
CEA MĂI RAPIDĂ ÎNOTĂTOARE
DIN LUME CONFIRMA!

© Tamara Costache - 25.G8 la 50 m liber, In bazinul tie 25 m
de
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la Cannes - o performanță fără precedent
care ne-a bucurat : 

,,.......... Tamara Costache a
ameliorat cea mai bună perfor
mantă mondială la 50 m liber 
(bazin de 25 m), cu un timp 
de 25,08, realizat duminică 
după-amiază în concursul in
ternațional de la Cannes (sud- 
estul Franței).. Vechea perfor
manță aparținea din 1982 spor
tivei Karen Metschuk, din 
R.D.G., cu 23,23.

Ce se află dincolo de această 
veste lapidară ? în primul 
rînd, e de subliniat un fapt : 
ploieșteanca a devenit. astfel 
cea mai rapidă înotătoare din 
lume în ambele categorii de 
piscine. Iar rezultatul de la 
Cannes anunță clar că recor
dul mondial (ne referim, desi
gur. la cel în bazin de dimen
siuni olimp ce) de 25,28 se 
află realmente... în pericol ! 
Cu atît mai mult are acope
rire această afirmație, cu cit 
Tamara a înotat excelent, în 
concursul amintit, și suta liber 
— 54,61, a doua performantă 
mondială din toate timpurile 
în „25 m“, înregistrată în se- 

■ rii (a cîștigat finala în 55.05).
Noua și .excelenta reușită a 

campioanei lumii în lupta cu 
cronometru! are însă șl o Istorie 
aparte. Am aflat-o într-o con
vorbire telefonică cu antreno
rul Mihail Gothe : „Timpul 
nefavorabil a determinat per
turbări în graficul aerian, dar 
prin înțelegerea conducerii 
TAROM, am ajuns totuși sîm- 
bătă la Cannes, cu o intîrzle- 
re ce a necesitat modificarea 
programului de concurs. Cert 
e că din avion, fetele noastre 
au intrat... direct in bazin. Cînd 
am văzut că Tamara a obținut 
un nou record național — 25,34 
:— in serii, in asemenea con-

diții de oboseală, am solicitat 
pentru a doua zi o tentativă 
de record. Și am reușit !“. 
înotind de una singură, ca și 
la Balcaniada de la Sofia... A 
intervenit și antrenorul Gheor- 
ghe Dimeca, anunțîndu-ne re
zultate ale elevelor sale 
Baia Mare. Dintre toate, 
detașat acel 16:01,65 consemnat 
pentru Noemi Lung 
de 1 500 liber, 
cu... 54 de secunde 
record național al colegei sa
le, Eniko Palencsar ! Pe locul 
3, Stela Pura, în 16:38. Andreea 
Sighiarto a sosit a doua la 100 
spate —

Semne 
circuitul 
(G. K.).

d n 
s-a

în proba 
timp superior 

vechiului

1:04,97.
bune anul are 1 Iar 
de turnee continuă...
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Cupele europene la handbal feminin

PARTIDELE DÎS ,SfERTURI“ OBLIGĂ
Două dintre echipele noastre, ȘniNȚA BACĂU și CHIMISTUL RM. 

VILCEA s-au calificat în „sferturile" competițiilor europene de hand
bal feminin și doar Rulmentul Brașov a „căzut" la examenul opti
milor. în rîndurile ce urmează ne vom referi, pe scurt, la cîteva 
probleme ce le-au ridicat jocurile de duminică, insistînd asupra unor 
deficiențe, fără a minimaliza reușitele, în dorința ca în faza urmă
toare, reprezentantele handbalului românesc să aibă o evoluție cît 
mai bună.

C.C.E.: STIINTA BACĂU, CU GÎNDUL 
LÂ VIITOARELE JOCURI

19 (prin telefon).
și partida-retur a
f nală a

SZCZECIN, 
S-a consumat 
optimilor de 
Campionilor Europeni, ■ Știința 
Bacău s-a calificat în ' . 
următoare și în orele care au 
rămas pînă la înapoierea aca
să, componentele echipei și 
conducerea tehnică analizează 
cele două meciuri. Se alcătu
iesc procentaje de reușite și 
nereușite, dar mai ales se aș
teaptă cu interes rezultatul 
tragerii la sorți 
„sferturi". Cert pentru 
noastră delegație aflată 
Polonia, este un fapt : 
Bacău, deși a pierdut 
de la Szczecin, s-a calificat in 
etapa următoare. Desigur, 
balanță a contat meciul

Cupei
etapa

pentru 
mica 

aici, în 
Știința 
meciul

în 
de

RUGBYUL ROMANESC ARE RESURSE PENTRU A RELUA ASCENSIUNEA
De vorbă cu MIHAI MACA, noul anirenor principal al laiului reprezentativ

E anul Cupei Mondiale la 
rugby, primul mare pas spre 
universalizarea acestui sport. 
E, intr-un asemenea context, 
un an extrem de important si 
pentru rugbyul românesc : e- 
chipa noastră națională se va 
afla între „cele 16" din elita 
internațională a jocului cu ba
lonul oval, prezente. în mal- 
iunle. la competiția de la An
tipozi. O participare care, de 
bună seamă, se cere onorată în 
sine, dar si pentru a alunga, 
fie măcar într-o anume măsu
ră. amintirea apăsătoare a re-

centslor contraperformanțe din 
primăvara sau toamna trecu
tă. Este posibil ? E capabilă

reprezeritativa noastră să re
găsească drumul ascensiunii de 
acum cîtăva vreme? Iată în
trebările care-i frămîntă pe 
oamenii rugbyului și care au

„Cupa A.S.A. Brașov54 pe pîrtiile din Predeal

constitujt. totodată, punctul de 
plecare al. discuției purtate cu 
unul dintre cei mai cunoscuți 
șl apreciațl tehnicieni de la 
noi. Mihai Naca, ccl ce a con
dus de patru ori la victoria fi
nală în campionat echipa Fa
rul Constanța și desemnat de 
puțin timp antrenor princlDal 
al lotului național.

— Momentul actual 
rugbyul nostru e dificil, 
atît din punctul de vedere 
resurselor sale cît prin pris
ma ultimelor

— Credeți, 
resurse ?

— Nici nu
vcm și în rugby, ea pesta tot, 
talente, avem jucători compe
titivi pe multiple planuri (Ii-

din
nu 
al

rezultate...
deci, în aceste

încape vorbii! A-

GENERAIIA VIITOARELOR OEIMPIADE ALBE Gso RAEȚCHI

A LUAT
La sfințitul săptămânii trecu

te. Complexul pentru sporturi 
pe zăpadă de la Valea Rîșnoa- 
vei și-a demonstrat cum nu st 
putea mai clar polivalența : 
de astă dată, pir
tiile sale n-au 
mai fost deschi
se performerilor 
cunoscuți, ci ce
lor care abia
acum caută drumul spre 
afirmarea națională și interna
țională. Mai exact : aproape 
150 de copii din centrele 
A.S.A., răspîndite în mai toa
te regiunile montane ale țării 
s-au reunit aici, pentru a-și

REPORTAJUL

premii și, bineînțeles, cu di
plomele care vor face mindria 
tuturor, acasă. la Suceava sau 
Tîrgu-Jiu, la Bistrița-Năsăud 
sau Brașov, la Vatra Dornei 

sau Cîmpulung 
Muscel, la Mier
curea Clue sau... 
Predeal. Dar „pre
miul cel mare" 
pentru mulți din

tre participanta de-o șchioapă 
a fost CERTIFICATUL DE AD
MITERE PENTRU MAREA PER
FORMANȚA. Pentru că scopul 
principal al acțiunii de la Pre
deal a fost nu numai întrece-

(Continuare în pag. 2-3)

LA MAI MULT

Start ! Undeva, în față, consacrarea... Foto': Iorgu BĂNICĂ
disputa ediția a IlI-a a Cupei 
A.S.A., la schi fond. In para
lel, pe pîrtia Clăbucet, apro
ximativ 100 da alți copii, din 
aceleași centre, participau la 
întrecerile de schi alpin, do
tate cu același trofeu, cu alte

rea in sine ci depistarea ace
lor elemente ale căror calități 
și pregătire inițiale, asigurate

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

acasă, cînd elevele antrenori
lor Alexandru Mengoni și Cos- 
tel Petrea și-au asigurat avan
sul de 11 goluri.

Pentru ca meciurile urmă
toare să confere siguranța 
avansării studentelor pe ta
bloul C.C.E. se impune să no-

tăm, totuși, cîteva neajunsuri 
care s-au manifestat în jocul 
echipei la Szczecin. Mai întîi 
este de reținut că în atac s-a 
manifestat oarecare pripeală, 
și aceasta nu a rămas fără 
urmări pe tabela electronică, 
întrucît adversarele au știut să 
profite prompt, inițiind contra
atacuri, uneori soldate cu go
luri. Randamentul extremelor 
a fost mai scăzut decît cri 
obișnuit, ceea ce a dus la 
aglomerarea pe centru a ata
cului băcăuancelor, astfel că

Mihail VESA

(Continuare tn pag 2—-3)

CUPA CUPELOR: CHIMISTUL RM. VÎLCEA 
A ABSOLVIT CU SUCCES UN PRIM EXAMEN

văzut partida-retur rezultatul 
de 31—27 poate să-i ridice umede 
semne de Întrebare privind, 
mai ales, latusra apărării în an-

Chimistul Hm. Viloea — care 
a devenit o prezență aproape 
permanentă în cupele europene 
la handbal feminin — a absoi-

Maria Verigeanu va găsi culoarul de șut și va înscrie din nou 
pentru Chimistul Foto : C. PARASCHIVESCU — Rm. Vilcea
vit cu bine primul examen al 

Cele două meciuri 
forma- 

. _______ __ __ Admira
Danilhaus Viena s-au încheiat 
cu o meritată calificare a Chi
mistului în sferturile de finală 
ale Cupei Cupelor. Pentru iu
bitorul de handbal care nu a

noii ediții.
susținute îin compania 
ției austriece Union

grenajiul echipei. Și, intr-un fel, 
chiar așa a și fost, întrucât 
Cristina Rouă și Niooleta Dazăr 
nu au fost tocmai inspirate de-a 
lungul celor 60 de minute, cît

Ion GAVR1LESCU

(Continuare în pag. 2-3)
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ATLETISMUL, ÎNTRE PERFORMANȚA DE LA

Sportul cifrelor

sub lupă

C. M. DE JUNIORI
Șl REZULTATELE SLABE DE LA C.E. DE SENIORI

O retrospectivă ’86 a atletismului nostru tre
buie să pornească — realitatea o impune ! — de 
Ia rezultatele seniorilor și juniorilor, aflate la 
poli opuși : în timp ce „cei mari" au fost de
parte, jla momentul de vîrf al anului competi- 
țional, C.E., de (performanțele care i-au acreditat 
acolo, „cei mîiei" și-au îndeplinit obiectivele, ob- 
ținînd la C.M. un bilanț promițător. Sigur, 
această caracterizare generală „ascunde" parti
cular ui, nuanțările, pontau că, de pildă, nu în
totdeauna un loc 2 înseamnă un succes, iar un 
loc 4 un insucoes. Să nu uiltăm, deci, că atle
tismul este prin excelență un sport al cifrelor, 
'acestea, dovedind fără tăgadă progresul, regresul 
sau stagnarea unui competitor în timp, vorbele 
rămînînd în oele din urmă niște speculații. Să 
pornim, deci, de la cifre.

_ Da startul pregătirilor pentru sezonul interna
țional 1936 s-au aliniat 33 de atleți seniori, din
tre care marea majoritate (31) vizau selecția 
pentru europenele în aer liber, 12 pe oea a în
trecerii similare pe teren acoperit și 8 mondialele 
de cros. Aceștia, sub îndrumarea unui larg co
lectiv de tehnicieni (18), și-au efectuat pregă
tirea în baza unui plan conceput de către cole
giul central al antrenorilor, aprobat de forurile 
responsabile ale C.N.E.F.S. și discutat la oor’f'’- 
tuirea inițială de lucru din luna noiembrie 1985. 
Adăugind și faptul- că lunar, antrenorii de lot 
și cei federali raportau Biroului federal asupra 
îndeplinirii planului, totul pare bine și frumos, 
atît de bine și atît de frumos îneît te mat în
trebi cum au ieijit oonteperformanțele de la

• 31 selecționabili la startul pregătirilor și 
doar două „bronzuri" • Un vîrf de formă 
timpuriu ® Suprasolicitarea și supralicitarea 
Grand Prix-u'ui • Din 13 juniori români la 
Atena, 14 s-au calificat în finale, iar 5 au 

urcat pe podium

europenele din august, de la Stuttgart... Dar să 
nu anticipăm prea miu.lt.

După eșecul neașteptat, de dimensiuni fără 
precedent în ultimii ani, înregistrat la C.E., ana
lizele (devenite abia atunci deosebit de... perti
nente și critice) au soos la iveală mari defi
ciențe în pregătire, începînd cu nerespectarea 
schemei cadru, a propriilor planuri, continuînd 
cu responsabilitatea scăzută a antrenorilor și 
sportivilor, cu insuficientul aport al medicinii și 
al cercetării sportive, și încheind cu dispersarea 
pregătirii seleaționabililor, asociată (firesc) ea 
lipsa de control a federației. Toate acestea 
constatate, criticate și glosate însă în august^ 
post-festum,. cum s-ar zice, si nu în lunile mal 
șl iunie, cînd atletele șl atlețli noștri se în
ghesuiau să înregistreze rezultate înalte care să 
le asigure participarea la C.E. și o vară liniștită.

Paul SLĂVESCU

(Continițare in pag- 2-S)



V-ATI GÎNDIT LÂ AMATORII SPORTURILOR DE IARNĂ ? (V)
® Cooperația - un furnizor principal @ Problema nr. 1
— servirea populației © Importantul lucru mărunt © Se

ria mica se potrivește de minune meșteșugarilor
In cadrul UCECOM există o 

•direcție tehnică care se ocupă 
In exclusivitate de producție. 
Șeful adjunct al acestui servi
ciu. Valeria Neațu. a fost un 
interlocutor intens solicitat de 
noi. Am dori să aflăm „contri
buția" cooperației meșteșugă
rești la buna aprovizionare cu 
articole sportive de sezon • 
„In programul întocmit dc 
M.C.I. eu C.N.E.F.S., unitățile 
cooperației meșteșugărești sint 
nominalizate fizic cu 33 de 
articole destinate activității 
sportive de masă si de perfor
manță. In 1986, cererile asocia? 
țiilor și cluburilor au fost sa
tisfăcute. Dc exemplu, coope
rativele Tehnometalica Bucu
rești și Lemn Metal Bistrița 
au livrat fondului pieții peste 

8 000 de săniuțe. în noul an a- 
vem o pondere mai mare 
producția echipamentului 
materialelor — circa 200.000 de 
confecții. dintre care 45.000 
scurte si bluze. 40.000 de ha
norace, 25.000 de pulovere pen
tru schi, patinaj sau turism 
etc. —. avind aproape ocupa
te capacitățile tehnologice pen
tru producerea dc bunuri spor
tive". Și. totuși, credeți că nu 
e loc de mai mult? Mai sînt 
modele care nu Întrunesc can
titățile necesare pentru 
confecționate în serii. Se mai 
intîmplă ca din rețeaua comer
cială să lipsească pulovere, tri
couri sau scurte pentru băr
bați. Cine socotiți că ar tre
bui să umple aceste goluri? • 
„Bineînțeles, gama lucrurilor 
necesare amatorilor de sport 
ar putea fi completată prin 
intervenția atelierelor coopera
tivelor meșteșugărești, prlntr-o 
perfectă coordonare cu indus
tria ușoară și ceilalți furnizori, 
în așa fel ca să nu apară pa-

ralelisme supărătoare în pro
ducție. In ceea ce ne privește, 
vom produce, în afara angaja
mentelor asumate cu diverși 
beneficiari, cantități suplimen
tare pentru fondul pieții". Si 
ar mai fi ceva care necăjește 
pe cumpărători, aceștia tre
buind să umble prin mai mul
te magazine pînă găsesc că
ciulite. fulare, mănuși, șosete

Raid-anchetă
de sezon

in 
sl

a fi

sau chiar șireturi Dentru ghe
tele de patinaj. De fapt, 
„mărunțișuri" care ne pot stri
ca buna dispoziție. Am aflat 
din investigațiile anterioare că 
există la unii furnizori ten
dința de a ocoli lucrurile mă
runte. deoarece producerea lor 
nu ar fi totdeauna rentabilă. 
N-ar putea să intervină coope
rația în această problemă ? • 
•■Desigur, întreprinderile tre
buie să fabrice in serii mari 
sl nu pot lucra în pierdere. 
Dar nici piața nu poate rămî
ne descoperită. E o problemă 
care ar trebui
de factorii de răspundere. Da
că industria ușoară ne aprovi
zionează cu materialele nece
sare, în ceea ce ne privește 
seria mică se potrivește de 
minune cooperativelor mește
șugărești. După părerea mea, 
printr-o strînsă colaborare cu 
diverse organizații județene si 
locale, atelierele noastre pot 
produce acele importante lu
cruri mărunte de care vorbeați 
si care asigură și sporesc con
fortul oricărei activități spor-

tive. De fapt, sarcina noastră 
de căpetenie rămine servirea 
populației. Ca atare, in în
treaga tară am înființat ate
liere pentru repararea schiuri- 
lor și legăturilor de schi, pen
tru ascuțirea si montarea pa
tinelor pe ghete, pentru con
fecționarea si repararea încăl
țămintei sportive, precum si 
centre de închiriere a echipa
mentului și materialelor de se
zon. Totodată, cooperația meș
teșugărească oferă cetățenilor 
— și pe timp de iarnă — ser
vicii de gimnastică de între
ținere si recuperatorie. prin 
unități dotate cu aparatură 
modernă si încadrate cu per
sonal de specialitate".

Deocamdată, oprim convorbi
rea în acest punct, deoarece 
vom porni mai departe pen
tru a vedea dacă unitățile 
menționate execută sau nu lu
crări de calitate, precum si 
dacă centrele de închiriere sint 
dotate cu obiectele solicitate 
de amatorii sporturilor de iar
nă. Nu înainte însă de a ascul
ta. în episodul următor. al 
raidului nostru opiniile unor 
persoane autorizate din M.C.I. 
și M.I.U.

următor.
nostru opiniile unor

Traian IOANIȚESCU

să fie ffînd?tă

a

PREGĂTIRILE CICLIȘTILOR FRUNTAȘI
Rutierh noștri care se pregă

tesc pentru „Cursa Păcii", aflațl 
acum la Herculane, Ișl execută 
slrgulncios programul zilnic În
tocmit de antrenorul federal loan 
Ardelean. Alături de cicliști con- 
sacrați: VaL Constantlnescn, C. 
Căruțașu Gti. Lăutaru, Cr. Nea-

goe se află șl reprezentanții 
.noului val", care bat eu Insis
tentă la porțile primei reprezen
tative: VaL Budurol, L. Kovacs, 
V. Mitrache, Ol. Celea, C. Popa. 
Antrenamentele vor continua pi
ni la sflrșltul lunii.

(Urmare din pag. 1)
de profesorii ți instructorii din 
localitățile 
recomandă pentru secțiile 
resort ale Asociației Sportive 
a Armatei 
pentru includerea in 
olimpice de perspectivă, 
vlrstele concurenților 
Valea Rișnoavei și de la pirita 
Clăbucetului nu au depășit 
12—14 ani, se poate spune că 
reporterul s-a intîlnit aici, vi
neri și sîmbătă, cu generația 
Olimpiadelor albe din 1992 și 
1994 I

Acțiunea micilor vinători de 
munte de la Predeal n-a fost 
numai un prilej de ridicare a 
celor tradiționale două degete, 
pentru înscrierea in circuitul 
marii performanțe a celei mai 
tinere generații de sportivi 
practicanți ai disciplinelor ză
pezii. A fost în același timp și 
un termin de scadență pentru 
profesorii, instructorii și antre-

lor de baștină ii 
de

din Brașov și chiar 
loturile 

Cum 
de la

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
CUPA I.H.F. : O CALIFICARE RATATA

Două reprize cu aspect total 
diferit în meciul de la Brașov, 
dintre Rulmentul și Buducnost. 
Prima, în care oaspetele, cu 
marea lor experiență competi- 
țiorială, au știut să canalizeze 
jocul pe „albia" care le conve
nea — atacuri lungi, la limita 
pasivității, multe fragmentări, 
tărăgănări, tactică în plasa că
reia brașovencele au căzut inex
plicabil de ușor. Oare nu era 
evident că aceasta va fi calea 
aleasă de o echipă care se pre
zintă en un avantaj de 12 
puncte ?... A doua repriză a a- 
dus în teren parcă o altă e- 
chipă a gazdelor, o echipă care 
a înțeles că numai impunînd 
ea nota generală, făcînd ea 
legea în teren, poate avea sorți 
de izbindă. Iar această lege se 
numea jocul rapid, de predilec
ție pe contraatac, excluzind cu 
desăvîrțire timpii morți pe care 
îi căutau, ba chiar îi provocau, 
oaspetele. Care ar fi adevărul 
jocului de la Brașov, privit prin 
prisma celor două reprize și. 
mai ales care ar fi adevărul 
despre echipa brașoveană 7 Am

Indlna să apreciem că nici una 
din cele do-uă fațete aâe parti
dei nu reflectă exact valoarea 
și stilul de joc al Rulmentului 
în di pa de față : echipa este 
superioară nivelului arătat în 
primele 30 de minute. Iar re
priza secundă poate fi consi
derată ca o excepție fericită 
(10 goluri luate avantaj în nu
mai cîteva minute, după ce în 
prima repriză se consemnase 
de 7 ori egalitatea !), favorizată 
șl de ieșirea din joc a puter
nicei Sekulici, accidentată. Dar 
mai credem că dacă Rulmentul 
s-ar fi situat pe... o cale de 
mijloc intre cele două evoluții 
atît de diferite, jucînd constant 
bine, dacă ar fi eliminat lun
gile perioade „sterile" (între 
minutele 10—27, de pildă, a în
scris doar 2 goluri !) și mai 
ales, mai ales, marile ratări — 
de 4—5 ori doar cu portarul 
advers în față, sau chiar cu 
poarta goală ! — toate aceste 
eventualități, deci, nu ar fi pu
tut avea altă rezultantă decit 
calificarea. Așa însă...

Sorin SATMARI

a~și justifica prezența pe foaia 
de arbitraj și pe... teren, cele 
două au și înscris cite un gol 
fiecare Să notăm și numele 
celorlalte handbaliste care au 
contribuit eficient la calificarea 
Chimistului în „sferturi" : De- 
nisa Romete, Maria Petre, Edit 
Tăriik, Maria Verigeanu și Li
liana Bloju, cu un joc bun în 
ambele faze.

Pentru disputele care urmea
ză — și al căror grad de difi
cultate va fi mult mai mare — 
este nevoie de îmbunătățirea 
climatului de muncă în echipă, 
a disciplinei in general, de res
pectarea. cu strictețe a indica
țiilor antrenorului. Chimistul 
dispune de toate condițiile ca 
și pe mai departe să se numere 
printre fruntașele actualei edi
ții a acestei prestigioase com
petiții continentale.

IN DIVIZIA A

AZI, C.S.M. SIBIU - 
CHIMISTUL RM. VILCEA

ETAPĂ INTERMEDIARĂ ÎN DIVIZIA A
După meciurile etapei 

în clasamentul Diviziei 
line A de baschet s-a 
o singură modificare 
tantă : Dinamo Oradea 
cut pe locul 3. la egalitate de 
puncte cu Rapid, dar cu coșa- 
verai direct mai bun. Disputa 
pentru această poziție în cla
sament rămîne însă deschisă 
(la ea mai participă cu sanse 
apreciabile ICED CSȘ 4 Bucu
rești și Farul Constanța) și va 
fi decisă, după toate probabi
litățile, cu prilejul 
final. Deocamdată, 
mentul la zi :

a 12-a, 
mascu- 
produs 
impor- 
a tre-

turneului 
iată clasa-

1. Steaua 24 22 2 2405:1924 46
2. Din. Buc. 24 22 2 2439:1892 46
3. Din. Ord. 24 8 16 2087:2267 32
4. Rapid Buc. 24 8 16 1078:2204 32
5. ICED Buc. 24 6 18 2157:2331 30
6. Farul C-ța 24 6 18 1954:2402 30

7. Acad. Mii. 24 15 9 2222:2030 39
8. CSU Sibiu 22 15 7 1903:1782 37
9. Polit. Iași 24 10 14 2003 :2084 34

10. RAMIRA 22 11 11 1901 ‘.1835 33
11. Pollt. Buc. 24 9 15 1991 :2034 33
12. „U“ Cj.-N. 24 6 18 1978:2233 30

Etapa a 13-a — intermedia
ră — a Campionatului 'Repu
blican va avea loc mîine si 
joi. ea cuprinzînd următoarele 
intîlniri — grupa 1—6: Farul

norii care sint nominalizați să 
descopere, să selecționeze și să 
inițieze cit mai multe elemen
te valoroase, cu calități și cu 
o perspectivă certă pentru 
sport. Se poate spune ci lista 
lor e lungă și consistentă : 
Gh. Voicu, A. Zangor, A. Man
ta, O. Pungovschi, D. Clinei, 
Gh. Girbacea, Gh. Pelin. Le 
adresăm felicitări pentru fap
tul că unii dintre elevii lor au 
demonstrat că pot stăpîni 
schiurile cu o indiminare pli
nă de promisiuni și le dorim 
succes in tentativele lor teme
rare de a-1 găsi pe acel cam
pion de excepție care, peste 
ani, să ducă pe arenele lumii 
sporturilor de iarnă speranțele 
în victorii și în medalii ale 
atitor iubitori ai sportului din 
țara noastră. A fost însă ac
țiunea de la Predeal și un 
prilej pentru conducerea A.S.A. 
Brașov de a depista noi mă
suri ce trebuie luate pentru ca 
eficiența centrelor înființate cu 
cițiva ani în urmă să crească. 
Ne spunea tov. Gheorghe Io- 
nescu, comandantul clubului ; 
„Se simte nevoia unei înca
drări cît mai complete a cen
trelor noastre cu instructori 
competenți, pe care să-i for-

DE

C.C.E.: STIINTA BACĂU, CU GÎNDUL 
LÂ VIITOARELE JOCURI

(Urmare din pag. 1)
handbalistelor de la Szczecin 
le-a fost destul de ușor, în 
unele momente, să-și consoli
deze apărarea. în sfîrșit, să 
reținem faptul că principala 
realizatoare a polonezelor (atît 
la Bacău, cît și aici), Mirella 
Mierzajewska. nu a fost În
destul supravegheată și con
tracarată, pentru a i se reduce 
din eficiență.

Am notat toate acestea nu
CUPA CUPELOR: CHIMISTUL A ABSOLVIT 

CU SUCCES UN PRIM EXAMEN

pentru a minimaliza victoria 
băcăuan celor, ci pentru a de
termina — în perspectiva vii
toarelor meciuri din C.C.E. — 
o pregătire minuțioasă. fără 
nici o fisură. în acest context, 
este de dorit ca în perioada de 
pînă la sferturile de finală, 
Științei Bacău să i se asigure 
cîteva meciuri cu formații 
foarte puternice de club, prin 
aceasta putîndu-se să se vadă 
exact punctele forte ale echi
pei. dar și cele vulnerabile...

Azi are loc, in Sala sporturi
lor din Sibiu, partida dintre 
formația C.S.M. din localitate 
și Chimistul Rm. Vîlcea, res
tanță din etapa a Xl-a a Cam
pionatului Diviziei feminine A 
de handbal.

(Urmare din pag. 1)
s-au succedat, mai muTt sau 
mai puțin, în poartă. Doina 
Rodeanu — un portar valoros
— nu a putut fi utilizată, de
oarece — după cum ni s-a spus
— a avut unele abateri dis
ciplinare.

Revenind la partida de du-

minlcă dimineață, este de notat 
ca meritoriu faptul că antreno
rul Constantin Muscalu a acor
dat credit ci tor va jucătoare ti
nere. Prezenta lor intr-un meci 
cu mare miză este, eu siguran
ță, de natură să le dea încre
dere : ne referim la Mihaela 
Grădinara (18 ani) și la Ga
briela Ivânoiu (19). Și pentru

Constanța — Rapid București 
(în meciurile anterioare; 2—2), 
Steaua — ICED CSȘ 4 Bucu
rești (4—0; jocurile vor avea 
loc în sala Floreasca. miercuri 
la ora 16,30 si joi la ora 10), 
Dinamo Oradea — Dinamo 
București (0—4); grupa 7—12 :

Unive 
Chij-I 
Spor ti 
a—3). 
Acade 
Fină 
Bala ni 
CSȘ 1

VESTI DIN
■i

• La conducerea tehnica a trei 
reprezentative de volei au fost 
stabllffi antrenorii: Mircea Dumi
trescu și Mugur Niculescu — se
nioare (medic, Ioana Pojoni); Ti
tus Stanimirescu și Petrlcă Stancu 
— junioare: Martin Rauth șl loan 
Buhățel — Juniori.

® Mîine, tn sala Floreasca, se 
va desfășura cea de a doua man
șă a penultimei faze a cupelor 
europene la ' ‘
pioana tării 
juca returul 
Amstelvecn.
• Dinamo . __ ____ __ r_____

tn Polonia pentru a susține, la 
Rzeszow. partida retur cu forma
ția locală Resovia, în cadrul Cu
pei Cupelor (m). în tur, miercu
rea trecută, bucureștenii au cîștl- 
gat cu 3—0 (46—34).

volei, In. care cam- 
noastre. Steaua, va 
cu Brother Martinus 
In tur: 1—3 (41—59). 
s plecat ieri la prlnz

măm prin diverse cursuri de 
specializare ; să lărgim aria de 
selecție ; să înscriem acest 
concurs adresat unor copii ca
re, deocamdată, n-au un nume 
in schi, în calendarul competi- 
țional național".

Nu ne rămîne altceva de 
făcut decit să așteptăm ca in 
curînd, să scriem cu litere 
mari, numele campionilor, a- 

vineri 
la Pre-

cum necunoscute, care 
și simbătă au evoluat 
deal

slalomrezultate tehnice, ___
uriaș, băieți: 1. p. Grigoraș (Va
tra Dornei), 2. F. Cazan (Tg. 
Jiu). 3. C. Arghlropol (Predeal), 
4. R. Boda (Tg. Jiu), 5. R. Stoi- 
eescu (Predeal), 6. R. Bratu (Rm. 
Vîlcea); tete; 1. Simona Popescu 
(Predeal), 2. Simona Păștinaru 
(Vatra Dome!), 3. Elena Calan- 
gaa (Bușteni), 4. Viorica Cruceru 
(Predeal), 5. Alina Ciubuc (Buș- 

" Cișmaș (Buș- 
3 km, fete: 1. 

(Tg. Jiu), 2. Da- 
Jlu), 3. Daniela 
4. Nadla Gtrba-

teni), 6. Codruța 
tenl); schi fond, 
Daniela Girbacea 
nlela Pistea (Tg. 
Enolu (Predeal), _ _____ _______
cea (Tg. Jiu), 5. Alina Butoi (Pre
deal), 8. Mihaela Gherase (Pre
deal); băieți: 1. V. Petrovan (Bis
trița) , 2. C. Căruntu (Predeal), 3. S. 
Cucu (Ghimbav), 4. R. Peneseu 
(Predeal), 5. G. Cojocaru (Sf. 
Gheorghe) 6. s. Girbacea (Cîm- 
pulunf Mu'cel); ștafeta 3X2,5 kin: 
1. Predeal I, 2. Bistrița, 3. Cîmpu- 
lung Muscel, 4. Vatra Domel, 5. 
Predeal n, 6. Ghimbav.

• In 
a cupei 
arbitri 
la dive 
Nicolae 
jescu, 
Dragon 
Siani.it 
partida 
Leipzig 
timp c 
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Feuerb 
pa Cup
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pută pi 
ra cam 
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valorici 
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De ce 
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reprez 
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dlstanl 
însă 
probă 
și su.| 
Frix,

a

RUGBYIIL ROMÂNESC ARE RESURSE PENTRU A
(Urmare din pag. 1)

zîc, tehnic, al posibilităților de 
exprimare tactică). Atîta doar 
că ele. talentele, se cer puse în 
adevărata valoare, ceea ce im
pune, înainte de orice, o 
lecție dreaptă, lucidă. Iată, 
fiu sincer, gîndul care mă 
frămintă 
cind mi 
onoranta 
pregătirii 
a lotului.

— Soluții ?
— Să 

va de Ia 
tul e în 
timpului 
creț, pe

sc- 
să 
tot 
de 
de 
a 

si conducerii tehnice

în zilele scurse 
s-a acordat atît 

responsabilitate

plecăm cum- 
renume. To- 
de valoarea 
etalată con-

nu mai 
nume și 
funcție 
prezent, 
fondul dorinței reale 

de dăruire exemplară pentru 
culorile patriei. Și insist : voi 
merge pe „mina" Jucătorilor ca
re vor să dea totul, fără niei un 
menajament! Numai astfel, zic 
eu, vom putea reveni cu frun
tea sus de la Cupa Mondială.

— Ce ar însemna concret 
aceasta ?

— Cîstigarea a două partide 
în. „grupa de foc", cum a fost 
numită (și nu de noi!) seria

din care facem parte, implicit 
calificarea in faza superioară 
a marii întreceri. Și, poate...

— Dar pînă atunci? Ce va fi 
pînă atunci ?

— Dăm, firește, toată aten
ția partidelor din C.E.. cu Ita
lia (Ia Constanța) și din 
U.R.S.S. întreaga suită a re
prezentării internaționale din 
prima parte a anului reclamă 
o pregătire fără fisură. O vom 
începe printr-un scurt stagiu 
montan, pierind Ia drum cu 
un Iot lărgit, de 54 de jucă
tori. lot stabilit, ca și „planul 
de bătaie". împreună cu cei
lalți specialiști (n.r. să speci
ficăm că medicul lotului a ră
mas dr. 
lectivul 
tivei.

— E 
număr

Petru Bendiu) din co- 
tebnic a! reprezenta-

un lot „impozant", ca 
de componenți...

— Am cîntărit îndelung asu
pra a ceea ce avem mai bun, 
competitiv cu adevărat la a- 
ceastă oră, oprindu-ne la atî- 
ția tocmai din dorința de a nu 
greși cumva. Cine va rămîne? 
Depinde de fiecare, de cum si 
ce va vrea, de modul în care 
80 va încadra in ideea de joc.

VERIGARIU A CIȘTIGAT PRINCIPALA CURSA A ZILEI
Desfășurată pe o pistă glacială, 

reuniunea de duminică a fost do
minată de formația antrenată de 
N. Nlcolae, vicecampionul anului 
1986, care a reușit două victorii, 
cu Dinga șl Hemeiușa, ambele 
conduse de proaspătul conducător 
stagiar V. Mihai, care a dovedit 
astfel că alegerea conducerii hi
podromului de a-1 promova a fost 
inspirată. La rîndul său, G. Tă
nase, campionul pe 1986, ne-a de
monstrat modul inteligent cum 
trebuie condus un valoros trăpaș 
pe o pistă atît de grea. Astfel, 
deși acorda mari avantaje, Veri- 
gariu și-a spulberat adversarii în 
finalul cursei reușind victoria 
după o suită de bune performan
țe. Am fost, de asemenea, impre
sionați de victoria Iul Astru, care,

așa cum an. anticipat, devine din 
zi In zl mai bun. intrînd tn rîn- 
durlle speranțelor generației. In 
ceea ce-1 privește, Felcer, lansat 
din start de tlnărul Șchiopulescu, 
și-a pus adversarii pe picior gre
șit, fnvlngtndu-t fără drept de 
apel. Noul antrenor V. Pătrașcu a 
reușit, cu Sălcioara, să smulgă 
victoria tn ultimele fuleuri în fa
ta Iul Anin, care galoplnd, a 
pierdut șl loeu. secund, iar Tur- 
luc. strecurat cu abilitate de C. 
Dumitrescu la coardă, l-a învins 
pe ghinionistul Simon.

REZULTATE TEHNICE: Cursa It 
1. Turluc (Dumitrescu) 1:46,6. Co
ta: cișt. —. Cursa a n-a: 1. Fel
cer (Șchiopulescu) 1:34 6. Cota : 
cișt. —, ev. 13. Cursa a IH-a: 1. 
Verigarlu (Tănase) 1:31,4; 2. La-

H I P I S M
muoi, 3. Harman. Cota: cișt. —, 
ev. 21, . ord. triplă 106. Cursa a 
TV-a: 1. Cobadin (Niță) 1:37,7; 2. 
Ruiblst; 3. Relativ. Cota: cișt. —, 
ev. 6, ord. triplă închisă, triplu 
n—HI—IV 449. Cursa a V-a: 1. 
Astru (Florea) 1:39,4. Cota: cișt. 
—, ev. 12. Cursa a Vl-as 1. Din
ga (Mihai) 1:35,0; 2. Osina: 3. Su
rina. Cota: cișt. —, ev. 34, ord. 
triplă 964. Cursa a Vll-a: 1. He
meiușa (Mihai) 1:34,0, 2. Onuca; 
3. Brădișor. Cota: cișt. —, ev. 14, 
ord. triplă 46, triplu V—VI—VII 
293. Cursa a VIH-a: 1. Sălcioara 
(Pătrașcu) 1:38,3; 2. Herson; 3.
Sadovan Cota: cișt. —, ev. 34, 
ord. 35. ord. triplă 489.
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|DIN PROBLEMELE SELECȚIEI
Sugestii pentru promovare și... retrogradare
atorită creșterii importanței 
arbitrajului în evoluția jo
cului de fotbal, selecția și 

pregătirea „cavalerilor fluierului- 
trebuie să se desfășoare tot mal 
mult pe baza unui sistem funda
mental științific.

Pentru a asigura un arbitraj de 
calitate, selecția arbitrilor tre
buie să la în considerare exis
tență unui fond natural, a unor 
aptitudini șl însușiri fizice și psi
hice a căror combinare și articu
lare constituie suportul compe
tenței. Evident, un bun arbitru 
trebuie să posede atlt calități de 
ordin fizic (rezistență, viteză de 
deplasare pe teren, suplețe șl a- 
gllitate în mișcări, construcție fi
zică sportivă etc.) cit și aptitudini 
și calități psihice care influențea
ză șl nuanțează personalitatea a- 
cestula.I Asigurarea schimbului de 

miine rămtae cheia de boltă 
a menținerii valorii arbitra

jului. Firește, primenirea loturi
lor în mod rațional reprezintă ca
lea formării noilor promoții. Cind 
spunem primenire, ne gtndim nu 
numai la promovarea arbitrilor, 
ci și la înlăturarea celor fără ta
lent și -perspectivă, care ocupă i- 
nutll locuri pe lista arbitrilor de 
orice categorie (A.B.C.). Din 
păcate, împrospătarea loturilor de

ARBITRILOR
„GOLUL NU MAI ESTE DE MULT DOAR

I
I
I
I
I

I
I

arbitri devine uneori o problemă 
de conjunctură, cu promovări ma
sive. O asemenea activitate per- 
turbează echilibrul natural al Ie
rarhizării arbitrilor, dăunează ire
mediabil acelei primeniri firești, 
succesive, ritmice, constante a lo
turilor. Dacă vom analiza mal 
profund, vom constata că, uneori, 
In urma unei masive reîmprospă
tări, tinărul promovat se trezește 
tatr-o masă de arbitri tot tineri, 
de la care nu prea are ce învă
ța. Cine să-i împărtășească expe
riența 7

Se pune deci întrebarea de ce 
oare unii dintre tinerii arbitri, de 
talent, nu confirmă și chiar se 
pierd 7

O explicație o constituie și mo
mentul promovării lor. a promo
vare care nu se tace LA TIMP 
are consecințe deosebit de grave. 
Dacă promovarea se efectuează 
prea devreme, ne vom afla tn 
fața unul „produs- prematur — 
aspectuos, dar... fără conținut ; 
pe de altă parte, dacă promova
rea se tace prea tirziu, „produ
sul" respectiv este deja perimat. 
De aceea, pierderile de arbitri de 
talent se datoresc uneori acțiu
nilor de conjunctură. Măiestria in 
arbitraj nu se obține numai prin 
talent, ci șl prin experiența pe 
care o poate genera numai mun-

a
1. 
a 
e
M

ă 
a
1
a

1

l

I

i

L

s

3 000 m ar fi putut deveni și 
campioana continentului, așa 
cum de altfel avea și obiecti
vul de performantă pe 1986. 
Despre’ ceilalți ce să mai spu
nem ? Că Doina Melinte (an
trenor Dorin Melinte) a plecat 
ca din tun în primăvară, scă
zând apoi pas cu pas și obți- 
nînd doar un „bronz" la 1500 m, 
după ce și ea, dintr-o greșită 
și păgubitoare rivalitate cu 
Puică, s-a cramponat de 3 000 
m la Stuttgart, pentru a nu 
reuși decît un... abandon 7 Că 
aruncătoarea de greutate Mi- 
haela Loghin a înregistrat la 
ambele europene (In aer liber 
și de sală) oeie mai slabe re
zultate din suita anului trecut 
și că, deci, circumstanța into
xicării alimentare dinaintea 
concursului de la Stuttgart nu 
mai e așa de... atenuantă ? Sau 
că diferența de peste 8 metri, 
cit a despărtit-o pe discobola 
Daniela Costian (antrenor Ion 
Benga) la C.E. de cea mai 
bună aruncare a ei, realizată 
cu o lună înainte, nu poate fi 
pusă numai pe seama imixtiu
nii unora In pregătirea atle
tei ? Să ne întrebăm (în locul 
celor care ar fi trebuit s-o 
facă mult mai Înainte!) de ce 
numitorul comun a] carențelor 
reprezentanților noștri tn pro
bele tehnice este tocmai lipsa... 
tehnicii specifice ? In această 
categorie intră Cristieana Ma
tei (400 mg, dar care mai „e- 
vadează” la plat cînd ți-e lu
mea mai dragă...) și Sorin Ma
tei (sărise de patru ori peste 
2,30 m înainte de europene, ca 
acolo doar 2,12, acuzînd pista 
de elan udată de ploaie, ca și 
cum adversarii săi săreau pe 
uscat...) — ambii pregătiți de 
Nicolae Mârășescu —, Vali Io- 
nescu (eleva antrenorului Mihai 
Zaharia nu prinde viteza nece
sară elanului). Liviu Giurgian 
(antrenat de C. Mihail), care a 
reușit ..performanța” doboririi 
a 5 garduri în finala la 110 mg.

Juniorii, în schimb, și-au de
pășit obiectivele : în loc de

2—3 medalii la C.M. au obți
nut 5 (din care două de aur), 
la „Prietenia*1 11 In loc de 4 
(cinci de aur) și la J.B., 38, tn 
loc de peste 20 (din care 20 
de aur !). Desigur, faptul că la 
prima ediție a mondialelor, în- 
ir-o confruntare cu peste 1300 
de oonourenți din 148 de țări, 
juniorii români au avut o fru
moasă comportare (Ana Pădu- 
rean — 1500 și Cleopatra Pălâ- 
cian — 3000 m, ambele campi
oane mondiale, Alina Astafei 
— argint la înălțime, Adriana 
Dumitru și Dorina Caienlc — 
bronz la 800 și, respectiv, 
3000 m, iar din cei 18 sportivi 
oare au concurat la Atena, 14 
s-au calificat în finale, și 5 
pe podium) atestă continuitatea 
unui proces de formare, veri
ficat prima dată la europenele 
de juniori din 
insă, din lumea 
trebuie să uite 
aceste rezultate 
află nereușitele 
letismului masculin _____
(de exemplu, din oeie fi me
dalii de la Concursul Prietenia, 
doar 2 „bronzuri” au fost con
tribuția băieților, iar la Atena, 
nimic...). Șl legătura ou nivelul 
slab al seniorilor (de ani și ani 
necompetitivi pe plan interna
țional) se impune de la sine. 
Să nu se uite, de asemenea, că 
12 tineri selecționabili au ratat 
spre final selecția pentru C.M., 
urintre ei Cristina Misaros — 
C.S.Ș. B. Mare (antrenor C. Pe- 
trișor), Florica Neder și Da
niela Neaga — Viitorul Buc. 
(A. Sîrbu), Cristina Boit — Di
namo (I. Benga), patru semi- 
fondiști si fondisti de la Cen
trul olimpic Sf. Gheorghe (an
trenor C. Santa), din cauza su
perficialității în pregătire, tolera
tă de antrenori. Ca și Ia se
niori a Ieșit ta evidență gra
darea greșită a creșterii for
mei sportive, Ia Atena, C. Ro- 
șioru, J. Căpățînă, I. 
Gabriel, M. Dâogăroiu 
departe de 
lor anterioare, 
blciime a Importantei verigi, 
antrenorii.

Sigur, loturile reprezentative 
oonsti.tuie o chintesență a acti
vității . desfășurate în secțiile 
din țară. Dar despre aportul a- 
eestora, într-un articol viitor.

1985. Nimeni 
atletismului niP 
că dincolo de 

de excepție se 
In bloc ale at- 

juvenil

Liviu 
fiind 

performanțele 
Iată, deci, o slă-

ADMINISTRAȚIA OE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘT1GURILE TRAGERII PRO

NOEXPRES DIN 14 IANUARIE: 
cat. 1: 1 variantă 100% — auto
turism „Dacia 1300“ (70.000 lei) și
I variantă 25°,'« a 17.500 lei; cat. 2:
II variante 25% a 9.696 lei; cat. 
3: 29,25 a 3.647 lei; cat. 4: 82,75 a 
1.239 lei; cat. 5: 231.00 a 462 lei; 
cat. 6: 8.345.25 a 40 lei; cat. 7: 
200.00 a 20C lei cat. 8 : 3.895,50 a 
40 lei. REPORT LA CATEGORIA 
1: 19.160 lei.

Participantul Dumitru Gheor- 
ghe din Constanța ctștJgă un au
toturism „Dacia 1300“ (70.000 lei).

• Finalul acestei săptămînl are 
drept corolar una dintre cele mal 
Interesante șl atractive acțiuni din 
cadrul sistemelor noastre; este 
vorba de TRAGEREA EXCEPȚIO
NALĂ PRONOEXPRES care va 
avea loc duminică, 25 Ianuarie. 
Tragerea va consta în 2 faze, cu- 
prlnzînd 6 extrageri, care totali
zează 42 numere. In cadrul celor 
13 categorii de cîștiguri se atri
buie autoturisme „Dacia 1300*', 
excursii în R.P. Polonă șl Impor
tante sume de bani, de valori 
fixe și variabile. Biletele cu va
riante de 25 lei au drept de partl-

dpare la toate extragerile șl, im
plicit. la toate categoriile de clș- 
tiguri.
• Astăzi este ULTIMA ZI șl 

pentru cumpărarea biletelor Ia 
tragerea săptămtnâlă Pronoex- 
pres de miine,. miercuri, 21 Ianua
rie.
• Concursul Pronosport din 25

ianuarie 1987 programează exclu
siv partide din ultima etapă a 
campionatului divizionarelor se
cunde din Italia. Precizăm că în 
campionatul Diviziei A nu este 
programată etapă, lntrucît echi
pa națională a Italiei va susține 
partida retur cu selecționata Mal
tei, ta cadrul preliminariilor Cam
pionatului European. Iată cum a- 
rată, așadar, concursul Prono
sport al acestei săptămtni: 1. A- 
rezzo — Triestina: 2. Bologna — 
Modena; 3. Campobasso — Messi
na : 4. Catania — Cesena (pauză); 
5. Catania — Cesena (final); 6.
Genoa — Taranto; 7. Lanerossl 
Vicenza — Lazio; 8. Lecce — Ca
gliari (pauză); 9. Lecce — Cagliari 
(final); 10. Parma — Pescara; 11. 
Pisa — Cremonese (pauză); 
Pisa — Cremonese (final); 
Sambenedettese — Bari.

12.
13,

ca, numărul de jocuri arbitrate, 
setea de cunoaștere a celui în 
cauză etc. Toate acestea vor con
duce la dezvoltarea și perfecțio
narea aptitudinilor și deprinderi
lor specifice arbitrajului. Peste 
această ordine firească a lucruri
lor nu se poate trece. Cine igno
ră experiența și fetișizează ta
lentul face o eroare fundamenta
lă, cu consecințe grave — poate 
— pentru soarta unei întregi ge
nerații de arbitri.

Cum se pot evita, totuși, pier
derile talentelor în arbitraj ? In 
mai multe feluri. în primul rînd, 
prin cunoașterea temeinică, în 
profunzime, a calităților celor vi
zați. Se poate întîmpla ca două- 
trei jocuri pe care un candidat la 
promovare le arbitrează să nu 
ridice acestuia probleme deosebi
te. Pe de altă parte, nu toți au 
experiența necesară conducerii 
jocurilor de Divizia A șl B. Va 
mal trece cîtva timp ptnă cînd 
aspiranții la promovare să pro
beze calitățile cerute acestui ni
vel. Mai toți iau decizii hotărîte, 
aleargă bine pe teren, dar... mai 
comit și greșeli. Și, în această si
tuație, mulți sînt cei care cer să 
fie stopați și foarte puțini cel 
care înțeleg că un arbitru de eli
tă se formează greu, foarte greu. 
Avem arbitri cu care, dacă îi 
creștem cu răbdare, vom ajunge 
să menținem ștacheta școlii de 
arbitri români.

O propunere: nu ar fi lipsit de 
interes ca 10 pînă la 15 arbitri diu 
lotul B (care să formeze lotul de 
perspectivă), să fie delegați și 
observați de către membrii Cole- . 
giului Central. Dacă în 1—2 ani 
de zile obțin rezultate bune, să 
fie promovați în Divizia A, ur- 
mînd, bineînțeles, calea concursu
lui după c prealabilă testare teo
retică, fizică etc.

Șl pentru că promovarea arbi
trilor depinde și de notările pri
mite din partea observatorilor, a- 
ceștia trebuie să fie aleși din rîn- 
dul foștilor arbitri divizionari A 
de prim-rang. In privința promo
vării și retrogradării arbitrilor 
dintr-o categorie în alta (A, B, C) 
opinăm că activitatea lor ar pu
tea fi concretizată într-un clasa
ment al valorii întocmit anual, 
ultimii 4 din Divizia A urmînd 
să fie retrogradați în categoria 
B, ultimii 16 din categoria B tre- 
cînd în categoria C și ultimii 50 
din categoria C în categoria ju
dețeană. Este vorba de o opinie 
personală.

Astfel s-ar ajunge Ia o per
petuă emulație, determinată de 
clasamentele întocmite pe baza 
notelor primite de la observator 
și a notelor de la testările teore
tice șl punctajul de la testările fi
zice

Selecția trebuie să pornească, 
pentru arbitrii divizionari C șl 
chiar B. de la colegiile județene 
de arbitri, cărora F.R.F. trebuie 
să le acorde tot girul, astfel ca 
propunerile de arbitri pentru exa
menele de promovare să fie cele 
mal reprezentative, să ducă la 
ascensiunea elementelor celor mai 
talentate șl mal bine pregătite.

GHEORGHE LIMONA 
Vicepreședinte ai Colegiului 

Central al Arbitrilor

0 PROBLEMA A VIRFULUI DE ATAC
— Așadar, Constantin Cernă

ianu, din nou la troabă cu Ra
pidul. Ce concluzie ați tras în 
privința echipei în perioada de 
pauză solicitată de dv. ?...

— Chiar vă rog să accentuați 
asupra acestui aspect. întrucât 
retragerea mea temporară a 
generat, din păcate, unele re
gretabile discuții. Era normal, 
ared eu, ca după un puseu de 
tensiune, provocat de acel 1—7 
cu Sportul Studențesc, să îmi 
îngrijesc sănătatea...

— A fost greu mai întotdea
una, acolo, pe banca... Rapi
dului.

— Ne-am £ăcut-o si singuri, 
zic eu, necazurile avute In 
toamnă venind de la un singur 
meci, acela cu ,,U“ Cluj-Napo- 
ca, disputat la noi, în Giulești, 
unde, după 1—0 pentru noi, 
jucătorii noștri au ratat. în 
citeva rînduri. majorarea 
rului...

— Numai asta să explice 
—2 la „adevăr” ?

— Asta, în primul rând,
trueît înfrîngerea pe propriul 
teren a condus, înainte de toa
te, la 6 cădere psihică. Si su 
mai fost și accidentările, în se
rie, Goanță. 
Ștefan 
mai de 
bilități 
ne-au 
o linie

SCO-

acel
în-

Dumitru... Ivan... 
Popa... Pistol și, ceva 
mult, Pușcaș, Indisponi- 
care, toate la un Ioc, 
împiedicat să alcătuim 
de mijloc competitivă...

— Ce-a fost a trecut, cum 
se spune. Ce v-ațl propus pen
tru retur ?

— Nimic altceva decât ceea 
ce am realizat și în campiona
tul trecut, cînd, ctștigînd acasă 
toate jocurile, am încheiat în
trecerea pe locul 4 In clasa
mentul returului. Ce va fi în 
plus, șl anume ceva puncte 
luate și de afară, va' fi cu atît 
mai bine.

Și cum, firește, punctele nu 
se atribuie, ci se obțin, aici la 
Covasna am trecut la un pro
gram de antrenamente extrem 
de sever de la care nici unul 
dintre cei 21 de component! ai 
lotului, spre satisfacția mea, nu 
se sustrage. Este drept, aici. Ia 
Covasna, avem condiții bune de 
lucru, ne ajută șl timpul. Azi, 
de pildă, a fost o zi de primă
vară cu +8 grade la ore de 
dimineață...

— Suporterii Rapidului, șl nu 
numai ei, ar dori să cunoască 
garnitura returului...

— în linii mari, este aceeași : 
Mânu, Toader — portari ; Ma
rinescu, Grîgore, Ion Marin, 
Cîrstea, Baooș, Tănase — de la 
Autobuzul București — fundași; 
Goanță, Ivan, Pușcaș... care Ju-

creazâ cot la cot cu ceilalți... 
Pistol, Șt. Popa, Dochia, Dră- 
ghici — de la ROVA Roșiori 
— mijlocași ; Țîră, Cojocaru, 
Damaschin II, Țîrban, Manea, 
Rădueu — tot de la ROVA Ro
șiori si acesta — înaintași.

— Aveți dreptate, noutăți nu 
prea sînt in afara aceleia re
feritoare la Liță Dumitru, care, 
cum se vede, nu mai figurează 
in Iot...

— A plecat la Timișoara, 
unde, pare-se, va antrena 
C.F.R.-ul. S-a întors la echipă, 
iată nu se poate spune că nu 
avem și... noutăți, Viorel Kraus, 
care mă va secunda...

— Ce anume a determinat 
înlocuirea Iui Teo Codreanu, 
anunțat ca secund cu puțin 
timp în urmă ?

— N-am decis eu. In materie 
de conducere tehnică, eu mă 
voi baza, în primul rind, pe 
posibilitățile mele, ca și pe 
coeziunea țuturor factorilor 
care concură, de regulă, la ob
ținerea rezultatelor pozitive ; 
conducători, antrenori și, nu In 
ultimul rînd, jucători, care, tn 
ultimă instanță ei sînt aceia 
care decid, înscriind golurile...

— Apropo, mi-ați înșirat vreo 
6 înaintași. Care vor fi, tn cele 
din urmă, cei doi însărcinați, 
ei, in primul rînd, cu marcarea 
golurilor ?

— E prematur să vi-i numesc 
de pe-acum, cînd n-am parcurs, 
împreună, nici prima etapă a 
pregătirilor. Cuplu] vlrfurilor 
se va selecționa singur, prin 
ceea ce va arăta fiecare In săp
tămânile următoare. Și-apoi, 
vedeți dv., golul nu mal este 
de mult doar o problemă a vîr- 
fului de atac, ci a (aproape) 
întregii echipe. Depinde, de e- 
xemplu, cum vor conlucra îna
intașii cu mijlocașii. Și cum — 
pentru retur — sper să nu mal 
am probleme cu linia mediană, 
sînt destui si din acest „com
partiment” în stare să indispu
nă... portarii advers!.

Gheorqhe NICOLAESCU

După turneul fina! al „Cupei Speranțelor'

LA BUHUȘL FAZELE SPECTACOL - NOTA DOMINANTA A MECIURILOR
Copiii Craiovei, din nou în prim-plan

Turneul final al ediției a treia 
a «Cupei Speranțelor- la mlnl- 
fotbal, grupa mare, desfășurat la 
Buhușl. s-a încheiat, după cum 
se știe, cu victoria echipei Uni
versitatea Craiova, învingătoare 
In finală cu o altă echipă meri
tuoasă, Gloria Bistrița. Formația 
din Bănie a dovedit că este cea 
mal valoroasă dintre cele opt 
competitoare, calificate în ultima 
fază a întrecerii, deoarece a cîștl- 
gat toate cele patru meciuri, rea- 
lizînd un golaveraj final excelent: 
17—2 ! Jocul copiilor craiovenl 
este plăcut desfășurat într-un 
tempo rapid, uneori cu multe pa
se pentru crearea de breșe în a- 
părarea adversă. (Remarcați: Tu
dor Nalcu, Ozun.) Numărul ma
re de goluri marcate se explică 
prin faptul că el șutează din toa
te pozițiile șl. de multe ori, de 
la distantă. Multă precizie în 
marcajul adversarilor mal peri
culoși a dus la destrămarea ata-

curilox acestora și, firește, la de
clanșarea de contraatacuri deo
sebit de periculoase. Și, atunci 
cînd adversarii s-au aflat doar cu 
portarul Kinder în față, acesta, 
cu intervenții de excepție, a de
viat balonul în afara spațiului 
porții Cu realizări frumoase la 
capitolul finalizare poate fi no
tată șl F.C. Constanța — ocupan
ta locului trei. Golaverajul său, 
14—8. ne arată că si formația de 
pe Litoral a practicat un joc ofen
siv că în rîndurile sale sînt co
pil cu mult simț al golului, ca 
de exemplu Zadea și Lascu. Dar, 
F.C. Constanta a primit opt go
luri ceea ce dovedește că talenta
tul portar Manea nu a avut pres
tații la același nivel, ele sltuîn- 
du-se cînd la un pol cînd la ce! 
opus.

Oțelul Galați a prezentat o for
mație alcătuită în general, din 
copii cu un gabarit mai redus, 
dovedind agilitate și rapldi-

tate, Insă, la lovirea mingii, mai 
alea ta fazele de finalizare, lucru
rile mai Iară de dorit. Echipa 
practică un joc spectaculos, fă- 
ctadu-se simțită din plin ampren
ta responsabilului centrului, fos
tul Internațional Z. David, ta me
ciul pentru desemnarea locurilor 
3—4, în compania echipei din 
Constanța Oțelul a avut o pres
tație deosebită (cu minus la ca
pitolul finalizare), ambele comba
tante construind faze care au ri
dicat tribunele în picioare.

Turneu' de la Buhușl s-a bucu
rat de un cadru deosebit de des
fășurare. Organele locale, entu
ziaștii activiști sportivi locali, tn 
mod deosebit conducerea asocia
ției Textila, s-au străduit și, du
pă cun, s-a văzut, au reușit cre- 
tad condiții optime pentru dispu
tarea Jocurilor. Felicitări merită șl 
publicul din localitate (cunoscă
tor și obiectiv), care a umplut tri
bunele pînă la refuz în toate cele 
cinei reuniuni de minlfotbal.

Pompiîiu VINTILA

ANUNȚ
Magazinele auto I.D.M.S. livrează numai pînă 

la 31 ianuarie 1987 autoturisme DACIA 1300 cum
părătorilor programați după cum urmează la 
magazinele:.

București ptnă la nr. 7.700/1986; Pitești nînă la 
nr. 8.000/1985; Brașov plnă la nr. 2.000/1936; Ba
cău ptnă la nr. 400/1936 și 7.700/1986 pentru cum
părătorii din jud. Brăila și Tulcea transferați de 
la magazinul București; Baia Mare ptnă la nr. 
1.300/1986: Reșița ptnă la nr. 600/1936 șl 1.400'1936 
pentru cumpărătorii din lud. Hunedoara transfe
rați de la magazinul Timișoara; Ciul pînă Ia 
nr. 1.500/1986; Craiova ptnă la nr. 800/1986: Timi
șoara pînă la nr. 1.400/1986; Iași ptnă la nr. 1.000/ 
1985.

Cîștigătorii CEC de la tragerea din trim, m 
1986 se pot prezenta pentru ridicarea autoturis
melor DACIA la magazinele auto PM9. c^rorm 
arondării teritoriale comunicate prin filialele 
CEC, cu excepția celor arondați la magazinele 
auto București și Craiova, care vor ridica auto
turismele de la magazinul auto Pitești.

Vinzările se efectuează tn funcție de stocul 
de autoturisme și capacitatea zilnică de livrare 
a fiecărui magazin.

Precizăm că Ia tivrare se eliberează autorizație 
provizorie de circulație pînă Ia domiciliul cum
părătorului, iar'de la stația PECO care deser
vește magazinul auto se asigură contracost car
burantul necesar.

Informații suplimentare la telefon 41.39.50 — 
int. 121 șl 179.

Pentru autoturismele ARO Diesel șl ARO 24 
benzină stnt sistate înscrierile prin transfer pînă 
la onorarea nersoanelor din evidența magazinu
lui auto TDMS Pitești.

Se nrimesc înscrieri prin transfer pentru per
soanele care au banii la CEC ta cont pentru 
autoturisme astfel:

Autoturisme OLTCTT CLUB — anterior 
de 31 decembrie 1985 cu ridicarea imediată a 
turismului.

Autoturisme DACIA BREAK — anterior 
de 31 iulie 1982.

Autoturisme DACIA 1410 SPORT - anterior da
te! de 31 decembrie 1985.

datei 
auvo-

datei
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Aseară, în meci amical de hochei-juniori

în cea de a doua partidă 
amicală de hochei. aseară, pe 
patinoarul „23 August" din Ca
pitală, reprezentativa de ju
niori a României a întrecut 
formația similară a Franței tot 
cu 6—1, ca și duminică. Spre 
deosebire însă de prima par
tidă. care a avut la reprize 
3—1. 2—0. 1—0, aseară am no
tat 1—0, 2—1, 3—0, ceea ce 
lasă să se vadă că începutul 
puternici cu descrescendo spre 
final, din meciul de duminică, 
a fost înlocuit cu un început 
slab, cu crescendo spre

parcă, după prima 
că pot

final.
Convinși 
victorie, 
în fața modestei 
ceze. juniorii noștri au început 
cu un joc individual (infirmat 
de hocheiul modern), lent, fără 
nici un orizont tactic, francezii 
opunînd 
singurul 
intr-o astfel de situație, 
ratat Spiridon 2.. ... . __ _. 
la începutul min. 20, pentru ca 
să înscrie în sfirșit, peste 20 
de secunde, dintr-o fază discu
tabilă, Jocul 
continuat și ______
doua, oaspeții s-au apărat fără 
dificultate, ba au și egalat, în 
min. 32 (Margerit). si încă în 
inferioritate ! Acest gol alar
mează echipa noastră care,

eîștiga 
echipe

ușor 
fran-

o apărare grupată, 
lucru recomandat 

A 
în min. 15 si

la _ Întâmplare a 
în repriza a

în fine, trece la un joc 
lectiv. mai incisiv si. firește, 
derutant, astfel că Șomfăleanu 
(min. 32). urmat de Cs. Gali 
(37), ridică scorul la 3—1. Ju
niorii români 
fără însă să 
ții slăbesc 
scorul crește 
noștri : Șomfăleanu (49),. Geru 
(51 — bine servit de Serse) 
și Z. Nagy (57 — pasă de la 
Csiki) înscriu 3 goluri grăitoa
re despre necesitatea jocului 
colectiv.

Au arbitrat bine St. Enciu 
(la centru), M. Dinu și fran
cezul A. Demma.

Mîine șl poimiine reprezen
tativa franceză primește repli
ca Lotului de tineret.

Mircea COSTEA

co-

măresc presiunea, 
exceleze, oaspe- 
și mai mult și 
în favoarea alor

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
Camplonatffle internaționale de 

tenis ale Australiei au continuat 
la Melbourne, cu citeva partide 
din optimile de finală. La simplu 
masculin, Ivan Lendl a dispus 
foarte greu de americanul Dan 
Goldie (al 117-lea jucător din lu
me !) CU 2—6. 6—4, 7—6, 6—3, iar 
Miroslav Mecir l-a eliminat pe 
australianul Mark Kratzmann eu 
6—4. 6—2. 6—2. In sferturi, Lendl

CUPELE EUROPENE LA
C.C.E. (masculin) : Metalo- 

plastica Sabac (Iugoslavia) — 
Empor Rostock (RDG) 25—20, 
TSKA Minsk — Steaua Roșie 
Bed grad 32—31, Dukla Fraga — 
Tusem Essen (RFG) 20—17. Fe
minin : OSC Amsterdam — 
A TV Basel 30—10, Va sas Buda
pesta — Radnicki Belgrad 
27—22, ZVL Preșov (Cehoslova
cia) — IRSTA Vaesteras (Sue
dia) 25—18, Suedstadt Viena — 
Stade Francais ^23—22. CUPA 
CUPELOR (masculin) : Amici
ția Zurich — USAM Nîmes 
(Franța) 18—16, ȚSKA Moscova 
— SC Leipzig 20—13, Tatra 
Koprivni-ce (Cehoslovacia) — 
Slovan Ljubljana 19—14, MTS 
Schwabing (RFG) — Raha Va- 
sas Gyor 21—15. Feminin : 
Krasnodar (URSS) — Debrețin 
29—24. CUPA IIIF (masculin) :
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Ovidiu IOANÎȚOAIA

C.M. DE BOB-4
ZURICH, 

Campionatul
— 4 persoane, desfășurat 
stațiunea elvețiană de sporturi 
de iarnă Saint Moritz, s-a în
cheiat cu victoria primului 
echipaj al Elveției (pilot Hans 
Hilterbrand), cronometrat în 
patru manșe cu timpul total 
de 4:22,65. Pe locurile urmă
toare s-au situat R. D. Germană
— Ia 26 sutțml și Elveția II
— la 1,11. Echipajul României, 
condus de pilotul D. Degan 
s-a răsturnat, fără urmări 
grave, în manșa a doua.

19 (Agerpres). 
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DE TENIS ALE AUSTRALIEI
va juca cu Jarryd care l-a învins 
pe Doohan (6—1, 6—7, 6—4, 7—6), 
iar Mecir. cu Edberg, care l-a În
trecut pe Seguso (6—1, 6—0, 6—1). 
Citeva rezultate din turul al doi
lea. la dublu feminin: Navratilo
va, Shriver — Mundel, Rush 6—1, 
7—5, Mandlikova, Turnbull — 
Gerken, Phelps 6—3, 6—1, Garri
son, McNeil — Byrne, Thompson 
6—2, 6—1.

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ a a
WENGEN (Elveția) 

„Cupei Mondiale" la schi 
masculin, s-a disputat o 
de coborlre, încheiată cu victoria 
sportivului vest-german Markus 
Wasmeler, cronometrat în 2:29,62.

BISCHOFSWIESEN (R.F.G.) „Cu
pa mondială" a programat o pro
bă feminină de slalom uriaș, în 
care victoria a revenit campioa
nei elvețiene Marla Walllser, în
registrată în cele două manșe cu 
timpul de 2:19,24.

MONTANA. Proba de coborlre, 
contînd penttu „Cupa Europei" la 
schi alpin feminin, a revenit spor
tivei austriece Petra Kronberger, 
ta 1:30,30. In urma acestei vic
torii, Petra Kronberger și-a con
solidat poziția în clasamentul ge
neral al competiției, ta care se 
află pe primul loc — cu 67 p.

LENZERHEIDE (Elveția). Proba 
masculină de coborlre, contlnd 
pentru „Cupa Europei", a fost 
cîștlgată de elvețianul Bernhard 
Fahner, în 1 :46,65.

SAPPORO. Concursul internațio
nal de sărituri cu schiurile des
fășurat pe trambulina de 90 m a

In cadrul 
alpin 

probă

fost cîștigat" de sportivul nipon 
Hiro Shima, cu 231,1 puncte (să
rituri de 114 m și 120 m).

HARRACHOV (Cehoslovacia). 
Concursul de sărituri — trambu
lină de 90 m — s-a încheiat cu 
victoria schiorului cehoslovac Ma- 
lec — 219,2 puncte (sărituri de 
119,5 m și 118,5 m). Competiția a 
contat pentru „Cupa Europei".

ANTERSELVA (Italia). Proba 
de biatlon pe 10 km, în cadrul 
„Cupei mondiale" a revenit so
vieticului Aleksandr Popov, cu 
28:49,3.

GRONINGEN. In cadrul Cam
pionatelor Europene feminine de 
patinaj viteză, Andrea Ehrig 
(R.D. Germană) a terminat învin
gătoare în două probe — 500 m. 
cu timpul de 42,91 și 3000 m — 
4:32,32.

DAVOS. Proba de 500 m de pa
tinaj viteză, competiție contînd 
pentru „Cupa mondială", a fost 
cîștlgată de americanul Nick Tho- 
metz, în 37,12. Pe locurile urmă
toare s-au situat Uwe May (R.D. 
Germană) — 37,13 și sovieticul 
Konstantin Haritonov — 37,17.

— USM Gagny (Franța)

MULTICAMPIONUL

de orizont ia campionatele

naționale din Europa

AHGrn: VA DIVINI AflSENAl CAMPiUANA,
HISTiNJA ?IA UN SECOL fii

ȚSKA Sofia — Ureado Pors- 
grunn (Norvegia) 26—26, SC 
Magdeburg (RDG) — VfL 
Gummersbach (RFG) 23—23. 
Feminin : SC Magdeburg — 
Start Bratislava 23—28, Sasja 
Anvers (Belgia) — Vonk Mosam 
(Olanda) 9—16, Spartakus Bu-

Haycs. Rocastle, Quinn, A- 
danis... Vă spun cava aceste 
nume ? Sîntem siguri că nu. La 
începutul actualului sezon nici 
iubitorii jocului cu balonul ro
tund di>n Anglia nu ar fi putut 
răspunde afirmativ. Nici chiar 
suporterilor Arsenalului nu le 
spuneau prea mare lucru. Die 
ce tocmai ai Arsenalului ? 
Pentru că neounoscuții de ieri 
sînt purtătorii tricoului lideru
lui de azi, nimeni altul decit 
teamui „tunarilor" și pe care 
nimeni n-ar fi pariat, în au
gust, In vara trecută, cînd con
ducerea Arsenalului a renunțat 
la serviciile iul Don Howe, un 
tehnician binecunoscut în Insu
lă, pentru a apela la George 
Graham, care nu era pe atunci 
un nume in materie, mulți au 
privit noutatea cu destulă nedu
merire. Iată însă că Graham 
și-a condus, acum de pe bancă, 
elevii, cu multa competentă 
spre fotoliul de lider, după ce 
cu un deceniu și jumătate în 
urmă a pus umărul, pe teren, 
de această data, la realizarea 
ultimului event în contul Ar
senalului. Dacă, de atunci. Cupa 
Angliei a mai poposit în vi
trina londonezilor, în schimb 
acela a fost ultimul triumf în 
campionat. Să ia oare din nou 
titlul de campioană drumul 
lui Highbury Park ? Ar fi pen
tru Arsenal un frumos Omagiu 
al celor 100 de ani de exis
tentă.

Aruncînd o privire de ansam
blu peste acest maraton fotba
listic care este campionatul An
gliei, ajuns acum în a doua 
jumătate a cursei, -parcă am fi 
tentați să afirmăm că a tost 
un sezon al surprizelor. Ne. 
gîndiim, în primul rind, la cla
sările mult peste artentărl ale 
lui Arsenal si Notfnghaui Fo
rest și la cea mediocră a lui 
Manchester United. în ce o 
privește . pe ultima. Inrn-url’e 
sînt acum clare. S-a 
situat'a și vinovă'li au fost 
pedepsiți. De fapt, vtoovatul.

HANDBAL
dapesta — Pollsens Stockholm 
26—19 VIL Oldenburg (RFG) 
— Legaines Madrid 29—20, WAT 
Viena ” . 1
13—24, Byasen Trondheim (Nor
vegia) 
2(P—29.
niate sînt calificate.

— Avtomobilist Baku
Notă: Echipele subli-

care nu putea fi 
altul decit, ați 
ghicit, managerul 
Ron Aikinson. A- 
cesta, iar nu con
ducerea clubului 
care a achizițio
nat jucătorii 
după altul 
nici un fel 
discernămint. 
făcut ca 
aibă un lot 
de rezonanță — Robson, J. Olscn 
Whiteside, Sivebaek, Stapleton, 
Davenport sînt niște nume, nu? 
— dur fără să poată alinia un 
„11“ competitiv. Spre deosebire 
de Nottingham Forest, de exem
plu, care a contat în general 
pe un lot de 12—13 jucători.

Specialiștii apreciază că for- 
mațiil-e-suirpriză, adică Arsenal 
și Nottingham, nu vor putea 
ține ritmul și se vor „sufoca" 
pe drum, lăstnd astfel cale li
beră candidatelor mai autori
zate la titlu, Everton și Liver
pool.. Deci, dacă previziunile se 
vor adeveri, titlul va rămîne 
pentru al șaselea an consecu
tiv în orașul Beatles-ilor ! E- 
verton contează pe o formație 
tînără și omogenă, care a aco
perit ușor golul produs de ple
carea lui Lineker. Liverpool 
înseamnă experiență. înseamnă 
Rușii, care, chiar dacă uneori 
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unul 
fără 

de 
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bogat

Grenoble. 1963: Jean Claude Killy devine unul dintre cel 
mal mari schiori alpini al lumii, urclnd de trei ori pe cea 
mal înaltă treaptă a podiumului olimpic, cîșllglnd tot ceea 

ce se putea ctștlga ta probele alpine. Chamberry, 1937: Jean 
Claude Killy acceptă una dintre cele mal împovărătoare res
ponsabilități la care s-ar fl putut gtndl vreodată, aceea de pre
ședinte al Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de 
iarnă din 1992, de la Albertville. Nu va mal trece printre porțl 
șl fanioane, ci va avea de rezolvat probleme de organizare, e- 
conomlce. financiare, de transporturi, de construcții, ale me
diului Înconjurător, de Informatică, de estetică. Același nume, 
același om, alte calități, căci domeniul de activitate s-a schim
bat. O dată ta plus, se verifică faptul că marea performanță 
poate crea mari personalități, mari caractere. Sau, dacă vreți, 
că un oamplon autentic al sportului este, potențial, un cam
pion autentic al vieții. (Rd. T.)

Scoțianul Richard Gough (in stingă) și en
glezul Steve Hodge, adversari intr-un meci 
interțări, dar colegi la Tottenham Hotspur.

ARGENTINA A CISTiGAT 
TURNEUL VETERANILOR

Duminică s-a desfășurat, la 
Sao Paulo, finala turneului vete
ranilor, intre reprezentativele 
Braziliei și Argentinei. Victoria a 
revenit echipei Angentinel, cu 1—0 
(0—0), deși gazdele au atacat mai 
mult, dar nepultad trece dc apă
rarea bine organizată a adversa
rilor. Argentinienii au periclitat 
deseori, prim acțiuni surprinză
toare, defensiva brazilienilor. Așa 
s-a marcat șl singurul gol al par
tidei (Feldman, in nfln. 47), A- 
pol, la clrma jocului au fost dta 
nou gazdele, dar Rivellno, care 
a avut o mare ocazie, nu a reușit 
să Înscrie golul egalizator. • Arbi
trul Schwelller (R.F.G.) a condus 
echipele. ARGENTINA: Buttice — 
Squeo, Piris, Mou-o, Cortez — 
Brindisi (Rocha), Berta, Bablng- 
ton (Albrecht), Gonzales — Feld
man (Caballos), Sias. BRAZILIA! 
Renato — Eurico, Dja'ma Dias, 
Alfredo (Chicao). Tonlnho — TeO- 
doro (Romeu), Carneggiani, Lola 
(Gil). Rivellno — Jalrzinho (Da
rio), Edu.

ce
Utd“
în nume

a 
să

i se reproșează că trasp-jră mai 
puțin sub trioo-ul roșu cu gîn- 
dul la cel alb-negru al lui 
Juve, rămîn-e, totuși, golgeteirul 
echipei. Liverpool înseamnă., 
poate înainte de toate, Dal
glish, managerul anului în An
glia, chiar dacă acum acesta 
îmbracă mai rar tricoul cu 
numărul 7.

Deci, Arsenal, după 15 ani, 
sau Liverpool, pentru a șasea 
oară oosecuttv ?

Mihai CIUCĂ
*

P. S. într-o a treia partidă 
etapei a 25-a, disputată du-a

mimică, Arsenal n-a putut trece 
acasă de Coventry : 0—0. In 
fruntea clasamentului se află 
tot Arsenal cu 52 p, . urmată 
de Everton cu 50 p șl Liver
pool 45 p, toate cu cite 25 de 
jocuri.

REZULTATE, COMPETIȚII
IN SPANIA s-a desfășurat eta

pa a 23-a. Fruntașele clasamen
tului au obținut victorii prețioa
se, îndeosebi Real Madrid, care a 
dispus cu 2—0 ta deplasare, la 
San Sebastian de Real Socledad, 
în timp ce F.C. Barcelona a dis
pus clar, cu 4—1, de Athletic Bil
bao. Celelalte rezultate: Atletico 
Madrid — Cadiz 2—0, Majorca -~ 
Sabadell 1—0, Santander — F.C. 
Sevilla 2—0, Bells Sevilla — Es- 
panol Barcelona 2—0, Zaragoza — 
Murcia 0—0. Gijon — Las Palmas 
1—2. Meciul Osasuna — Valladolid 
a fost amlnat. Pe primele locuri 
în clasament: F.C. Barcelona 35 
p, Real Madrid 33 p. Espanoi 30 p; 
pe ultimele- 17.18. Osasuna șl Sa- 
badell cu cite 15 p.

IN PORTUGALIA s-au desfășu
rat 16-lmile Cupei. Cea mai mare 
surpriză a furnizat-o echipa din 
liga a 3-a, Cartaxo, care a termi
nat la egalitate (0—0) după pre
lungiri, cu Benfica șl meciul se 
va rejuca. Celelalte rezultate: Fa- 
fe — Guimaraes 0—3, F.C. Porto
— Samora 6—0, Oriental — Snor
ting 2—3, Chaves — Feirense 4—1 
Infesta — Portimohense 0—1 
(d.p.), Rlo Ave — Lixa 3—1. Na
val — Boavista Porto 0—6, Elvas
— Oldahense 1—2, Farense — Fa- 
malloao 3—1.
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ATLETISM © Sportivul american Butch Reynolds 

a stabilit cea mai bună performanță mondială pe 
teren acoperit în proba de 600 yarzi, fiind cronome
trat, în cadrul unui . concurs desfășurat la Johnson 
City (S.U.A.) în 1:03.87. Precedentul record aparți
nea americanului Martin McGrady, din 1970.

HOCHEI PE IARBA © în ziua a opta a competi
ției ce se desfășoară în capitala Indiei, Delhi, echipa 
Spaniei a întrecut cu 4—1-formația Poloniei, iar re
prezentativa Olandei a dispus cu același scor 
de Coreea de Sud.

SCRIMA o Turneul internațional de floretă f*' 
desfășurat la Budapesta a fost cîștipat de Zsuzs-a 
Janosi (Ungaria), care a învins-o în finală pc Gio
vanna Trillini (Italia), cu 8—6. Locul al treilea a 
*revenlt sportivei franceze Laurence Modaine (10—9

cu Sabine Bau — R.F.G.) • Cupa orașului Zurich Ia 
spadă a revenit Iul Alexander Puscli (R.F.G.), ur
mat de Andre Kuhn (Elveția).

ȘAH 9 In runda a 7-a a turneului -feminin de 
la Jaice (Iugoslavia), marea.maestră româncă Dana 
Nuțu a învins-o, jucînd cu piesele negre, în 32 de 
mutări pe Veroczi ’ - -•••*■ *■
Petek, Erenska la 
duț la Savova. iar 
încheiat remiză. în 
stră sovietică Irlna 
Savova, Veroczi șl 
Nuțu ocupă locul 7 —

(Ungaria), Levitina a cîștțgat la 
Ahmîlovskaia, Basaglcl a pier- 
partlda Anghelova — Măriei s-a 
clasament conduce marea maes- 
Levltlna — cu 5.5 p, urmată de 
Măriei — cu cite 4,5 p. Dana 

___ _________: ■ cu 3,5 p. O După 2 runde, 
în turneul masculin de la Wljk an Zee (Olanda), 
lider al clasamentului este englezul Nigel Short — 
cu 2 p, secundat de lslandezul Olafșson ’ 6 O.
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