DE PISTOL
Pe poligonul din Sofia s-a 

desfășurat un concurs bilateral 
de pistol viteză, la care au par
ticipat specialiști ai probei de 
la Steaua București și TSKA 
Sofia. în program au figurat 
două concursuri, trăgătorii su- 
punîndu-se noilor reguli de 
desfășurare a întrecerilor de tir, 
recomandate de U.I. Tir, cu

C.M. de handbal: ROMÂNIA-R.F. GERMANIA 21-23
în sala „Rhănus" din Stras

bourg au continuat întrecerile 
seriei semifinale B. în primul 
meci al reuniunii de marți, echi
pa României a avut ca partener 
de întrecere formația R. F. Ger
mania, de care a fost întrecută 
cu 23—21 (14—9). A fost un Joc 
strîns, aspru, în care handbaliștii 
noștri au avut o primă parte a 
meciului ștearsă, cu ratări nu
meroase, în special ale pivotilor, 
cu pase greșite. Buligan, în 
schimb s-a remarcat, apărlnd 
numeroase goluri ca șl înscrise. 
După pauză, handbaliștii români 
revin cîștigă repriza, dar nu și 
meciul. De menționat absența 
din formație a extremei Petre, 
serios accidentat luni, care nu

Fetbel meridian»
Tur de orizont in campionatele naționale

Elveția; LIDERUL INFIRMĂ... PRONOSTICURILE!
A Mal întîl să facem cunoscu

te regulile mai deosebite, ca să 
nu le spunem bizare (pe a- 
locuri). ale campionatului. Pînă 
acum s-au disputat 22 de etape 
(meciuri tur-retur). In primăva
ra acestui an va începe așa-nu- 
mitul „play-off". Ce înseamnă 
acesta 7 Ultimele patru echipe, 
alături de alte 12 din liga se
cundă. împărțite In două grupe 
de cîte opt, își vor disputa, in 
14 etape, rămînerea și, respec
tiv, promovarea In prima ligă 
(aceasta obținînd-o primele două 
clasate din cele două grupe)...

A Primele opt în clasamentul 
general își vor disputa întîieta- 
tea tot în 14 etape (tur-retur). 
Ele. însă, vor reîncepe întrece
rea de la jumătatea numărului 
de puncte acumulat pînă în 
prezent. (In cazul în care, în 
urma împărțirii punctajului to
tal, rezultatul este un număr 
zecimal, acesta va fi „rotunjit", 
ptnă Ia numărul Imediat supe
rior). • F.C. Lucerna, 
liderul primei jumătăți a între
cerii. reprezintă o adevărată 
surpriză. Echipa vest-germanului

șovla — Lodz; 10 MAI. Et. 3: 
Lodz — Wroclaw; 11 MAI. 
Et. 4: Wroclaw — Poznan; 12 
MAI. Et. 5: Poznan — Cottbus; 
13 MAI. Et. 6: Cottbus — 
Halle; 14 MAI. ZI de repaus, 
la Halle; 15 MAI. Et. 7: Halle 
— Berlin; 16 MAI. Et. 8: B< 
lin — Dresda ; 17 MAI. Et. 9 : 
Dresda — Mlada Boleslav ; 18 
MAI. Et. 10 : Mlada Bole
slav — Trutnov; 19 MAI: Et. 
11: Circuit la Trutnov; 20 
MAI. Et. 12: Trutnov — Pra
ga. Kilometrajul exact al fie
cărei etape va fi stabilit ul
terior.

subliniez că vîrful de formă 
trebuie atins la Campionatele 
Mondiale și Europene de la 
Atena, din toamna acestui an.

— Și o ultimă întrebare: nu 
credeți că întrecerile din ca
lendarul intern sînt prea pu
ține pentru marea masă a 
halterofililor, necontribuind din 
plin la depistarea „noului vai"?

— Sînt de acord că nu avem 
un calendar intern prea am
plu. Pentru îmbunătățirea și 
mărirea activității competițio- 
nale din țară, forul nostru lu
crează intens la o modificare 
de amploare a programului, în 
așa fel incit el să se apropie 
ca valoare de competițiile de 
nivel internațional. Voi mai a- 
dăuga că, prin concursurile de 
culturism, grație unor compe
tiții organizate pe plan local 
și interj udețean, sportul nos
tru va avea numai de cîștigat

VITEZĂ In bulgaria
ținte reduse. Dacă primul con
curs a revenit sportivului ro
mân Marin Stan, cu un total 
de 862 p (2. G. Calotă 858 p ; 
3. C. Țîrloiu 759 p). cel de al 
doilea a fost adjudecat de bul
garul Ivan Cabranski, cu 871 p 
(pe locurile următoare : 2. M. 
Stan 867 p ; 3. C. Țîrloiu 863 p).

va mai evolua în continuare. 
Pentru echipa României golurile 
au fost înscrise de : Berbece 6, 
Stingă 4, Dumitru 3, Roșea 3, 
Voinea 2, Ghimeș 2, Mocanu L 

Cu tot acest rezultat nefavora
bil, primul, echipa noastră păs
trează in continuare șanse apre
ciabile pentru calificare in pri
ma grupă valorică a C.M.

Rezultate de luni : semifinala 
A, Marsilia : Polonia — Israel 
30—15 (16—6), Franța — Cuba 
21—14 (12—8), Spania — Dane
marca 28—22 (17—6) ; semifinala 
B : Islanda — R. F. Germania 
23—21 (9—10). Elveția — Bulga
ria 24—20 (11—9). Astăzi este zi 
de pauză. Joi. echipa României 
întîlnește pe cea a Elveției.

Friedel Rausch, cu un palmares 
„subțire" (doar o Cupă în 1960) 
și cu un statut apriori de echi
pă mediocră, lat-o depășindu-și 
condiția și așteptările tuturor. 
Cuprinzind un lot de jucători 
aproape anonimi, ea a reușit, cu 
ambiție șl multă muncă, un 
„galop de sănătate", greu de 
bănuit la început. Dar lată 
„ll“-le standard : Mellacina — 
Marini, Wehrli, Schonenberger, 
Blrrer — Burri, Mohr (jucător 
vest-german), M. Muller, Bau
mann — Gretarsson (lslandez), 
Nadig (jucătorii subliniațl fiind 
internaționali elvețieni), a Com
portări remarcabile a avut A.C. 
Bellinzona, fără Aaltonen și 
Gilli, dar cu fostul Internațional 
H. Depireux la timonă șl alături 
de revelația „naționalei", Tur- 
kilmaz, întărită cu Mutter, 
Hannes (vest-german), Mapuata 
(zalrez) și Sh. Rufer (neo-zee- 
landez) ; F.C. Sion, cu Brigger, 
Piffarettl, Cina și cu Baljie, 
Renquln, De Siebenthal și Bac- 
chini — înlocuitorii lui Bonvin, 
Rojevic, Osterard șl Carlos Ma-

CLASAMENTUL

1. Lucerna
2. Grasshop.
3. Bellinzona
4. Sion
5. Wettingen
6. Young Boys
7. Neuehâtel
8. Servette

22 10 8
22 10 7
32 9 7
22 8 8
22 514

4 27-25 28
5 41-29 27
6 34-27 25
6 25-21 24
3 23-21 24
7 45-36 23
6 39-33 23
8 39-34 22

22
22
22

8
7
8

7
* 
(

9. F.C. Aarau 22 S 8 9 27-29 18
10. Lausanne 22 5 8 9 27-34 18
11. St. Gallen 22 s 6 11 29-44 18
12. Lugano 22 3 10 9 23-46 16

ASEARA, pe stadionul „Vasil 
Levski» din Sofia s-a disputat 
meciul internațional amical dintre 
reprezentativele Bulgariei și 
U.R.S.S. Partida s-a încheiat eu 
scorul de 2—1 (1—1) în favoarea 
oaspeților. Fotbaliștii bulgari au 
deschis scorul tn min. 22 prin 
Kostandinov, golurile formației 
sovietice fiind marcate de Bo
rodiuk (min. 34) și Raț (min. 55). 
Au jucat formațiile :

BULGARIA: Vălov — Bezinskl, 
Iliev. Ivanov (Todorov min. 65), 
Docev — Kiriakov, Sadkov, Bala- 
kov (lordanov min. 60), Kostan
dinov — Penev, Stoicikov.

U.R.S.S. : Charin (Ceanov min. 
45) — Demianenko, Aleinikov,
Kuznețov, Gorlukovicl — Iarem- 
ciuk (Cerednic min. 45), Raț, Ll- 
tovcenko, Borodiuk (Belanov min. 
45) -r Protasov, Zîgmantovlcl 
(Kalaicev min. 68).

IATA primii clasați în „topul" 
golgeterllor din campionatele 
naționale din Europa, după e- 
tapele de Ia sfîrșitul săptăminii 
trecute. Baltazar de Morais (A- 
tletico Madrid) 22 g : MATEUȚ 
(Dinamo București) și CORAȘ 
(Victoria București) cu cîte 20 
g : Feyyaz (Beșiktas) șl HAGI 
(Steaua București) cu cîte 19 g.

ÎN PRELIMINARIILE C.M. 
(zona Asiei), la Bangkok : 
Thailanda — Bangladesh 1—0.

IN R.F. GERMANIA, campio
natul a fost reluat cu etapa a 
18-a. Bayern Milnchen a rămas

REZULTATE DIN SFEREURILf 
DE FINALĂ ALE CUPELOR 

EUROPENE LA HANDBAL (f)
Rezultatele meciurilor tur 

din „sferturile" cupelor euro
pene la handbal feminin: „Cupa 
Campionilor Europeni": S. C. 
Leipzig — Hypobank Viena 20— 
25; Muse Debrecen — TV Luet- 
zellinden 20—22; Iber Valencia 
— Mureșul Tg. Mureș 24—21. 
Partida Spartak Kiev — Mag- 
nago Maochi se va juca la 24 
sau 25 februarie; „Cupa Cu
pelor: ȚSKA Sofia — I. F. 
Linkoeping 29—12; T.J. Gott- 
waldov — Kuban Krasnodar 
23—27; C.M. Leganes — Loko
motiv Zagreb 19—18; Vasas 
Budapesta — Știința Bacău 
21—31; „Cupa Federației In
ternaționale: Egle Vilnius — 
Volan Sofia 30—19; Union 
Hollabrunn — Spartacus Buda
pesta 19—30; Gjepren Skien — 
Bayer Leverkusen 21—19; Chi
mistul Rimnicu Vilcea — Ros- 
telmaș Rostov pe Don 29—23.

Fotbal-balet: Martin Mliller (Lu
cerna) în stingă și Mats Gren (Grasshoppers) sau duel pentru 

un titlu..,
nuel — conduși de P. Pazman- 
dy ; F.C. Wettingen „comandată" 
de priceputul Udo Klug șl cu 
străinii Svensson, Bertelsen, Re
mark șl cu nou venițli Kundert, 
Romano șl Stutz. De notat fap
tul că primele două au luptat, 
anul trecut, în grupa a doua a 
„play-off“-ului, în timp ce ul
tima a venit din liga secundă. 
* Young Boys, Servette și, mai 
ales, Xamax (campioana ultime
lor două ediții), au avut com
portări sub așteptări. Ar putea 
exista și motivul unei dozări a 
efortului în vederea sprintului 
final, ceea ce nu este, însă, va
labil pentru ultimele patru cla
sate. • în final, cîteva date 
statistice : s-au marcat 2,87 go
luri de meci ; cel mai mare 
scor a fost realizat la meciul 
Servette — St. Gallen 7—1 ; sin
gurele echipe neînvinse „acasă" 
sînt Grasshoppers șl Wettingen 
(o campioană a meciurilor ega
le). Golgeter : K.H. Rummenigge 
(Servette) 18 goluri.

Râzvan TOMA

neînvinsă după 18 etape, per
formantă pe care n-a mai rea- 
llzat-o declt S.V. Hamburg în 
ediția 1982—83. F.C. Koln, ju- 
cînd în deplasare, la Uerdin- 
gen, n-a reușit decît scor egal 
(1—1), după ce oaspeții au con
dus cu 1—0 prin golul lui Tho
mas Allots, care se află pri
mul pe lista golgeterilor, cu 13 
puncte înscrise. V.f.B. Stuttgart 
a fost învinsă pe teren propriu 
de către Borussia Dortmund 
(locul 10), cu 3—1, rezultat ca
re constituie singura surpriză a 
etapei. Rezultate : Karlsruhe — 
Hannover 2—0. Uerdingen — 
F.C. KMn 1—1, Ntirnberg — St. 
Pauli 5—3, Eintracht Frank
furt — Bayern Milnchen 2—2, 
V.f.B. Stuttgart — Dortmund 
1—3, Hamburg — Werder Bre
men 2—0, Kaiserslautern — 
Mbnchengladbach 0—0, Lever
kusen — Mannheim 3—0. (Bo
chum — Kickers, amînat). în 
clasament : Bayern 27 p Koln 
șl Bremen cite 23 p, Hamburg 
22 p (17 j), V.f.B. Stuttgart 
21 p.

REZULTATE înregistrate în 
campionatul mondial pentru 
juniori, ce se desfășoară in di
ferite orașe din Arabia Saudi- 
tă : U.R.S.S. — Costa Rica
1— 0 ; Cehoslovacia — Arabia 
Saudltă 1—0 ; Brazilia — Mali 
5—0 ; Argentina — Norvegia
2— 0. Portugalia — Nigeria 1—0 ; 
Columbia — Siria 2—0 ; S.U.A. 
— R.D. Germană 2—0 ; Irak — 
Spania 2—0.
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