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Campionatele Mondiale de sală

ATLETISMUL FEMININ ROMÂNESC
ȘI-A RECONFIRMAT VALOAREA

Succes de prestigiu al tirului românesc la C.E.

SORIN BABII, CAMPION EUROPEAN 
CU UN NOU RECORD MONDIAL

S-a încheiat a II-a ediție a 
Campionatelor Mondiale de at
letism în sală, competiție care 
a reunit sportivi și sportive 
de pe toate continentele, mulți 
dintre ei cu prestigioase cărți 
de vizită în arena internaționa
lă, alții afla ți acum, la în
ceputul unui nou ciclu olim
pic, în plină cursă de afirma
re. S-au înregistrat. firesc, 
multe cifre de referință pe ta
belele marilor performanțe, 
cele 4 noi recorduri mondiale 
de sală (două feminine — la 
3000 m și 3 km marș, două 
masculine — la 800 m și sări
tura în înălțime), ca și cele

limpic la 800 m în 1984, s-a 
dovedit a. fi și specialistă a 
întrecerilor pe teren acoperit, 
interval de timp în care a do- 
bîndit două titluri mondiale 
(1500 m — la Indianapolis ’87 

și Budapesta ’89) și două eu
ropene (1500 m — la Budapes
ta ’88 și 800 m — la Haga ’89), 
Maricla Ucu (născută la 16.X. 
1962, la Darabani, jud. Boto
șani) este acum te al doilea 
său mare succes internațional, 
după ce la Jocurile Mondiale 
Universitare de la Zagreb ’87 
cLșțigase titlul la săritura în 
lungime. Medalia de argint 
răsplătește o mare dăruire și

• Sportivul nostru s-a impus cu autorita
te într-o companie deosebit de valoroa
să â O decadă de excepție a fost 

hotăritoare

Sorin Babii

La numai cite va luni 
de la Jocurile Olimpice, 
medaliatul cu aur în pro
ba de pistol liber, SORIN 
BABII, și-a confirmat 
clasa internațională, cîș- 
tigînd detașat, într-o ma
nieră de mare campion, 
titlul european la pistol cu 
aer comprimat, cu un re
zultat — 688,4 p — oe re
prezintă și un nou record 
mondial.

întrecerile, desfășurate 
La poligonul din capitala 
Danemarcei, Copenhaga, 
au reunit la standuri tră
gători de certă valoare, 
intre care campionul o- 
limpic de anul trecut in 
această probă, bulgarul 
Tariiu Kiriakov, multiplii 
campioni mondiali și eu
ropeni, medaliați la Seul, 
suedezul Ragnar Skanakcr 
și sovieticul Igor Basin- 
ski sau ocupantul primu
lui loc la ultimele „euro
pene", italianul Dario Pa
lazzani.

După proba clasică, la 
care au fost prezenți 62 
de trăgători, opt concu
rență și-au obținut drep
tul de a evolua în finală, 
în fruntea lor. Sorin Babii 
cu 583 p, urmat de Ska- 
naker 582 p, Hokkanen 
(Finlanda) 581 p, Tijianov 
(U.R.S.S.), Palazzani și 
Di Donna (Italia), toți cu 
cite 580 p, Kohler (R. F. 
Germania) și Basinski, 
ambii cu cite 579 p. Cu

o decadă de excepție (nu
mai cu doi de „9“, dar și 
aceștia cu valori superioa
re: 9,5 și 9,7), Sorin Babii 
a cîștigat și finala —
103.4 p —, consolidindu-și 
poziția de lider: o dife
rență de 4,3 p față de o- 
cupantul locului secund.

în acest fel, Babii (n. 
14.11.1963, component al 
clubului Steaua) și-a im- 
bunătățit palmaresul cu o 
medalie de aur la „euro
pene", palmares din care 
nu lipsesc: titlul de cam
pion olimpic în 1988 și 
cel de campion european 
pe echipe in 1985 la pis
tol liber, medaliile de ar
gint la individual, tot în 
1985, dar și in 1987.

REZULTATE TEHNICE. 
Masculin, 60 focuri : 1. SO
RIN BABII (România)
686.4 p (583+103,4), 2. I.
Basinski (U.R.S.S.) 682,1
p (579+103,1), 3. S. Tijia
nov (U.R.S.S.) 679,5 p
(580+99,5), 4. S. Hokkanen 
(Finlanda) 679,2 p, 5. D. 
Palazzani (Italia) 679 p, 
5. D, Kohler (R. F. Ger
mania) 678.8 p. 6. DI Don
na (Italia) 678,2 p, 8. R. 
Skanaker (Suedia) 678 p; 
Feminin, 40 focuri: 1.
Svetlana Smirnova (URSS) 
488,8 p (388+100,8), 2.
Jasna Sekaric 486.1 p. 3. 
Aszer Poljek 481.0 (ambe
le Iugoslavia)... 14. Ani- 
șoara Matei 376 p.

Maneta llcu Margareta Keszeg

ale campionatelor mondiale 
(unul din acestea fiind stabi
lit de Doina Melinte la 1500 
m), constituind dovezi peremp
torii în acest sens.

Intr-un asemenea valoros 
context, medaliile obținute de 
reprezentanții atletismului ro
mânesc relevă continuitatea sa 
în marea performanță interna
țională, cu deosebire in peri
metrul feminin. Și de această 
dată s-au vădit liniile de forță 
ale ultimilor ani, adică probele 
alergărilor pe distanțe medii și 
lungi, ca și cea de săritură în 
lungime. Astfel, din nou la loc 
de frunte s-a situat multipla 
medaliată la toate marile com
petiții ale lumii, Doina Melin
te (născută la 27,XII:1956. la 
Hudeștl, jud. Botoșani). cea 
care, după obținerea titlului o-

conștiinciozitate. în schimb. 
Margareta Keszeg (născută la 
Mediaș, jud. Sibiu, la 31.VIII 
1965) a realizat sîmbătă primul 
său mare succes ca senioară, 
după ce, junioară fiind, dobîn- 
dise titlul continental al aces
tei categorii de vîrstă la 1500 
tn, în 1983. Medalia de bronz 
la 3000 m poate însemna un 
start lansat spre elita probei, 
acolo unde atletele noastre au 
înscris rezultate de înaltă va
loare în ultimii ani.

în Divizia A

Io handbal (m)

SCHIORII NOȘTRI FONDIȘTI
POT Șl TREBUIE SĂ MĂREASCĂ RITMUL
opinează un apreciat
— Dacă v-aș cere, Nicolae 

Dudu, pentru cîteva clipe un 
pix, poate ați găsi așa ceva, 
poate nu; dar de termometrul 
pe care îl purlați in buzuna
rul de la piept nu vă despăr- 
țiți niciodată. Văzîndu-vă cum 
luați dis-de-dimineață tempe
ratura zăpezii și a acrului, un 
neavizat ar fi convins că lu
crați la stația meteo, și nici
decum că sînteți antrenor de 
schi-fond, făuritor a nenumă- 
rați campioni...

— Ce să facem?! Depindem 
direct de acești doi factori. In 
funcție de temperatura zăpezii 
și de cea a aerului aplicăm și 
noi o anume ceară sau alta, 
recurgem la un sistem de oe- 
ruit sau la altul. Vrem nu 
vrem, de aici începe ziua 
noastră de muncă,

— In schi se vorbește des
pre ceruri ca despre un ade
vărat ritual. E chiar atit de 
mare „taina"?

— Imaginațl-vă că un sprin
ter ar alerga în teniși și nu în 
pantofi cu cuie. La o recent 
disputată probă de Cupa Mon
dială, în Cehoslovacia, dimi
neața era un ger năprasnic. 
Pentru ca la mijlocul cursei 
vremea să o dea... pe primă
vară. Cei care n-au „ghicit" 
ceara (șl au fost destul concu
rent! de valoare din R. D. Ger
mană sau Italia) au terminat 
cu multe minute în urmă sau 
au fost nevoiți să abandoneze. 
Șl e numai un exemplu, pot 
da o sută...

— Cu ceara am înțeles din 
primul, nu mai sînt necesare 
celelalte 99. Cum procedați cu 
fondiștii, ca picioarele lor să 
nu devină... de ceară tn isto
vitoarea luptă cu nămeții, pe 
zeci și zeci de kilometri 7

— Aici nu e nici o taină. Ca 
în toate sporturile, munca și 
numai munca poate conduce la 
succes.

specialist al disciplinei
— Credeam că și... zăpada. 

Fără ea se poate realiza apro
pierea de marea performanță?

— Mai greu, considerabil 
mai greu, dar nu imposibil. 
Metodele noi de pregătire, a- 
pariția rolelor o pot compensa 
în mane măsură. Sigur, contind 
numai pe „înlocuitori" nu ai 
nici o șansă, dar dacă pregă
tirea fizică „pe uscat" a fost 
bine făcută, în clipa întîlnirii 
cu zăpada adaptarea se reali
zează extrem de rapid. Totul 
este să ai... de unde să alergi.

— Se vorbește mult despre 
acest stil nou de alergare pe 
schiuri, stilul așa numii „li
ber". V-aș ruga să-1 dotaliați 
puțin, să-1 diferențiați de stilul 
clasic.

— O vorbă spune că nu e 
nimic nou sub soare. Cam așa 
e și cu acest stil liber. Se știe

Sorin SATMARi

(Continuare In pag. 2-3)

ACOLO UNDE SPORTUL ESTE ÎNTR-O STRÎNSĂ
ARMONIE CU CÎNTECUL Șl DANSUL POPULAR...

Trecătorul ocazional prin 
Șeica Mare, comună situată 
cam la jumătatea distanței 
dintre Sibiu și Mediaș, se mi
nunează văzînd cită lume poa
te fi prezentă, aproape dumi
nică de duminică, la activități
le cultural-sportive! Pe tere
nul de sport al comunei, în
suflețite întreceri de atletism, 
handbal, demonstrații de trîn- 
tă și — nici nu se poate alt
fel — meciuri de fotbal. Nu 
joacă nici Inter Sibiu, nid 
Corvlnul Hunedoara, formații 
îndrăgite în comună, nid chiar

în Divizia A de tenis de masă — masculin

CRÂIOVENII AU DEBUTAI
Partidele restante din primul 

tur al campionatului Diviziei 
A la tenis de masă au avui 
Ioc la Craiova in concurs a- 
flîndu-se formațiile masculine 
din prima grupă valorică și 
cele din grupa secundă, seria 
I. Conform așteptărilor, dețină
torii titlului, sportivii de la U- 
nlversitatea A.S.A. I Craiova, 
s-au impus și de această dată 
clar.

GRUPA I. Meciurile au fost 
dominate net de universitarii 
craioveni; doar clujenii fiind 
adversari ceva mai... rezistenți, 
aceștia din urmă situîndu-se, 
în final, pe locul secund după 
o victorie in extremis la Spar
tac Stirom. Rezultate: UNI
VERSITATEA A.S.A. I CRA
IOVA 9—1 cu Spartac Stirom 
București (Florea 3, Tiugan 2, 
Tona 2, Ignat 1, Florea+Toma 
1; Cauri 2, Revisz 2), 9—1 cu 
C.S.Ș. Constructorul înfrățirea 
Tg. Mureș (Ignat 3, Florea 2, 
Tiugan 2, Toma 1, Florea F 
Toana 1; Balint 1), 9—5 cu 
C.S.M. Sinterom Cluj-Napoea 
(Florea 4, Toma 2, Tiugan 2,

Vitrometan Mediaș, d două 
echipe, oarecum anonime, Spi
cul din localitate și una dintre 
veșnicele ei rivale, cea din co
muna Mlcăsasa, In alternanță 
cu acțiunile sportive au loc 
recitaluri de muzică populară 
și instrumentală. Evoluează de 
asemenea formații de dansuri 
în care portul sibian iese me
reu în relief prin frumusețea 
coloritului său. Altfel spus, 
este o ambianță agreabilă, 6 
împletire Intre cele două mari 
acțiuni de masă prezente azi 
peste tot tn viața poporului

CU VICTORII DETAȘATE
Ignat 1; Zoltan 2. Crișan 2 
Crișan+Zoltan 1); C.S.M. SIN- 
TEROM CLUJ-NAPOCA 9—1 
cu C.S.S. Constructorul înfră
țirea (Crișan 3. Zoltan 2, Cio- 
ca 2. Matei 1, Crișan+Zoltan 
1; Vaida 1), 9—8 cu Spartac 
Stirom (Crișan 4, Zoltan 3, 
Cioca 2; Revisz 3, Cauri 2. 
Dorcescu 1, Onețiu l. Cauri+ 
Revisz 1); SPARTAC STIROM 
BUCUREȘTI 9-5 cu C.S.Ș. 
Constructorul înfrățirea (Cauri 
4, Revisz 3, Onețiu 2:'Vaida 2 
Balint 1, Naidin 1. Naidin-T 
Balint 1).

GRUPA A II-A. Sportivii de 
la Sticla Bistrița s-au detașat 
de oeilalți competitori, obținînd 
victorii categorice. Rezultate: 
STICLA BISTRIȚA 9—3 cu 
C.S.M. A.S.A. IEELIF Buzău 
(Creangă 3, Căluș 3, Filipaș 2. 
Creangă+Căluș 1; Ciubotaru 
1, Roman 1. Stoianov 1). 9—3 
cu C.S.Ș. Tehnoutitaj Odoiheî

V. POPOVICI - coresp.

(Continuare tn vag 2-3)

nostru, a tineretului cu precă
dere — Daciada și Ciniarea 
României.

Sigur, reporterul sportiv este 
tentat să afle, în primul rind, 
tot ce este legat de pacticarea 
mișcării, a exercițiului fizic Ia 
Șeica Mare, cit de mult a a- 
vansat în mentalitatea și în 
preocupările oamenilor — pes
te 7 009, dacă lîngă acest cen
tru de comună alăturăm ți 
satele aferent,e Buia, Stenea, 
Petlș și Boarta — convingerea 
că sportul conservă sănătatea și 
sporește vigoarea. Adevărul

DINAMO BRAȘOV - 
DINAMO BUCUREȘTI 

18-25
BRAȘOV, 6 (prin telefon), tn 

Sala Sporturilor din localitate^ 
în meci contînd pentru prima 
etapă a returului campionatu
lui Diviziei A la handbal mas
culin (disputat in de vans), Di
namo Brașov a întîlnit forma
ția Dinamo București.

Așa cum era de așteptat, di- 
namoviștii bucureșteni au dș- 
tigat, cu 25—18 (8—6). după o 
dispută mult timp echilibrată, 
destul de atractivă, urmărită 
cu viu interes de 1500 de spec
tatori. Oaspeții s-au desprins 
decisiv în ultimul sfert de 
oră. O notă bună pentru por
tarul brașovean Jerebie, care 
a fost în mare vervă reușind 
să pareze multe dintre șuturile 
bucureștenllor. Marcatori: Ho- 
ssu 6, Donca 4 (3 din 7 m),
Fielk 4, Micle 3, Strelnu 1, 
respectiv Zaharia ? (î din 7 
m), Licu 6. Mocanu 4, St ti păru 
3, Ștefan 2, Durău, Simion șl 
Jianu cite 1. Au arbitrat t>. 
Purică — V. Erhan (Ploiești).

Caro) GRUIA-coresp.

iimimiii
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este — cum ne-am putut da 
seama — că există ‘a Șeica 
Mare (ca și în tot mai multe 
așezări rurale sibiene) un cu
rent propice pentru mișcare, 
pentru sport Nu la întîmplare, 
ci în mod sistematic organi
zat, așa cum stă bine adevă- 
raților gospodari. Pentru că •— 
o subliniere se impune — Șoi- 
ca Mare se remarcă net nrin-

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. 2-3)



La debutul in sezonul de ciclism

PESTE 120 DE PARTICIPANT! LA START
Conform tradiției, și In acest 

an calendarul competițlonal in
tern la ciclism s-a deschis cu 
concursul dotat cu „Cupa S Mar
tie”, in organizarea — foarte 
hună și de data aceasta — a 
A.s. Confecția. Pe un traseu in 
premieră, în lungime de 1,700 
km, ales In incita „Politehnicii" 
hucureștene, au alergat dumini
că dimineața peste 120 de concu- 
renți. Deși a fost frig, vînt și 
ploaie permanentă, am asistat, 
totuși, lă întreceri interesante, 
disputa seniorilor (50 de ture, cu 
sprint lă fiecare 3) fiind deose
bit de spectaculoasă. Imediat 
după start, din pluton, au țîșnlt 
C. Popa, A. Balazs și D. Răcășan, 
care și-au mărit continuu avan
sul. Plutonul, liniștit la Început, 
a început să. se frămînte, iar în 
urmărirea fugarilor au plecat D. 
Catană si T.. Kovacs. Pedalînd 
în forță,' ei au refăcut din dife
rență si, cînd se aflau la numai 
50 m de fruntași, L. Kovacs a 
„spart", motiv pentru care, pînă 
să fie depanat, a fost înghițit de 
pluton, si D Catană — furca 
ruptă - a avut neșansă, el pier- 
zînd astfel prețiosul avans pe 
care și-1 crease. La jumătatea 
concursului, conducea C. Popa — 
19 p, urmat de D. Răcășan — 17 
p șl A. Balazs — 14 p, cel trei 
reușind, pînă in final, să prindă 
de două ori plutonul, din care

SPORIIII STUDENȚESC Șl I.Â. M.T. ORADEA ÎNVINGĂTOARE
IN PIIIMflt MECIORI 01 IIIIGBI ALE ANULUI
SPORTUL STUDENȚESC CON- 

TRUCȚII — METALURGISTUL 
CUGIR 22—6 (4—6). Rugbyul și-a 
reînceput duminică activitatea, 
cu două partide din seria a II-a 
a Diviziei A. în meci restanță, 
studenții bucureșteni au întîlnit 
pe Metalurgistul Cugir. După o 
primă repriză surprinzătoare (6—4 
pentru Cugir h, diferența a crea- 
t-o pregătirea fizică, superioară 
la studenți și deficitară la parte
nerii lor de întrecere, ceea ce 
explică înfrîngerea severă a 
oaspeților din final : 22—6. Par
tida a fost plăcută ca aspect, dar 
modestă din punct de vedere 
tehnico-tactic. Studenții, lipsiți de

COMUN!!!. DfPlIBIICW

AI COPIILOR
LA SCill fOND

Concursul Republican la schi 
fond pentru copii s-a desfășu
rat, zilele trecute, pe pîrtiile din 
Poiana Ureche (Azuga), într-o 
foarte bună organizare, asigurată 
de Clubul de Schi din Bușteni 
(unde au fost programate inițial 
întrecerile, dar lipsa de zăpadă 
a determinat schimbarea în ulti
mul moment a locului disputei) 
iar factorii locali din Azuga au 
oferit cele mai bune condiții de 
întrecere celor 205 tineri com
petitori. Au avut loc curse pe 3 
și 5. km pentru cele două cate
gorii de vîrstă : 11—12 și 13—14 
ani. Rezultate tehnice, 3 km fe
te II : 1. Mimi Rîmbu (Dinamo) 
16:12, 2. Dana Răduceanu (C.S.Ș. 
Vatra Dornei) 16:18, 3. Cristina 
Florea (C.S.Ș. Vatra Dornei) 
16:18 ; 3 km, copii I : 1, Ion U- 
reche (C.S.Ș. Bistrița) 15:09, 2.
Ioan Penciu (A.S.A. Brașov) 
15:53. 3. Dorin Olteanu (A.S.A.)
16:01 ; 5 km, fete I : 1. Csila
Csontoș (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 
20:55. 2. Adela Bornl (Brașov)
21:07 3. Corina Monea (C.S.Ș.
Dinamo Rîșnov) 21 :07 ; 5 km,
copii I : 1. Radu Ștanciu (Cl. 
Schi Bușteni) 18:42, 2. Levente
Belenesy (C.S.ș. Gheorgheni) 
19:16. 3. Gheorghe Stoian (Dina
mo» 19:34 ; 3X3 km, fete II : 1. 
C.S.Ș. Vatra Dornei II 49:04, 2.
C.S.Ș. Bistrița 49:05, 3. Dinamo 
Brașov 49:44 : 3X3 km, capii
II : j. A.S.A. Brașov 47:23, 2.
C.S.Ș. Ramira Baia Sprie 50:45, 
3. C.S.S. Viitorul Gheorgheni 
50:59 : 3X5 km. fete I : 1. C.S.ș. 
Miercurea Ciuc 66:26, 2. Steagul
Roșu Rișnov 67:38, 3. C.S.Ș. Bra- 
șovia 67:41. 3X5 km, copii I : 1. 
A.S.A I Brașov 63:44, 2. Clubul 
de Schi Bușteni 63:55, 3. Dinamo 
Brașov 64:38.

Victor ZBARCEA — coresp.

. IBJCIBR tWUmiHlIlil
PRONOEXPRES

. se acordă clstiguri in

tN U.RS.S.

aumal L. Kovacs va reuși să 
evadeze, obținînd și el un tur 
avans. O dată cu apropierea 
sprintului final, A. Balazs, elev 
al antrenorului Gh. Căpraru, aflat 
ta primul an de seniorat, a evo
luat din ce în ce mai atent, cu
cerind majoritatea punctelor a- 
cordate la sprinturi, adjudecîn- 
du-șl astfel, meritat, primul loc. 
La juniori, de remarcat succe
sele realizate de S. Ploieșteanu 
și N. Panaitescu (elevi ai an
trenorului Vasile Ionescu), pre
cum și evoluția bună a lui Ma
rius Simion.

Rezultate, seniori (50 ture, 45 
participanți) : 1. A. Balazs (Voin
ța Cj.-Nap.) 39 p, lh 10:14, 2
ture avans, 2. C. Popa (Dinamo) 
29 p, 2 t.av. 3. L. Kovacs 
(Voința Arad) 11 p, i t. av„ 4. 
C. Neagoe (Steaua) 4 p, 5. V. 
Apostol (Dlnamo) 3 p — toți 
Lot R.S.R., ; juniori mari (7 ture, 
24 participanți) : 1. M. Simion 
(Stirom) 18:02, 2. D. Vraciu 
(Olimpia), 3. A. Poenaru (Voința 
PI.) ; juniori mici (6 ture, 24 
participanți) : 1. N. Panaitescu 
(Voința PI.) 18:30, 2. S. Nucă 
(Stirom), 3. R. Roibu (Voința 
Buc.) ; începători (3 ture, 30 
participanți) : 1. S. Ploieșteanu 
(Voința PI.) 9:30, 2. B. Mihălțan 
(Olimpia). 3. FI. Frunză (Stirom).

Horațiu SIMA

6 titulari (între care Vereș, Piti 
și Merca), nu și-au putut etala 
toate cunoștințele, inhibați și de 
faptul că Năstase și Cojocaru au 
ratat, cu nonșalanță, 3 lovituri de 
pedeapsă ușoare. Oaspeții au con
tat doar o repriză, apoi încetul 
cu încetul s-au „stins", tresărind 
arareori din... somnolență. S-au 
remarcat : Matei, Ștefănescu și 
Stanca (Sportul Studențesc), Sîia 
și Urdea (Cugir).

Punctele s-au marcat din 4 în
cercări : Perneș, Matei, Covaci, 
și Stanca, dintre care 3 au fost 
transformate de Bucur pentru 
învingători, și din două lovituri 
de pedeapsă (Sîia) pentru în
vinși ; de reținut că la 6—0 tot

SCHIORII FOND5ȘTI
(Urmare din pag. 1)

bine că în țările nordice, cu 
multe mii de ani înainte de a 
deveni un s.port, schiul fond a 
fost un mijloc de asigurare a 
existenței — de deplasare, de 
vinătoare. Ei bine, in cîteva 
peșteri din Norvegia au fost 
descoperite desene milenare 
care înfățișează oameni schi- 
ind în... stilul liber. Care stil 
înseamnă un fel de pas de pa
tinaj, un pas lateral, deosebit 
de stilul clasic în care se pă
șește doar spre înainte. Dife
rența de eficiență e net favo
rabilă „liberului”, mult mai 
rapid, de aceea s-a și decis 
separarea celor două stiluri. 
Inventatorul modern al pasu
lui lateral, finlandezul Slito- 
nen, a izbutit astfel ca din- 
tr-un fondist de pluton să de
vină unul de primă mină. Cu 
noua tehnică el a produs în 
schiul fond o adevărată revo
luție, comparabilă, dacă doriți, 
cu săritura flop a lui Fossbury.

— Și atunci, dacă stilul liber 
e mult mai rapid, mai eficient, 
pentru ce nu s-a renunțat la 
stilul clasic. La înălțime, fi
indcă ați făcut comparație, nu 
mai sare nimeni „ventrala”...

— Marile firme producătoare 
de schiuri sînt foarte bine re
prezentate în federația inter
națională. Or, acestea nu a- 
veau interesul să șe renunțe 
la un procedeu pentru care 
exista o întreagă și costisitoa
re tehnologie, vreau să spun 
o întreagă gamă de produse 
perfect puse la punct.

— Diferă deci nu numai sti
lul, ci și schiurile?

— La nivel de mare perfor
manță, stilul liber și cel cla
sic se aleargă pe schiuri dife

TENIS DE MASĂ
(Urmare dtn oaa 1)

(Creangă 3, Căluș 3, Filipâș 2, 
Bonczidai 1; Kis 2, Kie+Nagy 
1), 9—1 cu Universitatea A.S.A. 
II Craiova (Creangă 3, Bonczi
dai 2, Căluș 2, Filipaș 1, 
Creangă+Căluș 1; Țol 1); 
C.S.M. A.SlA. C.S.Ș. IEELIF 
BUZĂU 9—4 cu Universitatea 
A.S.A. II (Stoianov 3, Badea 2, 
Roman 2, Ciobotaru 2; Toi 3, 
Tol+Piciu 1) ; 9—8 cu C.S.S. 
Tehnoutilaj (Roman 3, Stoianov 
3, Badea 1, Ciobotaru 1, Stoia- 
nov+Roman 1; Kis 3, Fejer 3,

Cel dinții turneu
in scria a doua

a Diviziei A
POLOIȘTII TIMIȘORENI — 

ÎN FRUNTE
La Oradea a avut loc primul 

turneu al campionatului Diviziei 
A — seria a n-a — la polo. Cele 
mai multe puncte (8) au fost a- 
cumulate de echipa I.L. Timișoa
ra, care a înregistrat următoare
le rezultate : 11—5 cu Construc
torul Feroviar, 11—7 cu Progre
sul Oradea, 12—5 cu Energia 
București, 9—14 cu Vagonul Arad, 
13—3 cu Vulcan București. Cite 6 
puncte și-au trecut la activ do
uă formații. Progresul Oradea și 
Energia București. Progresul a 
întrecut cu 9—6 pe Vulcan, 9—8 
pe Energia și 9—8 pe Vagonul, 
cedînd cu 10—5 în fața Construc
torului Feroviar. Energia a depă
șit pe Vagonul cu 9—8, pe Vul
can (11—8) și Constructorul Fe
roviar 7—6. în continuare s-au 
clasat Vagonul 5 p, Constructo
rul Feroviar 5 p, Vulcan 0 p.

De remarcat că în competiție a 
fost înscrisă și formația Construc
torul Tîrgu Mureș, care nu a tre
cut însă normele obligatorii de 
participare impuse de F.R.N. La 
această întrecere, în care majoii- 
tatea jucătorilor sînt foarte ti
neri, a mai luat parte — în afa
ră de concurs — și lotul de ju
niori ’72.

Ilie GHIȘA — coresp.

el a trimis balonul în bara ! 
A arbitrat corect loan Bărnuțiu 
(Cluj-Napoca). (Al. CARNABEL
— coresp.).

I.A.M.T. C.S.U. ORADEA-C.F.R. 
BRAȘOV 36—22 (20—6). A doua 
restanță a seriei s-a jucat la O- 
radea. A fost un meci viu dispu
tat, mai ales în final, cînd oas
peții, mai bine pregătiți fizic, au 
refăcut din handicap și erau la 
un pas de a realiza o surpriză. 
Autorii punctelor : Sepetiuc (3 lo
vituri de pedeapsă, o încercare și 
două transformări) : Csornai (do? 
uă încercări), Pavăl (o încerca
re), Prodan (o încercare), Csornai 
(un drop-gol pentru gazde), res
pectiv Colceriu (încercare și o 
transformare), Tropotei (4 lovi
turi de pedeapsă) și Gavrilă (o 
încercare). A arbitrat : FI. Dudu
— București (Ilie GHlȘA-coresp.)

rite. Altă alunecare, alte un
ghiuri. ..

— începe să fie limpede. Aș 
avea o întrebare de... fond: 
liber sau clasic, fondiștii și 
mai ales fondistele noastre 
(despre care a început să se 
vorbească laudativ în ultima 
vreme) au șanse reale de afir
mare pe plan internațional?

— Au. Cu precizarea că și 
băieții au făcut progrese în
semnate. Generația „under 23“ 
a unor Șotropa, Cacina, Tan
co, Kope, Rășanu, chiar și. 
„veteranul” Lungociu, este 
pe deplin competitivă. mai 
ales în stilul liber, avind mul
te resurse de progres. Și baza 
materială de care dispunem 
începe să ofere cadrul propice 
performanței: la Valea Rîș- 
noavei există un complex ex
celent, noi cei de la Dinamo 
Brașov, sperăm să amenajăm 
în curînd unul „și mai și“ in 
Poiană. Cit despre baza de se
lecție, ce să mai vorbim — 
se știe bine, în multe, foarte 
multe sate ale României copiii 
merg pe schiuri la școală, și 
nu de ici pînă colo, ci, uneori, 
kilometri întregi!

— Care ar fi tipul somatic 
ideal pentru un schior fon
dist?

— Ca și în atletismul-fond. 
nu există tipare. Așa cum în 
atletism au învins și lunganul 
Lasse Viren, dar a fost loc și 
pentru micuțul ectiadorian 
Verra, și la noi pe podiumuri 
au urcat și vor urca schiori în
tre 1.60 și... 2 metri. Talent să 
existe, picioare puternioe și, 
îndeosebi, moral de învingător. 
Fiindcă atunci are mai puțină 
importanță cit măsoară eroul 
nostru. ..

Nagy 1, TSvissi 1) ; UNIVERSI
TATEA A.S.A. II CRAIOVA 9—8 
cu C.S.S. Tehnoutilaj (Piciu 3, 
Vitan 2, Țol 2, Țol+Piciu 1, 
Predoaica 1 ; Kiss 3, Nagy 2, 
F. Fejer 2, Tovissi 1).
• ÎN URMA desfășurării și a- 

cestor partide restante. clasa
mentele grupelor Diviziei A au 
următoarea configurație :

MASCULIN 
GRUPA I

1. Univ. I Cv. 330 27-10 6
2. C.S.M. Cj.-N. 321 23-18 5
3. Spartac Buc. 312 21-23 4
4 Constr. Tg. M. 303 7-27 3

GRUPA A II-A
Seria I

L Sticla B-ța 3 0 0 27- 7 6
2. C.S.M. Bz. 3 2 1 21-21 5
3. Univ. II Cv. 3 12 14-26 4
4. Tehn. Od. 303 19-27 3

In Campionatul de popice

LA MASCULIN - PATRU VICTORII iN DEPLASARE,
LA FEMININ - NUMAI
Campionatele divizionare de 

popice au continuat cu jocurile 
etapei a 2-a din retur. Patru 
echipe masculine au obținut vic
torii în deplasare, iar formațiile 
feminine s-au impus în bloc pe 
arenele proprii. Iată amănunte 
de la principalele întîlniri :

FEMININ
GLORIA BUCUREȘTI — VOIN

ȚA GALAȚI 2478—2346 (4—2).
Spre deosebire de anii trecuți, 
cînd favorizau obținerea unor 
rezultate mari, cele 4 piste ale 
arenei Gloria, cu popice noi și 
seîndurile de lansare recondițio
nate, s-au prezentat la parame
trii regulamentari, supunînd am
bele sextete la un serios exa
men. în asemenea condiții, pis
tele au triat jucătoarele după va
loarea și, mai ales, după pregă
tirile efectuate. Spre regretul ge
neral, atit bucureștencele, cit și 
gălățencele (și unele, și altele 
aflate în cursa pentru un loc 
pe podiumul seriei Sud) nu s-au 
putut, cu unele excepții, desprin
de din zona mediocrității. Meciul 
a început sub semnul unei sur
prinzătoare neacomodări a „des
chizătoarelor de pîrtie", oaspe
tele Lica Manole - 380 p d și 
Elena Chiriloiu — 370 (altă dată 
punctele forte ale echipei Voin
ța), dominate clar de bucureș
tencele Mirela Oprea — 402 și
Octavia Cîocîrlan — 429. întrece
rile au continuat pe fondul unui 
joc, mai degrabă, nervos, în 
care au abundat greșeli ele
mentare în manșele „izolate", 
unde Elena Neguțoiu (4 bile 
„goale"), schimbată după 50 de 
bile cu Ana Nuță (2), care au 
totalizat 383, și Zoica Scarlat (8)
— 377 acționau cu atîțea com
plexe în compania adversarelor 
lor Angelica Vasile (2) — 411 și 
Elena Pușcașu (8) — 413 de par
că ele ar fi evoluat în deplasare, 
în consecință, oaspetele au re
dus, după 4 schimburi, diferen
ța la numai 17 p d, anunțînd un 
final fierbinte. Dar gălățeanca 
Maria Brașoveanu s-a mulțumit 
doar să facă pereche cu Car
men Pilaf, manifestînd o evi
dentă lipsă de concentrare în 
momentele dificile. în același 
timp cunoscutele sportive bucu- 
reștene Ana Petrescu-Andreescu 
și Margareta Cătineanu și-au gă
sit cu ușurință ritmul normal, 
mai ales prima jucătoare, care 
s-a Impus prin discernămîntul 
„experienței" (lovituri de mare 
precizie, cu efect sporit în lă
cașul popicelor), doborînd din 
100 bile mixte 473 popice, rezul
tat de excepție. Iată cum a e- 
voluat scorul în ordinea intră
rii jucătoarelor pe pistă : Mi
rela Oprea (G) — Lica Manole 
(V) 402—380, Octavia Cîocîrlan — 
Elena Chiriloiu 429—370, Elena 
Neguțoiu — 182 (Ana Nuță — 
201) — Angelica Vasile 383—411, 
Zoica Scarlat — Elena Pușcașu 
377—413, Ana Petrescu-Andreescu
— Maria Brașoveanu 473—369, 
Margareta Cătineanu — Carmen 
Pilaf 414—403. Scor final 2478— 
2346. Echipa învingătoare a ra
tat 24 de lovituri, iar oaspetele 
27. Să recunoaștem, cam multe 
bile „goale" pentru jucătoare di
vizionare. A condus arbitrul 
ploieștean Petru Tudoran ajutat 
de secunzii Constantin Neguțoiu 
și Aurel Dănuțiu, din București.

Troian IOANIȚESCU

REPORTAJUL NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

tr-un asemenea atu, spiritul 
gospodăresc proiect! ndu-se în 
cele mai neînsemnate detalii, 
de la îngrijirea curților la or
namentațiile care de care mai 
originale ale locuințelor.

înțelegem din «le văzute și 
completate cu relatarea prof. 
Mircea Rusu, președinte al 
Consiliului oomunal pentru e- 
ducație fizică și sport, că la 
Șeica Mare pasiunea pentru 
mișcare, pentru exercițiul fizic 
organizat datează de foarte 
mulți ani, prin fotbal mai 
ales. Prima echipă a luat ființă 
prin pasiunea localnicilor 
și a unui tînăr profesor, Ema
nuel Dumitrescu. S-a num’t 
Spicul, așa cum se cheamă și

Seria a II-a

GRUPA A II-A

1. Voința S.M. 330 27-20 6
2. Geamul Scăeni 321 26-19 5
3. Mec. Fină Buc. 312 18-25 4
4. Știința C-ta

FEMININ 
GRUPA I

303 20-27 3

1. Spartac Buc. 3 3 0 15- 5 6
2. Metalul Rm. V. 3 2 1 12-10 5
3. Juventus Buc. 3 1 2 11-11 4
4. Hidrot. B. 303 3-15 3

• Următorul tur va avea loc 
ta zilele de 23 și 24 aprilie.

Seria I
1. Elcond ZI. 3 3 0 15- 9 6
2. C.S.M. Cj.-N. 3 2 1 14-10 5
3. Energ. SI. 3 1 2 9-12 4
4. Constr. Cv. 3 0 3 8-15 3

Seria a II-a
1. Constr. Tg. M. 3 2 1 14- 9 5
2. Eternit Od. 3 2 1 12- 9 5
3. Știința C-ța 3 2 1 12-12 5
4. C.S. Arad 3 0 3 7-15 3

SUCCESE ALE GAZDELOR
• LAROMET BUCUREȘTI — 

VOINȚA PLOIEȘTI 2692—2435 
(6—0). încă de la primele pere
chi, cînd pe piste s-au aflat 
Maria Galopea 4- Rodica Pâdu- 
rețu (L) și Maria Mihăilă + Mi- 
nela Mihăilă (V), beneficiind de 
terenul propriu, bucureștencele 
și-au regăsit mai repede ritmul 
de joc, preluînd conducerea cu 
67 de popice (438 j-465—394+422). 
în continuare, cuplul de mijloc 
al oaspetelor, format din Mi- 
haela și Constanța Nuță, aflat 
în criză de formă sportivă, a 
fost întrecut net de perechea 
adversă alcătuită din Luminița 
Zamfirescu și Florica Lucan. 
De fapt, soarta partidei aici s-a 
decis, larometistele detășîndu-se 
confortabil : 935 (461+474)—807
(406+401). în final, junioara 
Laura Andrei —413 (tot mai bună 
de la un meci la altul) și antre- 
noarea-jucătoare Silvia Boboc 
(435) au mai adăugat ceva punc
te în plus la zestrea de pînă 
atunci a echipei, învinsele lor nu- 
mindu se Stela Godeanu — 407 și 
Constanța Constantin — 435. A ar
bitrat I. Beke din Brașov, aju
tat de secunzii S. Crețulescu și 
V. Racoviță, ambii din București. 
(Ion PANA — coresp.). > VOIN
ȚA SANATATEA ODORHEI — 
C.S.M. REȘIȚA 2532—2362 (5—1).
Cea mai bună jucătoare de pe 
pistă a fost junioara gazdelor 
Katalin Lukacs 473 (A. PIALO- 
GA — coresp). > U.T. ARAD — 
VOINȚA CRAIOVA 2455—2320 
(5—1). • VOINȚA BUCUREȘTI— 
RAPID BUCUREȘTI 2554—2483 
(4,5—1,5) • HIDROMECANICA
BRAȘOV — CONSTRUCTORUL 
GHERLA 2442—2347 (5—1) 0 PE
TROLUL BAICOI — MUCAVA 
MOLID VAMA 2477—2298 (5—1)
0 VOINȚA TG. MUREȘ — 
VOINȚA TIMIȘOARA 2566—2400 
(6—0). 0 DACIA PLOIEȘTI — 
CARPAȚI SINAIA 2341—2272 (3—3) 
0 ELECTROMUREȘ TG. MU

REȘ — VOINȚA ORADEA 2607— 
2350 (6—0).

MASCULIN

6 C.F.R. TG. MUREȘ — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 5242—5360 (3—3).
Victorie clară a clujenilor, lide
rul echipei fiind antrenorul-ju
cător I. Bice — 916 p d. (I. 
PAUȘ — coresp.) 0 CONSTRUC
TORUL GALATI — GLORIA 
BUCUREȘTI 5172—5245 (3—3).
Bucureștenii s-au impus, prin 
L. Pop — 918 și V. Tudor — 
906, în fața unei echipe ce co
boară vertiginos spre... retrogra
dare. (T. SIRIOPOL — coresp.). 
• OLIMPIA REȘIȚA — CHIMI
CA TÎNAVENI 5416—4989 (6—0)
& AURUL BAIA MARE — ELEC
TROMUREȘ TG. MUREȘ 5768— 
5508 (6—0). 0 EXPLORĂRI
C-LUNG MOLDOVENESC — 
VOINȚA BUCUREȘTI 5385—5335 
(3—3) 0 METALUL HUNEDOA
RA —UNIO SATU MARE 5285— 
4996 (6—0) 0 CARPAȚI SINAIA
— MINERUL VULCAN 4966—5046 
(2—4) • FULMENTUL BRAȘOV— 
C.F.R. CONSTANȚA 5006—5004 
(3—3) • METALUL ROMAN — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 5155—5166 
(3-3).

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții : C. Gruia, I. 
Păuș, V. Paraschiv, O. Guțu, V. 
Feldman, N. Costache, I. Vlad, 
O. Nemeș, N. Ștefan, D. Rădu- 
canu și P. Fuchs.
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acum. Prof. Dumitrescu este și 
astăzi sufletul acestei echipe, 
participantă în campionatul ju
dețean, împreună cu foștii ju
cători, frații Dan, frații Pascu, 
frații Mihai și loan Lupean, 
Nicolae Suciu, o parte dintre 
ei preluînd ștafeta conducerii 
tehnice a echipei, a unui „11“ 
care dorește cu ardoare să a- 
jungă în următorii ani în Di
vizia C. Exista toate condițiile 
și un climat favorabil celui mai 
îndrăgit dintre sporturi, asi
gurat în primul rind în școală. 
Așa cum există și pentru 
handbal, atletism, tenis de 
masă, iarna pentru schi fond. 
Locurile fruntașe pe județ și 
chiar pe țară (Claudia Filip, 
100 m la concursul de selecție,
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONO
• ASTĂZI, MARȚI, 7 MARTIE!, 

ESTE ULTIMA ZI pentru a vă 
juca numerele favorite la cea de 
a doua acțiune cu caracter deo
sebit din această lună — TRA
GEREA EXTRAORDINARA PRO
NOEXPRES —, programată să 
aibă loc mîine, 8 MARTIE, și 
care constituie încă un prilej de 
a oferi daruri celor apropiațl, 
tocmai la timpul potrivit. După 
cum se știe, la această tragere 
se extrag 60 de numere, în ca
drul a 10 extrageri, cu posibilita
tea de a se cîștiga și cu NUMAI 
3 NUMERE. În felul acesta, 
există posibilități deosebite de a 
se obține unul (sau mai multe !) 
dintre cîștigurile atribuite, din 
rîndul cărora nu lipsesc autotu
rismele „Dacia 1300", excursiile 
peste hotare si importantele su
me de bani, de valori fixe și va
riabile. Așadar, nu uitați că, 
astăzi, marți, 7 martie, vă mai 
puteți procura biletele de parti
cipare la această deosebită tra
gere.
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ȘTAFETA VALORILOR
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Beneficiind

de un „înainte de start44 al
cătuit cu pasiunea, competența 
și harul publicistic ale ziaris
tului Romeo Vilara, care adu
ce în prim-plan cele dintîi 
„schimburi*4 ale acestei ștafe
te, autorul continuă cursa 
spre „linia de sosire44 urmă
rind pașii Maricieăi Puică prin 
arenele sportive, o atletă ale 
cărei succese nu mai au ne
voie de 
de ceea 
zultațe, 
ții (dar, 
devărat 
descoperă omul, munca neo
bosită fără cronometru, dăru- 
iroa, ambiția, dorința 
victorie, de a face totul 
mai bine. „Ștafeta de 
ne prezintă o campioană, 
făcîndu-ne să înțelegem că 
„acest portret44 nu este decît 
un „schimb44 ce va fi preluat 
de noi campioane. Paula a 
făcut-o cea dintîi... (EM. F.)

prezentare. Dincolo 
ce știm, adică de re- 
recorduri, competi- 
oare, le știm cu a- 
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Republican al juniorilor II

MBIflE ÎN ÎNTRECEREA |

TINERILOR ATLEȚ!
fost acest 

I juniorilor 
cheierea se- 
r“ pe pistă 

! Cele trei 
două zi- 

ate“ cu de 
și confir- 

lte perfor- 
întreceri e- 
altimii me- 
îrcare, ca 
categorice... 
. mai mult 
performeri, 

meniului44 
.eînțeles !) 
juvenil, a 
pentru ob- 
ît mai bu
nt mai va-
trecerilor a 
îicuta (de 
i IU Mațț- 
nța Bucu- 
în . prima 
erelor la 
em de clar 
re oricum 
7' ,-d deo- 
r.eriță în 
iu. 2:01,08, 
nă perfor- 
11, ca de 
la 400 m 
i doua, a- 
serie con- 
o situație 
eat și la 
„favorite- 

ictică, in- 
. învingă- 
mț (C.S. 
idu-se din

aria Popa 
•a demon
tările de 
într-o du- 

60 m și 
’in ur- 
i cate- 

istrat la 
roi recor- 
tabilit și
2 Galați) 
rin Karo- 
orghe) —

ceea ce 
adevărat

fond în 
ae Balog 
ipte etc.) 
umente... 
iod deo- 
:ă de la 
iți 
ca 
ii 
>te 
ui“

spor- 
Mare 
con- 
1 500 

își
cotiza- 

Consiliul 
(primar, 
le coo- 
inul ac- 
neințeles 
apreci- 

in Șeica 
ie frun- 
județ.

performer a fost acum gălățean- 
ca Oana ” 
nuat de 
ștacheta, 
intrarea 
deci de ____ ___
de valoros record al vîrstei. 
așteptăm în continuare...

Rezultate tehnice : FETE : 
m : Caria Topa (C.S.S.
Constanța) 7.56, Monica Pîrvu 
(C.StS. 3 Steaua) 7,83, Oana Pă- 
lăeean (C.S.S.A. Cluj-Nap.) 7,84 ; 
200 m : Popa 24,94, Fănica Hreș- 

‘ cu (C.S.S. 2 Galați) 25,32. 400 m : 
Hreșcu 55,73, Magdalena Nedelcu 
(Voința Buc.) 56.11, Olimpia Stoi
ca (C.S.S.A. Cluj-Nap.) 56,12 ; 
800 m : Nedelcu 2:11,08, Stoica 
2:14,58. Aurelia Munteanu (C.S.S. 
Suceava) 2:14,94 ; 3 000 m : Flo
rina Sîrbu (Olimpia Buc.) 10:02,40, 
Mădălina Stănculeț (Olimpia Cra
iova) 10:07,54 ; 4 X 200 m : C.S.S. 
2 Galați (Hreșcu, Tache, Tirian, 
Mușunoi) 1:46,82, “ "
1:47,30 C.S.S. ~ 
km marș : 
(Unirea 
Ofili a 
9:53.76 ;
ir* <5
Gligă (C.S.S.' 4) 
canu (C.S.S. M. 
1,68 m ; lungime _____ _ _
fitei (C.S.S. Șoimii Sibiu) 5,94 m, 
Elena Dumitrașcu (C.S.S. Man
galia) 5,78 m. Laura Pușcaș 
(C.S.S. Reșița) 5.75 m. Daniela 
Bărdăcel (C.S.S. 4) 5,75 m : greu
tate : Elena Vlădescu (C.S.S. 3 
Steaua) 12.40 m. Manuela Vlădău 
(C.S.S. CI. Muscel) 12,37 m. 
BĂIET! : 60 m : W. Liszy (C.S.S. 
Reșița) 7.19, — --------
7,21. S. ~ 
Nap.) 
(C.S.S.
Pușcă (A.S.A. CI. Muscel) 24,14 ; 
•100 m : FI. Karoly (C.S.S. 2 Sf. 
Gheorghe) 51,80. D. Ungureanu 
(C.S.S. ci. Muscel) 52,10 ; 800 m : 
Karoly 1:57,06 : D. Bălașa (Pra
hova C.S.S. Pi.) 1 :57,44 : 1 500 m : 
G. Szasz (C.S.S. 2 Sf. Gheorghe) 
4:03,68 R. Pienescu (C.S.S. -1 P. 
Neamț) 4:05,60 ; 3000 m : I. Bog- 
de (C.S.S. Călărași) 8:43.30. Szasz 
8:43,70, Pienescu 8:50,22 ; 60 mg : 
Ad. Boboc (Petrolul PI.) 8,75, I. 
Grozea (C.S. Brăila) 8,91, FI. 
Roșea (C.S.S.A. Cluj-Nap.) 8,93 ;
4 X 200 m : C.S.S. Politehnica 
Timișoara (Suncan, Sturza, Ră- 
duTescu, Moroșanu) 1:37,86. A.S.A. 
CI. Moldovenesc I 1:38.38, C.S.S.
2 Sf, Gheorghe 1:38,40 ; 3 km
marș : N. Precup (S.c. Muscelul 
CI. Muscel) 13:47,78, FI. Datcu 
fC.F.R. Constanța) 14:00,24 ; 
înălțime : R. Lungu (C.S.S. M. 
Eminescu Iași) 1,98 m, M. Ghilase 
(C.S.S. M. Eminescu Iași) 1,92 
m, G. Stamate (C.S.S. 190) 1,92
m : prăjină : I. Constantin (C.S.S.
3 Steaua) ~
(C.S.S. -
4) 3,70 . ___„____  _. _______
6,90 m, V. Mihart (ambii C.S.S.
Arini (. ~ — '
(Prahova C.S.S. Ploiești) 6,78 m ;
tripusalt : M. Stanclu (C.S.S.
Dîmbovița Tgv.) 14,13 m. Gh. I- 
van (C.S.S. CI. Mușcel) 14.02 m ; 
greutate : O. Samson (C.S.S. Ro
man) 15.90 m. C. Trocan (C.S.S. 
CI. Muscel) 14 90 m.

Mușunoi, care a conti- 
una singură lupta cu 
fiind foarte aproape de 
în „clubul 1,90 m“ și 
stabilirea unui extrem

c.s.s. 
Zaharia 
înălțime 
Galați)

riEAZĂ
concursul 
pf^mînii, 
2 , ar tie, 
leatuire : 
; 2. Fla- 
geș ; 3.
cău ; 4.
,M. Bra- 
oria ; 6.

Como 
Pescara ; 
0. Napoli 
ecce ; 12. 
rino —

AGERII 
1 MAR- 
varlantă 
variante 
: 10,50 a 
5 a 615 
212 lei ; 
ei ; cat. 
îeport la

EFECTUL UNOR APARIȚII SURPRINZĂTOARE
Singura victorie obținută în de

plasare, în prima etapă a retu
rului, a fost realizată de lidera 
clasamentului, Dinamo, învingă
toare pe stadionul Dunărea din 
Galați cu 2—0 asupra Oțelului 
din localitate. Un succes meritat, 
bucureștenii detașîndu-se net în 
fața unui adversar care nu a 
putut stăvili decît rareori iure
șul ofensiv al echipei pregătită 
de M. Lucescu și FI. Cheran. Li
nia mediană a oaspeților a func
ționat bine, Sabău, Lupescu și 
Mateuț împingînd mereu jocul în 
jumătatea adversă, cele două 
vîrfuri, Cămătaru și Răducioiu, 
fiind angajate cu pase în adîn- 
cime. și dacă cei doi... de me
serie, din fața, n-au reușit să 
puncteze, a făcut-o cu succes 
un fundaș central. Acesta a fost 
Andone — nefolosit în primul 
meci cu Sampdoria, pentru cu
mul de cartonașe galbene — a- 
flat, deci, la prima |ui partidă 
oficială din această primăvară și 
lăsînd o excelentă impresie. A- 
parițiile lui la finalizare, discre
te și oportune, au surprins, în 
două rînduri, defensiva gălățea-

nă, Andone înscriind ambele go
luri ale dinamoviștilor, cu exe
cuții de finețe.

Forma foarte bună a interna
ționalului dinamovist poate asi
gura, în perspectiva meciului re
tur cu Sampdoria (unde gazdele 
vor ataca), un perfect echilibru 
în apărare, reapariția lui An
done în formație dînd acel do
rit și așteptat plus de siguran
ță și încredere, atît de prețios 
în condițiile unui joc în de
plasare.

Cîteva cuvinte și despre forma
ția de la Dunăre. Avînd în față 
un adversar de talia lui Dina
mo, e greu să tragem concluzii, 
exacte. Cu toate acestea, putem 
afirma că, în general, Oțelul 
(chiar dacă a pierdut) s-a stră
duit să facă față ritmului impus 
de adversari, reușind, pe alocuri, 
unele momente de joc de cali
tate. Ceea ce dă speranța unor 
comportări frumoase în întîlni- 
rile pe care le mai are de sus
ținut pînă la sfîrșitul campiona
tului.

Gheorghe NERTEA

CU MULTE DISPONIBILITĂȚI OFENSIVE...
La Sibiu, pe un gazon exce

lent, s-a desfășurat un meci 
deosebit de interesant. Și era 
normal să fie așa din moment 
ce ambele echipe au fost preo
cupate numai de joc, precumpă
nind fazele ofensive cursive, 
bine gîndite și, în ultimă instan
ță, bine materializate pe gazon. 
Firește, în virtutea faptului că 
era echipă gazdă, F. C. Inter a 
atacat mai mult, uneori cu 
aplomb, dar densitatea ofe *si- 
vei sale nu a fost cea așteptată 
și preconizată (de antrenorii 
Constantin Ardeleanu și Viorel 
Ilizo), deoarece mijlocașii Jurcă 
— Mărgărit — Majaru, îndeosebi 
primii doi. nu au evoluat la ca
pacitățile lor cunoscute de toată 
lumea. în schimb, „trio“-ul me
dian opus, Olteanu — Trîmbi- 
țaș — Stănici, avînd și mai mult 
spațiu de manevră, s-a dovediț a 
fi mai inspirat, cu o mai mare 
disponibilitate la efortul atit de 
solicitat jucătorilor de la mijlocul 
terenului De altfel, întreaga echi
pă a „alb-negrilor44 din , Regie a 
etalat o deosebită poftă de joc și 
foarte puțin a lipsit ca Sportul 
Studențesc să se întoarcă aca

să cu un punct extrem de pre
țios.

Dincolo însă de disponibilitățile 
ofensive ale celor două formații, 
trebuie să remarcăm prestațiile 
celor doi jucători care s-au aflat 
tot timpul în prim-planul parti
dei : Radu II — cel mai vîrstnic 
jucător de pe teren, și Stănici, 
cel care, pînă la intrarea în joc 
a lui Șumudică, era cel mai 
tînăr. Âmîndoi au înscris goluri 
spectaculoase, amîndoi au dat 
pase ideale coechipierilor, amîn
doi au „tras44 după ei 
echipele lor. Radu n trăiește 
la Sibiu o a doua sa tinerețe 
fotbalistică. Stănici — plin de 
talent — alternează evoluții bune 
(mai puține), cu altele criticabile 
(mai multe). „Dacă ar juca me
reu așa, Sportul Studențesc s-ar 
prezenta în campionat total di
ferit decît pînă acum*4 — con
chidea arbitrul întîlnirii de la 
Sibiu, Valentin Tltorov. Este e- 
xact ceea ce-și doresc. în primul 
rînd, antrenorii „alb-negrilor44, 
Ion V. Ionescu și Viorel Kraus.

Laurențiu DUMITRESCU

„ALB-VIȘINIU"

1,04, C.S.S. Bacău
Suceava 1:47,72 ; 2 

Valerica Măcrescu 
Focșani) 9:48,60, 
(C.S.S. Bacău) 
: Oana Musunoi 

1,85 m. " 
și Adrir.9 
Eminescu
L Serafima Aga-

Laura 
Sol- 
iași)

D. lenei (C.S.S. 4) 
Tripon (C.S.S.A. Cluj- 
7,23 : 200 m : D. lenei 

4) 23.66. Liszy 24,00, G.

3,80 m, M. Furcoi 
4) 3.70 m D. Ion (C.S.S. 
m ; lungime : c. Buricel

Pitestl) 6.80, E. Teodor
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Damaschin I (cu mina ridicată) deschide scorul în meciul Victoria 
— Universitatea Craiova. Tot el va stabili și rezultatul final : 2—0 
pentru Victoria.. Foto : Aurel D. NEAGU

Revenim asupra fazei din mi
nutul 74 al meciului F.C. Ar
geș — Rapid nu doar pentru a 
„repara44 greșeala stecurată în 
caseta tehnică a partidei (golul 
victoriei, singurul gol, a fost în
scris în minutul 58, de către 
Eduard, din 11 metri, așa cum 
se specifică de altfel în cronică), 
cît mai ales pentru a lămuri în- 
trucîtva cauzele care au dus la 
nesemnalizarea unei ofsaid clar, 
văzut de absolut toată lumea, nu 
însă și de tușierul I. Igna. După 
meci, tușierul în cauză, subli
niind că greșeala nu are scuze, 
a ținut să ne declare, totuși : 
„Revăd foarte limpede faza în 
care rapidistul L. Ilie, aflat în 
spatele fundașilor adverși, pri
mește o pasă, în adîncime, o 
pasă pe care am considerat-o, în 
acea fracțiune de secundă, ca 
fiind de la adversar. Cînd mi-am 
dat seama că pasa ii fusese a- 
dresată de un coechipier, era 
prea tîrziu, L. Ilie pătrunsese in

Șl „ALB-VIOLET"
careu și centra, dar, din feri
cire pentru mine, Estinca a re
luat peste poartă de la numai 
cițiva metri. De unde, însă, a- 
ceastă gravă confuzie ?! De la 
faptul că rapidiștii erau echi
pați în alb-vișiniu, iar argeșenii 
în alb-violet. Nu știu dacă ați 
sesizat, dar atît rapidiștii, cît și 
argeșenii și-au oferit în acest 
meci numeroase pase, ei înșiși 
confundîndu-se. N-ar fi oare

* bine, ca, în astfel de situații e- 
chipele să se îmbrace în culori 
cît mai diferite ?**.

Intr-adevăr, oricît de* ingenios 
ar fi fost dispuse cele două pe
rechi de culori, alb-vișiniu și 
alb-violet, ele au creat, chiar 
și în rîndul jucătorilor, nu
meroase confuzii. Dar cine anu
me trebuia să solicite, încă de 
la începutul meciului, schim
barea tricourilor ? Arbitrii, fi
rește, în primul rînd !

Victor NIȚĂ

ATUUL OMOGENITĂȚII
Victoria la limită a Bacăului, 

„citită- doar pe tabela de mar
caj poate părea căznită, dar, în 
realitate, ea răsplătește o evo
luție de ansamblu bună, care- a 
adus echipa cel puțin de încă 
7 ori în preajma porții lui Stîn- 
gaciu, pe punctul de a înscrie. 
Dar cum se întîmplă în fotbal, 
uneori ocazii de gol rarisime pot 
ii irosite cu seninătate (ceea ce 
s-a și întîmplat duminică), 
alteori cel mai mic prilej de 
marca se și concretizează, 
cum s-a putut vedea tot pe ga
zonul băcăuan, în turul campio
natului, cînd gazdele au surcla
sat universitatea Craiova, cu 
6—0. Efectele legii compensației, 
cu alte cuvinte, care acționează, 
iată, nestingherită, șl în lumea 
stadioanelor. La un cîntar obiec
tiv, însă, victoria gazdelor se da- 
torește unei pregătiri „de iarnă”, 
vizibil temeinică, unei linii de 
mijloc redutabile, în care Tismă- 
naru și Burleanu au atins de

MACI

iar 
a 

așa

NOUL LIDER

ÎN CLASAMENTUL

COLCETERILOR
Cu cele două goluri marcate 

în jocul de duminică cu A.S.A., 
stelistul hagi a trecut pe pri
mul loc în clasamentul „puneheu- 
ri“-lor primei divizii cu 21 g. Ur
mătoarele patru locuri sînt ocu
pate, în ordine, de 
Coraș, 
din 11
11 m). 
m) șl 
11 m).

Matcut Și 
cu cite 20 g (ultimul — 2 
m), Valșcovlci — 16 g (8 din 
Pițurcă — 13 g (2 din 14 
Burleanu — 12 g (6 din

/. D. M. S. ANUNȚĂ
In ziua de 13 martie 1989 orele 10, vinde prin licitație publică 

autoturisme de diferite mărci, disponibilizate prin Decretul 
277/1979.

Licitația se ține în sala I.D.M.S. din București, Bd. Magheru 
nr. 6—8, etaj V, camera 17, sector 1.

La licitație poate participa orice persoană care consemnează 
la C.E.C. o garanție de 10% din prețul de începere a licitației 
autoturismului.

Autoturismele se vînd cu plata integrală.
Dosarele de stare tehnică a autoturismelor pot fi consultate 

la întreprinderea deținătoare.
Listele cu caracteristicile, 

precum și adresele unde pot 
te la următoarele magazine 
din :

prețurile de începere a licitației, 
fi văzute autoturismele sînt afișa- 
auto-moto-velo-sport ale I.D.M.S.

e

Mihai Bravu 47—49,
Pantellmon nr. 312,
Colentina, bl. 64, sector 2 ; 

Magheru nr. 22, sector 1 ;

bl. P 16, sector 2 ; 
sector 2 ;

ȘOS.
Șos.
Sos.
Bd.
Calea Victoriei 59, sector 1 ;
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 36, sector 1 ;
Mag. Auto din str. Valea Cascadelor nr. 24 sector 8.

Informații suplimentare la telefon 11.39.50, lnt. 193.

plina maturitate și unei coeziuni 
totale, Ia care partenera sa nu 
putea să năzuiască, în condițiile 
în care doi jucători (Tulba, Șu- 
vagău, imbrăcau pentru prima 
dată tricourile galben-verzi, unul 
(Pena) revenea după o absență 
de o jumătate de campionat, iar 
altul (Pistol) debuta pe un post 
complet inedit, cel de fundaș 
stingă.

Dar dacă cei patru (re) asam
blați de curînd 
confere, din start, 
forță echipei lor, avînd 
imposibilității acomodării 
mate, să vedem ce 
la „radiografierea” 
lor individuale. Să Începem cu 
cel mai redutabil, cu Pena, care 
s-a dovedit viguros, cu poftă de 
joc, cu tehnică fină și „ve
dere periferică” certă la cîteva 
pase-surpriză, pe care coechipie
rii nu le-au prea sesizat. Reîn
tors după trei sezoane pe scena 
primei divizii (ultima dată, in 
atacul lui Dinamo), băimăreanul 
Tulba a fost un amestec de ri
giditate (complexul 
de impetuozitate (arma sa 
noscută). Șuvagău, ’ ' 
Divizia A, despre 
nil, de lingă care i 
spuneau că „pune 
ta portarului” din 
da gol, nu a avut . 
arate ce poate, într-un meci de 
deplasare. Pistol, bun în am
bele faze ale jocului, un fundaș 
care se va impune, nu ne în
doim, provenit dintr-un înaintaș 
care a promis mult dar nu s-a 
ținut ... de cuvînt. Oricum, F. C. 
Olt rămîne o echipă interesantă.

Ion CUPEN

Astăzi, la

JOCUL-MAI ECHILIBRAT DECÎT SCORUL

nu puteau să 
un plus de 

scuza 
auto- 

se observă 
exprimării

„B“-ului ?) și 
cu- 

debutant în 
care bistrițe- 
a plecat, ne 
capul în ghea- 
dorința de a 

t prilejul să

Vecine de clasament, F.C. Bi
hor și „U“ Cluj-Napoca și-au 
disputat șansele cu multă ardoa
re și risipă de energie, oferind — 
așa cum am menționat și în cro
nică — un joc mai echilibrat de
cît o arată scorul. Echipa oră- 
deană — avîndu-i acum ca an
trenori pe Radu Troi și V. Po- 
povici — a evoluat bine în an
samblu și a obținut o victorie 
meritată. Spre deosebire de ad
versara sa, ea s-a dovedit mai 
incisivă și mai periculoasă în 
acțiunile sale ofensive, fructifi- 
cîrid cu promptitudine majorita
tea situațiilor favorabile pe care 
și le-a creat. Interesant de re
marcat că F.C. Bihor a marcat 
duminică un sfert din totalul go
lurilor sale din acest campionat 
și cu noul ei vîrf de atac, per
cutantul Terheș, promite și în 
viitor un spor de eficacitate.

Dorind să recupereze punctul 
pierdut în toamnă pe propriul 
teren, în meciul direct, echipa 
clujeană a dat o replică deose
bit de dîrză și a jucat deschis, 
ofensiv. De altfel, oaspeții au 
șutat mai mult spre poarta ad
versă decît au făcut-o gazdele și

au avut, de asemenea, un raport 
de cornere favorabil. Ei și-au 
creat, însă, ceva mai puține o- 
căzii clare de gol, iar pe unele 
dintre ele le-au ratat din cauza 
impreciziei șuturilor. Remarcabil 
ni s-a părut îndeosebi faptul că 
elevii lui Cornel Dinu și Dan 
Anca nu s-au lăsat total copleșiți 
după „șocurile44 celor trei goluri 
primite în prima repriză, două 
din penaltyuri și unul în urma 
unei lovituri libere, pe care ei 
le-au apreciat ca fiind acordate 
cu prea mare ușurință, deși, 
după părerea noastră, arbitrul — 
intr-adevăr, sever cu clujenii — 
a avut temei regulamentar.

Cu un lot mult schimbat și 
întinerit (ca urmare a plecării 
din rîndurile sale, începînd din 
vara lui ’87, a nu mai puțin de 
16 jucători), în plin proces de 
omogenizare și maturizare, «U*8 
este realmente o echipă în ascen
siune, care poate privi eu în
credere viitorul, în pofida fap
tului că programul său din a» 
ceastă primăvară nu este deloc 
ușor.

Constantin FIRÂNESCU

ȘTIRI, REZULTATE

Focsani

ROMÂNIA - R.D GERMANĂ

stadionul di-
Unirea, se dis- 

prima dintre cele
La Focșani, pe 

vizionarei B 
pută astăzi 
două partide amicale pe care 
juniorii noștri „mici" ie susțin 
în compania selecționatei de 
aceeași vîrstă (16 an,) a Re
publicii Democrate Germane. 
Partida este programată de 
la ora 15,30 și va fi arbitrată 
de o brigadă alcătuită din M. 
Constantinescu ” " .
și I. N'iculițov. Reamintim 
selecționata 
sescu Dicu.
Stingă, Moldovan etc.) se pre
gătește pentru dublul meci cu 
Polonia din cadrul prelimina
riilor Campionatului European 
B, partide programate la 22 sl 
29 martie, prima dintre ele pe 
teren propriu, la Ploiești.

N. Gogoașe 
că 

noastră (Atana- 
Bătrînu, Zară,

MIINE, TREI JOCURI din eta
pa a 19-a a Diviziei A. Pentru a 
face loc pregătirilor partidelor 
retur din cupele europene, re
prezentantele noastre își dispută 
miercuri meciurile lor din cam
pionat după următorul program : 
CORVINUL — STEAUA, arbitri 
D. Buciuman (Timișoara) — V. 
Tltorov (Plopeni), S. Necșulescu 
(Scomicești), DINAMO — F.C. 
FARUL : M. Salomir (Cluj-Na
poca) — A. Gheorghe (P. Neamț), 
M. Axente (Arad), „U“ CLUJ- 
NAPOCA — VICTORIA: Fl. Po
pescu — V. Banu (ambii din Plo
iești), I. Velea (Craiova). Ora 
de începere : 15,30.

Celelalte 6 partide ale etapei 
se dispută duminică, la aceeași 
oră. Iată programul șl arbitrii: 
RAPID — INTER : Ad. Porumbo- 
lu (Vaslui) — I. Coț (Ploiești), 
M. Ilieș (Odorheiu Secuiesc), 
FLACARA — F.C. ARGEȘ : O. 
ștreng (Oradea) — I. F inciu 
(Petroșani), N. Voinea (Bucu
reștii. F.C. OLT — OȚELUL : J. 
Grama — I. Rolea (ambii din 
Bucureștii. C. Corocan (Reșița), 
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
S. C. BACAU : Ad. Moroianu 
(Ploiești) — V. Curt (Constanța), 
I. Silviu (Galați). SPORTUL STU
DENȚESC — F.C. BIHOR : G.
Macavei (Deva) — N. Dinescu 
(Rm. Vîlcea', V. Dontu (Galați), 
A.S.A. — F.C.M. BRAȘOV : I. 
Igna (Timișoara! — M. Constan
tinescu M. Niculescu (ambii din 
București)

• OLIMPIA SATU MARE — 
F.C. MARAMUREȘ 1—1 (1—1). Au 
marcat Bencze, respectiv Ochiosu 
(R. VIDA-coresp.)
• METALUL MANGALIA —

F. C.M. DELTA DINAMO TULCBA
1—0 (1—0). A marcat : Dinu
în min. 25 (Ad. BIELTZ — co- 
resp.).
• STEAUA C.F.R. CLUJ-NA

POCA — ARMATURA ZALAU 
1—2 (0—1). Au înscris : Vădana 
(min. 83), respectiv Feșnic (min. 
16) și Păturică (min. 62). (I. LES- 
PUC-coresp.)
• AUTOBUZUL BUCUREȘTI —

SPORTUL „30 DECEMBRIE” 
3—0 (2—0). Toate golurile au
fost marcate de Ploaie.
• C.F.R. TIMIȘOARA — C.F.R.

CARANSEBEȘ 4—0 (1—0). Au
marcat : Stoinescu (min. 10), 
Bungău (min. 65 și 70) șl Con- 
tescu (min. 85). (L. MARTON- 
coresp.)
• AURUL BRAD — STRUNGUL 

ARAD 2—0 (1—0). Au înscris : 
Ciontoș (min.) 22) șl Pintea (min. 
79). (Al. JURCA-coresp.)
• C.S. BOTOȘANI — MINERUL

G. HUMORULUI 0—0 (T. UNGU- 
REANU-coresp.)
• A.S. PROGRESUL TIMIȘOA

RA — A.S. DROBETA TR. SE
VERIN 5—0 (3—0). Golurile au 
fost realizate de : Rozenblum 
(min. 3, 38 șl 64) șl Giuchici 
(min. 30 șl 62). (Șt. MARTON-

coresp.)



TURNEU INTERNAȚIONAL 
AMICAL DE HOCHEI

Pe patinoarul din Galați au 
avut Ioc timp de trei zile în
trecerile turneului internațio
nal amvcal de hochei la care 
au luat parte repezentativele 
de juniori ale României și 
Bulgariei (aflate In pregătire 
pentru campionatele europe
ne), echipa C.S.M. Dunărea și 
o Selecționată de juniori a 
municipiului Galați.

Am asistat la partide dina
mice, interesante, cu numeroa
se faze de calitate, o 
bună impresie lăsînd reprezen
tativa de juniori a țării noas
tre. antrenată do Stelian Rusu 
și Romulus Bianu.

Rezultate tehnice: Reprezen
tativa Bulgariei — Selecționa
ta Galați 7—6 (4-1. 1—0. 2—5), 
Selecționata României — Du
nărea Galați 3—3 (1—1. 2—0,
0—2), România — Sel. Galați 
15—6 (3—3, 5-1, 7—2), Dună
rea Galati — Bulgaria 9—5 
(4—0, 1—2, 4-3). Dunărea Ga
lați — Sel. Galați 12—6 (4—1 
7—0, 1—5) și România — Bul
garia 16—1 (5—1, 5—0. 6—0).

CLASAMENT: 1. România.
2. Dunărea, 3. Bulgaria, 4. Sel. 
Galați.
Telemac SIIÎIOPOL — coresp.

JAj

Universiada de iarnă

PUNCTELE DE INTERES:

SPRE UN FINAL PASIONANT

IN TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI
Dacă avem în vedere câ 

erau destui comentatori ce o 
vedeau printre favoritele edi
ției ’89, atunci victoria echipei 
Angliei în fața Franței pe 
„octogenarul" Twickenham 
(sîmbătă, în a patra etapă a 
Turneului celor Cinci națiuni), 
nu este o surpriză. Și totuși, 
succesul „XV-lui trandafirului” 
a venit după zece ani într-o 
întilnire directă, englezii nu 
au reușit, în 4 februarie, decît 
un 12—12 cu Scoția, in vreme 
ce jucătorii lui Fouroux păreau 
a forma un angrenaj aproape 
fără fisură. ..

Mai mult sau mai ouțin sur
prinzătoare, izbînda Angliei 
11—0! (concretizată prin eseu
rile lui Carling 
plus lovitura 
transformată de

ca finalul competiției, de la 13 
martie, să devină realmente 
pasionant. Dacă irlandezii 
și-au încheiat participarea, cu 
două puncte, rămîn in calcule 
pentru tabloul de onoare trei 
formații. Două au cite 5 p, 
Anglia și Scoția, âtîta doar că, 
în timp ce prima dintre ele 
se deplasează pe Arms Park 
unde mult remaniata garnitură 
galeză (0 p) pare a avea a... 
doua șansă, cealaltă evoluează 
pe teren francez, gazdele 
cumulind 4 p și așteptind, 
bună seamă, victoria și 
surpriză la Cardiff.

Pînă una-alta, un lucru

PATINAJUL ARTISTIC Șl HOCHEIUL
turor s-a îndreptat spre arene
le acoperite, adică spre pati
natorii artistici sau spre șar
jele hocheiștilor.

Patinatorii artistici oferă la 
nivelul fetelor, băieților și al 
probei de dans, mai alas, o 
frumoasă concurență ' pentfu 
locurile de pe. podium, între 
sportivii școlii, sovietice și a- 
merieane. Nu se afișează, e a- 
devărat, elemente de senzație, 
deși sint performeri de va
loare, ca Larisa Zamotina sau 
Victor Petrenko. . Oricum, insă, 
progresul față de edițiile ante
rioare ale Universiadei sc face 
vizibil, susținând ideea unei 
curbe ascendente pe măsura 
competiției. Să sperăm câ în 
acest context și reprezentantul 
nostru Cornel Gheorghe își va 
îmbunătățit poziția, mai cu sea
mă la programul liber, punctul 
său cel mai puternic, ultimul al 
evoluției sale. El a executat 
foarte bine prima parte a pro
gramului original, care a cu
prins două combinații de mare 
dificultate, dar a greșit 
dublu Axell, pe care l-a ratat, 
și s-a clasat pe locul 10.

Hocheiștii sovietici au 
un start lansat, la a doua lor 
ieșire pe gheață depășind pe 
principalii contracandidat! la 
titlu, hocheiștii cehoslovaci, cu 
un clar 4—0, (acum doi 
meciul decisiv a fost 
Cum s-au mai disputat 
două partide (Coreea de Sud — 
Japonia 5—1. Finlanda, — 
S.U.A. 5—5), iată și clasamen
tul în prima zi de pauză, rea
mintind că cele 6 echipe joacă 
sistem turneu, flecare cu fie
care: 1. U.R.S.S. 4 p, 2. Fin
landa 3 p, 3. Cehoslovacia 2 p 
(4—5), 4. Coreea de Sud 2 p 
(6—20), 5. S.U.A. 1 p, 6. Ja
ponia 0 p.

Marți intră in concurs și fon- 
distele, la 5 km. stil clasic.

REZULTATE TEHNICE, schi 
fond. 30 km masculin: 1. P, 
Lisichon (Cehoslovacia) lh22,15, 
2. M. Janousek (Cehoslovacia) 
lh22,I9, 3. A. Vanec (Ceho
slovacia) lh22,21.

Radu TIMOFTE

SOFIA, 6 (prin telelon, de la 
trimisul nostru 
probabil cea mai 
că“ dintre toate 
ale Universiadei 
ceasta din capitala
Dacă simbolic așa și trebuie 6ă 
stea lucrurile cu o competiție 
studențească, din alt punct de 
vedere faptul constituie un 
mare impediment pentru gaz
de. Ultima dintre... festele ju
cate de vreme a fost — după 
lipsa zăpezii, valul de căldură- 
și vîntul puternic — ceața: cea 
de a doua cursă de antrena
ment cronometrat pentru co- 
borire a fost amlnată din cau
za lipsei de vizibilitate, aproa
pe totală, de pe masivul Vito- 
șa. La fel au pățit și organi
zatorii săriturilor pentru com
binata nordică de la Boroveț, 
care au amînat mai multe 
oeasurl concursul. Firește, în 
asemenea condiții atenția tu-

special). Este 
„primăvărati- 

cele 14 ediții 
de iarnă a- 

Bulgariei.

și Robinson, 
de pedeapsă 
Andrew) face

a-
,d<î
O..»

e 
limpede: rugbyștii englezi sint 
în formă. O subliniere care se 
impune vizavi de oaspeții noș
tri de la 13 mai. (G.R.)

••••••• • • •
MECIURILE N-AU MAI AVUT LOC

a consacrat articole 
în

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
BIATLON

• In concursul de la Strbske
Pleso (Cehoslovacia), sportivul 
sovietic Serghel Bulighln a cîști
gat proba de 16 km, cu timpul 
de 30:02, fiind urmat de 
Spas Zlatev
31:09 șl Larsk Kreuzer 
mană) 31:10.

HOCHEI
• In turneul 

campionatului 
Moscova a 
ren propriu 
S.K.A. Leningrad.

PATINAJ VITEZA
• La Kiev s-au încheiat întrece

rile Campionatelor Mondiale pen
tru juniori. La masculin a ter
minat învingător sportivul sovie
tic Andrei Anufrienko, care a to
talizat la poliatlon 167,202 puncte, 
urmat de Rlnte Rintsmaa (Olan
da) 169,252 p și Naokl Kotabe 
(Japonia) 169,371 p. In concursul 
((mlnin, pe primul loc s-a cla
sat Ulrlke Adeberg (R.D. Ger
mană) 178,356 p, urmată de 
coechipiera sa Ante Bauer 178,763 
șl olandeza Zwolle 179.038p.

SĂRITURI
• Concursul de la Holmenkol- 

len (Norvegia) a fost cîștigat de 
Jens Weissflog (R.D. Germană), 
cu 225 p (sărituri de 103,5 m șl
102.5 m). L-au urmat sportivii 
norvegieni Jon Inge Kjoerum
207.5 p șl Kent Johanssen 204 p. 
tn clasamentul general al „Cu
pei Mondiale", după 16 probe 
conduce suedezul Jan Boeklov, 
cu 211 p, urmat de Dieter Thoma 
(R.F. Germania) 153 p.

la un

SCHI
• Cea de-a 66-a ediție a cursei 

de mare fond „Vasaloppet", ce 
se desfășoară Intre localitățile 
suedeze Saelen șl Mora, a reve
nit sportivului suedez Jan Ottos- 
son, înregistrat pe distanța 
89 km în 5h09:33 L-au 
vegianul Konrad 
5hl2:19 șl Sven-Erlk 
(Suedia) 5hl3:20.
• în concursul de

cadrul Spartachiadel__________
armatelor prietene, ce se desfă
șoară la Strbske Pleso (Ceho
slovacia), sportivul cehoslovac 
Vaclav Korunka a cîștigat proba 
de 30 km. cu timpul de Îhl9:16,5. 
Concurentul român Viorel Șotro- 
pa s-a clasat pe locul cinci în 
Îh22:27,9.
• Cupa Europe! a programat 

pe pîrtla de la Boroveț (Bulga
ria) o probă masculină de sla
lom special, în care victoria a 
revenit sportivului elvețian Kris
tol Bera, cronometrat în două 
manșe cu timpul de 1:50,70.
• Proba masculină de slalom 

special disputată pe pirtia de 
la Furano (Japonia) a revenit 
norvegianului Ole-Chris Furuseth. 
înregistrat în cele două manșe cu 
timpul de l :5O,53. L-au urmat 1- 
talîanul Alberto Tomba 1:51,92 șl 
suedezul Jonas Nilsson 1:51,93. 
Lider al clasamentului general 
al Cupei Mondiale se menține 
Marc Girardelll (Luxemburg) — 
407 p, urmat de elvețianul Pir- 
mln Zurbriggen — S87 p șl Al
berto Tomba — 177 p. La feminin 
în clasamentul general al Cupei 
Mondiale conduce Vrenl Schnei
der 310 p.

de 
urmat nor- 

Unsgaard 
Danielsson

fond din 
de iarnă a

r

PE SCURT • PE
ATLETISM • Concursul Inter

national feminin de maraton de 
la Nagoya a fost cîștigat de a- 
tleta chineză Zhao Youfeng, În
registrată pe distanța de 42,195 
km cu timpul de 2h28:20.

AUTOMOBILISM • Raliul 
Portugaliei s-a încheiat cu victo
ria pilotului Italian Massimo 
Biasion care a concurat pe o ma
șină .Lancia — Integrale". Pe 
locurile următoare s-au situat 
finlandezul Markku Alen si ita
lianul Alessandro Fioro (ambii pe 
„Lancia — Integrale"), In clasa
mentul general a! campionatului 
mondial de raliuri conduce Ma
ssimo Biasion 40 p, secondat de 
suedezul Ingvar Karlsson 2o p,

cAlArie * In concursul de 
la Paris, sportivul austriac Tho
mas Fruhman („Grandeur") a 
cîștigat proba de obstacole, cu 
timpul de 38,84 și zero puncte 
penalizare. Pe locul secund s-a 
situat campionul englez John 
Whitaker („Next Milton") — 
39.19.

ÎNOT • La Lisabona, aus
triacul Werner Zlttmann a cîștl-

I 
I
A

I
*

I
*

I
I

V

luat

urmat 
(Bulgaria) 
(R.D. Ger-

U.R.S.S. 
învins 
cu 8—2

final
Spartak 

pe te- 
tormația

ai

SCURT • PE SCURT
gat proba de 200 m spate, eu 
timpul de 2:02,34, Iar spaniolul 
Daniel Serra s-a situat pe locul 
tntîi la 400 m liber în 3:51,12. 
In proba feminină de 200 m 
spate victoria a revenit sportivei 
spaniole Carmen Marchena 2:18,87.

TENIS • In finala de la 
Dallas (Texas) John McEnroe a 
dispus cu 6—3. 6—3, 7—6 de com
patriotul său Brad Gilbert. • In 
semifinalele turneului feminin 
de la San 
Steffi Graf
7—6, 8—3 : ___  __ __
Katarina Adams 6—3. 4—6. 6—3. 0 
Turneul de la Nancy, pentru 
„Marele premiu", s-a încheiat eu 
victoria 
Forget i 
lă cu l 
Mlchlel

TENIS 
Djakovo 
pentru 
selecționata

turneulul feminin 
Antonio (Texas) : 

- Ilana Mandlikova 
Ann Henrickson —

jucătorului francez Guy 
care l-a întrecut In fina- 
6—3, 7—6 pe olandezul 
Shappers.

I DE MASA • La 
(Iugoslavia). în meci 

„Cupa Ligii Europene". 
____ .'.a Olandei a Întrecut 
cu 4—3 formația Iugoslaviei. în 
partida decisivă. Haldan a dispus 
cu 2—1 (18—21. 21—9. 21—17) de 
Kallnici.

• PENTRU UN BOXER o centură de 
campion al lumii este, indiscutabil, țelul 
cel mai 
pe cate 
cel mal ______ ___ _____ __ ___
repede și majoritatea boxerilor ajung, mai 
devreme sau mai ttrzlu, ta mizerie. 
Atunci, singurul lucru de preț ce le mai 
rămlne este centura de campion al lumii 
cea care. în final, va fl însă șl ea vta- 
dutăi Campionul mondial al „ușorilor", 
Julio Chavez, a fost șl el recompensat cu 
o astfel de centură. In seara banchetului 
care marca reușita cuceririi titlului, au 
fost mulți Invitați, o vînzoleală, deci pre
mise favorlzante pentru ca Iul Chavez 
să-l fie... subtilizată centura de campion!
• ATLE" JL BRITANIC Sebastian Coe, 
campion olimpic în 1980 șl 1984, șl-a făcut 
publică intenția de a candida pentru func
ția de președinte ăl clubului de fotbal Li
verpool. în locul Iul John Smith.
• LA 19 MARTIE vor avea loc, la 
Stavanger, întrecerile Campionatelor Mon
diale de cros. Această localitate norvegl-

Însemnat al carierei sale. Banii 
pugillștll profesioniști ti dștlgă 
adesea cu multă trudă se duc

I
%

I
*

I
*

* MW # MV r MW >~MV~*'

ani, in
3—3). 

și alte

întreaga presă engleză, și nu numai ea, 
întinse, pigmentate cu fotografiile de rigoare, revenirii 
ring a fostului campion mondial al categoriei superușoare (va
rianta International Boxing Federation), Terry Marsh. Interve
nind după 2 ani de absență. Interval în care Marsh a avut des
tule probleme, încă nerezolvate, cu fiscul, „come-back“-ul lui 
trebuia să fie, nu-1 așa 7, strălucitor, de unde șl o campanie 
gazetărească — după „Daily Express" — „prea ostentativă ca 
să nu fie mincinoasă". Pentru ca totul să meargă ca la carte. 
Iul Marsh i s-a căutat, și găsit, un adversar fără cine știe ce 
palmares, cel mal Indicat dovedindu-se a fl tunisianul (natura
lizat la Paris) Lofti Belkir, 27 de ani. fost „olimpic" Ia Los 
Angeles. Cum managerul acestuia, Rezgul Guizani, n-a solicitat 
o rețetă deosebită, „afacerea" s-a încheiat șl meciul Marsh — 
Belkir s-a fixat pentru 4 martie, la Londra, miza Iul fiind ti
tlul european („une sorte de champlonnat", scria „l’Equipe") 
al „superușorilor", versiunea I.B.F.

Meciul însă n-a mal avut loc, motivul fiind cît se poate de 
simplu : arestat pentru trafic de stupefiante, descoperit In ne
regulă cu actele (pe care măsluise o ștampilă i) și ripostînd cu 
violență judecătorului, Lofti Belkir a fost condamnat la un an 
de detenție șl transportat, la jumătatea Iul Ianuarie, In închi
soarea din Fresnes ! Avocatul său a făcut apel, invocind ne
cesitatea ca Belkir să poată pregăti în condiții optime înttlni- 
rea cu Marsh, dar tribunalul n-a ținut cont de „argumentarea" 
Iul, resplngînd cererea.

Prlntr-o coincidență, pe cît de tristă, pe atlt de grăitoare 
pentru ringul profesionist, ziarele au publicat în aceeași zl cu 
revocarea partidei Marsh — Belkir o scurtă știre, pe care o 
reproducem în întregime : „Jean-Claude Fontana, unul dintre 
cei mai buni pugiliști francezi, candidat la titlul continental al 
categoriei mijlocii, a fost arestat la Toulon pentru comerț cu 
stupefiante. La locuința Iul, poliția a descoperit o mare canti
tate de cocaină". " ‘ ‘ ‘
următoare, trebuia 
Jacobs... /

Nici meciul acela 
mentator nota, cu _ ... .. . ...
greutății corporale trebuie făcut profesioniștilor înainte de a 
urca în ring, ci șl unul, la fel de amănunțit, al... buzunarelor . 
halatelor. Nu numai arbitrii, c! șl poliția ar avea multe surpri
ze !“. N-ar mal fi, gîndlm, nimic de adăugat.

Lapidară, știrea omite faptul că, în seara 
să-l întîlnească, la Marsilia, pe Gary

n-a mai avut loe. Plecînd de alcl, un co- 
umor negru, că „nu doar un control al

Ovldiu IOANIȚGAIA••••••••••••••••••••••••••

• fn preliminariile C.M. ț Campionate : Vialli a înscris două 
goluri ; Real ți F.C. Barcelona din nou învingătoare ; • A.E.K. 
s-a distanțat cu un punct ; Q Sredeț - 8 puncte avans I * P.S.V.

Eindhoven a cîștigat cu 7—0.

tN PRELIMINARIILE C.M., la 
Tel Aviv: Israel — Noua Zeclaa- 
dă 1—0 (l—0). A înscris Ro
senthal (min. 7). Din această 
grupă, „Oceania", mai face par
te și Australia. Următorul meci, 
la 12 martie: Australia — Noua 
Zeelandă,

ClTEVA AMĂNUNTE de la e- 
tapa de duminică a campiona
tului Italiei. Nu s-a înregistrat 
nici o victorie în deplasare; In
ter, învingătoare cu 1—0 în ma
cul. cu Verona (a înscris Berii), 
s-a distanțat de Napoll, care n-a 
reușit decît un scor egal (0-0) 
la Pescara. Sampdoria — jucînd 
acasă — a cîștigat cu 
fața echipei Pisa, prin golurile 
lui Vialli ----- -.................
min. 88). 
ratat un 
genovezil 
zlția napolltanilor... 
condus la Roma, cu Lazio, 
gotul lui Van Basten, după 
gazdele au egalat prin Ruben

SPANIA (et. 24). Fruntașele — 
din nou învingătoare. Real Ma
drid a dispus de Oviedo, pe te 
ren propriu, cu 1—0, în timp ce

2—0 In
(min. 78 din 11 m și 

La 1—0, Been S ' 
penalty. In orice 
periclitează acum 

Milan

(Pisa) a 
caz, 
po- 

a 
prin 
care

F.C. Barcelona a cîștigat in de
plasare, la Gljon cu 2—0. Alte 
rezultate: Cadiz — Atletico Ma
drid 2—0, Malaga — F.C. Sevilla
1— 0, Espanol — Bilbao 1—0, EI- 
che — Logrones 1—2, Valencl» 
— Vigo 1—6, Osasuna — Mui> 
cla 1—0, Real Socledad — 
Valladolid I—0, Betls — Zarago
za 2—1. In clasament: Real Ma
drid 39 p (23 j), F.C. Barcelona 
36 p (24 j), Valencia 29 p (24 j).

PORTUGALIA (et. 28). Benfi
ca și-a mărit avansul față de 
F.C. Porto, Echipa din Lisabona 
a Învins pe teren propriu cu 
4—0 pe noua promovată Fate, 
prin golurile marcate de Dia- 
mantino 2, Fonseca șl Garda, 
în timp ce F.C. Porto a evoluat 
în deplasare termlnînd la ega
litate cu Belenenses: 1—1. Alte 
rezultate: Boavlsta — Sporting
2— 0, Guimaraes — National 1—1, 
Esplnho — Setubal 1—51, Portl- 
monense — Chaves 3—1, Faren- 
se — Lelxoes 3—1, Vlseu — Bra
ga 1—5, Penaflel — Amadora 
0—0. Pe primele locuri: Bcnfiea 
46 p, F.C. Porto 40 p, Boavtala 
35 p.

ană este cea mai nordică dintre toate 
cele care au găzduit pînă acum competi
ția. Traseul se înscrie pe un teren de 
golf, fără nici un fel de obstacol artifici
al. Urcușurile, nu mal mari de 25 m, ș!

firește coborîșurile vor ti comp’et natu
rale. In premieră la c.M. — cursa junioa
relor • ANUL ACESTA s-a împlinit un 
secol de clnd a fost introdus fotbalul în 
Portugalia. La 22 Ianuarie 1889 a avut loc 
la Lisabona primul meci opunînd o echipă 
alcătuită din marinari britanici șl o for
mație autohtonă. Oficial primul joc a avut 
loc abia în 1891, între „Oporto" și „Llsboa",

• Intre noii membri ai c.i.o. aleși 
cu prilejul celei de a 94-a sesiuni a C.I.O., 
la Seul, slnt Iugoslavul Borislav Stankovicl 
(63 ani), fost jucător internațional de 
baschet în anii ’50, turcul Sinan Erdem 
(61 ani), șl el fost jucător internațional 
dar de volei, în 1957 antrenor al repre
zentativei țării sale, ugandezu! Francis 
Nyangweso (49 ani), din 1955 pînă in 1962 
campion de box al Africii de Est, partici
pant la J.O. din 1960, guatemalezul Will! 
Kaltschmitt (49 ani), fost, de asemenea, 
boxer, • LA CURSELE ORGANIZATE la 
Mogadiscio, capitala Somaliei, cu prilejul 
zilei olimpice din 1988, au luat parte pes
te 3000 de alergători, majoritatea tineri, 
în mod cert, nu puțini dintre el gîndeau 
că ar putea veni o zl în care, ca și com
patriotul lor, Abdl Bile, ar putea fi și el 
o mare vedetă a sportului Internațional. 
Amintim că Abdl Bile a fost în 1987, Ia 
Roma, campion mondial în cursa de 1500 
m, cu 3:36,30.

Romeo VILARA
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BULGARIA (et. 17). Sredeț își 
menține avantajul de 8 puncte 
în fața formației Vltoșa. Rezul
tate: Sredeț — Dunav Ruse 3—0. 
Sliven — Vltoșa 6—1, Trakla — 
Etăr 1—1, Beroe — Cerno More 
3—0, Plrin Blagoevgrad — Loko
motiv Plovdiv 3—0, Sili a — 
Vrața 3—1, Spartak — L rkomo- 
tiv Sofia 0—0, Oreahovlța — Ml* 
nlor Pernlk 1—0. In clasament: 
Sredeț 30 p, Vltoșa 22 p, Trakla 
M p.

GRECIA (et. 22). A.E.K. s-a 
departajat de Olympiakos, dună 
ce a învins, în deplasare, pe 
Doxa Drama cu 2—1, în timp ce 
formația din Pireu a terminat la 
egalitate (1—1), pe teren propria 
cu Panathlnalkos. Alte rezulta
te: Panlonios — O.F.I. creta 2—1, 
Voios — Dlagoras 1—1, Leva dl a- 
kos — Larissa 1—1, P.A.O.K. — 
Kalamaria 1—1, Iraklis — Aris 
Salonic 1—0, Apollon — Ethni- 
kos 4—0. In clasament conduce 
A.E.K. cu 32 p. urmată de Olym
piakos 31 p, șl Iraklis 28 p.

CEHOSLOVACIA (el. 17).' 
Sparta Praga șl-a mărit avanta
jul in fața celei de a doua cla
sate, Banlk Ostrava. Pragîiezii au 
dispus pe teren propriu de Sko
da Plsen cu 4—1. ‘ ___ _____
trava a terminat la egalitate la 
Banska Blstryca: 1—1. Alte re
zultate: Cheb — Dukîa Pi aga 
5—61, Olomouc — Slovan Bratis
lava 2—1, Spartak Trnava — 
Hradec Kralove 1—1, Inter Bra
tislava — Dunajska Streda 1—0. 
Pe primele locuri: Sparta 28 p, 
Banlk Ostrava 24 p, Nltra 19 p 
(din 1* j).

BELGIA (et. 24). Beerschot — 
Waregem 1—l, R.c. Madnes — 
Standard Llâge 1—3, Gând — 
Cercle Bruges 1—1, Lokeren — 
St. Trend 4—2, F.C. Llăge — 
Anderlecht Bruxelles 2—01, Char
leroi — Anvers 1—4, F.C. Bru
ges — S.K. Llerse 3—1, Molem 
beek —• Beveren 3—2, Courtral — 
F.C. Malines 0—0.

Clasament: 1. F.C. Malines — 
*1 p: 2. Anderlecht 36 p; 3. 
LUge 34 p.

OLANDA (et. 23). P.S.V. Eind
hoven a surclasat cu 7—0 pe 
Tilburg. Șl un scor puțin obiș
nuit: Groningen — Venlo 7—3. 
Alte rezultate : Waalwljk — ve- 
endam 0—1, Haarlem — Den 
Boseh r 
Volendam 
terdam — 
— Zwolle 
Eindhoven 
Ajax 31 p .
• La Caracas, _  ____  „_____

Cupa Llberfadores, echipa wne- 
zueleană Maritimo a terminat la 
egalitate (0—0) cu formația bra
ziliană Bahla.

iar Banlk Os-

F.C.

Haarlem — 
0—0, Utrech

2—0. Sparta Rot- 
Sittord 1—8, Twente 
3—1. Conduce P.S.V, 
cu 37 p, urmată da 
și Twente 29 p.
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