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HĂRNICIE ÎN MUNCĂ,

PASIUNE PENTRU SPORT
însemnări de la C. E. P. L Toplița

Prima cunoștință cu lopiița 
industrială ți-o prilejuiește o 
unitate economică situată chiar 
în vecinătatea noii gări: Com
binatul de Exploatare și Pre
lucrare a Lemnului — C.E.P.L. 
„Mureșul"... Este o întreprin
dere de proporții, de anvergu
ră. la propriu, prin dimensiu
nile suprafețelor ce le ocupă: 
în afara spațiului afectat în 
Toplița. altele. anexele, se 
află la Gălăuțaș (5 km distan
ță) și Hodoșa (16 km) și eie 
de o mărime impresionantă, a- 
coperind multe hectare, cu 
hale, utilaje și depozite de 
lemn gata de prelucrare. Prin 
’70 cînd am 'făcut ultimul popas 
în aoeastă pitorească așezare 
harghiteană din nordul jude
țului, C.E.P.L. „Mureșui"' avea 
doar statut de I.F.E.T. Numă
ra ceva peste 1 000 de munci
tori și tehnicieni. Acum se a- 
propie de 4 000. O creștere 
spectaculoasă, o redimensiona- 
re firească a acestei importan
te unități economice a iudețu- 
iui. așa cum au cunoscut mul-

te altele din țara noastră în 
anii socialismului și mai ales 
în perioada cea mai fertilă din 
istoria patriei. „Epoca Nicolae 
Ccaușescu".

Realmente. C.E.P.L. „Mure
șul"' constituie o unitate eco
nomică de anvergură și în 
privința produsului finit, în 
special a garniturilor de mo
bilă produse aici. care. într-o 
apreciabilă măsură, iau calea 
exportului. Se respecta astfel 
o prețioasă indicație a 
secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu. Este, însă, „și un 
prilej de mîndrie pentru co
lectivul nostru, ca alături de 
produse obișnuite, de binale, 
de pildă, să dea la iveală, prin 
fantezie creatoare și mii ni har
nice obiecte destinate să con
tribuie la permanenta ridicare 
a prestigiului industriei socia
liste românești", cum făcea 
remarca Miron Moraru, secre
tarul Comitetului de partid, 
subliniind faptul că „la reuși
tele întreprinderii, comuniștii 
sînt adevărate exemple de 
muncă, aflindu-se mereu in 
frunte, așa cum au demonstrat 
și recent, indcplinindu-și anga
jamentele luate in cinstea Con
ferinței Naționale a partidu
lui și a apropiatei aniversări a

40 de ani de la proclamarea 
Republicii".

Căutind să ne înfățișeze ac
tualul profil al unității (nu nu
mai amplificat, ci și moderni
zat. diapunînd — cum ne-am 
putut convinge — de o tehno
logie de producție dini re cele 
mai avansate), ing. Gh. Hație- 
gan, director-adjunct al Între
prinderii nu neglijează să stă
ruie asupra unui fapt esențial; 
și anume că „toate reușitele 
colectivului, faima de care a- 
cesta se bucură se datorează 
oamenilor, dorinței lor de a-șl 
pune in valoare destoinicia, 
dragostea de muncă, pasiunea, 
toate acestea in contextul ordi
ne! și disciplinei". Foarte 
exactă sublinierea finală: or
dinea și disciplina, care te în- 
tîmpină chiar de la intrare si 
te însoțește peste tot. Este, in 
fond, cartea de vizită a colecti
vului și un atu care spune 
mult și în perspectiva reușite
lor viitoare. Pentru că munci
torii și tehnicienii de aici au 
ambiția să își păstreze faima de 
oameni vrednici

Vrednici sînt, însă, și în al
te domenii de activitate, „în

Tiberiu STAMA

MÎINE, DERBYUL
Duminică, cu jocurile oelei 

de a 11-a etape, se încheie tu
rul Campionatelor Republicane 
de volei — feminin și mascu
lin.

Trecînd în revistă partidele 
ce se vor desfășura, la feminin 
remarcăm în primul rind der- 
byul craiovean dintre Univer
sitatea C.F.R. șl oitcit, locu
rile 1 și 3, Ja ora actuală, în 
clasament. Evident, prima șan
să o au studentele ce compun 
echipa campioană, însă, sîn- 
tem siguri, va fi o dispută dir- 
ză, ambițioasă. Gazdele apar 
favorite și în celelalte partide 
ale etapei: Dinamo •— C.S.M. 
Sibiu (Sala Dinamo, ora 9,30), 
Farul Constanța — Rapid Bucu
rești. Penicilina Iași — Flacă
ra roșie București, Dacia Pi
tești — C.S.U. Rapid Galați 
(Reamintim că o partidă a e- 
tapei, Chimia Rm. Vilcea — 
Știința Bacău, s-a jucat și a 
revenit vîlcencelor cu scorul 
de 3—2).

Programul etapei, la mascu
lin. cuprinde meciurile Dina- 
mo — Steaua, C.S.M.U, Su
ceava — Dinamo Viitorul Ba
cău, Relonul Săvinești — Ex-

DINAMO - STEAUA
plorări Motorul C.S.Ș. 2 Baia 
Mare, Universitatea C.F.R. 
Craiova — Politehnica linși, 
șoara, A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș — Elcond Dinamo Za
lău (C.S.U. Sănătatea Oradea 
— Tractorul Brașov s-a jucat 
și victoria a fost obținută de 
brașoveni, în deplasare, cu 
3—2). Cea mai importantă din 
ele este, așadar, Dinamo — 
Steaua. Partida derby in care 
campionii, în prezent in frun
tea clasamentului, întîlnesc pe 
dinamoviști. aflați pe locul se
cund, doar la un punct în ur
ma lor. De o parte și de alta 
a fileului, în partida ce se va 
desfășura în Sala Dinamo, de 
la ora 11, se vor afla interna
ționali cunoscuți: Căta-Chiți- 
ga, Vrîncut, S. Pop (D). Das- 
călu, Șoica, Constantin (S). Ce 
spun antrenorii? Iată: C. Oros 
(D): „Sîntem optimiști, vrem 
să realizăm un joc de bună ca
litate, în care va învinge cel 
mai bun". G. Bartha (S):„Nicl 
un meci nu-i dinainte cîștigat. 
Dinamo are o garnitură tînără, 
ambițioasă care joacă mo
dern...).

De vorba cu fotbalistul nr. 1 al anului

„AȘ VREA CA ÎN ’88 PRIMUL LOC 
SĂ REVINĂ ECHIPEI”...

...sau ce Iși dorește Gheorghe Hagi la început de an

(Continuare in vaq 2-3)

>• BOXUL NU DUCE LIPSA DE TALENTE,

DAR ELE TREBUIE SA URCE PE PODIUMUL J.O.!
• Din nou juniorii in prim-plan, cu medalii de aur la principalele competiții internaționale ale

anului • Pugiliștii seniori nu au depășit plafonul mediocrității la „europene" • In actualul lot o

limpic - elemente de mare perspectiva, in fața unei perioade de muncă intensă, responsabilă

Sportul cu mănuși a încheiat 
anul competițional 1987. Un an 
cu „europene" de seniori, cu 
„mondiale" centru juniori. 
„Balcaniade", cu „Centura de 
aur", cu diverse turnee inter-- 
naționale și. bineînțeles, cu 
campionatele naționale indivi
duale și pe echipe. Acum, la 
sfîrșit de an. potrivit tradiției, 
a sosit vremea bilanțului. îna
inte de a trage linie și de a 
aduna, să trecem în revistă per
formerii.

Ca și în anii precedenți ma. 
rii performeri ai boxului nos
tru in 1987 au fost juniorii. La

cu -

cele două importante competi
ții rezervate lor — Campiona
tele mondiale de la Havana 
(Cuba) și Balcaniada din ora
șul Patras (Grecia) — ei au 
cucerit medalii de aur. numă- 
rindu-se printre protagoniștii 
de elită ai întrecerilor. Remar
căm în primul rind performan
ța de toată lauda izbutită de 
semimijlociul Francisc Va, lag 
(Metalul Bocșa) care și-a în
scris în palmares titiul de 
campion mondial la întrecerile 
de la Havana. El a confirmat’ 
astfel titlul de campion al 
Europei obținut anul trecut la

„europenele" din Danemarca, 
dovedindu-se una dintre 
rile valdri ale pugilatului nos
tru actual. Menționăm că Vaș- 
tag s-a aflat și printre cei 7 
campioni balcanici ai repre-

Petre HEN1

ma-

(Continuare in vaq 2-3)

Hagi, alesul ancuete; 
tre din acest an, este 
dintre jucătorii care își 
«amprenta pe o anumită 
oadă din istoria fotbalului 
nostru. El se apropie, ca pro
fil, de un Bălăci, liderul de
ceniului trecut, sau de 
Petschovschi, care 
deceniul postbelic, 
compară, păstrînd 
cu Maradona sau 
Și pentru că am 
aceste două nume, 
că pe drumul spre consacra
rea internațională deplină, lui 
Hagi al nostru îi 
(deocamdată) marele 
res. Este 
băut, cum 
percupa"

noas - 
unul 
pun 

peri-

un 
reprezntă 

Unii îl 
proporțiile, 

Platini... 
ajuns la 
să spunem

lipsește 
palma- 

adevărat, Hagi a 
se spune, din „Su- 

Stclei. dar el nu a

făcut decit să parafeze u vic
torie conturată. Maradona și 
Platini și-au condus literal
mente echipele ia victorie 
(Argentina la ..Mundialul" 
mexican și Napoli în premie
ră italiană. Franța la turneul 
final ’84 și Juventus în Ita
lia). Și deoarece clasa 
viduală a lui Hagi ne 
mite să-l învestim cu 
menea obligații, așteptăm 
el să-și asume 1 adevărat 
calitatea de lider, cu tot ceea 
ce derivă din a eastă calitate.

Pînă atunci, să pornim 
tradiționalul dialog cu ciști-

indi- 
per- 
ase- 

ca

loan CHIRILA

(Continuare în vaq 2-3)

T] VE
galați: HOCHEIUL IN FRUNTEA REALIZĂRILOR

Camploană mondială ta sol în 1983, campioana mondială cu 
echipa României in acest an la Rotterdam, multiplă medaliată 
cu aur <a Jocurile Olimpice de la Los Angeles — 1934 și la 
Campionatele Europene de la Goteborg din 19 Ecaterina Szabo 
s-a numărat, timp de multi ani, printre ce'e mai bune gim
naste ale (ării. în această toamnă, marea noastră gimnastă 
șl-a înscris in palmaresul personal un nou succes: promovarea 
examenului de admitere ic l.E.F.S. lat-o față in față cu cîteva 
dintre , mai tinerele sale colege intr-ale performanței: Aurelia 
Dobre, Camelia Voinea, Mirela Sidon, Augustina Badea, Ga

briela Potorac și Cristina Bontaș
Foto: Aurel D; NEAGU

în județul Galați hocheiul se 
bucură de un bun renume și, 
analizind situația jocurilor 
sportive în acest județ, se cu
vine să începem cu el. Clubul 
sportiv școlar nr. 2 este o ve
ritabilă pepinieră, echipa sa 
de juniori I aflindu-se pe pri
mul loc în campionatul în curs, 
iar formația C.S.M. Dunărea, 
principala beneficiară, pe locul 
4 în Divizia A, prima grupă 
valorică. Din loturile naționale 
fac parte 3 seniori și 10 ju
niori, aceștia din urmă contri
buind din plin la promovarea 
echipei naționale în grupa A a 
C E. de juniori. -Sportivi for
mați și afirmați la Galați joa
că ia echipe bucuie.ștene. Spart 
prioritar în Planul de dezvol
tare al C.J.E.F.S. Galați, ho
cheiul — ramură pretențioasă 
— și-a făcut vad, cum se spu
ne. secția de la Dunărea me- 
ritînd încadrarea în categoria 
..internațională", cu avantajele 
și răspunderea ce-i revin de 
aici. Voleiul este și el în prim-

planul preocupărilor organelor 
sportive locale, secția de la 
C.S.U.-Rapid este și ea de ni
vel internațional, dar ocupă 
cu echipa feminină, un loc mo
dest în Divizia A. Tot la acest 
nivel sînt încadrate și popicele, 
formația de bază este echipa 
feminină de la Voința Galați, 
pe locui 4 în prezent în pri
ma divizie. La nivel de per
formanță se mal practică 
handbalul care, deși prioritar, 
se zbate prin coada clasamen
tului (echipa feminină Oțelul) 
in Divizia A sau in ..B' (băieții 
de la C.S.U.-Rapid). Nici bas
chetul nu se ridică la nivelul 
exigențelor, formația masculi 
nă a C.S.U.-Oțelul aflindu-se în 
eșalonul secund. Parcă ceva 
mai bine stă rugbyul (Victoria 
I.P.A. Tecuci în Divizia A II), 
tenisul masculin (C.S.M Du
nărea) și feminin (Dacia 
l.J.G.C.L.) șî tenisul de masă, 
în care a debutat promițător 
Voința Galați.

Baza materială a spartului

este bună, dispunînd de obiec
tive moderne (Sala Sporturilor, 
patinoar acoperit, arenă cu 6 
piste, cu instalație automată de 
ridicare a popicelor, complex 
de tenis ș.a.), cadre de profe
sori și antrenori, numeric, 
care acoperă nevoile, unii har
nici și competenți, cum ne-au 
fost recomandați tovarășii S. 
Ilusu, S. Ciobotaru, C. Danie- 
lescu, C. Cojocaru, A. Anas;a- 
sîu, A. Chirilă sau A. Panalt.

Structura organizatorică este, 
și la jocuri, chibzuit așezată, 
acoperind, pe fluxul cluburilor 
sportive școlare — secții de 
mare performanță. procesul 
complex de Ia inițiere la ju
cători pentru loturile naționale. 
Biroul executiv al C.J.E.F.S. 
Galați a analizat în acest an 
flecare din ramurile de care ne 
ocupăm în ancheta noastră, iar 
cabinetul, metodic (responsabil,

Mircea COSTEA

(Continuare tn vag 2—3) ■



1 ,,Top 12“ pentru juniori la tenis de masă I
LA MANTINEL
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„LA MULȚI ANI!“ ȚÂRII
Zilele acestui sfîrșit de.decembrie au numărat și număr^ 

pînă la ultima filă a anului zeci și zeci de manifestări și 
1 competiții cu caracter omagial,’ toate dedicate anului 40 al 

Republicii. Aniversarea de la 30 Decembrie își are deci, 
firesc, și asemenea expresii de cinstire, întrecerile sportive 
constituind, în fapt, tot atîtea forme tinerești de a trăi ' 
curia propriilor împliniri sub semnele de împlinire ale 
triei în anii luminoși ai socialismului.

Parcul Tineretului din Capitală va fi. duminică de la 
10, din nou, un mare șl multicolor teren polisportiv, organi
zatorii adresîndu-ne o caldă chemare de participare cit mai 
numeroasă la o amplă manifestare, gîndită și simțită ca O 
adevărată urare de „mult! ani" Republicii noastre dragi. 
Vom avea, astfel, prilejul de a face din suita atît de bo
gatului program de mîine un cadru de multiplă exprimare 

■ a acestei urări aduse patriei socialiste, an de an mai tî- 
nără și mai mîndră în toate cîte o alcătuiesc sub stema ei 
de muncă, de existență și de conștiință.

Vești despre competiții sportive cu aceeași semnificație 
ne-au venit și din județul Olt (unde, duminică, se vor des
fășura întreceri de volei, tenis de masă, popice și șah), și, 
din Bistrița-Năsăud (unde, de duminică pînă marți, vor a- 
vea loc jocuri ce vor fi răsplătite cu o cupă aniversară la 
volei), din Vrancea (unde, în cele două zile ale sfîrșltului 
de săptămînă, patru dintre sporturi își finalizează acțiu
nile dotate cu .Cupa 30 Decembrie"), din Dîmbovița (unde, 
la Tîrgoviște, Moreni și Găiești, handbalul, tenisul de masă 
și șahul vor avea „zile pline" dedicate sărbătorii Republicii), 
din județele Prahova (unde, în fiecare oraș „duminica spor
tivă" se va realiza Intr-un fel omagial) și Brașov (unde 
sporturile de iarnă, aflate în plin sezon, programează un 
concurs de schi fond, pe o pîrtie din împrejurimile Bra- 
nului).

bu- 
pa-

ora

HĂRNICIE IN MUNCĂ,
(Urmare din pag. I)

sport, de pildă, cum ne su- 
gerează președintele Comitetu
lui sindicatului, Grigore Nodiș 
(înțelegem, prin felul în care 
vorbește, că se simte foarte a- 
propiat de această activitate 
socială), chiar dacă aceasta nu 
atinge, deocamdată, cote spec
taculoase, nu vizează, în prin
cipal performanța, ci rămine 
cantonată în domeniul sportu
lui pentru toți..." Primează fot
balul cu campionate non-stop 
la nivelul secțiilor și sectoare
lor (inclusiv ale celor de la 
Gălăuțaș și Hodoșa) „și aceasta 
Indiferent de sezon", comple
tează prof. Pctrică Lăcătuș, 
președintele Consiliului orășe
nesc pentru educație fizică și 
sport, care ne însoțește, dar 
și alte ramuri, ca șahul șl vo
leiul. Sportul mintii a făcut un 
prim pas spre ieșirea din a- 
nonimat, este fruntaș pe ju
deț. A rămas. însă, prezent și 
la nivel 
tot mai 
di., Cit

de masă, îndrăgit de 
multi oameni al mun- 
privește voleiul. din

CĂLIN CREANGĂ Șl MARIA BOGOSLOV
ÎNVINGÂTORI MERITUOȘI

Cea de a III-a ediție a 
competiției ,.Top 12" pentru 
juniori Ia tenis de masă, or
ganizată de C.S.M. Cluj-Na- 
poca, una din 
întreceri 
reunit 
jucători 
noscuți prin rezultatele obți
nute pînă acum, dar șl cîțiva 
care s-au afirmat prin per
formanțele înregistrate în 
acest an. Drept urmare, au 
rezultat meciuri atractive, 
victoriile revenind sportivilor 
Călin Creangă (Sticla C.S.Ș. 
Bistrița) și Maria Bogoslov 
(Metalul C.S.S. Rm. Vîlcea). 
Dacă tînărul bistrițean, cel 
mai tînăr campion național 
al seniorilor a cedat un joc 
(la campionul balcanic al 
seniorilor, Daniel Cioca), în 
schimb Maria Bogoslov a 
avut un parcurs fără eșec, 
reușind în meciul decisiv să 
o depășească cu 2—1 pe 
Emilia Ciosu, veche rivală 
și prietenă la lotul național. 
Să mai consemnăm, în com
petiția 
realizat
poca cu Z. Zoltan (2), Daniel 
Cioca (6) — cu, totuși, in

importantele 
ale sezonului, a 

și de această dată 
fruntași, bine cu-

masculină,
de C.S.M; Cluj-Na-

„grupajul"

PASIUNE PENTRU SPORT
dorința de a-1 aduce cît mai in 
față, cei de la „Mureșul", de 
acord cu cei de la „Topii țana", 
asociația sportivă a întreprin- 
derii de încălțăminte, au dus 
bazele, cu ani in urmă, a unei 
echipe feminine, acum în Divi
zia B, printre fruntașele se
riei. Fotbalul a fost foarte a- 
proape de Divizia C, într-un 
baraj cu Carpați Covasna. Pa
sionalii susținători ai echipei 
(care dispune de toate condi
țiile pentru a depăși hotarele 
unui campionat județean) în 
frunte cu Al. Șas, care a aeti- 
vat și ca antrenor la Gălău- 
taș, Francisc Corpos, Ludovic 
Ambruș și Vasile Kiss au con
vingerea că 1988 va fi 
fructuos, spre bucuria 
de iubitori ai celui mai ____
dintre sporturi, oameni ai mun
cii din Toplita și din așezările 
vecine, Corbu și Bilbor, Stîn- 
ceni și Moglănești, Sătmaș și 
Lunca Bradului.

In fine, să reținem 
nuntul că drumețiile, 
ile, concursurile de 
turistică completează, 
util, o activitate sportivă care

angajează, aproape la fiecare 
sfîrșit de săptămînă, tot mai 
multi angajați ai întreprinde
rii. Locuri preferate? Borsecuî 
și Bilborul, cu apele lor ter
male, Călimanii, cu impetuosul 
lor Pietrosul (2102 m), Giur- 
geul și Gurghiul, munții care 
„talonează" Topii ța, de o parte 
și de alta a riului Mureș, con- 
ferindu-i un plus de frumuse
țe. Concursurile dedicate Zilei 
Republicii stau mărturie a pa
siunii pentru turismul montan, 
altele fiind în curs de organi
zare în cadrul „Serbărilor Ză
pezii"...

succese și acolo unde n-ar fl 
trebuit — ' ’ “ 
S-au mai 
asemenea, 
Simion, I.
feminin vom menționa, 
întîi, absența Otiliei ‘Bădeseu. 
inexplicabilă și fără circum
stanțe atenuante, precum și 
faptul că jucătoarele de la 
lot și-au dovedit superiori
tatea, aflîndu-se pe primele 
locuri, în afara învingătoarei, 
în prim-plan situîndu-se. 
Emilia Ciosu, Adriană 
tase (cu o înfrîngere, 
surpriză, la Georgeta 
caru), dar și Mihaela Chiriță, 
Săndica Calcan ș.a. După 
cum ne spunea antretioarea 
federală Ella Constantinescu 
acest „turneu și-a realizat 
obiectivul, dar se simte no. 
voia ca el să-și găsească lo
cul în program mai aproape 
de europene, putîndu-se asț. 
fel constitui într-un criteriu 
mai eficient de pregătire «î 
selecție pentru cea mai im
portantă competiție a tenisu
lui de masă juvenil". (Em. F j

REZULTATE : masculin — i. 
C. Creangă (Sticla C.S.Ș. Bistri
ța), 2. Z. Zoltan (C.S.M. Cluj- 
Napoca), 3. R. Revisz (Stlrom 
C.S.Ș. 2 Buc.), 4. S. Eugen (Ști
ința C.S.Ș. 2 I.J.P.I.P.S. Constan
ta), 5. I. Mihalache (Universita
tea A.S.A. Crâlova), 8. D. Cioca 
(C.S.M.), 7. H. Hettman (C.S.M.), 
8. A. Căldare (Hidrotehnica 
C.S.S. C.S.M. Buzău), 9. C. Matei 
(C.S.M.), 10. V. Căluș (Sticla), 11. 
C. Neacșu (Energetioa Slatina), 
12. I. Chindriș (C.S.M.): feminin 
— 1. Maria Bogoslov (Metalul 
C.S.S. Rm. Vîlcea), 2. Emilia C’o- 
su (Spartan C.S.S. 1 București), 
3. Adriana Năstase (Juventus 
MILMC București), 4. Mihaela 
Chirită (Unirea Tricolor Bucu
rești), 5. Iulia Rîșcanu (Hidro
tehnica), 6. Săndica Calcan (Hi
drotehnica), 7. Daniela Mușetolu 
(Hidrotehnica), 8. Ana Maria 
Miron (C.S.M.), 9. Iuliana Copaci 
(Metalul), 10. Georgeta Cojocaru 
(C.S.S. I.P.C. Slatina), 11. Cristi
na Chindriș (C.S.M.), 12. Ramo
na Filip (C.S.M.).

’ și T, Hettman. 
evidențiat, de 

R. Revisz, Eug. 
Mihalache. La 

mai

Năs- 
totuși. 
Cojo-

<• LOTUL DE JUNIORI (18 ani) 
a participat zilele trecute la un 
turneu in localitatea poloneză 
Nowy Târg, la care au nial fost 
prezente reprezentativa de Ju
niori a Poloniei, K.S. Podhale 
Nowy Târg și Ostrava (R.S. Ce
hoslovacă). După cum ne rela
tează tovarășul Petre Soare, 
conducătorul delegației, hocheiș- 
til noștri juniori au avut o com
portare foarte bună, cîștlgînd 
toate cele trei meciuri susținute: 
5—4 cu reprezentativa Poloniei, 
12—8 cu Ostrava șl 8—7 cu K.S. 
Podhale. Rezultate încurajatoare 
pentru lotul pregătit de antreno
rii Stelian Rusu șl Remus Bianu, 
în vederea Campionatelor- Euro
pene de juni ?rl, grupa A. între 
cel mai buni jucători al turneu
lui s-au aflat portarul Viorel 
Radu șl atacantul Zsolt Antal.
• LOTUL DE TINERET (20 de 

ani) a susținut în Cehoslovacia 
trei partide amicale cu Lotul de 
Juniori (18 ani) al tării gazdă.

Prima part 
victoria ci 
13—1, în c« 
scorul a fo 
cehoslovaci 
pentru ca 1 
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CÎȘTIGURI DE EXCEPȚIE!

(emisiune specială limitată I

DIN NOU O MARE OCAZIE!

NOU!

LOZUL 
ANULUI NOU

atribuie cistiguri in

AUTOTURISME„DAC7A 1300,. 
TELEVIZOARE COLOR, 50.000 LEI, 
EO.OOD LEI,10.000 LEI, 5.000 LEI ETC

ClȘTIGURI SUPLIMENTARE DIN FOND SPECIAL 
ACORDATE DE A S LOTO PRONOSPORT

NU UITAȚI CA EMISIUNEA ESTE LIMITATA!

SUB REFLECTOR, JOCURILE SPORTIVE

prof. Ștefania Constantin, se
cretară a C.J.E.F.S., și prof. 
Anca Șarchisian, metodistă) 
organizează acțiuni pentru 
perfecționarea antrenorilor, 
iar o serie de mari unități 
economice (regionala C. F. R., 
I. E. E. L. I. F., I. A. C. M. R. S., 
I. J. G. C. L.) sau școlare (ex. 
Lie. Ind. nr. 1) sprijină, prin 
consiliile oamenilor muncii și 
comitetele sindicale, activitatea 
de performanță.

Comparînd prevederile anu
lui 1987 cu ceea ce au realizat 
secțiile gălățene de jocuri spor
tive Se poate spune că, excep- 
tînd 
(locufi în clasament, 
promovați în loturi) au fost în
deplinite, pe alocuri chiar de
pășite, dar se impune observa
ția că ele nu au fost prea în
drăznețe, iar calitatea unor 
sportivi de lot, cum a fost ca
zul voleiului, nu a corespuns. 
Interlocutorii noștri 
mentarea pentru 
l’ață, președintele 
conf. univ. Florin 
cretarul de resort 
rin Petrescu, Ioan 
ședințele C.S.M. Dunărea, prof, 
iulian Bratu — directorul 
C.S.Ș. 1, prof. Victor Ignat — 
directorul C.S.Ș. 2, prof. Nico
lae Hoștiuc — vicepreședintele 
C.S.U., au fost de acord că în 
munca organelor de conducere 
colectivă a cluburilor și asocia
țiilor, a secțiilor, în actiyitatea 
profesorilor și antrenorilor, a 
sportivilor înșiși mai există ma
nifestări de formalism șl lipsă 
de responsabilitate, de indisci
plină, că timpul de lucru și 
mijloacele materiale nu sînt 
judicios folosite în fiecare sec
ție, că unii tehnicieni lucrează 
„după ureche", pretinzînd că 
nu mai au nevoie de cabinetul 
metodic, că ei... știu totul, deși 
rezultatele îi dezic. S-au dat 
și exemple : M. Stanciu (hand
bal), P. Pavel, C. Tucemie și 
G. Grancea (tenis), V. Gheor
ghe (hochei) ș.a. Am înțeles că 
măsurile au fost stabilite cu pri
lejul deselor acțiuni de îndru
mare și control întreprinse de 
Consiliul județean, că aplicarea 
a cam întîrziat, dar a venit 
timpul.., bilanțului, la exigen
țele organului sportiv județean 
fiind cazul să se ralieze și or
ganele locale ale departamen-

basqhetul, obiectivele 
sportivi

la docu- 
articolul de 
C.J.E.F.S. — 
Balaiș ți se- 
— prbf. Ma- 
Petre — pre-

telor cu ^atribuții. Stă în pu
terea activului sportiv — . am 
fost asigurați — să lichideze 
neajunsurile și neîmplinirile, 
intr-un timp relativ scurt, 
printr-o muncă și mai intensă, 
de o nouă calitate.

Sînt însă și cauze care nu 
mai depind de activul județu
lui. Față de numărul și forța 
unităților economice din județ, 
numărul formațiilor de perfor
manță la jocuri este infim, 
pentru că preferințele se în
dreaptă cel mai adesea spre 
fotbal, ___ .____ I
calitatea, și asta sub ochii 
ganelor de specialitate ale 
parlamentelor de resort, 
mai evidențiat și faptul că 
este folosit integral timpul 
prielnic pregătirii în aer liber, 
toată lumea vrînd să rezolve 
totul îh săli, inclusiv inițierea, 
ceea ce face ineficientă exploa
tarea acestor prețioase obiec
tive în interesul marii perfor
manțe. Acest lucru — s-a men
ționat — este încurajat chiar 
de unele federații, care au adus 
în săli competiții de mai mică 
importanță, ceea ce ar trebui 
reconsiderat.

Discuția cu factorii de răs
pundere ai sportului gălățean 
ne-a lăsat Impresia tonică a u- 
nor împliniri viitoare șl mai 
substanțiale în ce privește jocu
rile sportive. Le anunță de pe 
acum numărul copiilor, junio
rilor și tinerilor promovați în 
loturile reprezentative, elemen
te de valoare, pentru a căror 
dezvoltare ulterioară nu se 
precupețește nici un efort, a- 
lături de grupul masiv de ho- 
ch'eiști aflîndu-se foarte multe 
fete, la volei, handbal, tenis 
și tenis de masă. Rămîne că 
timpul să confirme.

indiferent nivelul Si 
or- 
de- 
S-a 
nu

zentativel noastre la Balcania
da din Grecia: Petre Paraschiv 
(semimuscă). Adrian Mărcuț 
(muscă). Lucian Gheorghiță 
(cocoș), Sorin Timofte (pană), 

.Ion Dudău (semiușoară), Fran- 
cisc Vaștag (semimijlocie) și 
Mihai Nițulescu (mijlocie mi
că).

Toate aceste performanțe 
-remarcabile dovedesc, în pri
mul rînd, că sportul cu mănuși 
nu duce lipsă de elemente ta
lentate. O bună pregătire a a- 
cestora. munca pasionată și în
drumarea competentă, așa cum 
a înțeles să o desfășoare co
lectivul de antrenori al lotului 
național de juniori — Relu 
Auraș (coordonator), Vasile 
Bala și Gheorghe Ene — re
prezintă „marile secrete" ale 
succeselor obținute de tinerii 
noștri pugiliști la cele mai im
portante competiții internațio
nale la care au participat. în 
fata acestei realități, afirmați
ile unor așa-ziși specialiști po
trivit cărora „nu mai vin co
pii talentați la box" sînt de-a 
dreptul ridicole. Multi tineri 
talentați sînt atrași de sportul 
cu mănuși, dar sînt puțini' an
trenorii care să deosebească 
talentul de non-talent și apoi 
să se priceapă să-l cultive...

Boxerii noștri seniori au ră
mas și in acest an în umbra 
juniorilor, deși, față de anii 
precedents, un pas înainte a 
fost făcut. Principalul cri.'’țiu 
de apreciere l-au constituit, cte- 
sigur, Campionatele Europene 
de la Torino. Faptul că în Ita
lia au fost obținute 3 medalii 
de bronz față de numai una la 
ediția 1985 a „europenelor" nu 
are, totuși, darul să satisfacă. 
Ne obliga la mai mult atît va
loarea unora dintre componen- 
țîi formației noastre (Daniel 
Măeran, Daniel Dumitrescu, 
Adrian Amzăr, Ștefan Drișcu, 
Vasile Damian), cit și. nu în 
ultimul rînd, palmaresul gene
ral al reprezentativei Româ
niei Ia campionatele europene: 
87 de medalii dintre care 9 de 
aur, 25 de argint și 53 de bronz, 
palmares care ne situa pe lo
cul 3 în ierarhia pugilistleă 
continentală. Dacă obținînd me
dalia de bronz la Torino Adri
an Amzăr (sportiv fără un 
palmares deosebit) a realizat o 
frumoasă performanță, meda
lia asemănătoare cucerită de 
fostul campion mondial de ju
niori Daniel Măeran ni s-apă
rut mai puțin strălucitoare. 
Surprinzătoare au fost înfrîn- 
gerile lui Daniel Dumitrescu, 
un talent autentic. încă înain
te de a-și fi 
pe podium ca 
ponenți ai 
noastre. Este 
a fost un an 
parte dintre boxerii seniori, în 
care au fost investite mari 
speranțe. Ne referim îndeosebi 
la fostul campion mondial de 
juniori Marcelică Tudoriu care, 
deși începuse bine anul, cîști- 
gînd primul loc la eategoria

asigurat un loc 
și ale altor com- 

reprezentativei 
cert că 1987 nu 
bun pentru o

MÎINE-0 REUNIUNE CU ALERGĂRI ECHILIBRATE
înaintea finalu ui de stagiune, 

reuniunea programată mîine di
mineață pe hipodromul din Plo
iești cuprinde 8 alergări, prin
tre iro.agoniștl numărîndu-se și 
cal d valoare ’a Bon, Melinte, 
Sorel, Hendorf, Recrut, Ruibist, 
Craidon, Dedițel Iscusit. S-ar 
putea să vedem, însă, și alți va
loroși trăpași înscrilndu-se prin
tre învingători, mai aies că lup
ta pentru titlul d campion con-

tinua cu mult ap.omb, avantajul 
celor două victorii cu care con
duce actualmem c în clasament 
G. Tănase puțind fi anu at de 
rivalul acestuia, N. Nicolae, de 
la care se așteaptă un contraatac 
puternic.

La driven se „are că situația 
este mai clară, actualul lider, 
V. Pătrașcu. avînd patru victorii 
avans în fața lui V. Moise, iar 
la appranti N.T. Nicolae-junior
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Intr-o anchetă întreprinsă in 
rindurile antrenorilor de Divi
zia A asupra echipelor-revela- 
ție ale turului campionatului, 
alături de Otelul Galafi, .Poli" 
Timișoara și A.S.A. Tg. Mureș, 
foarte multi au indicat-o și pe 
Flacăra Moreni. Intr-adevăr, 
formația pregătită de Ion Nun- 
weiller și Tănase Dima a rea
lizat un apreciat sezon ăe 
toamnă. Evoluind bine în ma
rea majoritate a partidelor 
Flacăra a ocupat, la capătul 
celor 17 etape, un apreciat loc 
5 în clasament. Este meritul 
întregului colectiv, al conducă
torilor. antrenorilor și jucăto
rilor care, laolaltă, au găsit 
căile și mijloacele creării unui 
climat propice de muncă, ba
zat pe o remarcabilă coeziune 
sufletească. La a doua apari
ție pe prima scenă fotbalistică 
a țării. Flacăra a făcut un 
salt spectaculos. Raportîndu-ne 
la turul campionatului trecut 
cînd se afla pe ultimul loc în 
clasament, cu numai 9 puncte 
agonisite. Flacăra a acumulat 
acum 20 de puncte, cu 11 mai 
mult față de perioada anului 
trecut!

Căror factori se dato
rează ațeastă redresare a- 
preciabilă ? în primul rînd, 
a fost substanțial îmbună
tățit valoric lotul echipei, 
prin transferarea unor jucă
tori cu experiență ca Butufei, 
Stănescu, L. Săndoi, Văidean, 
Nica și a tinerilor Dohot și G. 
Radu. Toți aceștia, alături de 
vechiul nucleu de jucători, au 
reușit să asigure mult doritul 
echilibru, pe toate planurile, in 
evoluțiile de ansamblu ale e- 
chipei. Un alt aspect, foarte 
important este acela legat de 
omogenitatea formației, cei doi 
antrenori menținînd, pe cit po
sibil același ..11“ de bază (Do- 
hot — G. Radu, T. Ene, Butu
fei, Stănescu — Dragnea, D, 
Sava, Beldie, C. Pană — Văi
dean, Lala), ceea ce a făcut ca 
randamentul să crească vizibil 
de la meci la meci. „Am cău
tat să păstrăm o structură de 
bază a echipei — ne spunea 
antrenorul principal I. Nun- 
weiller — chiar dacă unii din
tre jucători au traversat și pe

rmat 
Eede- 
lihai

ia 
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_mi- 
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ucu- 
Miiel 
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Portarul Dohot respinge balonul din fața lui Coraș, sub privirile 
coechipierilor săi. (Fază din meciul Sportul Studențesc — Flacăra 

Moreni). Foto : Aurel D. NEAGU

DE VORBA CU FOTBALISTUL Nr. 1 AL ANULUI
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gătorui titlului de cel mai 
bun fotbalist ai anului 1987.

— Cum ai primit vestea, 
Gică?

— Cu bucurie. întotdeauna 
e bine cind r°dobîndesti o 
poziție pierdută. Am ' cîstS- 
gat în ’85, am scăzut în *86, 
acum sînt din nou pe primul 
loc.

— Unii spun că nu ai jucat 
mai bine în ’87'decîț în ’85

— Cred că greșesc. ’87 a 
fost mult mei bun.

— Ți sc reproșează uneori 
jocul individual.

— In anul care a trecut și 
mal ales spre final m-am 
simțit mult mai „obligat" 
tactic. Am depus eforturi de 
încadrare, deși nu pot re
nunța la calitățile individuale. 
Dacă tot le ai, e păcat... Mie 
îmi place să plec spre poarta 
adversă. Trec de un adversa! 
de do£ și, cînd ajung la al
treilea, vreau să pasez. D'm 
păcate, nu întotdeauna e
cineva și la primire... Pe
sprintul meu, Loți rămîne, 
normal, în urmă. Lăcătuș e 
cam departe, spre tușă... In 
ultima vreme îmi place cînd 
joacă Balint. El nu-și numă
ră sprinturile și - astfel nu 
mai ești singur. Sper să se 

rioade critice, cu randament 
ceva mai scăzut. I-am menți
nut, totuși, in formație, consi- 
dertnd că numai așa putem de
veni puternici și competitivi. 
ȘÎ, cred eu, am procedat bine, 
coeziunea și omogenitatea a- 
tingind un nivel corespunzător 
față de intențiile noaste".

Elocvent este și faptul că în 
„catalogul" antrenorului prin
cipal al morenarilor doar Lala 
I. Ene. Nica. L. Săndoi și Tir- 

5. FLACĂRA MORENI 17 8 4 5 20-18 20
• Puncte realizate pe teren propriu: 15 (a pierdut 2 p cu 

Dinamo și 1 p cu F.C. Olt); puncte obținute in deplasare: 
5 (2 la Petrolul, cîte unul la S.C. Bacău, C.S.M. Suceava șl 
„U“ Cluj-Napoca).
• Golgeterii echipei: Lala (1 din 11 mț, Dragnea (3 din 11 

m) — cîte 5; Văidean, Beldie — cîte 2; Nlca, Marcu, Tirchi- 
neci, I. Ene, Nistor, D. Sava — cîte 1.
• Jucători folosiți: 20 — Dohot, D. Sava — cîte 17; G. Radu 

16; Beldie, Dragnea, Văidean, C. Pană (II) — cîte 15; Butufei, 
Lala — cîte 14; Nistor 13; I. Ene, N. Stănescu — cîte 11; Tir- 
ehlnecl, Marcu — cîte 9; Nlca, L. Săndoi — cîte 8; Purdea 6; 
M. Pană — cîte 2; Preda, Glăvan — cîte 1.
• Media notelor echipei: 6,39; media notelor jucătorilor fpe 

baza a minimum 10 jocuri): 1. Văidean 6,96, 2. C. Pană 6,73, 
3. Dragnea 6,70; cele mai mari note: 8,5 (C. Pană, etapa a 
14-a), 8 (Dohot, G, Radu, I. Ene, Văidean. Lala, Dragnea, Ni
ca — cîte o dată).
• Cartonașe galbene: 13 (5 suspendări) — 7 jucători; cele 

mal multe: Butufei — 4.
• Cartonașe roșii: nici unul.
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m — 4 transformate 

(Dragnea 3, Lala), una ratată (Dragnea); a fost sancționată 
cu un penalty — transformat.
• A expediat 197 de șuturi (126 „acasă", 71 în deplasare), 

dintre care 84 pe poartă (52 „acasă". 32 în deplasare).

chineci au primit calificativul 
satisfăcător, ceilalți jucători 
absolvind sezonul de toamnă 
cu un meritoriu „bine". Aceas
tă trecere cu calificative încu
rajatoare a „examenului" turu
lui vine să sublinieze constan
ta și echilibrul în ioc ale unei 
echipe care a realizat un bun 
parcurs de regularitate.

In altă ordine de idei, în- 
tr-un clasament al comportării 
echipei, antrenorul I. Nunweil- 
ler aprecia că echipa pe care 
o pregătește l-a mulțumit în 
partidele susținute în deplasa
re cu Petrolul și „U“ Cluj-Na- 
poca, ca și în cele de pe teren 
propriu cu Universitatea Cra
iova. .Poli" Timișoara și Cor- 
vinul Hunedoara. în contrast.

lege jocul și mai bine... Mai 
ales pentru performanța in
ternațională.

— Apropo... Ce părere ai 
de necalificarea -noastră pen
tru turneul final ai Europei ?

— Ne-a învins presiunea 
psihică. Aveam o singură 
variantă, victoria. Cu. Spania 
am demonstrat de doua ori 
că sîntem mai buni. Se spune 
mereu că la Viena, Spania a 
a marcat de trei ori, iar noi 
niciodată. De .acord. Dar 
în timp ce spaniolii au avut 
trei variante la dispoziție — 
preliminariile abia începuseră 
—, noi am avut una singură, 
împotriva spaniolilor, austrie
cii, care doreau victoria, au 
jucat la atac. Cu noi s-au ma
sat în jumătatea proprie, o 
repriză întreagă. Sigur că tot 
ce spun eu acum ar putea să 
pară o scuză Necazul r'stru. 
al jucătorilor — în primei 
rînd — e nur*. pccirn că a- 
veam o echipă „la vîrf" dar 
care, din păcate, s-a întîmplat 
să nu fie chiar la vîrf tocmai 
la Vi*na...

— O să înceapă alle prelimi
narii, pentru Mnndial. Ce zici 
de grupă ?

— N-aș vrea să comentez 
grupa. Important e ca noi să 
creștem. Dacă echipa urcă, 
grupa contează mai puțin.

— Cum vezi echipa 1990?

la polul opus, s-au situat me
ciurile cu F.C. Olt, de la Mo
reni. și cu Steaua, la Bucu
rești.

Trăgînd linie si adunind, pu
tem afirma că Flacăra Moreni a 
constituit o plăcută surpriză in 
sezonul de toamnă. aducînd 
multe satisfacții suporterilor ei 
Performanta ocupării locului 5 
în clasament a fost posibilă 
grație unui climat propice de 
muncă, bazat pe disciplină și 

modestie, precum și modului 
angajant în care jucătorii s-au 
integrat în antrenamente Și 
jocuri. Drumul ascendent al 
echipei poate fi continuat și în 
returul campionatului. Dar, 
pentru ca acest deziderat să se 
împlinească, așa cum sublinia 
antrenorul I. Nunweiller, este 
de așteptat un și mai vizibi’ 
salt calitativ din partea lui D. 
Sava, M. Pană și Glăvan, ju
cători tineri, înzestrați, de rea
lă perspectivă, care pot aduce 
un aport și mai substanțial în 
angrenajul echipei. Totodată, 
învătînd din greșeli, este cazul 
să se acorde o deosebită aten
ție creșterii dinamismului jo
cului, printr-un și mai marc 
travaliu la mijlocul terenului, 
care, implicit, să ducă la mă
rirea numărului acțiunilor 
ofensive, astfel ca, la finaliza
re, Flacăra să-și treacă la ac
tiv cit mai multe goluri înscri
se în porțile adverse. Mai cu 
seamă că toți cei din prima li
nie (Văjdean, Lala, C. Pană și 
Marcu) au apărut destul de rar 
sau chiar deloc pe lista marca
torilor. Ca să nu mai vorbim 
și de faptul că, în meciurile 
susținute în deplasare, -eficaci
tatea a fost extrem de scăzută 
(numai 6 goluri) din totalul 
celor 20.

Avînd la conducerea tehnică 
un cuplu de antrenori price- 
puți, cu mare experiență și 
cu tact pedagogic. Flacăra are 
suficiente argumente pentru a 
realiza, și în retur, un bilanț 
cel puțin la fel de fructuos ca 
și în sezonul de toamnă al ac
tualului campionat.

Gheorghe NERTEA

— Sper să fiu și eu. Nu-mi 
place să fiu selecționer, chiar și 
pentru presă, dar pentru că în 
’90 am să mai îmbătrînesc cu 
doi ani, aiungîna', cum spuneți, 
la vîrsta lui Maradona ’86, adică 
Mexic. mi-aș permite să 
spun că putem conta și peste 
doi ani pe apărarea Stelei, cu 
Rotariu, pentru care am o mare 
admirație, deoarece știe de toa
te... plus Săndoi, care vine... La 
mijloc îl văd pe Lupescu, eu jo
cul lui limpede și foarte matur 
la 19 ani... ar mai fi Lupu, dar 
s-a cam oprit la... 20 de ani— 
aș vrea să intre și Goanță... 
n-am ce face... mie îmi plac 
jucătorii pentru care min
gea nu e o povară... Aș vrea 
să cred că Mateuț, care mi-e 
și prieten. își .va regăsi pașii 
din meciul cu Spania... dar 
pentru asta cred că ar tre
bui să joace mai puțin des
coperit... să vină cu cîte o 
surpriză, cu ceva neașteptat...
cum știa, de pildă. să facă
Beldeanu, ca să nu mai 
besc de Balacl...

— Șî în față ?

vor-

— In față e Lăcătuș, care
merge ca spărgătoarele de
gheață... n-are treabă, cum
spun fotbaliștii... Și vă rog 
să mai adăugați un nume... 
La care, poate, vă .așteptați mai 
puțin... dar simt eu că Scîn- 
teie are ceva de spus... Și 
bine ar fi să nu greșesc.

— Spuneai că nu-ți place 
calitatea de selecționer, dar 
iată că... ,

Campionatul echipelor de speranfe

DINAMO Șl VICTORIA, ÎN FRUNTE CU PUNCTAJ EGAl
Primu ioc în întrecerea echi

pelor de speranțe la încheierea 
turu ui este ocupat de formația 
Dinamc Bucuvești (antrenor 
Constantin Frățiiă), care s-a a- 
flat inti-<. pasionantă dispută cu 
echipa Victoria București (an
trenor Gheorghe Timar), revela-, 
ția actualei ediții. Aceste două 
principale candidate la titlul de 
campioană au pornit lansat, au 
mers „cap la cap", cu un punc
taj maxim pînă în etapa a 6-a, 
cînd a avut loc partida directă, 
cîștigată de dlnai1 o vi ști cu 3—2. 
La această primă desprindere s-a 
adăugat șl aceea din etapa a 
10-a, moment în care Victoria a 
înregistrat a doua înfrîngere, 
0—1 la Galați cu Oțelul. Finalul 
de stagiune a tost palpitant, 
Victoria reușind să refacă han
dicapul. iar prin succesul din e- 
tapa a 17-a, de a Pitești, 2—1 
cu F.C. Argeș a egalat-o la 
punctaj pe Dinamo, care în ace
eași zi a obținut doar o remiză 
(3—3) în' meciul cu F.C, Olt. 
Sprintul celor două echipe este 
argumentat cit se poate de eloc
vent de avansul de 10 puncte fa
ță de cea de a treia clasată,

0 NOUĂ EDIȚIE A „CUPEI SPERANȚELOR" LA MINIFOTBAL
Intre 6 șl 10 ianuarie se va des

fășura o nouă ediție a tradițio
nalei competiții de minlfoțbal 
„Cupa speranțelor". întrecerile 
vor avea loc pe două categorii 
de vîrstă: grupa 1 — jucători 
născuți după 1 august 1974, 
grupa a II-a — jucători născuți 
după 1 august 1975. Pe baza În
scrierilor primite au fost alcă
tuite următoarele zone;

BISTRIȚA: F.C. Maramureș, O- 
limpia Satu Mare, Gloria Bistri
ța, Electromureș Tg. Mureș, 
C.S.ș. Tg. Mureș, „U« Cluj-Na
poca. Sticla Turda, C.S.Ș. Luduș 
și Chimica Tîrnăveni. .

BUHUȘI: C.S.Ș. Piatra Neamț, 
S.C. Bacău, Textila Buhușl, 
C.S.M. BorzeștI, Ancora Galați și 
Dunărea C.S.U. Galați.

BUZĂU: Oțelul Galați, Unirea 
Focșani, Progresul Vulcan Bucu
rești, Gloria Buzău, Viitorul Bu
zău și Chimistul Buzău.

DEVA: Unirea Alba iulia, F.C. 
Bihor, Strungul Arad, Mureșul 
Deva C.S.Ș. sebeș, Inter Sibiu, 
U.T. Arad, Vagonul Arad și 
C.S.Ș. Gloria Arad.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• O dată cu fotbalul, Comisia 

de disciplină a luat și ea vacan
ță, nu înainte însă de a rezolva 
cîteva cazuri care, din diferite 
motive, n-au putut fi luate în 
discuție mal devreme. Un astfel 
de caz a cărui soluționare a tre
buit mereu să fie amînată din... 
septembrie și pînă acum, este 
cel ai lui Marin Crăciun, antre
norul divizionarei C C.F.R. 
B.T.A., care s-a făcut vinovat 
de mai multe abateri, printre 
care și atitudine ireverențioasă 
față de observatorul federal. 
Marin Crăciun a fost suspendat 
pe 6 luni. Și iată că numărul

— E un simplu joc, la 
sfîrșit de an.

— Ce zici de Glasgow ?
— Foarte greu. Dar sper 

să trecem. Cu condiția să 
nu primim gol acasă.

— Ce-țî dorești pentru a- 
nu| care vine ?

— Să rămîn pe unu, dar 
nu oricum. Aș vrea din tot 
sufletul ca nimeni să nu 
conteste acel loc. Și asta 
înseamnă ca și echipa să fie 
pe Primul loc...

ADMINISTRAȚIA DI STAT 1010 PRONOSPORT IMOR’II VA
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO 2 DIN 20 DECEMBRIE 1987: 
cat. 1: 4 variante 25% a 10.456 
lei; cat. 2: 5 variante 100% a 
4.403 lei șl 18 variante 25% a 
1.101 lei; cat. 3: 1 variantă 100% 
a 3.485 lei ș> 4ț variante 25% a 
871 lei; cat. 4: 135,75 a 308 lei; 
cat. 5; 367.75 ’ 200 lei; cat. 6: 
2.262,50 a 100 ’ei.
• LOZUL IN PLIC — cel mal 

popular sistem — oferă constant 
importante cîștiguri în bani și 
autoturisme, de unde și masiva 
participare care se înregistrează 
în permanență, în întreaga țară. 
Răspunzînd interesului crescînd 
al partlcipanților, precum și do
rinței acestora de a-șl amp' ifica 
și diversifica șansele, Adminis
trația de Stat . Loto-Pronosport 
lansează, periodic, emisiuni eu 
caracter limitat, care acordă 
cîștiguri suplimentare din ton- 
du’ special a' sistemului. O ast
fel de emisiune este șl LOZUL 
ANULUI NOU. care urmează a 

Steaua, fosta campioană hpreu- 
șlnd să reediteze Irumosul el 
parcu.-s din ediția precedentă, 
elevii pregătit, de Bujw Hălmă- 
gean- angrenîndu-se acum in- 
tr-o la tel dt pasionantă dispu
tă pentru treapta a treia a po
diumului cu echipele Petrolul 
(antreno Camil Oprișan) și Uni
versitatea Craiova (antrenor Pe
tre Petculesci).

CLASAMENT

1. Dinamo .7 13 3 1 51-18 42
2. Victoria 17 14 0 3 37-13 42
3. Steaua 17 10 2 5 45-24 32
4. Petro ul 17 10 1 6 27-25 31
5. Univ. Cv. 17 9 2 6 42-21 29
6. Flacăra 17 8 2 7 30-34 26
7. F.C. Olt 17 7 4 6 24-19 25
8 F.C. Argeș 17 7 3 7 31-22 24
9. F.C.M Bras J 17 8 0 9 27-32 24

10. Sportul Stud. 17 6 5 6 26-31 23
11. S.C Bacău 17 8 4 7 19-28 22
12. Oțelul 17 6 3 8 36-30 21
n. Corvinu* 6 2 9 28-34 20
14. „Poli" Tim. 17 6 2 9 21-31 20
15. Rapid 17 6 0 11 29-40 18
10. „U" Cj.-Nap ?7 4 3 10 17-39 15
17. C.S.M Sv. 17 4 2 11 16-45 14
18 A.S.A. Tg M. 17 3 2 12 14-34 11

ALEXANDRIA : Universitatea
Craiova, C.S.Ș, Alexandria, F.C. 
Argeș, F.C. Olt, C.S.Ș. Slatina. 
Sportul Studențesc și C.S.Ș. nr. 
1 București.

IAȘI: C.S.Ș. Botoșani, politeh
nica Iași, C.S.M Suceava, C.S.Ș. 
Suceava, C.S.ș. Pașcani, C.S.ș. 
Gheorghe Gheorghlu-Dej, C.S.Ș. 
Fălticeni șt Metalul Botoșani.

LUGOJ: C.S.Ș. Timișoara. C.S.Ș. 
Lugoj, C.S.M. Lugoj, C.S.M. Re
șița, C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin. Politehnica Timișoara. C.S.Ș. 
Jlmbolla și Someșul Satu Mare.

MEDGIDIA: F.C. Constanța,
C.s.s. Medgidia, C.S.Ș. Călărași, 
C.S.Ș. Galați, Progresul Brăila, 
C.S.Ș. Constanța. Ș.N. Constanța 
și Portul Constanța.

TG. JIU: C.S.S. Craiova, C.S.Ș. 
Tg. Jiu, Chimia Rm. Vîlcea. Cor- 
vinu Hunedoara. C.S.Ș. Drăgă- 
șanl șl Jiul Petroșani.

PLOPEN1. F.C.M. Brașov, C.S.Ș. 
Aripi Pitești, C.S. Tî-rgoviște, 
Viscoli! București, Dinamo Bucu
rești, C.S.ș. Curtea de Argeș, 
Metalul Plopeni și Viitorul Bucu
rești.

antrenorilor oare iu avut... „tre
buri" la Comisia de disciplină în 
turul campionatului a ajuns Ia 
33, iar cel al conducătorilor de 
cluburi șl asociații ia 27, unii 
dintre ei filiid aspru sancționați 
pentru abaterile comise. Iar da
că cei care se ocupă de educa, 
ția fotbaliștilor se prezintă ei 
ÎNȘIȘI cu un astfel de „bilanț", 
ne surprind mai puțin actele de 
indisciplină ale sportivilor. Lo- 
gio. nu ?

A Vintilă (Unirea Slobozia) 
s-a... abonat st pare, la Comi
sia de disciplină, lovindu-șl din 
nou un adversar de data aceas
ta în meciul cu C.F.R. Pașcani 
într-un moment cîrfd jocul era 
oprit. Acum, e! a primit 7 etape 
de suspendare Să sperăm că 
Vintilă n-are., ambiții și mai 
mari și că, din notrivă, se va 
cuminți.

0 In mec’u. cu Victoria Bucu
rești, Pitvu (F.C. Argeș) a pro
testa* vehement a o decizie a 
arbitrului. Acesta, bineînțeles, 
n-a schimbat decizia, în schimb 
Pîrvu a fost eliminat de pe te
ren ș’ s-a ales, cu o etapă de 
suspendare. Pen ru Pîrvu, deci 
campionatul se va relua cu o 
săptămînă mai tîrzlu decît pen
tru ceilalți jucători al 1 ui F.C. 
Argeș...

lack BERARII)

fi pusă in curLid în vînzare, la 
toate agențiile și vînzătorii vo- 
lanți di'- rețeaua Loto-Prono- 
sport. Un elemem de NOUTATE 
de mare interes pentru partici
pant! este acela că, pe lîngă 
cîștiguri în numerar și autotu
risme, se vor atribui si un ma
re număr de TELEVIzdARE CO
LOR. în felu acesta, gama po
sibilităților de valorificare a șan
se or este considerabil lărgită, 
cu consecin'e deosebit de poziti
ve în ceea ce privește avantajele 
celor care joacă Ca de obicei, 
singura condiție a reușitei este 
participarea însă un piu» de 
perseverență poate oferi, de data 
aceasta, satisfacții dintre cele 
mal mari. Nu uitați că. emisiu
nea fiind limitată se poate e- 
pui za destul de repede 1 Punctele 
de vînzare vă vor sta la dispo
ziție eu aceeași solicitudine, pen
tru a vă proeura unul dintre 
cele mai frumoase daruri (LO
ZUL ANULUI NOU), dv. și celor 
dragi.



JUCĂTOARELE NOASTRE 
ÎNVINGĂTOARE

LA TURNEUL DE TENIS Ancheta agenfiei „China Nouă":

1988
______ i

PRIMA 
„CUPĂ MONDIALĂ"

DE MASĂ DIN BULGARIA
Participind la turneul in 

ternațional de te.nis de trasă 
de la Pravăț (Bulgaria) - 
16 echipe —. cadetele noas 
tre Iuliana Lazăr, I.uminîța 
Nica, Adina Ancuța (antie- 

, nor Traian Ancuța) au avut 
o foarte frumoasă comportare 
Astfel, la simplu,_ finala a 
avut loc între Iuliana Lazăr 
și Luminița Nica, prima ter- 
minînd învingătoare eu 2—0. 
în timp ce echipa t-a si
tuat pe locul secund, pler- 
zînd în finală la reprezenta
tiva tării gazdă.

TITLUL MONDIAL AL GIMNASTELOR ROMÂNE, PRINTRE 

PRIMELE CINCI EVENIMENTE SPORTIVE ALE ANULUI 1987

La începutul lunii ianuarie,

la Satu Mare

IMPORTANT TURNEU 

INTERNAȚIONAL DE 

BASCHET (junioare)
Activitatea competițională la 

baschet pe anul 1988 va fi 
inaugurată in țara noastră 
prin „Turneul țărilor socia
liste", întrecere care va reu
ni — între 5—7 .an-iane, în 
sala C.S.Ș. din Satu Mare 
— reprezentativele de ;unl. 
oare ale Bulgariei, R. D. Ger
mane, Poloniei. Ungariei și 
României (cu două echipe). 
Concomitent va avea loc — 
în localitatea Ottendorf din 
R.D. Germană — competiția 
similară rezervată juniorilor, 
la care va lua parte și selec
ționata țârii noastre.

BEIJING, 25 (Agerpres). — 
Cele mal importante eveni
mente sportive ale anului 1987 
stabilite în urma unei anche
te. de Agenția „China Nouă" 
sînt următoarele . • Noul re
cord mondial la 100 m plat 
stabilit de canadianul Ben 
Johnson, la Roma, cu 
timpul de 9,83 ; • Boxerul
american de categoria grea 
Mike Tyson devine campion 
mondial in toate cele trei ver
siuni : WBA, WBC și IBF ;

• CIȘTIGAREA TITLULUI 
MONDIAL PE ECHIPE, LA 
CAMPIONATELE DE G1M- 
NASTICA DE LA ROTTER
DAM, DE CĂTRE SE- 
LECȚIONATA FEMININA A 
ROMÂNIEI (AURELIA DO- 
BRE, DANIELA SILIVAȘ, 
ECATERINA SZABO, EUGE
NIA GOLEA, CAMELIA VOI- 
NEA. CELESTINA POPA) ; • 
Steffi Graf (R.F.G.) ciștigă 
mastersul feminin la tenis; • 
Echipa de fotbal F. C. Porto 
cucerește „Cupa Campionilor 
Europeni" și „Cupa interconti- 
nentală".

Cei mal buni sportivi
ROMA, 25 (Agerpres). — Zia

rul italian „LA GAZZETTA 
DELLO SPORT" l-a desem
nat pe Nikos GaIJis, că
pitanul . echipei Greciei, cam
pioană continentală în 1987, 
drept cel mai bun bas
chetbalist european al anului. 
Gallis s-a situat pe locul 1 în 
ancheta publicației Italiene, cu 
156 puncte, fiind urmat de iu
goslavul Drazen Petrovici — 
86 puncte și de sovieticul Șa- 
runas Marciulenis. Cea mai

bună baschetbalistă europeană 
în 1987 a fost aleasă Caterina 
Poilini (Italia).

BELGRAD, 25 (Agerpres). — 
Uniunea Europeană de Tenis 
de masă (ETTU) a dat publi
cității clasamentele pe anul 
1987, în ierarhia feminină fi- 
gurînd și tînăra sportivă ro
mână Otiliă Bădcscu, situată 
pe locul 7.

• VIENA, 25 (Agerpres). — 
în urma unei anchete la care 
au participat antrenorii forma
țiilor din prima divizie, cel mai 
bun fotbalist austriac al anului 
1987 a fost declarat Heribert 
Weber, liberoul echipei Rapid 
Viena, care a totalizat 33 punc
te. Pe locurile următoare s-au 
situat Anton Polster (fost la 
Austria Viena, în prezent la

A. C. Torino), cu 15 puncte, 
Gerhard Rodax (Admira Wac
ker) — 14 puncte, Herbert Pro- 
haska (Austria Viena) — 7
puncte etc.

MONTREAL, 25 (Agerpres). 
— Cunoscutul sprinter Ben 
Johnson a fost ales drept cel 
mal bun sportiv canadian al 
anului. După cum se știe, la 
Campionatele Mondiale de atle
tism de la Roma, Ben Johnson 
a ciștigat titlul suprem în pro
ba de 100 m.

BUENOS AIRES, 25 (Ager
pres). — Jucătoarea de tenis 
Gabriela Sabatini, tn vîrstă de 
17 ani, a fost aleasă de ziariș
tii sportivi din Argentina drept 
cea mai bună sportivă a aces
tei țări în 1987.

LA SAh»
• BRUXELLES, 25 (Agerpres)* 

— Prima „Cupă Mondială" de 
șah se va desfășura incepind de 
anul viitor cu participarea a 24 
de mari maeștri, in frunte cu 
campionul mondial Garri Kaspa
rov, Anatoli Karpov, Mihail Tal, 
Llubomir Liubojevici, Nigel 
Short Lajos Port’sch, Jan Tim
man.

Primul turneu al competiției 
va avea loc într 2 și 27 apri
lie, la Bruxelles șl va fi urmat 
de turneele pri-ramate la Bil
bao și Reykjavik. întrecerea va 
dura plnă in anul 1989, cind se 
va stabili clasam ntul final du
pă turneele de la Rotterdam și 
Skelefti a (Suedia).
• ROMA, 25 (Agerpres). — 

Fostul campion mondial de șah 
Anatoli Karpov a sosit la Roma, 
intr-o scurtă vacanță, după me
ciul susținut la Sevilla cu ac
tualul campion Garri Kasparov. 
Intr-un interviu acordat presei 
italiene, Karpov a declarat că va 
participa la următoarele faze ale 
turneului candidaților și speră 
să se califice pen.ru a-1 tntilnl 
din nou. peste trei ani, pe Kas
parov, In meci oentru titlul 
mondial.

LA VARȘOVIA s-a disputat 
meciul internațional amical de 
hochei pe gheață dintre echipa 
de juniori a Poloniei și o selec
ționată a orașu' Riga. Hoche- 
iștil sovietici au obținut victo
ria cu scorul de 11—0 (2—0. 4—0, 
5—0).

CONCURSUL internațional de 
patinaj viteză de la Innsbruck a 
fost cîștigat de sportivul austriac 
Michael Hadschieff. care a tota
lizat la pollatlon 168,394 puncte, 
urmat de coechipierul său Chris-

tian Eminger — 169,."32 puncte, 
tn ultima zi a competiției, E- 
mlnger a termina învingător în 
două probe: t 500 m — 2:02,35 și 
3 000 m — 4:17 )

COMBINATA NORDICA desfă
șurată la Strbske Pleso (Ceho
slovacia) a fost cîștigată de 
schiorul sovietic Vasili Savin, 
cu un total -le 434 8 puncte Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Alar Levandin (U.R.S.S.) — 428,7 
puncte șl Ingol. Gunther (R.D. 
Germană) — 425,6 puncte.

PE CÎND. UN
La Sevilla s-a scris un nou 

capitol din lunga istorie a 
campionatelor mondiale de 
șah. După 983 de mutări fă
cute pe eșichier, în nouă 
săptămini și 24 de partide, 
Garri Kasparov a respins 
asaltul lui Anatoli Karpov și 
păstrează titlul pentru încă 
trei ani. Un interludiu de 
liniște, contrastînd cu cel 
lăsat în urmă, cînd în tot 
atiția ani am avut 4 meciuri 
Karpov — Kasparov. Primul 
întrerupt, următoarele două 
cîștigate de actualul campion, 
ultimul încheiat la egalitate.

Desigur, este numai un fel 
de a spune că perioada ce 
urmează va scoate de pe afiș 
acest campionat al lumii. 
Peste mai puțin de o lună, 
la 24 ianuarie, încep în Cana
da meciurile candidaților din 
ciclul următor, cu optimile de 
finală. Cunoscut fiind deja 
'inul din „cei 8", anume Kar
pov, care intră direct în 
sferturi.

Un comentator de Ia Se
villa a Întrebat cu umor: de 
ce se mai fac aceste meciuri, 
dacă tot Kasparov și Karpov

NOU MECI KASPAROV-KARPOV?

0 NOllA FEDERAȚIE

vor juca în 1990 pentru titlu? 
Intr-adevăr, cei doi super- 
campioni ai șahului sînt atit 
de distanțați valoric fată de 
restul eșalonului fruntaș, in
cit un al cincilea meci Intre 
ei pare ușor de prevăzut. 
Numai că acum, în calea lui 
Karpov, pentru obținerea 
unui nou mandat de șalanger, 
vor sta mai multe obstacole. 
Forțe noi s-au ridicat în 
șah și numele unor Short. 
Salov, Seirawan, alături de 
mai vechii Timman sau Iusu- 
pov, capătă tot mai mul* 
credit în ochii specialiștilor.

Dar, chiar dacă vom friai 
avea același meci, repetat 
pentru a cincea oară, peste 
puțină vreme este foarte 
probabil ca întregul context 
al problemei să fie schimbat. 
In timp ce piesele albe și 
negre înaintau pe eșichierul 
celor doi „K“ șl acele ceasu
lui de control anunțau cri
zele de timp, o comisie spe
cială a FIDE a și elaborat 
proiectul unui nou regulament 
al campionatului mondial. Se 
pare că turneele zonale și 
interzonale vor trece Ia ar
hivă ca fiind complet depă
șite. Așa cum li s-a rep.o 
șat mai de mult, ele na per
mit o triere justă și eficace 
a competitorilor. Marele maes-

tru Lev Polugaevski. repre
zentantul sovietic în comisie, 
propune o restructurare com
pletă a sistemului, după ur
mătoarea formulă :

a) desemnarea a 100 de 
concurenți pe baza listelor 
de clasificare „Elo“ din ul
timii trei ani ;

b) un turneu „open" gene
ral (în sistem elvețian) al 
acestora, pentru stabilirea 
primilor 36 competitori ;

c) meciuri între cei 36, 
stabilind pe primii 18 ;

d) includerea acestor 18 
concurenți, alături de alți 6 
calificați direct, în turneele 
„Cupei Mondiale" ediția 
1991—92 ;

e) ctștigătorul „Cupei Mon
diale" devine automat șalan
ger si dispută meciul pentru 
titlu, în 1993.

Pare complicat la prima 
vedere, în realitate este o no
tabilă simplificare a întregu
lui sistem, care — în plus 
— exclude, orice favoritisme. 
Deci, 100 de compeiit'iri in
tră în luptă pentru stabili
rea unuia singur. Care- va. fi 
rezultatul ? Cu aceljși m >cr 
putem răspunde : un -ai șase
lea meci Kasparov — Karpov.

Radu VOIA

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
AUTOMOBILISM eț Comitetul 

de organizar a „Marelui Premiu 
al Mexicului" □-obă a Campio
natului Mondial oen.ru Formula 
1. a anunța* anularea cursei — 
programată la 5 iunie anul vi- 
ito” — din motive financiare.

BASCHET n tntr-un meci con- 
tînd pentru preliminariile Cam
pionatului European 'masculin), 
la Moscova, formația U.R.S.S. a 
întrecut cu sco -ui de 91—79 
(43—25) echipa Franței. Cel mai 
bun jucător de pe ter n a fost 
Homicius care a înscris 22 
puncte.

CICLISM • Turti’ Repub leii

Costa Rica a con inuat cu etapa 
a 7-a, între oralele Puerto Li
mon și GuapiUs (98 km), pri
mul lo fiind ocupat de Carlos 
Palacio (Cost; Rica), înregistrat 
în 2h 16:28. Pe ocul secund s-a 
situat cubanezul Ec’el Garcia. 
Lider al cLasa a ritului general 
individual se menține costarica- 
nul Juan de Dios Castillo, urmat 
— la 1:58 de Palacio. • «

TENIS • Disputa' Rio de 
Janeiro, campionatul Braziliei 
s-a încheiat cu victoria lui Cas- 
sio Motta, care a dispus în fi • 
nală cu 2—6 6—3. 6—4 de Jose
Am’' Dahet.

SPORTIVĂ INTERNAȚIONALĂ
BELFAST, 25 (Agerpres). — 

Recent a luat fiLiță o nouă fe
derație sportivă Internațională, 
cea de triatlon avînd ca pre- 
ședint . pe olandezul Van Zanten. 
Sediul federației va fi la Bel
fast. ca secreta, general fiind 
numit John Calaghin. In prima 
ședință de lucru a noii federații 
s-a hotăr.t :a în programul 
competițiilor oficiale să fie în
scrise dou£ ramuri de triatlon: 
prime pe distanțe scurte (înot — 
1 500 m, ciclism — 40 km, aler
gare — 10 km) și ramura clasică 
(înot — 3 000 m, ciclism — 180 
km si o probă de maraton — 
42,195 km).

Fetbal meridian»
PREGĂTIRILE ECHIPEI SPANIEI

tn vederea participării la tur
neul final al Campionatului Eu
ropean de fotbai. programat în 
luna iunie a anului viitor în 
R.F. Germania, °chipaz Spaniei 
va susține trei Locuri de verifi
care: cu RD. Germană (27 ia
nuarie, la Valencia) Franța (23 
martie, la Borde-t x) și la 13 a- 
prilie. la Madrid, cu o echipă ce

• ANUL VIITOR se va desfășura cea 
de a 41-a ediție a competiției ’ cicliste 
„Cursa Păcii" considerată, și pe drept 
cuvint, cea mai importantă întrecere a ci
clismului mondial amator. Viitoarea ediție 
se va desfășura între 9 șl 23 mai. Ea va 
însuma 1900 km care vor fi parcurși în 
cadrul a 13 etape șl un prolog. Startul se 
va da la Bratislava de unde cicliștii vor 
rula spre și prin Polonia și-și vor încheia 
disputa la Berlin. a LA SEDIUL F.I.F.A. 
s-a comunicat că cea de a 5-a ediție a 
Campionatului Mondial pentru tineret (ju
cători pină Ia 20 ani) va avea ,oc tn 1989 
in Arabia Saudltă. Tot to -939 se va mai 
desfășura un campionat mondial fotbalis
tic. Este vorba de primul Campionat Mon
dial in sală (formațiile vo- fi alcătuite din 
cite 5 jucători) o< vr fl găzduit de Olanda. 
• UN SPORT cai- nu mai tine seamă 
de condiții atmosferice favorabile și im
plicit de tradiție este hocheiul pe gheață 
care cucerește noi adeziuni chiar șl în 
țări cu temperaturi, constant ridicate. Este 
și cazul Kuweit-ulul tn care au fost con
struite două patinoare artificiale, Încă din 
anul 1980. După doi ani au șl fost con
stituite primele echipe pregătite de antre 
nori suedezi. D~r nu doar stît aceste 
formații au ș! susținut jocuri amicale cu 
echipe din Canada si Suedia. A CAMPIO
NUL OLIMPIC la maraton portughezul 
Carlos Lopez a deci- să abandoneze acti
vitatea competition"!’ si dună doar citeva

luni de mult mal mică solicitare fizică, 
deși el a cohtlnuat totuși să alerge zilnic, 
s-a Îngrășat cu 8 kilograme ! Acest amă
nunt nu l-a împiedecat să revină asupra 
hotărîrii sale și să-și anunțe intenția ca 
anul viitor să se af e pe narcursul mara
tonului olimpic apărîndu-și titlul... • ÎN 
SCURTA VREMI va fi inaugurat la Paris

un muzeu tenisului, la Roland Gar
ros. * PENTRU EDIȚIA URMĂTOARE a 
turneului final al Campionatului Euro
pean de fotba1 care se va desfășura tn 
anul 1992, candidează și Spania. Federa
ția Iberică s șl anunțat orașele care ar ■ 
putea găzdui partide. Madrid. Sevilla, Bil
bao, Gljon Va’encla Val adolld șl Zara
goza. Surpri de desigur absența Barcelo
nei dintre acest probabile gazde ale com
petiției. Explicația - - - -
același an marele 
Jocurile Olimpice de vară a REPETATE 
SINUZITE le-»u “ 
tenismahilor vest-gcrmanl Steffi Graf și 
Boris Becker. Tînăra jucătoare a decis să 
pună capăt acestei situații neplăcute șl 
recent ea a suportat o intervenție chlrur-

este însă aceea că în 
oraș catalan va găzdui
făcut multe necazuri

gicală, de trei ore, într-o clinică la Wein
heim șl acum se „flă in convalescență. 
Becker însă este din nou suferind și plnă 
una, alta a anunțat că nu va lua parte, 
în luna ianuarie, la „Internaționalele" Aus
traliei. a DUPĂ TURUL CICLIST femi
nin al Franței, care se bucură de multă 
popularitate, iată eă șl Italienii sînt deciși 
să organizeze la rindu-le un tur. Il Giro 
feminin va avea loc intre 22 șl 30 iunie 
pe un traseu de la Ml! ano la Roma. • 
SPORT DEMONSTRATIV la Jocurile Olim
pice din 1992, bowllngul va debuta totuși, 
în exhibiție, la J.O. de anul viitor. Vor 
lua parte cite 12 jucător! și 12 jucătoare 
din America, Asia. Europa șt Coreea de 
Sud A PENTRU CEA DE A CINCEA EDI
ȚIE a Supercrosuiul motociclist, desfășu
rat tn Palatul sportului de la Bercy-Parls 
la Începutul lunii decembrie a fost ame
najat un traseu pentru care au fost uti
lizate 250 tone de pămînt șl nisip 1 A A- 
DRIAN DENTLEY a aevenit și el „record
man". De fapt el erte a1 13-lea jucător 
profesionist de baschet care. In cadrul 
N.B.A.. a obținut mai muM de 20 000 punc
te. Lider al ..recordmanilor" este, in 
tlnuare. Jabbar e TRĂGĂTORUL 
TYMVIOS. cîstigător al probei de skeet Ja 
Jocurile Mediteraneene de la Latakia, a fost 
declarat cel mal bun snortiv cipriot al 
anului 1087.

con- 
MTKE

Romeo V’LAR^

$

ur...caz să fie tabiiită. Antre
norul Miguel Munoz a declarat 
că Lotul penti j „urneul final din 
R.F. Germania za fi definitivat 
’a sfir-1 t 1 lunii mai, după în
cheierea campionatului și even
tuala participare a formației 
Real Madrid în fazele finale ale 
..Cupei Campionilor Europeni".

C.M. 1994... ÎN ACTUALITATE !

Federația de fotbal din S.U.A. 
a solicitat în mod oficial orga
nizarea turneului final al celui 
de-al 15-lea Campionat Mondial 
din 1994. Partid- Ie ar urma să se 
dispute în orașele Miami, Dallas, 
Chicago, Pasadena, Washington, 
Los Angele' și New York. Du
pă cum se știe, pentru găzdui» 
raa Campionatului Mondial de 
fotbal din 19! și-au anunțat 
candidatura fede ațille din Chile, 
Brazilia și Maroc. Așa cum se 
cunoaște ediția din 1990 va avea 
toc în Italia.

PERIPLUL VEDETEI ALGERIENE
Fotbalistul algeriam Rabah 

Madjer, care a jucat in acest 
sezon !a F.C. Por’o, ciștlgâtoarea 
.Cupei Intercontinentale" va e- 
volua Incepind din luna ianua
rie, la formația spaniol’ Valen
cia, după care va juca pe o du
rată mai lungă 1» echipa Bayern 
MOnchen. anunță agenția Prensa 
Latina. Contractul cu formația 
vest-germană a f fost semnat.

TURNEUL DIN LIBERIA
Turneul internațional disputat 

in capitala Liberiei, Monrovia, 
s-a încheiat cu victoria forma
ției „Elephants", din Cote d’I
voire, car" a întrecut în finală, cu 
scorul de 2—o echipa liberiană 
„Lone Star".
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