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INTERNATIONALE ’88 ALEJ
ÎNOTĂTOARELE - PRINTRE PROTAGONISTE IN ZIUA 

INAUGURALĂ A CONCURSULUI DIN AUSTRALIA

SPORTIVILOR ROMANI

Aurelia Dobre: „NU ATÎT VICTORIA MEA, 
CÎT VICTORIA ECHIPEI A ÎNSEMNAT

CEL MAI FRUMOS MOMENT...

MELBOURNE (Agerpres). — 
In prima zi a concursului in
ternațional de înot de la Perth 
(Australia), sportiva română 
'•'amara Costache a terminat 
a sejgătoare în proba de 50 m 

* de _fr. fiind cronometrată cu 
r timpul de 25,94. Pe locurile ur

mătoare s-au situat Kristin 
Otto (R.D. Germană) — 26,0 si 
Livia Copariu (România) — 
26,17.

în cadrul aceluiași concurs. 
Luminița Dobrescu s-a situat 
pe locul secund la 200 m liber, 
cu timpul de 2:01,52, ca și An- 
ca Pătrășcoiu, la 100 m spate — 
1:03,27, Livia Copariu, la 50 m 
fluture — 28,32 și Andreea 
Szigyarto la 400 m mixt, cursă 
în care a fost înregistrată în 
4:51,75 (ultimele două rezulta
te reprezintă noi recorduri na
ționale de junioare).

.Rezultate din concursul mas-

culin — 100 m fluture: Andrew 
Jameson (Marea Britanie) — 
54,08; 400 m liber: Ștefan Pfei
ffer (R.F. Germania) — 3:55,99 ; 
100 m liber: Sven Lodziewski 
(R.D. Germană) — 51,25.

HANDBALIȘTII
DE LA DINAMO Șl STEAUA 

- NOI VICTORII
BERLIN (Agerpres). Com

petiția internațională de hand
bal masculin de la Berlin a 
continuat cu meciurile , grupe
lor preliminare. în care Dina
mo București a învins cu sco
rul de 12—8 (6—2) formația 
S.C. Magdeburg, Iar -Steaua a 
întrecut cu 18—15 (10—8) pe 
Ț.S.K.A. Sofia.

Alte rezultate : S.I.I. Zaporojie 
— Wybrzeze Gdansk 11—6; 
Lugi Lund — Dynamo Berlin 
12—10,

PATINATOAREA MIHAELA 
DASCÂLU - PE PODIUM 

LA INZELL
C'ontinuind testele în vede

rea J.O. de iarnă de la Cal-# 
gary, tinerele patinatoare de’ 
viteză Mihacla Dascălu, Ileana 
Cleteșteanu și Corasela Hordo- 
bețiu — însoțite de antrenorul 
Adrian Ciobanu — participă în 
aceste zile la „Turneul celor 
3 piste“ : Inzell,- Innsbruck și 
Baselga dl Pine. Confirmînd 
bunele aprecieri, brașcveanca 
Mihaela Dascălu a urcat, în 
cea de a doua zi a concursu
lui de pe pista artificială de 
la Inzell, pe podium la proba 
de 3000 m : 1. Carola Groger 
(R. D. Germană) 4:31,75, 2. 
Emcșe Nemeth (Austria) 4:33,29, 
3. Mihaela Dascălu 4:34,84. Re
zultatul sportivei noastră re
prezintă un nou record națio
nal de senioare și junioare 
(v.r. 4:38,96).

REPREZENTATIVA DE HANDBAL ÎN FAȚA
IMPERIOASEI

Sezonul competițional 1987 
6-a încheiat cu o perioadă 
foarte densă pentru'handbaliș- 
tii noștri fruntași: jocurile dn

ÎNTINERIRI
drul Balcaniadei de seniori. A 
fost o utilă etapă de bilanț 
pentru actuala generație de 
vîrf a handbaliștilor. în care

desprins a fost aceea că echipa 
noastră de seniori, mai ales in 
prima parte a etapei la care 
ne referim, a avut o compor
tare mai pufin convingătoare, 
în primul rînd datorită valo
rii. în general scăzută, a marii 
majorități a componenților se
lecționatei, rezultată in primul 
rînd din pregătirea sub cerin-

Mihoil VESA
turul secund al competițiilor 
continentale, Șuper-cupa mon
dială. turneele internaționale 
ale Olandei și Uniunii Sovieti
ce și, în final, jocurile din ca-

tehnicienii au avut posibilita
tea verificării unui număr su
ficient de mare de sportivi în 
jocu:i. de asemenea, numeroa
se. O primă concluzie care s-a

(Continuare In nio 2—3)

— Aurelia Dobre, dacă n-ar 
fi să discutăm despre gimnas
tică. despre ce ai vrea să dis
cutăm ?

— Despre istorie. Cind eram 
mai mică, la 16 noiembrie 1987 
am împlinit 15 ani, spuneam 
tuturor că voi deveni profesoa
ră de istoric.

— Să înțeleg că te-ai răzgîn- 
dit ?

— Oricum, tot la 
meseria de profe
soară^ îmi este gin- 
dul. "poate însă de 
sport.

— E adevărat că 
te pasionează și 
poezia 7

— „A-nceput de 
Ieri să cadă / 
Cîte-un fulg, a- 
cum a stat. / Norii 
s-au mai răzbunat 
I Spre apus..."

— ...„dar stau 
grămadă /

Peste sat“, George Coșbuc, deci. 
Dar tu, tu ai scris pînă acum 
vreo poezie ?

— (Rîde). Eu nu, dar am tot 
prlniit. După „mondialele" de 
la Rotterdam am primit la 
club, la Dinamo. tot felul de 
semne de simpatie. Mal' ales 
urări de succes, dar și poezii.

— Hai să discutăm sincer : 
te-ai așteptat la titlul suprem 
de la Rotterdam și. ca o con
secință a lui. la cel de spor
tivul numărul 1 al anului ?

— Mă așteptam la o medalie 
de bronz, dar a fost bună și 
cea de aur, nu ?

— Care ar fi, după tine, ex
plicațiile ei ?

— Vă rog să repetați.
— Care crezi că au fost „ar

mele" tale în lupta cu adversa
rele ? Cu tracul ?

— Buna pregătire. datorată 
antrenorilor, și calmul. Poate și 
faptul că toți ochii erau în
dreptați către Dana (n.n. Sili- 
vaș) șî Șușunova. Ca urmare, 
eu am concurat mai pufin apă
sată, mai liberă.

— Nu te-a marcat publicul 
din sală ? Nu te marchează el 
niciodată ?

— Cind execuți, trebuie să 
uiți sala. 'Treaba ta e să lucrezi 
și .să zimbești.

— Numai că tu, e o părere 
generală, nu prea zîmbești în 
timpul întrecerilor, așa-i ?

— La sfirșit, insă, zîmbesc. 
Chiar rid.

— Clar. își mal aduce aminte 
Aurelia Dobre cum a ajuns la 
gimnastică ?

— N-aveam nici i> ani cind 
tata, taximetrist la I.T.D., l-a 
luat în mașină, din intimplare, 
pe unul dintre antrenorii de 
gimnastică de la „Dinamo". 
Tata i-a spus că are o fetiță și 
c-ar dori s-o dea la gimnastică. 
Așa am ajuns, in septembrie 
1978, tn sală, pe Ștefan cel 
Mare'. M-a captivat din prima 
clipă și am rămas.

— Tata te-a obligat să faci 
gimnastică ? Te obligă ?

— Glumiți 7 (Devine brusc 
serioasă, matură). Ai mei ml-au 
spus mereu: „Aurelia, cit W 
place, faci. Cit nu, nu".

— Și-ți place ?
— E exact ce m-a întrebat, 

la Rotterdam, un ziarist englez. 
Dacă lucrez din plăcere sau 
pentru că. s-a exprimat el. am 
intrat in horă ! Vă răspund ca 
și lui: gimnastica e viața med.

— Ai putea' trăî fără ea ?
— Nu nttam gîndii.
— Gîndește-țe acum !

Ovidiu 1OANȚOAIA

(Continuare în pag 2-3)

Măricel Voinea intr-o acțiune caracteristică

TOTALUL [medaliilor] A CRESCUT 
„TOTALUL**  [pe stiluri] RĂMÎNE 

0 Halterofilii seniori au continuat seria bună la C.E. 
și C.M., dar.. . ® „Noul val", format din talente auten
tice, promite mult $ La Jocurile Olimpice se pot 

reedita rezultatele foarte bune de la Los Angeles

ETAPĂ INTERMEDIARĂ LA BASCHET FEMININ
Campionatul Naț' de

baschet feminin va li reluat 
prin meciurile etapei a Xl-a 
(intermediară), care vor ave;r 
loc miercuri și joi. Programul 
partidelor — grupa 1—6 : Vo
ința p.S.Ș. 2 București — Po
litehnica Mine-Energie Bucu 
rești (sala Floreascj, în am
bele zile la ora 15), Olimpia 
București — Rapid C.S.Ș. 5 
București (sala Olimpia. în 
ambele zile la ora 17) ; grupa

7—12 : Voința Brașov — Co 
inerțui C.S.Ș. l’g. Mureș, Mo
bila C.S.Ș. Satu Mare — C.S.U. 
Prahova Ploiești.

Meciurile Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca — Chi
mistul C.S.Ș. Rm. Vllcea (gru
pa 1—6) și Politehnica C.S.Ș. 
Timișoara — Metalul l.M.P.S. 
Salonta (grupa 7—12) au fost 
amînate pentru zilele de 12 și 
13 ianuarie.

Informindu-vă din capul lo
cului că în anul 1987 halterofi
lii noștri au cucerit exact 100 
dc medalii (!) la „mondialele**,  
„europenele" și Campionatele 
Balcanice a'.e seniorilor și ju
niorilor. înseamnă că am spus 
l'oartc multe despre potențialul 
sporiivilor noștri in anul com- 
petițional încheiat: nu înseam
nă insă, cum vom vedea, că am 
spus toiul... Prin acest bilanț 
de excepție halterele își conso
lidează poziția de frunte în 
rîndul celor mai prolifice dis
cipline, arătind o dată in plus 
ponderea olimpică pe care o 
pot deține, și pe care <lc fapt 
au si avut-o la Los Angeles 
1981.

Competițiile de virt ale -e-

niorilor, cronologic vorbind 
s-au numit C.E. (în luna mai, 
la Reims) și C.M. (septembrie. 
Ostrava). Disputate la un in
terval ma mic decît intrase în 
tipicul calendarului internațio
nal, întrecerile amintite au ri
dicat în acest an probleme su
plimentare. ținînd de dificulta
tea asigurării a două vîrfuri de 
formă relativ apropiate in 
timp. Așa se face că și ierar
hiile au suferit ..seisme", doar 
5 din cei 10 campioni europeni 
la total izbutind să reapară pe 
primul loc și la Ostrava. Și a- 
■casta. nota bene în condițiile 

in care nici un „neeuropean" 
nu a intrat în posesia vreunui 
titlu absolut, iar cei care au 
pierdut supremația au fost

SUBSTANȚIAL, 
UN DEZIDERAT 
unul și unul, mari valori ale 
disciplinei : Grablev (56 kg), 
Varbanov (75), Zlatev (82,5), 
Szany (100) și Krastev ( + 110). 
Nici reprezentanții noștri ntl 
au fost scutiți de surprize, ei 
mareînd. comparativ. ■ un ușor 
reflux. Și nu ne vom referi 
doar la .numărul de medalii 
(13. dintre care 3 de aur la 
Reims, față de 5 —cu doar una 
de aur la Ostrava), era firesc 
ca la „mondiale" numărul lor

Sorin SATMARI

(Continuare in pag a 4-a)

MECI DE VOLEI
EA CRAIOVA

i
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VACANTĂ
RE SCRIERI
Ca dc-obicei în acest ano

timp. la Cimpulung Moldo
venesc există zăpadă din 
belșug, așa că tinerii. mari 
amatori de sporturi dc iar
nă, iau cu asalt pîrtiile, 
unii cu săniuțele, alții cu 
schiurile. participînd la nu
meroasele competiții organi
zate de asociațiile și clubu
rile locale.

Foto: Eduard ENEA

Cu gîrdui la primul joo 
din turul Ir al Cupei Cam
pionilor Europeni, voleibalistele 
de Ia Universitatea C.F.K. Cra
iova au abordat cu multă serio
zitate jocul cu Ottcit, reușind 
să obțină victoria cu 0 (5, 13, 
3' după 55 minute. Derbyul lo
cal s-a transformat de la înce
pu intr-un joc cu miză. In care 
s-au greșit nepermis de multe 
servicii in special in primul set. 
cîștigat destul de ușor de cam
pioane. tn setu’ 'I, jucătoarele 
de la Oiței. u ținut, totuși, 
pasul cu v’ o-osul lor partener, 
care, ambiționa' în fina; da set, 
a schimba jocul în forță cu 
mingi puse desprinzîndu-se 
în cîetigător fără să forțeze. 
Ioana Cotoran, Ml ela Bojescu 
și Mirela Zamfir s-au remarcat 
de a învingătoare, in timp ce 
de la învinse au -orespuns par- 
țla. Lucreția Mirea și Liliana 
Hermeneânu Au arbitrat: Florian 
Ovidiu ai Ion Pădureanu. (Ște
fan GU.tGd — corest».).



In localitatea minieră Brad

3700 DE PARTICIPANT!
LA „MARȘUL SĂNĂTĂȚII"

11

Tradiționalul „Marș al sănă
tății" organizat, la Brad, în 
cea de a doua zi a fiecărui 
început de an, s a desfășurat 
pe un traseu spre vîrful dea
lului Lia, situat la 2 km de 
centrul orașului. I-a startul în
trecerii au fost prezenți peste 
3700 de tineri și vîrstnici, fe
mei și bărbați, care au ținut 
să urce pînă la cota 432 m. 
Nu a fost o probă ușoară, a- 
vînd în vedere dificultatea 
drumului, cu o pantă de 60 
grade, astfel că în vîrf au a- 
juns doar...- 3200 
toți răsplătiți cu diplome do 
participare șl... 
Să-i nominalizăm 
clasați, pe categorii de vîrstă 
și sex : 9—14 ani — Robert 
Chiraghios și Angela Dobceag, 
15—19 ani — Constantin Soco- 
lovschi și Elena Tudoran, 
20—30 ani — Romeo Gros și 
Stanca Cuțitar, 31—40 ani — 
Mircea Verdeș și Teodora Moț, 
41—50 ani — Nicolae Felea și 
Fiorina Coviză, peste 50 ani — 
Marcel Neamțu și Ana Ungu- 
reanu, iar lâ categoria supra
ponderalilor, peste 100 kg, Tra
ian Țirău ; premiul special al 
juriului pentru cel mai bun 
timp — Mihai -Petrea.

Alexandru JUBCA, coresp.

concurcnți,

ceai 
Pe

cald, 
primii

In plinâ vacanță, examene sportive!

APLAUZE PENTRU CEI MAI MICI JUDOKA...
Finalele republicane ale „Cupei Pionierul" de la Ora 
dea - un frumos succes al sportului in rîndul copiilor

Vitrina cu cărți

O CONVINGĂTOARE PLED

O vacantă de iarnă care con
tinuă cu roade bogate pentru 
cei mai mici judoka, purtători 
ai cravatei roșii cu tricolor din 
întreaga tară, prezent! la fina
lele republicane "Sie „Cupei Pio
nierul" care au avut loc în Sala 

Sporturilor din Oradea. Un ar
gument grăitor în sprijinul reu
șitei acestei frumoase sl nisio- 
nante întreceri l-a constituit 
faptul tre 
lele 
larg 
le.

întreceri
- subliniat de multi din- 

participanțl — că fina- 
s-au bucurat de sprijinul 
al organelor sportive loca- 
prin intermediul C.J.E.F.S. 

Bihor șl al Consiliului județean 
al Organizației pionierilor. Te
meinic popularizată, competiția a 
avut si un frumos succes de pu
blic. o invitație pentru multi co
pil din municipiul de pe Cris 
de a se iniția în acest sport al 
voinicilor.

Ajunsă la a 8-a ediție. între
cerea — desfășurată sub însem
nele Daciadei — a răspuns obiec
tivului propus, acela de a con
stitui o binevenită testare a va
lorilor în formare, cei mal mici 
judoka inițiați si modelați în ca
drul cluburilor sportive școlare 
„Pionierul" șl ale altora cu sec
ții de copii și Juniori. Este de 
apreciat - munca ce se desfășoară

în multe orașe ale țării. Ia 
București („Voinicelul". C.S.S. 
ICEMENERG' etc). Oradea 
pid, 
cău 
drul 
care 
din ______ ,_______
de semnalat si Ihptu! că si alte 
centre (Craiova. Rm. Vîlcea. Con
stanța Arad. Sibiu, Mediaș, Bis- 
trița-Năsăud. Buzău. Ploiești TH,
Mureș, Miercurea Ciuc, Deva, 

Hunedoara. Tîraoviste. Pitești sl 
chiar Drobeta-Turnu Severin) fac 
pași hotăriți spre afirmare.
Si acum, să consemnăm nu

mele copiilor care eu urcat pe 
podium, cel mai buni dintre eel 
256 care s-au prezentat la aceas- 
:ă atractivă întrecere...

COPII II. 29 kg.: 1. Bogdan Gu- 
ruianu (București). 2. Sergiu 
Magd (Bistrita-Năsăud). 3. Attila 
Csik (Bihor) sl Florin Dorutiu 
(Arad) ; 32 kg.: 1. Cristinel Mlron 
(Bacău). 2. Cosmin lacob (Pra
hova). 3, Ervln Farcas (Harghi
ta) si Mihai Marinescu (Bucu- 

Mihal Ilie 
Stoica 

Comsa 
(Pra-

1. 
(Ra- 

C.S.ș. 1. T. C. Ind. ș.a.), Ba- 
(C.S.Ș. ..........................
C.S.Ș.
s-au Si „văzut" 

brobcle finalelor.

Pionierul și în ca- 
Onestl în special), 

în multe 
dar este

hova) ; 39 kg. : 1. Robert Zalta- 
rescu (București), locul I si a- 
nul trecut, dar la ca-teg. 32,5 kg... 
2. Răzvan Porumb (Buzău). 3. 
Mihai Monta (Medias) si 
Cîndea (Deva) : 43 kg. : 
xandru Pirlogea (Bacău), 
ria Leculete (Vîlcea). 3. 
Bondor (Bihor) si Paul 
(Bistrita-Năsăud) : 47 kg. : 1.
Viorel Gheorghe (Dolj). 2. Ci- 
brian Popescu (Vîloea). 3. Cor
nel Stoenescu (București) si 
Florin Ciutacu (Bacău) : +47 kg.: 
I.*  Istvan Szas (Bihor). 2. Sergiu 

Adrian 
Mocanu

Adrian
1. Ale-
2. Ho
ls tvart

Pupăză 
kg. :

2.
3.

3.

rești) : 35
(București). 
(București). 
(Mediaș) si

1.
Vasile 
Ciprlan

kg.
2.
3.
Mihai Dobre

REPREZENTATIVA DE HANDBAL
(Urmart lin pag 1)

țe la «cluburi. Acest aspect rea
duce . în discuție responsabili, 
tatea mult mai mare ce se ce
re cluburilor pentnT3 pregătirea 
jucătorilor susceptibili să fie 
selecționați în echipa naționa
lă. imbinarea perfectă și păs
trarea priorităților in favoarea 
echipei reprezentative fiind ce
va care nu mai trebuie de
monstrat. Atît doar: să fie și 
respectate. Creșterea de la 
meci la meci a prestației echi
pei in Super-cupa mondială 
confirmă faptul că există un 
potențial real de performanță, 
dar se menține aceeași lipsă a 
sincronizării generale; jucăto
rii nu au deprinderea să ducă 
la capăt o misiune importantă. 
Ceea ce lipsește, in principal, 
echipei este acea perseverență 
în joc care ducea altădată Ia 
marea performanță. Jucătorii 
actualei generații se mulțu
mesc cu puțin, poate ca reflex

’ al pregătirii și participării în 
campionatul intern, care „în 
meciul de duminică" nu aduce 
totdeauna un partener de va
loare. Si în această etapă au 
apărut numeroase accidentări. 
Or. este îndeobște cunoscut că 
jucătorii slab pregătiți sint pri
mii care se accidentează; ceea 
ce este cel mai grav este însă 
faptul că aceste accidentări au 
intervenit la jucători de bază, 
reflectînd astfel o stare neco
respunzătoare a pregătirii, a 
antrenamentului așa-zis invizi
bil, a refacerii după efort etc., 
situație de care se fac vino- 
vați în egală măsură jucătorii 
în cauză și cluburile din care 
provin.

3-a făcut deseori afirmația 
că pregătirea centralizată de 
lungă durată ar fi cauza insuc
ceselor. Iată că. din motive 
obiective, de această dată o 
astfel de pregătire a avut mai 
mult numele de „centralizată", 
cele șase sau chiar numai trei 
zile de pregătire în comun re-

se atribuie cBtiouri m

PE8TE HOTARE

ȘANSE MARI, OCAZIE DEOSEBITA I
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TRAGEREA EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRES A NOULUI AN

flectîndu-se evident în prime, 
le evoluții în Super-cupă. Deci, 
tot pregătirea precară la 
buri, a fost și rămîne 
rul !

Numeroasele meciuri 
tenori de valoare, fie 
cuți, fie noi apariții de 
că în ierarhiile 
au dus cel puțin la umplerea 
unul gol marcat în cunoașterea 
actualei valori a handbalului 
pe plan mondial. „Surprize" ca 
acelea ale echipelor Islandei, 
Olandei sau Franței, de pildă, 
nu mai sint chiar... surprize.

Etapa-bilanț a scos imperios 
in evidență faptul că echipa 
noastră reprezentativă trebuie 
refăcută; să fie păstrat ceea 
ce are bun și să fie promovați 
tineri jucători deciși să se an
gajeze total, să aducă un suflu 
nou mai ales în ceea ce 
seamnă mentalitatea 
pregătire și dorința de adevă
rată mare performantă, 
fie supuși însă unui 
special de pregătire la cluburi 
și la echipa națională. în prin
cipal pentru creșterea respon
sabilității lor. Este necesar ca 
acești tineri handbaliști să fie 
prezenți mult mal frecvent în 
meciurile echipelor lor de club, 
unde se impune, de asemenea, 
o creștere a preocupărilor pen
tru jocul fără minge și pentru 
mișcarea în teren, secvențe ale 
jocului (chiar la nivelul echi
pei naționale) evidențiate nu o 
dată ca deficitare. Si cîteva 
nume de jucători care bat tot 
mai insistent 
reprezentativ: 
cu, Donosa, 
boan, Cocuz, 
șl alți colegi 
rora. iată, 
ride dacă vor pune în prim- 
plan munca. seriozitatea In 
pregătire. Și asta imediat: a- 
nul 1988 trebuie să fie anul 
întineririi echipei naționale, 
al cărui obiectiv principal este 
calificarea, In 1989, în grupa de 
elită a handbalului mondial, 
acolo unde a fost ani de-a rîn- 

o prezență de bază.

|> 
t clu- 
adevă-

cu par- 
cunos- 
mar- 

mondiale,

tn- 
despre

Ei să 
proces

la porțile lotului 
N. Popescu, Li- 
Săftescu, Stm- 

Zaharia, Neaga 
de generație că- 

șansa le poate su-

G. TANASE ȘI-A

• 10 extrageri • 60 de numere • 18 categorii de ciști- 
guri • Biletele de 25 de lei au acces la intreaga paletă de 
cițtiguri

ULTIMA ZI DE PARTICIPARE, SÎMBÂTA, 9 ianuarie I
<

Pri . victoria obținută în ulti
ma alergare clasică a anului 
trecut „Premiul de închidere", 
antrenorul G. Tănase a reușit 
să-și mențină titlul de campion 
și în 1987, care era serios ..ame
nințat de rivalul său, N. Nico
lae. Acesta, prin succesele ob
ținute cu Meluța și Florința; 
trecuse ~
Tănase 
tat șl prin Trandaf, 
la vîrf ‘ * ---- .
spectaculoasă victorie și 
mult invidiat, O. Dumitru făcînd 
dovada că a învățat de la maes- . . . - în

de 
de 
ele

Meluța
pe primul loc dar G. 
nu s-a lăsat mult învl- 

prezentat 
de formă, a reușit o 

’ ‘ ' titlul

trul său arta conducerii 
cursele de fond. Reuniunea 
duminică a fost marcată 
multe surprize, prima dintre 
fiind realizată de Rimeț, frumos 
strecurat la coardă de V. Moise, 
care s a folosit de naivitatea 
tînărului N. I. Nicolae, cu Hen- 
Tie. Tot Moise a mal învins cu 
Deditel, care în finalul cursei

Bodrogean (Arad). 3. 
Kuba (Arad) si Sergiu 
(Teleorman). *

COPII I. 35 kg. : 1.
Adam (București). 2. Gabriel Pfa- 
fenrath (Arad). 3. Gabriel Cără- 
nescu (Dîmbovița) si Paul Mă- 
tăsăru (Vîlcea) : 38 kg. : 1. Cos
min Bocșa (Alba). 2. Valeriu Io- 
nită (București), 3. Ciaudiu Bri- 
san (Arad) si Fiorin Popescu 
(Prahova) : 41 kg. : 1. Aurelian
Cîmpean (Sibiu), 
man (Argeș). 3. 
(Argeș) si Virgil 
rești)- 45 kg.:.l. 
(Bihor). 2. Liviu 
Alba). 3. Nicolae . .
Năsăud) si Robert Bumbac (Con
stanța) : 49 kg. : 
lăescu (Dolj).
(Bihor). ~
Roberto 
kg. : 1.
Năsăud).
3. Mihal
t.ălin Petre (Prahova) : +54-kg.:
1. Adrian lambescu (București), 
anul trecut. locul I la 52
2. Remus Dima (Mureș), 3. 
temiu Turcu (Mehedinți) si 
:-:andru Lungu (Bihor).

O mențiune pentru cei mai 
nici judoka. Viorel Gheorghe sl 
Dumitru Mălăescu (ambii din 
Dolj) si un clasament neoficial ; 
1. București. 2. Bihor, 3. Bacău.

Danie]

: 1.
2. Ion 
Marian 
'Nca°u 
Cristian
Furies

Savu (Bistrita-

Teles-
Mtria 

(Bucu-
Bratu 

(Aiud-

1. Dumitru Mă- 
Nicoiae Ionescu 
Dinu /Argeș) si 
(Constanta) : St 
Blana (Bistrita-

2.
3. Alin
Teodor
Negru
2. Bogdan Lică (Arad), 
Debretenl (Bihor) sl Că-

kg...
Âr-

Alc-

teh-

Aceste rînduri (care n-au 
pretenția de a fi o recen
zie propriu-zisă, ele dorin- 
du-se doar îndeplinirea u- 
nei imperioase îndatoriri, a- 
ceea de a semnala cititori
lor noștri un important e- 
veniment editorial sportiv) 
s-ar putea intitula, utilizing 
o expresie din limbajul pro
bei atletice de săritură în 
înălțime, „încercare reu
șită".

Pentru că, luîndu-și ela
nul către o ștachetă ridica
tă la o înălțime pretențioa
să, cum este tratarea unei 
teme ca legătura dintre 
sport și artă, cunoscuții pu
bliciști Victor Bânciulescu 
și Virgil Ludu au găsit 
„punctul de bătaie" optim, 
au știut să-și pună bine în 
joc „detenta" (cunoscută pu
blicului din numeroasele lor 
lucrări anterioare), s-au ar
cuit admirabil și... au tre
cut ștacheta, oferindu-ne o 
carte excelentă.

Tratînd pe rînd — în ca
pitole ample și cu mare for
ță demonstrativă — legătu
rile sportului cu arta 
tică, cu literatura, cu 
zică, arhitectura sau 
grafia, cu teatrul sau 
matograful, autorii 
două drumuri. Pe de o par
te, evocă mari oameni de 
artă care au practicat cu 
pasiune diverse discipline 
sportive și care afirmă că 
sportul Ic-a învigorat seva 
talentului, iar pe de -altă 
parte, relevă sfera largă a 
exercițiului fizic, viața tu
multuoasă a stadioanelor ca 
sursă do inspirație pentru 
creatorii de artă, scriitori, 
pictori, compozitori, drama-

plas- 
mu- 

core- 
cine- 
aleg

turgl, cineaști 
drumuri sînt 
paralele. Ele s 
Pentru că, la 
ultima a cărți] 
ciulescu și VI 
ating scopul :| 
vins că „în stl 
gătură a artcll 
s-a rătăcit ; I 
cu muzele, al 
onorantă vecii

Așa îneît, sj| 
lauda) tuturol 
slujesc sporii 
lectura acestei 
cu talent, eoni 
impresionantăl 
nu poți decît I 
filozoful Hani 
pion ulimagaJ 
1960 !)
cent o lucfări 
.intitulată „A

ca.

Radi
•) „si’OBgi

Vicior BăncrH 
Ludei, Editu 
rism, 1987.

VICTORIA ECHIPEI A ÎNSEMNA T CEL MAI FRUM
(Urmare din pag. I)

— Eu n-am stare. Trebuie să 
răi mișc, să mă agit. E și mo- 
tivul pentru care, cînd eram 
prin clasa a IlI-a sau a IV-a 
(n.n. în prezent, Aurelia Dobre 
se află în clasa a IX-a), mama 
mă mai ciufulea. Făceam 
„roți" prin casă și din greșeală 
mai dărâmam lucruri. Odată am 
spart chiar o oglindă !

e un semn

fost, deși 
lui '8S mi-a

— Se zice că nu 
bun...

— Pentru mine a 
accidentul din vara 
dat mult de furcă.

— Să zăbovim, stai, nu te 
grăbi ! Ce s-a întîmplat în vara 
lui '86 ?
- La un antrenament, mi-a 

sărit rotula genunchiului sting. 
M-au operat, la Spitalul „Muni
cipal". doi medici minunați. Ion 
Dinuleseu și Dumitru Stăncu- 
lescu. Le-am trimis, și de la 
Rotterdam, o vedere cu mulțu
miri.

— Și. totuși, după ceva mai 
bine de un an, din care jumă
tate fără antrenamente, ai de
venit campioana lumii, rcalizînd 
cel dintîi titlu la individual 
compus din istoria gimnasticii 
noastre !

— Da.
— Cum a fost posibil acest 

salt ?
— Am respectat întocmai pro

gramele și. indicațiile antreno
rilor Adrian Goreac. Maria Cos- 
ma. Octavian Delu și Adrian 
Stan. Am repetat pînă la dure
re și, uneori, dincolo de ea. tn 
afara muncii, însă, n-am avut

nicl un secret. Sau oi fi avut, 
dar nu știu eu.

— O campioană mondială nu 
trebuie iscodită așa, dar eu am 
să risc: ce mai ai de învățat? 
La ce aparat ?

— La toate, dar mai ales Ia 
sărituri. Trebuie să mai insist 
la „șapte cu doi".

_  11
— Tsukahara cu două șuru

buri.
— Aha. îți mai aduci aminte 

de prima ta evoluție cu public?
— S-a petrecut in clasă, la 

Școala 127 din Capitală, unde 
am început. Știind că sint la 
gimnastică. învățătoarea Hari- 
cleea Șerbănescu m-a oprit in
tr-o recreație și, de față cu co
legii, a întins un fular pe jos 
și mi-a spus: „Aurelia, asta e 
bîrna. arată-ne ce poți !". La 

sfîrșit. am fost aplaudată furtu
nos și chiar sărutată, iar asta 
m-a încurajat mult. Mi-a dat 
aripi.

— Văd că-ți plac păpușile...
— Am o grămadă. Am avut 

și un iepuraș. Rich dă, pe care 
l-am adus de la Deva in căciu
lă, dar înainte de „Dinamovia- 
dă" a fugit! Nu l-am suprave
gheat îndeajuns sau, cum m-a 
dojenit mama, i-am acordat o 
încredere exagerată I

— Mama e mai drastică ?
— Nu, dar dumneaei nu-i 

convine să vină la sală, 
să stau liniștită in concur, 
să nu fiu cu ochii pe din-

prea
Zic?
suri,
ști.

— Care e prietena ta cea mai 
apropiată ?

— Gabi Potorac, dar prietene 
sîntem toate. Cu nana și cil

PASTRAT TITLUL
și-a dominat serios adversarii. 
Prin succesul obținut cu Stimat, 
D. Toduță a cedat „lant irna ro
șie" lui T. Marinescu, loc ce 
nu-i face cinste acestuia din 
urmă. Am mai remarcat victo
riile obținute de Pitoresc, în 
totală transformare, V. popa 
stăplnindu-l cu brio, și de Cuș
ma, în ultima alergare a anului, 
N. Slmion arătîndu-se același 
valoros driver. Nu putem omite 
mențiunea făcută de arbitri, în 
alergarea a 5-a, care l-au obli
gat pe Melinte să întoarcă la 
start cum vor ei și nu driverul 
său, ceea ce contravine flagrant 
regulamentului curselor. De re
marcat, de asemenea, că recor
durile publicate nu au fost con
firmate.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Stimat (G. Crăciun) 1:32,6, 
Cota cîșt. — Cursa a Il-a : 1. 
Rimeț (Moisei 1:29,4. C- ta : cîșt.

HI PISM
70, ev. 50. Cucsa a m-a : 1. Me
luța (N. I. Nicolae) 1:31,1. Cota : 
cîșt. 53, ev. 73, triplu I—II—III 
2162. Cursa a IV-a : 1. Forința 
(N. 7. Nicolae) 1:33,4 ; 2. Gar- 
denlc ; 3 Rafia. Cota : cîșt. 65. 
ev. 29. ord. triplă închisa. Cursa 
a V-a : 1. Dedite. (Moise) 1:26,1. 
Cota : cîst. 80. ev. 58, triplu 
II—IV—V 2251. Cursa a Vl-a : 1. 
Trandaf (O. Dumitru) 1:29.3 ; 2. 
Răsad ; 3. Hendorf. Cota : cîșt. 
18, ev. 99. ord. triplă 2642, tri
plu III—V—VI închis. Cursa a 
VH-a : 1. Pitoresc
1:29,9 : 2. Ramon ;
Cota cîșt 45. 
plă 647, triplu
Cursa VIII-a
mion) 1:35.9;
cîșt.

Ca. ti (n.n. Szq 
timp, la DeuJ 
ră. Eu cred 
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daliile de nH 
la bîrnâ). '/■ 
dar nu tiutH 
create (itte® 
noastră, ții 
federației. . ■ 
romănesc. ■

— Nu gr|

ADM

. 1.
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61, ord. tri- 
V—VI—VII 3167.
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Divizionarele A la jumătatea întrecerii

MARI FLUCTUAȚII DE FORMĂCU

*
înaintea altor formații

10. F.C.M. BRAȘOV 7 26-21 1517 5 5
propriu :

mal

fost

(a pierdut cîte 2 p 
cu Rapid, Corvinul

ȘUt, 
din

(1.35 „acasă", 64 In deplasare), 
„acasă", 36 în deplasare).

reușit 
depă-

transformată ; a

(Terheș). 
jucători din 

care, de alt- 
n-au

Avădanei 
spectaculos 
tribună), 
este că 
punctul

• Puncte realizate pe teren 
cu Dinamo șt A.S.A. Tg. Mureș, cîte 1

sancționată cu
A expediat 199 

dintre care 109 pe

cu 
omul

generală 
reprezintă 
timp ce1“ maschează acest 

deocamdată, plasînd e-

(fotbalist 
pentru

■ concluzia 
„apărarea" 
forte, în

mîini si exulta pe banca teh 
nică după victoria de la Ba
cău, dînd astfel piept cu toa
te avatarurile unei profesii 
care se exercită la cea mai

Bbort

FORMAȚIILE DIN PRIMUL EȘALON,
LA STARTUL PREGĂTIRILOR

Deși comentanile-analiză pe marginea sezonului de toamnă nu 
s-au încheiat încă, divizionarele A se află, iată, în pragul reluării 
pregătirilor în vederea returului.

Pretutindeni, după scurta vacanță, se simte apropierea primului 
antrenament pe 1988. Un motiv in plus pentru noi ea, înccpînd 
de azi, să prezentăm succinte infprmații de la ccic 18 echipe.

CEA MAI... GRĂBITA, ECHIPA
CAMPIOANĂ

rilor va fi mutat la Cimplna, 
pentru două săptămini.

doua 
a rent 
îlni !
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el, 
lor 
ira 
al 
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F.C.M. Brașov este o echi
pă pe „muchie de cuțit", —3-ul 
său de la „adevăr" constituind 
o reală amenințare, chiar dacă 
„generalul" 
lucru, 
chipa pe o poziție (fals) co
modă, 
cu —1 (A.S.A., locul 11> sau cu 
—2 (F. C. Argeș, locul 12). Lu
crurile au ieșit din făgașul do
rit după pierderea unor punc
te prețioase acasă, în primul 
rind în fața unor partenere din 
a doua jumătate a clasamen
tului. cum ar fi A.S.A. Tg. Mu
reș (înfrîngere), Rapid sau F. C. 
Argeș (meciuri egale).

Cum s-ar spune, F.C.M. este 
o perfectă echipă de pluton, 
atentă să nu clacheze la sprin
tul' final, fără individualități 
de marcă (dacă admitem că 
gloria Iul Ștefăneseu se con
jugă, totuși, la timpul trecut) 
și, în consecință, fără „pre
zențe" la loturile reprezentati
ve, împovărată ușor chiar și 
de vîrstă (8 jucători, la și pes
to pragul convențional al ce
lor „30 de ani" : Polgar, Filip, 
Barbu — 30, Șulea — 31, Avă
danei, V. Ștefan — 32, Naghi 
— 34, Ștefăneseu — 37). A apă
sat-o, în egală măsură, și fluc
tuația lotului, cu repercusiuni 
asupra omogenității, pierzînd 
înaintea campionatului pe Ca- 
dar (un șef de promoție al ju
niorilor locali), Drăgan și S 
Răducanu, și aducînd în 
schimb pe Terheș, Kiss, Pătru, 
Filip, Andrasi și Berteanu. Pe 
lista achizițiilor, 
cu o singură ex
cepție 
doar 
„B“, 
fel. 
încă să-și 
sească vizibil con
diția. amestecîn- 
du-se în mediocri
tatea generală. 
Din fericire, Ter
heș, regăsindu-și. 
în bună măsură, 
aplombul de pun- 
cheur, cu care s-a 
impus, cindva. la 
Baia Mare, s-a a- 
comodat rapid, de
venind golgeterul 
noii lui formații. 
Criza valorică a 
efectivului brașo
vean a determinat 
și o reprofilare 
tactică, din mers, 
antrenorul C. Ște- 
fănescu fiind ne- . 
voit să renunțe tot 
mai mult la clasi
cul 1—1—3—3 și
să adopte formula 
cu „două vîrfuri “ 
(Terheș — Barbu) 
al cărei rodaj cere 
timp, bineînțeles. 
Se înțelege că re
profilarea, care co
incide cu o alinie
re la fotbalul mo- , 
dern, reprezintă mai’ 
daptare la o situație ___ ,,___
tru că oricît ai pune sub lupă lo
tul brașovean este imposibil să 
descoperi un fotbalist cu în
sușiri certe pentru a evolua 
(al treilea, în față) pe extre
ma dreaptă. La toate acestea 
s-a mai adăugat si o labilitate 
psihică, care a diluat forța de 
concentrare a jucătorilor în 

de partide, anulîndu-se, 
, nu o dată, tradiționalul 

avantaj al terenului propriu : 
Rapid a egalat în min. 89, F. C. 
’ _ ; a egalat, și ea, în a 

doua parte a meciului, A.S.A.

ITg. Mureș a marcat golul .vic
toriei în repriza a doua, Di- 
_ namo a punctat decisiv cu un 

flu-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I final

astfel,

I Rapid
Argeș 
dona

4

Li !•

11
... .... P ------- -------- ------

și F. C. Argeș) ; puncte obținute In deplasare : 4 (2 la S.C. 
Bacău, cîte 1 p la „U“ Cluj-Napoca șl Petrolul).
• Golgeter!! echipei : TerheșAvădanei, Barbu — cîte 5 ; 

Șulea, Kiss, E. Moldovan, Andrașl — cîte 1.
• Jucător! folosiți : 19 — Bălan 17 jocuri ; Barbu, Terheș, 

— cîte 16 ; Polgar 1'5 ; I. Naghi, Avădanei, Andrași — cîte 14 ; 
Mandoca, Mărgărit — cîte 13 ; E. Moldovan 12 ; C. Ștefăneseu 
11 ; Șulea, Pătru — cîte 10 ; Filip 9 ; Kiss 8 ; Berteanu 7 ; 
șant-a 3 ; v. ștefan 2 ; L. Dumitriu 1.
• Media notelor echipei : 6,22 ; media notelor jucătorilor 

(pe baza a minimum 10 jocuri) : 1. C. ștefăneseu 6,77, 2. Avă
danei 6,60, 3. Barbu 6,56 ; cele mai mari note : 8 (Avădanei și 
Terheș de cîte 2 ori, Bălan, C. ștefăneseu șl E. Moldovan — 
cîte •o dată).

Cartonașe galbene : 17 (4 suspendări) — 11 jucători ; cele 
multe : E. Moldovan și Avădanei — cîte 3.
Cartonașe roșii : Mandoca (etapa a 12-a).
A beneficiat de o lovitură de la 11 m

2 penaltyuri — ambele transformate, 
de șuturi 

poartă (73

înaltă tensiune, a avut, după 
o carieră fotbalistică excepțio
nală, șansa (zicem noi) să pre
ia o echipă fără mari atuuri. 
Acest conlact cu zonele as
pre ale fotbalului poate în
semna o școală utilă, a'ar și un

Portarul Polgar, protejat de doi dintre fun
dașii săi, va respinge pînă la urmă balonul 

Foto: Aurel D. NEAGU

mult o fl
data, pen.

I minut Înaintea ultimului 
ier al arbitrului.

I Antrenorul C. Ștefăneseu, 
care termina meciul pierdut a- 
casă, cu A.S.A., cu capul în

examen concludent pentru un 
antrenor nu prea departe de 
startul profesiei. Am avut cu
riozitatea să-i cerem notarea 
personală a elevilor săi, după 
prima jumătate a campionatu
lui, cu convingerea că ea ar 
reprezenta caracterizarea cea 
mai sintetică a F.C.M.-ului, 
emanată de un cunoscător 
profund al fenomenului (an
trenor și... coechipier, în ace
lași timp). Iat-o : Polgar 6,5, 
Bălan 7,5, Moldovan 6, Naghi 7, 
Kiss 6,5, Andrasi 6, Mandoca 
6,5, Avădanei 5,5, Șulea 6, Măr
gărit 5, Filip 6, Berteanu 5, 
Terheș 6,5, Barbu 6,5. Media 
(6,16) este chiar mai exigentă 
decît a cronicarilor noștri 
(6,22), deși apropierea „părți
lor" este clară.

Trecînd peste surprinzătoarea 
treaptă de jos rezervată lui
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TRAGEREA EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRES A NOULUI AN, 
programată să aibă loc dumi-

■ nică, 10 ianuarie 1988 ! Aceasta 
se insorie. conform unei mai 
vechi șl frumo .se tradiții, între 
primele acțiuni cu caracter deo
sebit cu care debutează noul an. 
Prestigiul șl popularitatea tra
gerilor de aces*  fol — lucru sta- . 
bilit cu certitudine șl verificat 
în practică — se datoreso atît

atractlvității fo mulel tehnice, 
cit și avantajelor oferite de a- 
ceasta. Făcind parte din cate
goria acțiunilor de mare am
ploare TRAGER .IA EXTRAOR
DINARA PRONOEXPRES A 
NOULUI AN reprezintă un ex
celent prilej de mari cjștiguri, 
în autoturisme, bani șl excursii 
peste hotare. Dintre principalele 
caracteristici tehnice, deosebit 
de avantajoase, ale formulei a-

„mijlocul" alcătuiește compar
timentul cel mai descoperit.

Ce așteaptă F.C.M. Brașov de 
la retur ? Reeditarea, pe ter
men lung, a traseului par
curs în etapele 8 și 11, cînd în 
patru meciuri consecutive s-au 
obținut 7 puncte, cu un gola
veraj de 11—0 (7—0 cu F. C. 
Olt, 0—0 la Ploiești, 2—0 cu 
Sportul și 2—0 cu „Poli"). A- 
mintirea acestei „serii" fru
moase este un suport real, de
monstrația practică — afirmăm 
noi — că, totuși, se poate.

Ion CUPEN

După ce au petrecut Revelio
nul pe Valea Prahovei, compo- 
neniții echipei noastre campi
oane, Steaua, mai grăbiți ca ori- 
cind, și-au reluat, de ieri, pre
gătirile.

Principalul motiv ? Așa cum 
se știe. Steaua este singura 
noastră echipă rămasă într-o 
competiție europeană, ea avînd 
de susținut — în ziua de 2 mar
tie, la București — primul meci 
din sferturile C.C.E.. cu Glas
gow Rangers. Și cum în aceste 
zile campionatul scoțian se des
fășoară din plin. Steaua este 
conștientă de faptul că trebuie 
să pregătească din timp import 
tantul examen. Antrenorii An
gliei Iordănescu și Radu Troi 
au alcătuit un program'adecvat 
de antrenamente și jocuri, în 
care este prevăzută și o perioa
dă montană, la cabana Forban, 
unde, ca de obicei rin perioada 
aceasta,- ponderea va cădea pe 
factorul fizic.

DINAMO - CU DORINȚA 
DE A FI Șl MAI COMPETITIVĂ

Pentru primele vesti am luat 
legătura, firește, cu Mircea Lu- 
cescu. La întrebarea „Cu ce 
ginduri a pășit Dinamo în noul 
an acesta ne-a răspuns : 
„Cu dorința fermă de a se pre
găti cu intensitate pentru a fi 
și mai competitivă în campio
nat. Se știe, Steaua are prima 
șansă la titlu, dar și tînăra 
noastră echipă este decisă să-și 
continue cursa de urmărire, să-și 
joace șansele".

Reunirea lotului este prevă
zută pentru luni 11 ianuarie, 
după care, în următoarele două 
zile, este programată vizita me
dicală de rutină, acțiune dubla
tă de primele antrenamente de 
readaptare la efort. Să notăm 
că tinerii jucători Lupescu, Ti
miș și Lupu sînt refăcuți după 
accidentările suferite în fina
lul de campionat. De la 22 ia
nuarie, statul major al pregăti-

CRAIOVA, UN NOU CUPLU DE 
ANTRENORI

Lotul Universității Craiova se 
va reuini, vineri 8 ianuarie, la 
Craiova, sub conducerea unui 
nou cuplu de antrenori. Princi
pal va fi Ghcorghe Constantin, 
reputatul nostru tehnician, iar 
secund Dumitru Marcu, fostul 
jucător al Universității Craiova.

După efectuarea obișnuitului 
control medical (necesar fiecă
rei reluări a activității după în
treruperea de iarnă), jucătorii 
craioveni vor efectuate primele 
antrenamente în localitate. Va 
urma perioada de încărcare a 
bateriilor la munte, ca de obi
cei, la Bușteni. Ce declară a- 
cum, la începutul noului său 
drum, antrenorul Constantin ? 
„De spus se pot spune multe, 
mai ales despre ceea ce am dori 
să realizăm în retur. Adevărul 
este că de Ia Universitatea se 
cere mereu mai mult, pretențiile 
sînt mari. Și în aceste condi
ții. este mai bine, zic cu. să lă
săm să vorbească faptele... retu
rului".

SPORT CLUB, TOT LA SLĂNIC...
„Vom avea un retur foarte, 

foarte greu, afirmă Corncliu 
Costincscu, președintele clu
bului băcăuan. Așa cum au 
fost toate retururile din ultimii 
ani. dar sperăm să răzbatem 
pînă la capăt, astfel ca tinerii 
noștri jucători să capete încre
dere în forțele lor pentru a-și 
pune, apoi, și mai bine in va
loare calitățile pe care le au".

în lotul băcăuan nu vor inter
veni modificări, așa că antreno
rii Nicolae Vătafu și Ion Mun- 
teanu vor porni la drum cu 
aceiași jucători. Zilele de 6. 7 
șf 8 ianuarie vor fi rezervate 
controlului medical. Readaptarea 
la efort se va face Ia Bacău, 
iar în 14 ianuarie lotul va ple
ca la Slăinic Moldova, acolo un
de Sport Club se pregătește iar
nă de iarnă.

la încheierea primei pârli a campionatului Diviziei C - SERII A 11-a

ARIPILE BACAU
Fosta divizionară B Aripile 

Victoria Bacău a preluat șefia 
seriei din etapa a IlI-a, deve
nind, așa cum era de așteptat, 
cea mai bună echipă din gru
pa respectivă. S-a menținut pe 
primul loc, dar nu fără emo
ții, deoarece Steaua Mecanica 
Huși, Mecanica Vaslui șl Pe
trolul Moinești au fost adver
sare redutabile care vizau șl 
ele locuri de frunte în clasa
ment. Băcăuanii au totalizat 
la „adevăr- nu mai puțin de 
16 puncte, obținînd 5 .victorii 
„afară" și o „remiză", ceea ce 
constituie o performanță. Echi
pa a suferit și două înfrîn- 
geri, ambele în deplasare: la 
Forests Gugești (etapa a 5-a)

-PE DRUMUL REVENIRII iN
și la Mecanica Huși (etapa a 
13-a). Totuși, pe terenurile 
partenerelor de întrecere, ea 
a marcat 11 goluri și a primit 
7, arătînd, astfel, o forță de 
joc remarcabilă. Echipa este 
antrenată de M. Nedelcu, iar 
cei mai buni jucători au fost 
Florian (golgeter, cu 12 go
luri înscrise), Grigoraș, Poe- 
naru și Iliuță.
• Seria a Il-a este destul 

de echilibrată, cu 4 formații 
în plutonul fruntaș și cu un 
grup masiv în cel de mijloc. 
Cea mai slabă echipă este nou 
promovata Moldosin Vaslui. 
Cealaltă debutantă în competi
ție, MECON Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, a avut o com-

„B"
portare remarcabilă, terminînd
turul în primele 5. (T. K.)

CLASAMENTUL SERIEI
1., Aripile Bc. 15 12 1 2 34-10 37

2. Mec. Huși 15 11 1 3 31-11 34
3. Mec. Vaslui 15 9 2 4 26-18 29
4. Petr. Moin. 15 9 1 5 31-14 28
5. MECON 15 8 1 6 27-14 25
4. CSM Borz. 15 7 2 4 23-16 23
7- For. Gugesti as 7 2 4 18-20 23
8. Partiz. Bc. 15 7 1 7 22-19 22
t. Prtilet. Bc. 15 7 • 8 19-24 22

10. Text. Buhuși 15 7 0 8 22-29 21
11. Lam. Homan 15 6 2 7 24-16 20
12. U. Negrești 15 4 0 9 17-31 18
13. Min. comin. 15 5 2 8 17-22 17
14. Luc. Adj. 15 5 1 9 15-28 14
15. Constr. Focț. 15 4 0 11 13-32 12
14. Mold. Vaslui 15 3 0 12 18-45 9

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
TURNEUL DE MINIFOTBAL 

DE LA CONSTANȚA. Sala 
Sporturilor din Constanta a 
găzduit, timp de două zile, un 
interesant turneu de minifot. 
bal. La seniori au participat 
F.C. Constanța I și II, o Selec- 
ționată divizionară alcătuită 
din jucători constănțeni legiti
mați la alte echipe și o Se
lecționată a divizionareloi C 
din județ.

Primul Ioc a revenit echipei 
F.C. Constanta II, care a în
vins cu 6—5 Selecționata di
vizionară și cu 5—3 Selecțio
nata Diviziei C. Pe locul doi 
s-a clasat Selecționata Diviziei 
C. care a întrecut pe F.C. Con

stanța I cu 11—10 (după exe
cutarea loviturilor de la... 7 m), 
iar locul al treilea a revenit 
Selecționatei divizionare, care 
a întrecut cu 8—7 (după penal- 
tyuri) pe F.C. Constanța I. Gol- 
geteri : St. Petcu și V. Mănăi- 
lă (cu cîte 5 goluri).

La echipele ‘de copii, la gru
pa 1976 a cîștigat F.C. Constan- 
ța II, învingătoare în dubla în- 
tîlnire cu F.C. Constanța I cu 
7—1 și 10—1. Golgeter: D. Șer. 
ban (8 goluri), iar la grupa 
1975 a cîștigat F.C. Constanța 
I, care a întrecut pe F.C. Con
stanța II. tot în două meciuri, 
cu 3—2 și 4—2. Golgeter : Gh. 
Pitu (3 goluri).

Meciurile, urmărite de un 
numeros public, au fost con
duse de arbitrii constănțeni 
Gh. Pîrvu, V. Ccnușe, I. Gre- 
cu și M. Cojoca.ru. (C. POPA. 
coresp.).
• CURSUL DE PERFEC

ȚIONARE A ANTRENORI. 
LOR. F.R. Fotbal, în colabo
rare cu Centrul de perfecțio
nare a cadrelor. organizează, 
in perioada 7—9 ianuarie, 
cursul de perfecționare cu an
trenorii principali de la echi
pele de Divizia A și B, care 
va avea loc la Centrul de cer- - 
cetări „23 August" din Capita
lă. Prezentarea, joi 7 ianuarie, 
la ora 8.

cestei trageri sînt de menționat: 
efectuarea a 10 extrageri, inde
pendente una de alta, a cîte 8 
numere din 45 (deci, cu un to
tal de 60 numeri !). cu posibi
litatea de a se obține cîștiguri 
cumulate, la mul multe extra
geri ; avantajul variantelor de 
25 de lei de a avea acces la 
toate cele 13 oategorll de cîști
guri : posibilitatea obținerii de 
autoturisme la oricare dintre 
cele lo extrageri Solicitați chiar 
astăzi prospectul tragerii la a- 
gențiilc Loto-Pronosport.

>

ANUL TURISTIC 1988
I.T.H.R BUCUREȘTI a 

pus spre valorificare bi
letele la odihnă-trata- 
ment pentru semestrul 
I 1988, tn toate stațiu
nile din țară, cu excep
ția stațiunilor Hercula- 
ne, Sovata și Felix. 
Pentru aceste trei sta-

țiuni se găsesc bilete 
numai pentru trimestrul 
I 1988.

înscrieri și informații 
la toate agențiile de tu
rism ale întreprinderii 
de Turism, Hoteluri și 
Restaurante București.

Cojoca.ru


PE GHEAȚĂ ȘI PE
TURNEUL CELOR
4 TRAMBULINE...

...a continuat cu cel de al 
treilea concurs, la Innsbruck 
(Austria), după cele două din 
R.F. Germania, și a fost cîști- 
gat de finlandezul Matti Nykae- 
nen cu 220 p (sărituri de 108 
m și 105 m), urmat de An
dreas Bauer (R.F.G.) 197.5 p 
(107 șl 96 m), Jens Weissflog 
(R.D. Germană) 195,10 p (96 și 
101 m). Jiri Parma (Cehoslo
vacia) 194,60 p (104,50 și 95 m), 
Pavel Ploc (Cehoslovacia) 193 
p (102 și 98,5 m).

înaintea ultimei probe de la 
Bischofshofen (Austria) clasa
mentul general se prezintă ast. 
fel: 1. Nykaenen 658 p ; 2.
Weissflog 596,5 p; 3. Thoma 
(R.F.G.) 571,5 p; 4. Parma 571 
p; 5. Bauer 568,5 p; 6. Haus- 
wirth (Elveția) 568,1 p.

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE HOCHEI-JUNIORI...

....care se desfășoară la Mos
cova se apropie de sfîrșit. Sin
gura echipă care n-a pierdut 
pînă acum vreun punct este 
cea a Canadei și are toate șan
sele să cucerească titlul de 
campioană a lumii, înainte de 
a întîlni în ultimul meci se
lecționata Poloniei. în penulti
ma partidă. Canada a dispus 
de R.F. Germania cu 8—1, 
U.R.S.S. de Polonia cu 7—2. 
Cehoslovacia de S.U.A. cu 
11—1, iar Finlanda de Suedia

• Aflată în turneu în Cana
da. selecționata secundă de 
hochei pe gheață a U.R.S.S. a 
întrecut cu scorul de 3—2 re
prezentativa olimpică a tării 
gazdă.

’! PREȚUL „AMATORISMULUI"
Continua publicarea clasa

mentelor de sflrșlt de an, a 
premierilor celor 
performer! 31 a 
Cel mal adesea 
toare, pentru că, 
n_ finaiurlle de 
rează drept subiecte de me
ditație mai cu seamă 
tele din anul ce ~ ~ 
lat...

Ciallsmul Italian 
însă motive să se 
rativ în oglindă.
specialitate din Pe
ninsulă trecînd în 
aceste zile în re
vistă prea nume
roasele insuccese 
ale. altfel,- vestitei școli 
rutiere italiene. care a 
dat lumii, ’.a vremea potri
vită, cicliști care „au făcut 
legea" pe ..osele șl pe piste. 
Da- Bartail, Coppi, Moser sau 
Saroni' ru mâl pot face 
nimic pentru culorile azzurre, 
iar în 1981 doar Moreno Ar- 
gentln a cîștigat Turul Lom- 
bardlel, ceea ce e, evident, 
mult sub cota marilor cla
sice. precum Tururile Fran
ței, Italiei, Spaniei. Șl — 
,.amănunt" car; nu poate fi 
scăpat ! — asta chiar în anul 
in oare Hinault s-a retras, 
Lemond 1 fo t absent, iar 
Kelly ieșit aproape complet 
din formă !

S-; spus, bunăoară, că în 
italia (ca oriunde, de altfel), 
copiii merg astăzi la școală 
cu autobuzul șl că, deci, bi
cicleta. prea îmbătrlnită, e 
.ltată, sau că ecranul cal- 

. oulatorulul înlocuiește tot 
mal mult, în timpul liber al 
vîrstelor mici activitatea fi
zică, deci și olăcerea de a 
rula. „E în ‘ ‘
adevăr — ir. omite să 
recent. La 
Sport din Milano

bunimai
concluziilor, 

îmbucură^ 
dintotdeau- 
an instau-

s-a
reuși- 
înche-

nu 
uite 
Presa

are 
admi- 

de

crucile sînt mult mai grave**.  
Pentru că, de pildă, Eddy 
Merckx (și el, unul dintre 
cei consulted’ centru a re
zolva problema) afirmă de-a 
dreptul : „E prea răsfățat 
ciclismul italian. Cînd eram 
amator nu ciștigam un ban. 
Cucerind titlu. mondial, am 
primit, drept premiu, o bi
cicletă, două tricouri și o 
strîngere de mină. Astăzi

• i»77» Bj-itsjii m » Conta l« st F.t.l ft. ♦ tel ««narat* >i >■ A o si 56.39 'O'esr t».»».M interi.rhao r-7 c-x i« 15t rotnss relslsx: :W Nt.
Pentru 4uu.- ibonament» prin ftomprasliuteUa «ectorui -ixcort-tmport pre»â P O.B-lî-JOi UB7« orsMr București Gr!vi;el ar M-tf li MB riperuî 4.F .Informația*

însă, un începător italian 
cîștigă de trei ori mai mult

Contrapunct
ciștigam eu 

culmea gloriei, 
dacă banii 

ușor, de

toate astea un
crie,

Gazzetta dello 
dar lu-

decit 
în 
Si 
așa 
să mai cauți lup

ta pe șos?!?. de ce să ~**' î 
suferi pentru victorie ?«. 
Fostul super-campion nu 
face altceva decît să con
state absența oricărui resort 
intim care să conducă la 
formar .a caracterului unui 
adevărat performer.

Dar lucrurile capătă și o 
altă dimensiune — 
o considerăm,  ,
șl cea .mai apropiată de a- 
devăr. O formulează un oa
recare Panizza, directorul 
unei echipe modeste de ‘ 
maiori dintr-un orășel 
centrul țării • „Le 
puștilor seriozitate 
tfce, iar ei mă 
cît le dau

Departe de fi 
plare. concluziile presei 
specialitate italiene scot 
iveală realitatea dură a u- 
nor cauze profunde, de cri
ză generală, socială șl mai 
ales morală. care conduc 
spre decăderea une. disci
pline care, pînă nu cu mulțl 
ani în urmă ofer? prile
juri de mîndrie milioanelor 
de iubitori de sport din Pe

ninsulă și nu numai...
Radu TIMOFTE

vin 
ce

mai

cea pe care 
la lîndu-ne,

a- 
din 

recomand 
în pregă- 
întreabă...

o întîm- 
de 
la

ZĂPADA
MARATON PE SCHIURI

între localitățile Kotscahch- 
Mauthen din Austria s-a des
fășurat un maraton pe schiuri 
(pas de patinaj) pe o distantă 
de 50 km. la care au luat star
tul 1 233 de concurent! din 12 
țări. Primul loc a revenit lui 
Franz Schobel (R.F.G.) —
1.49:56,8. urmat de Maurillo de 
Zolt (Italia) — 1.50:10,6 și Wal
ter Mayer (Austria) — 1.50:51,9. 
Maratonul „mic“ pe 20 km a 
fost cîștlgat de austriacul A- 
chim Wechler în 48:06,9.

TORONTO U C4N0ID4 PTNTBU 
ORGANIZAREA J.O. 1996
MONTREAL (Agerpres). Mu

nicipalitatea orașului Toronto a 
anunțat Comitetul Olimpic Ca
nadian că intenționează să-și 
depună candidatura pentru or
ganizarea Jocurilor Olimpice 
de vară din anul 1996.

RALIUL PARIS - DAKAR
PARIS, 4 (Agerpres). — La 

cea de-a 10-a ediție a competi
ției automobilistice internațio
nale „Raliul Paris-Dakar" parti
cipă un număr record de vehi- 
cole: 312 autoturisme. 181 mo
tociclete și 109 autocamioane, 
care vor -avea de străbătut un 
traseu însumînd 12 700 km.

• PE SCURT ©
ATLETISM 0 Cursa disputată 

în capitala Angolci, Luanda, s-a 
încheiat cu victoria sportivului 
portughez Manuel Matias cro
nometrat pc 8 km cu timpul de 
25:44.

BASCHET < După cum se 
știe, la Tunis s-a încheiat Cam*  
pionatul ' Africii, rezervat echi
pelor masculine In finala s-au 
întîlnit reprezentativa Republi
cii Centraf'icane cu cea a Egip
tului (94—87). Ambele formații 
s-au calificat nu numai pentru 
t rrneul final al J.O. din 1988, 
dar și pentru turneul final al 
C.M. din Argentina — 199d

CICLISM • Cursa de șase zile 
de la Kbln a fost cîștigată de 
perechea belgiană Stan Tourne. 
Etienne de Wildc cu 325 p. ur
mată de Antuon- Doyle (Mprea 
Brltanie), Hans -Henrik Oersted 
(Danemarca) și Andreas Kapoes 
(R.F. Germania) Roman Her
man (Liechtenstein').

Fetbal meriți»»
DERBYUL 

DE LA GLASGOW
Adversara echipei Steaua 

București în sferturile de finală 
ale „Cupei Campionilor Euro
peni", formația scoțiană Glas
gow Rangers a pierdut, cu 0—2, 
derbyul campionatului, disputat 
in compania Iul Celtic Glasgow, 
(a înscris McAvennle — 2). Alte 
rezultate : F.C. Dundee — Dun
fermline 2—0 ; Motherwell — 
Falkirk o—o ; Aberdeen — Dun
dee United 0—0 ; Hearts — Hi
bernian 0—0 ; St. Mirren *•  
Morton 0—0. In clasament, pe 
primul loc se află Celtic cu 
44 p, urmată de Aberdeen — 
41 p, Hearts șl Glasgow Rangers 
— cite 37 o..

NAPOLI ÎNVINSA 
FĂRĂ DREPT DE APEL I

Peste 75 000 de spectatori au 
urmărit duminică pe stadionul' 
„Giuseppe Meazza" („San Siro") 
din Mllanc derbyul dintre frun
tașele clasamentului, Napoli șl 
Milan. Echipa Iul Maradona a 
desChis scorul spre stupefac
ția „tifosllor" p in Careca (min. 
10), dar' gazdele s-au reabilitat 
reped» : în min. 20 Colombo a 
egalat șl, apoi, în min. 24, Vir- 
dis a adus pe localnici in •'.van- 
taj. După pauză (min. 37) olan
dezul Ruud Gtrllt — cel mal 
bun fotbalist european al anu
lui 1987 — a marcat din nou, iar 
în min. 77 Donadeni a pecetluit 
scorul. O victorie meritată, care 
poate pune de pe acum pe gîn- 
duri. p- actuala lideră, formația 
Napoli. Ne aflăm doar după 13 
etape 1

SCOR RECORD PENTRU 
F. C. PORTO

în etapa a 15-a din campiona
tul Portugaliei, F. 2, Porto a. 
realizat scorul-record al aces-tei 
ediții învingînd în deplasare cu 
7—0 pe Rio Ave. Trei goluri au 
fost marcate de Fernando Go

mes (cîștigătorul „Chetei de 
aur“ în 1903 și 1985). Alte rezul
tate : Benfica —• Belenenses 2—0. 
Academica — Guimaraes 1—0Î 
Farense — Boa vista 0—0, Es- 
pinho — Varzim 1—0, Penafiei
— Covllhu 3—2 Salgueiros — 
Setuba 0—4, Chaves — Portimo- 
nense 0—1. Elvas — Maritimo 
1—1, Braga — Sporting 1—0. Pe 
primele locuri : F. C. Porto 25 p 
(14 j), Benfica 21 p (15 j) Boa- 
vista 20 p (15

UN MECI DE TRADIȚIE...
La Madrid, Real a întîlnit, e- 

terna sa rivală F.C. Barcelona. 
Au cîștigat madrilehii, cum era 
de așteptat, dar nu așa de ușor 
cum se aștepta i. Gazdele au 
condus cu 2—8 prin golurile lui 
Hugo Sanchez (al doilea din pe
nalty, în urma unui fault comis 
asupra lui Butragueno), după 
care formația oatalană a redus 
din handicap, tot din penalty, 
transformat de Bernd Schuster 
(min. 31). Apoi, rezultatul 
(2—1 pentru Real) a rămas nes
chimbat. In acest meci S-a con
semnat prima lovitură de la 11 
m acordată echipei Real. Alte 
rezultate : Real Socledad — Ca
diz 2—1, Valladolid — Murcia 
1—0, Gijon -■ Beți. 1—0, Zara
goza — Celts Vigo 1—1, Osasuna
— Logrones 2—0. F.C. Sevilla — 
Sabadell*2 —0. Espano — Atleti
co Madrid 0—2 I. Valencia — 
Athletic Bilbao t—2 ! (Valencia 
a deschis scorul prin noua a- 
chizițle Madjer — venit de la 
F.C. Porto — dar în continuare 
prestația sa a fost sub aștep
tări). în clasament după 18 eta
pe : Real Madrid 27 p, Atletico 
Madrid si Real Socledad cu cîte 
23 p. în clasamentul goigeterl- 
lor conduce Hugo Sanchez cu 
15. puncte înscrise.

ALTE ȘTIRI, REZULTATE
ÎN CLASAMENTUL golgeterl- 

lor din Italia conduc Polster 
(Torino) și Elkjaer Lavsen (Ve
rona) cu cîte 7 g. urmați de 
Maradona (Napoli) cu G g.

după ce la timona echipei 
Olymniakos Pireu s venii olan
dezul Thys se pare că lucru
rile merg cu mult mal bine. 
Formația greacă (campioana da 
anul trecut) a obținut a doua 
victorie, consecutivă (după ce în 
.0 elii" . n-a reușit nici una), 
dlspunînd eu 2—1 de Aris Salo
nic, și ocupă locul 10 în clasa
ment,

PRESA SPORTIVA italiană 
informează că uruguayanul 
Enzo Francescol. ar urma să 
joace în sezonul viitor la clu
bul Juventus Torino.

ANCHETA revistei bulgare de 
specialitate „Start" l-a desemnat 
pe Nikolai iliev, fundaș central 
al formației Vitoșa, precum și 
al reprezentativei drept cel mai 
bun fotbalist bulgar al anului 
1987. Iliev s- - clasat pe orimul 
loc cu 85 p, fiind urmat de Lu- 
ceza- Tanc- (Ț.S.K.A. Sredeț 
Sofia) ----  72 p Nasko Sirakov
(Vitoșa) — 12 p, Bojidar Iskre- 
rlov (Vitoșa) — lip, Stoicio 
Stoev (Lokomotiv Sofia) — 9 p 
etc.

TURNEE DE TENIS
WELLINGTON, 4 (Agerpres). 

Turneul de la Wellington a 
fost cîștigat de campionul in
dian Ramesh Krishnan. caro 
l-a întrecut în finală cu 6—7, 
6—0, 6—4, 6—3 pe jucătorul 
sovietic Andrei Cesnokov. în 
finala probei de dublu, cuplul 
american Dan Goldie — Rick 
Leach a dispus cu 6—2, 6—3 de 
perechea Brod Dyke (Austra
lia) — Glen Michibata (Cana
da).

MELBOURNE. 4 (Agerpres). 
în finala turneului feminin de 
la Brisbane, jucătparea ameri
cană Pam Shriver a Invins-o 
cu 7—6, 7—6 pe Jana Novotna 
(Cehoslovacia). Proba de du
blu a fost cîștigată de cuplul 
Pam Shriver — Betsy Nhgelsen 
(S.U.A.), care a dispus în fina
lă cu 2—6.*7 —5, 6—2 de pere
chea Claudia Kohde (R.F. Ger
mania) — Helena Sukova (Ceho
slovacia).
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să fie mai mic dată fiind difi
cultatea sporită a întrecerii, ci 
la rezultatele intrinseci : Czan
ka (cat. 60 kg), de pildă, reu
șea la Reims un total de 307,5 
kg, în timp ce peste patru 
luni totaliza doar 297,5. Dacă 
el .și-ar fi repetat performan
tele de la „europene" ar fi in
trat în posesia a trei medalii 
de argint, așa însă a trebuit să 
se mulțumească cu poziția a 
patra. Or.-la nici 19 ani, și ti- 
nînd cont de impresionantul 
salt valoric anterior, de aștep
tat ar fi fost ca Czanka să 
„crească" între cele două-com
petiții. La fel Andrei Șoca ci 
(75 kg): totaliza 367,5 kg în 
luna mal. dar în septembrie a 
ratat „smulsul" și a fost elimi
nat din concursul la ‘total. 
După cum și La „aruncat" a 
avut un regres de 2,5 kg. Si 
Socaci, ca și Czanka, foarte 
tînăr fiind, șl apreciat drept 
cel mal mare talent al catego
rie! sale...

De ce asemenea fluctuații ? 
Să fi fost de vină modul în 
care a fost elaborată strategia 
pregătirii în acest interval? In
firmarea ipoteze] vine. îndată, 
din partea lui Nicu Vlad: în 
condiții similare de antrena
ment. avînd' în plus și handi
capul unei supărătoare acci
dentări. marele nostru cam
pion ă intrat în posesia titlu- 
lui mondial la „smuls" — cat. 
100 kg și a medaliilor de ar

gint la total și „aruncat”. Deci, 
repetarea vîrfului de formă a 
fost perfect la îndemînă prin 
graficul de pregătire asigurat, 
și. dacă nu a fost obținut în
totdeauna, explicația rămîne 
de căutat numai' în derogările 
de la conduita pregătirii fără 
fisuri pe care tinerii lotului 
nostru (de ce tocmai el?!) și 
le-au permis. Am insistat asu
pra acestor aspecte mai puțin 
îmbucurătoare tocmai fiindcă 
ele nu sînt definitorii pentru 
munca halterofililor și a fede
rației de specialitate, și fiindcă 
este de dorit ca ele să nu se 
mai repete. Nimic prea dificil 
în acest imperativ... Oricum 
însă, chiar și în condițiile a- 
mintitului recul, chiar dacă în
cheiem anul competițional fără 
satisfacția vreunui titlu, mon
dial sau european, la total, ce
te 18 medalii la marile compe
tiții ale seniorilor reprezintă 
totuși o confirmare, o nouă 
demonstrație a valorii haltero
fililor noștri, clasați din nou în 
rîndul primelor formații din 
lume, faptul că am fost depășiți 
la totalul medaliilor doar de 
selecționatele Bulgariei și 
U.R.S.S., că am devansat forțe 
binecunoscute (R.D. Germană. 
Ungaria, R.P. Chineză, ' Polo
nia) oferă nu doar evidența ră- 
mîncrii „în top", ci și o pro
misiune în perspectiva viitoru
lui sezon. Dar să nu anticipăm 
mai avem de zăbovit deocam
dată în dreptul unor rezultate 
’87.

ACTUALII JUNIORI POT CERE RIDICAREA ȘTACHETEI
Coincidență, și juniorii au a- 

dunat tot 18 medalii la Cam
pionatele Mondiale și Europe
ne. Numai că, am aprecia, la 

-respectiva .categorie de vîrstă 
performanțele au avut incă 
mai multă strălucire. Czanka, 
de pildă, a cîștigat 6 medalii 
de aur din tot atîtea posibile 
(!), iar Traian Cihărean (52 
kg) s-a clasat pe primul loc lâ 
„smuls" în cadrul întrecerilor 
pentru C.E. După cum, dinco
lo de numărul medaliilor (cri
teriu care poate avea doza șa 
de subiectivism) îmbucurător 
este amănuntul că actualii li
deri ai „cadctilor" noștri au re
zultate mult superioare celor 
înregistrate cu cîtiva ani în 
urmă de seniorii de azi. Pen
tru a nu lungi argumentarea, 
vom arăta doar că Nicolae O- 
siac (cat. 90 kg) a reușit in 
acest an depășirea .consecutivă 
a cîtorva recorduri stabilite, și 
nu e prea mult de atunci, de 
către Nicu Vlad... Lista perfor
merilor juniori trebuie întregi
tă cu A. Sirbu. V. Roșu și A. 
Culici, și ei laureați la aminti
tele întreceri.

Nu am putea avea pretenția 
unei aprecieri globale, a anului 
competițional dacă ne-am re
feri doar la întrecerile inter
naționale. Campionatele Națio
nale ale seniorilor. disputate 
nu cu mult timp în urmă la 
Bistrița, au oferit și ele sufi
ciente puncte de reper: nu 
întîmplător le abordăm la a- 
cest capitol rezervat juniorilor, 

♦majoritatea noilor campioni al 
tării fiind desemnați dintre 
competitori ce nu au atins în
că vîrsta seniorafului, D. Ne. 
greanu. M. Bîrzan, Cr. Oprea, 

T. Karaffa, C. Udrea — cu 
toți urcați pe podium — susți- 
nînd cum nu se poate mai bi
ne afirmația. Zestrea de talen. 
te autentice a halterelor noas
tre este, cum se vede, mai bo
gată, mai promițătoare, ca ori- 
cînd semn că centrele din 
București și din țară și-au îm
bunătățit substanțial activita
tea. Această nouă calitate a 
muncii în secțiile de copii și’ 
juniori poate fi considerată ea 
însăși ca una din realizările de 
seamă ale anului cu efecte pe 
care sperăm să le putem con- - 
semna nu peste multă vreme. 
Inutil să mai spunem că o a- 
semenea activitate se cuvine 
să fie marcată și de continui-

LA ORIZONT - „
Tocmai în vederea abordării 

cu maximum de șanse a prin
cipalelor evenimente competi. 
ționale ale anului 1988 (C.E. de 
la Cardiff — și J.O.) federația 
de specialitate a renunțat la 6 
serie de alte turnee de impor
tanță secundară. Punctele 
noastre forte se vor numi, ca 
și în 1987, Nicu Vlad. A. Czan- 
ka, A. Socaci, cărora li se a- 
daugă C. Urdaș. P. Becherii 
(posibil) Tr. Cihărean. Deci 
dacă în privința numelor nu 
(prea) mai pot apărea lucruri 
noi, îa schimb, rezultatele pot 
lăsa loc la multe și frumoase 
surprize. Ne gîndim în primul 
rînd la Nicu Vlad — refăcut a- 
'cum pe deplin și animat de 
o mare gmb’tie, la Andrei 
Socaci — care ni s-a părut a 
fi. si el. pus pe fapte mari. Cît 
despre Czanka, antrenorul e- 
merlt Ștefan Achim este gata 

tale, selecția și promovarea 
unor atari talente trebuind să 
fie o veritabilă „bandă rulan
tă"; numai dintr-un asemenea 
Izvor vor putea răsări viitori 
campioni de anvergură. Pentru 
acest pluton de speranțe anul 
1988 va trebui să fie cel al sal
tului spre performantele corn- 
petitîve pe pian internațional, 
al urcării recordurilor proprii 
(care de cele mai multe ori se 
confundă cu cele ale tării) 
pînă în apropierea celor mai 
bune în lume. Platformă valo
rică perfect la îndemînă aces
tor talente șl de pe care. în 
viitor, vor putea fi înregistra
te performanțe net superioare 
celor ale actualilor noștri se
niori.

EUROPENELE" Șl JOCURILE OLIMPICE
să pună mina in foc că are 
încă multe kilograme-— rezer
vă în brațe; cu condiția, adău
găm. să înțeleagă că talentul 
nu înseamnă prea mult dacă 
nu este dublat și de o pregă
tire corespunzătoare, de o via
tă sportivă pe potrivă... Urdaș 
și Becherii, buni oameni de 
concurs, pot „puncta" din nou, 
in timp ce Cihărean se poate 
afirma, dacă î.și va continua 
progresia valorică din ultimele 
luni.

Se poate observa lesne — nu 
de „variante cîștlgătoare" du
cem lipsă;'fiecare dintre aces
tea poate prinde viată. însă 
numai în cazul în care lunile 
rămase pînă la C.E. respectiv 
Olimpiadă, se vor derula sub 
semnul maximei seriozități în 
pregătire, al ambiției de a con
tinua și in 1988 tradiția - fru. 
moașelor rezultate ale halte
relor românești.


