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ECHIPELE NOASTRE FEMININE DE HANDBAL
DEBUTEAZĂ ÎN NOUA EDIȚIE A CUPELOR EUROPENE

Duminică, trei echipe feminine românești de handbal iau startul 
in ediția 1987/1988 a cupelor europene, jucînd direct in turul 
secund, lată scurte considerații asupra celor trei partide :

cc£ •• SPARTAK KIEV - ȘTIINȚA BACĂU

OBIECTIVUL ACTUAL AL FLORETISTELOR 
-0 PREGĂTIRE EXIGENTĂ, TEMEINICĂ

Știința Bacău intîlnește du
minică pentru a treia oară pu
ternica formație sovietică 
Spartak Kiev, cîștigătoarea a 
11 ediții ale Cupei Campioni
lor Europeni. De două ori au 
decis sorții. în semifinalele 
ediției 1986—1987 și acum, in 
etaiîa a doua a competiției, în 
care debutează direct cele do
uă formații. Cea de a treia în. 
tîln're a constituit-o finala din 
ediția 1985—1986.

Dc această dată. Știința Ba
cău susține prima manșă in

Daniela Siliva.ș: „PBIVISC Cil OPTIMISM 
niiiÎAiint întriceri ah gimnasticii**

— Medaliile cucerite la Cam. 
pionatele Europene de la Mos
cova, din luna mai. și cele do 
la Campionatele Mondiale de la 
Rotterdam, ■ din octombrie 1987, 
te-au propulsat, iată, pe locui 
al treilea intre cel mai buni 
sportivi ai României pe anul 
trecut. Ce reprezintă pentru 

tine această alegere, cum "ai 
primit știrea că Asociația Pro. 
sei Sportive tc-a situat „pe po
diumul" performerilor rom mi?

— A fost un prilej de a mă 
bucura din nou pentru frumoa
sele rezultate sportive cu care 
am încheiat anu.ț 1987 și nu pot 
decit să fiu mîndră că ziariș
tii sportivi din țara noastr^ 
apreciază și in acest fel mun
ca pe care o depunem noi. 
gimnastele, pentru obținerea 
unor rezultate de mare presti
giu internațional. Ca să fiu 
foarte sinceră, trebuie să vă 
spun că-tare mult mi-așfi do
rit locul întîi in topul sportivi
lor români, dar „individualul (Continuare în pag. 2-3)
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EXPERIENȚA. Șl DORINȚA DE AFIRMARE-SUPORTUL

SUCCESELOR
Ca toii anii preolimpici, și 

’87 a cuprins, un program com- 
pelițional bogat pentru luptă
torii europeni. în afara nume
roaselor turnee internaționale 
pregătitoare, a Campionatelor 
Balcanice pentru juniori, luptă
torii fruntași ai batrînului con
tinent s-au aliniat la startul 
Campionatelor Europene de ju
niori, al europenelor și mon
dialelor de seniori. în numărul 
nostru de azi vom face referiri 
numai la comportarea repre
zentanților noștri de la lupte 
libere, ca și la posibilitățile lor 
de participai e cu succes șl ,1a 
Jocurile Olimpice din acest an.

Trebuie să spunem de la în
ceput, că anul 1987 a marcat un 

deplasare. Partida va fi. 
ca de obicei, deosebit de 
grea pentru băcăuance. O știu 
și ele. o știe și antrenorul lor. 
ptof. Alex. Eftene. dar acum 
sînt mal bine 'cunoscute date
le problemei. în tabăra băcă
uană domnește hotărîrea de a 
lupta din răsputeri pentru a-și 
apăra șansele, un scor strins

Mircea COSTEA

(Continuare in pag a 4-a)

comptts“ mondial al colegei și 
prietenei mele Aurelia Dobre a 
contat, firesc, foarte mult și, ca 
atare, a trebuit să mă mulțu
mesc in 1987 cu poziția a treia... 
Dar, repet, acest „bronz" sim
bolic mă stimulează pentru e- 
evoluții și mai bune in 1988, cu 
deosebire }a Jocurile Olimpice.

— Ești multiplă 
campioană euro
peană și mondială 
și. totuși, publicul 
sportiv larg te cu
noaște destul de 
puțin. De aceea, 
te rog să te pre
zinți cititorilor.

— M-amy născut 
la Deva in ziua de 
9 mai 1970. Părinții 
mei. Ludea si Vio
rel Silivaș, sînt 
muncitori in o

rașul de .sub Cetate, iar 
fratele Gheorghe-Ștefan este 
elev în clasa a Xll-a la Liceul 
cu profil minier din Deva. Eu' 
însămi sînt elevă In clasa a 
X-a. tot în Deva, unde îmi per
fecționez și măiestria sportivă. 
Am făcut cunoștință cu gimnas- . 
tica la virsta de 6 ani, cînd eram 
încă la grădiniță. Deoarece .am 
fost absentă cînd în grădinița 
noastră a avui loc o testare a 
tuturor copiilor, tovarășa educa
toare m-a luat de mină a dopa 
zi și m-a dus la sediul Clubu-

Constantin MACOVEI

LUPTĂTORILOR
plus de calitate- pentru luptele 
libere, rezultatele realizate de 
sportlv-ii noștri fiind superioare 
celor din edițiile trecute Noul 
colectiv de tehnicieni, la condu
cerea căruia se află antrenorul 
emerit Nicolae Pavel, a între
prins o radicală remaniere a 
componenței lotului național, 
reținînd din „vechea gardă" 
numai cîțiva sportivi, adică pe 
aceia car s au adaptat integral 
noului mod de pregătire soli
citat de antrenori.

în lotul stabilit s-au îmbinat 
în mod armonios experiența și 
plusul de cunoștințe tehnice ale 
unor luptători ca Vasile Puș
cașii, Claudiu Tămăduianu, 
Gheorghc Mî(u cu talentul, vi-

Cupa Cupelor:

MUREȘUL TG. MUREȘ -
VASAS BUDAPESTA
Sala Sporturilor din Tg. Mu

reș va fi, cu siguranță, neîn
căpătoare mîine dimineață, în- 
cepînd de la ora 10, cînd se va 
da semnalul de începere în pri
ma manșă a întîlnirli Mureșul

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a)

Cupa l.H.F.:

E. S. BESANCON - 
RULMENTUL BRAȘOV
E.S. Besangon — cea mai 

constantă formație a handbalu
lui feminin francez de club (în 
ultimele cinci ediții ale primei 
ligi a ocupat o dată locul 
secund Si de patru ori pe al trel-

lon GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)
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După prima parte a campionatului feminin de volei

DETAȘARE VALORICĂ A UNIVERSITĂȚII C.F.R. CRAIOVA

Fază surprinsă la unul dintre cele mal atractive meciuri ale turu
lui de campionat, Flacăra Roșie București — Farul Constanța

Foto: Edtiard ENEA

DE „LIBERE»
goarea și dorința de afirma
re ale tinerilor Alin Păcuraru, 
Daniel Ioniță, Roniică Kașovan, 
Cătălin Bejenaru, Dănuț Prefit, 
Radu Ana, Endre Elckeș, Petre 
Cruceanu, Alexandru Koteleș 
etc Dintr-o asemenea asociere 
a reieșit un mod de pregătire 
foarte util ambelor .categorii de 
vîrstă,. bazat pe seriozitate, dis
ciplină și întrajutorare cole
gială Și rezultatele n-au în- 
tîrziăt să apară. După cîteva a- 
firmăiți promițătoare în turnee 
internaționale de pregătire, re-

Mihai TRANCA

(Continuare în pap. a 4-a)

REPORTAJ 
udesezon.

Un lot reprezentativ este, de 
fapt, o adevărată familie. Și 
nu numai pentru că o bună 
parte din timp selecționabilii 
și-l petrec împreună in ore de 
pregătire care, prin marea lor 
încărcătură, par a 
se dilata, ci și 
pentru că acest 
timp îi adună in 

’ jurul aceluiași 
scop: înalta perfor
manță. A fiecăruia
dintre ei și a echipei, indiferent 
dacă sînt p.racțicanții unui sport 
individual sau al unuia de echi
pă, pentru că liantul psihic care 
cimentează prietenia, la bine și 
la rău (la victorie, dar și la 
eșec, atunci cînd luciditatea Și" 
tăria de caracter apreciază 
exact plusurile și minusurile 
fiecăruia) sudează colectivul.

Nucleul lotului olimpic de scrimă îl constituie floretîstele. împreu
nă cu antrenorii se află nu numai componentele echipei vicecam
pioană mondială, ci și alte tinere

Scrima poate fi apreciată atit 
ca . sport individual, cit și de 
echipă, pledind pentru aceasta, 
în primnil rină, faptul ci are In 
competiție am,bele probe, și a- 
poi pentru că'poziția ocupată 
de fiecare scrimer în proba in
dividuală contribuie la puncta
jul formației, " determinîndu-i 
culoarul, mai mult sau mai pu-

Deși' turul campionatului 
masculin ne-a oferit, în 
final, cel mai valoros 

meci al sezonului voleibalistic 
(Dinamo — Steaua), prima par
te' a competiției feminine s-a 
situat. în general, la o cotă 
sensibil mai ridicată prin mai 
numeroasele partide de calitate 
bună pe parcursul celor 11 eta
pe. Acest lucru pare să fie de
terminat de o reechilibrare.de 
bun augur a forțelor pe mal 
niulte echipe, precum si de ma
turizarea tinerelor talente pro
movate și afirmate. în anii pre- 
cedenți.

Firește, fotoliul 4e onoare îl 
păstrează în continuare, fără 
mari dificultăți, campioana ță
rii, Universitatea C.F.R. Cra
iova (care, iată, a ajuns și în 
penultima fază a C.C.E., speciă-

ETAPA IN DIVIZIA A
Campionatul" Național femi

nin de baschet programează 
azi și mîine următoarele me
ciuri, în cadrul etapei a 
Xll-a — grppa 1—6: Universi
tatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 
,-t- Politehnica Mine-Energie 
București. Rapid C.S.Ș. 5 Bucu
rești — Voința C.S.Ș. 2. București 
(sala Rapid, ora 16,30 și ora 

țin favorabil, în întrecerea pe 
echipe. Cu aceste gînduri am 
asistat la una din ședințele de 
pregătire ale lotului reprezen
tativ de scrimă, în aceste zile 
de început de an olimpic.

. Sala Floreasca 
din Capitală. Osa
tura lotului o re
prezintă floreta fe
minină, iar nucleul 
acestei . arme îl 
constituie echipa

care a obținut în vara trecută, 
la Lausanne, -poziția onorantă 
de vicecampioană mondială, cu 
„vîrful" acesteia, Elisabeta Tu. 
fan, cea mai bună floretistă a 
lumii în .1987. în jurul antreno
rilor Ștefan Ardeleanu șf Tu
dor Petruș un stol gureș, mar- 
cînd astfel momentele de res
pira între două reprize dd an-

candidate la marea performantă. 
Foto: Aurel D. NEAGU

trenament. Intrebîndu-i pe cei 
doi reputați tehnicieni (primul, 
de la C.S. Satu Mare, celălalt, 
de la Steaua, deci de la princi
palele pepiniere ale scrimei 
noastre, colaborînd fructuos in

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. 2-3)

• Șapte echipe vizează 
două locuri pe podium 

Rapid și Oltcit - reve
lații ® In ascensiune — Fa
rul și Flacăra Roșie, în 
coborîre — C.S.U. Rapid și 
Dacia & Cursă în „patru" 
pentru evitarea celor două 
locuri ale retrogradării

liștii și suporterii ei așteptînd 
în- această lună o convingătoare 
afirmare și pe plan european), 
detașată net în fruntea clasa
mentului. Echipa pregătită de 
l. Constantinescu și Ad. Coto- 
ranu și-a sporit realmente po
tențialul prin cooptarea a patru 
jucătoare cu certe calități și 
experiență. Lîngă prim-solista 
Mirela Bojescu, tehnicienele 
Monica Șușman și Tanța Dră- 
goi. lîngă Eugenia Cotescu, Vio
leta Barcan și Carmen Cuej- 
deanu, sau tînăra Carmen Titi- 
liuc. au apărut Ioana Cotoranu 
(jucătoare polivalentă, cu cali
tăți fizice și tehnice remarca
bile), Mirela Zamfir (care și-a 
limpezit în bună măsură stilul 
dirijoral), ambele găsindu-și 
loc în sextetul de bază. Mirela 
Cazangiu și Liliana Popescu, ti
nere care trec tncet, dar sigur, 
în capul băncii rezervelor. O 
echipă care îmbină la nivelul 
superior în voleiul nostru ac
tual, forța, tehnica și experien
ța de concurs, ceea ce o face 
realmente — în absența unor 
accidente de prestație — de 
neînvins.

Aurelian BREBEANU

(Continuare In pag 2-3)

DE BASCHET (feminin)
10); grupa 7—12: Voința Bra
șov — Metalul I.M.P.S. Salon- 
ta. Comerțul C.S.Ș. Tg. Mureș 
— Mobila C.S.Ș. Satu Mare. 
C.S.U. Prahova Ploiești — Po
litehnica C.S.Ș. Timișoara. în- 
tîlntrea Chimistul C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea — Olimpia București va 
avea loc în zilele' de 26 și 27 
ianuarie.

reechilibrare.de


SE REIA Turneul iinal la hochei

DIVIZIA A 
LA HANDBAL 

FEMININ
Q O partidă atractivă 

la Rm. Vîlcea : 
Chimistul — TEROM lași

După o pauză destul de Iun- 
gă (campionatul s-a întrerupt 
la '27 septembrie). Divizia fe- 
mihihă A-' de handbal se reia 
mifne. ctf'etapa'a 9-a. La in
i'„ptij de an se impune ca an
ii codrii i ‘echipelor de club 
h.u’iclbalișțeîe toți cei in mîi- 
nile i'cărora se află '• destinele 
acestui frumos sport să asigu
re ridicarea nivelului tehnic și 
spectacular al jocurilor, o com
portare în limitele unui fair- 
play desăvîrșit. astfel ca rezul
tatul consfințit la sfîrșitul 
partidelor să fie oglinda fidelă 
a valorii formațiilor aflate în 
teren.

Arbitrilor le revine, de ase
menea. o mare responsabilita
te. ei trebuind să conducă me
ciurile în spiritul (și numai în 
spiritul) cerut de regulamentul 
LII F.

Programul meciurilor de du
minică. RM. VÎLCEA: Chimis
tul — TEROM Iași (arbitri: D. 
Dordca — A. Kcntzel din Si
biu) ; CONSTANȚA : Hidroteh
nica — Conslrucfbrul Timișoa
ra (.1. Mateescu — V. Dăncescu 
din București) ; GALAȚI : Oțe
lul — CSM Sibiu (M. Dumi
trescu — E. Niță din—Bucu
rești). Meciul Rapid București 
— Dorobanțul Ploiești se va 
juca, la Buzău, miercuri.

OBIECTIVUL ACTUAL AL FLORETISTELOR
(Urmare din pag. 1)

interesul înaltei sale reprezen
tări pe planșele internaționale) 
cum apreciază lotul (lărgit) de 
floretiste pe care-l au in pregă
tire acum, la debutul unui nou 
an, am primit un răspuns... di
plomatic: „Selecționabilele pot 
fi încadrate în trei categorii : I 
— Elisabeta Tufan, Rozalia Hus» 
ti și Georgeta Beca. sportive 
care au reluat pregătirile după 
o perioadă de recuperare la 
Herculane (în urma recomandă
rii Centrului.de Medicină Spor
tivă); II — grupul cel mai nu
meros, alcătuit din Reka Lazăr. 
Claudia Grigorescu, Ana Geor
gescu. Judith Gyurkan. Laura 
Badea, Carmen Leahu. Mioara 
David, care a efectuat un sta
giu de refacere la Poiana Bra
șov; III — ...doar Roxana Du
mitrescu care, făcînd parte din 
precedentul grup, a fost acci-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 8 IANUARIE 1988

EXTRAGEREA I : 42 58 32 
11 4 75 72 52 13 EXTRAGEREA 
A II-a : 39 45 2 62 27 60 57 74 
66.

Fond total de cîștiguri : 
682.261 lei din care 22.019 lei 
report la categoria 1.
• Participanțll care nu și-au 

procurat încă bilete la TRAGE
REA EXTRAORDINARA PRONO- 
EXPRES A NOULUI AN, pro
gramată pentru duminică, 10 ia
nuarie mal pot să facă acest 
lucru astăzi (DAR NUMAI AS
TĂZI !). Agențiile Loto-Prono- 
sport vă stau la dispoziție pen
tru a vă juca numerele favorite.
• Tot astăzi este ULTIMA ZI 

în care vă mai puteți depune 
buletinele la concursul PRONO
SPORT al acestei săptămînl,
• O acțiune de mare amploare 

și de largă rezonanță care a 
marca* începutul anului 1988 
este LOZUL ANULUI NOU, emi
siuni specială limitată, cu nu
meroase șl importante cîștiguri. 
Reamintim că, pe lîngă cîștigu- 
rile atribuite In mod obișnuit la 
LOZ ÎN PLIC ■ (autoturisme șl 
bani), se acordă și un mare 
numă de TELEVIZOARE CO
LOR i Nu uitați că această emi
siune — care se bucură de o 
Impresionantă afluență- de par
ticipant! — este limitată.

O TRAGEREA EXTRAORDI
NAR. PRONO—.1?RES A NOU
LUI AN va avea loc mîlne, du
minică. 10 ianuarie, în sala Tea
trului Național din București, 
începîr d de la ora 17,30. Acce
sul in sală este valabil 
numai cu Invitații. Nume
rele extrase vor fi trans
mise la radio, pe progra
mul i. la ora 22.30 (după emi
siunea „Panoramic Sportiv", o 
dată cu rezultatele concursului 
PRONOSPORT), precum și luni, 
li .Ianuarie la ora 8,55.

Campionatele de șah ale juniorilor

PRIAAELE RUNDE,. PRIMELE VICTORII
EFOftlE NORD, ș (prin tele

fon). Ca în plin sezon, sute de 
copil antrenori, părinți au im- 
pînzit această stațiune, trăind 
din plin tensiunea primelor par
tide de șah ale anului. Tinerii 
șahiști — cu deosebire cei de la 
categoriile mari — se gîndesc, 
desigur, că locurile ocupate In 
final le vor asigura sau nu ca
lificarea la Campionatele Mon
diale, care vor avea loc la vară 
la Timișoara. Pe lingă organiza
rea Ireproșabilă (gazdele din E-( 
forie Nord merită nota 10 la
toate capiTlele), remarcăm și
Interesul deosebit de care se
bucură întrecerile actualei edi
ții a Campionatelor Naționale 
atît prin numărul participanților, 
cit și al spectatorilor.

Numărul foarte mare de con
curent' face dificilă prezentarea 
unor clasamente, avînd în ve
dere că s-au jucat abia • două 
runde. Cum e r.ormal la acest 
nivel, se fac greșeli mai dese, 
dar valoarea tuturor concurenți- 
lor este apropiată, fiind dificil 
de formulat un nronostic. To
tuși menționăm cîțiva dintre 
cel care pînă acum au , realizat 
punctajul maxim — cîte 2 vic
torii — ei detașîndu-se, tot
odată, și prlnlr-un joc mal pre
cis : Adela Tomescu (Progresul 
Tg Jiu), Andrada Ciondea 
(3.S.S. Pitești), Corljia peptan 
(Metalurgistul Sadu) etc. — cat. 
pînă la 10 ani ,56 de concu
rente) ; Lucia Cernea (C.S.S. 1 
Bucureștii Ana Maria Oslceanu 
(I. T. București) Roxana Burcea 
(C.S.S. Satu Mare), — cat 11—12 
ani (57 de concurente) : Grațieia 
Stanciu (Oțelul Cîmpina), Linda 
Burlan (C.S.S. 1 București),
Ioana Morarta (C.S.S. Iași), Lo- 
redana Lazăr (Flamura Satu 
Mare) — cat. 13—14 ani (70 con
curente) ; Doina Todoruț (Elec
trotehnica Bistrița), Ruxaindra 
Ignătescu (Oțelul Galați), Edith 
K61Io (Electromureș Tg. Mureș) 
— cat. 15—16 ani (37 concurente); 
Mădălina Stroe, Doina Popa,

(Urmare din pag. 1)

dentată de un Schior pe pîrtie, 
spitalizată cîteva zile, interdic
ție de efort două săptămîni. re
luarea pregătirii desfășurîndu-se 
sub supraveghere medicală".

„Totuși, cum le găsiți acum, 
după vacantă, pe elevele dv.?“ 
am insistat, și răspunsurile au 
lost, de această dată, nuanțate. 
Ștefan Ardeleanu: „Nu exce
lent !...“. Tudor Petruș: „Mai 
bine decît anul trecut". Diferen
țiate. dar nu contradictorii și, 
prin asociere, sugerînd că este 
loc de mai bine-

Cu pregătire tehnică de bază 
în condiții de tempo și distantă 
variabilă (fie prin lecții indivi
duale, fie prin exerciții. cei doi 
antrenori muncind cot la cot cu 
floretistele). cu pregătire fizică 
(generală si individualizată, sub 
supravegherea prof. Aurel Cior- 
tea), programul cotidian își de
rulează secvențele. Calificativul 
zilei: „Eliza și Gina au lucrat 
foarte bine, puștoaicele mănîncă 
nori, iar Claudia a împlinit azi 
20 de ani...“. Era vorba, în or
dine, de Elisabeta Tufan. Geor
geta Beca. Laura Badea, Mioara 
David șl... Claudia Grigorescu. 
„Ce-ți dorești în acest an fru
mos al celor douăzeci de pri
măveri?", o întreb pe Claudia. 
„O medalie olimpică, cu echipa 
României !“

...Pînă atunci, munca va con
tinua desigur, în ritm intens, 
dar miîne, la Budapesta, junioa
rele vor des'chide seria concur
surilor internaționale ale sezo
nului, pentru ca la sfîrșitul săp- 
tăminii viitoare să fie rîndul 
senioarelor pe planșe.

CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

Ceea ce ni se pare destul de 
semnificativ pentru șansele de 
redresare a voleiului nostru 
feminin, este faptul că în spa
tele campioanei se află un plu
ton destul 8e compact de echi
pe cu apreciabilă capacitate' de 
joc. Revelațiile turului de cam
pionat au fost, desigur, nou 
promovata Rapid București și 
cea de a doua divizionară A 
craioveană, OIțcit. Prima a de
venit competitivă (și ocupă lo
cul secund !) datorită a trei 
achiziții relevante : Gabriela 
Dumitrescu (coordonatoarea lo
tului național) care a adus în 
echipă spiritul de combativita
te, Daniela Bumbăciiă (o trăgă
toare cu calități pentru jocul 
în viteză) și Daniela Buhlea 
(jucătoare de gabarit care, în 
ciuda înderțiînării reduse și ne- 
valorificării totale a forței de 
atac, .acoperă — mai cu seamă 
la blocaj — un post important 

Silvana I.iacri. (I.T.B.), Liliana 
Mltescu (Politehnica București), 
Dana Toma (Voința Rm. Vîlceaj, 
Viorie Ursu.eac (Calculatorul 
București) — cat. pînă la 20 
ani (58 concurente) ; A. Țugui 
(Micron Craiova), C. Cavasi 
(Sănătatea București), G. Boșo- 
noiu (I.T. București), Fi. Griin- 
berg (C.S.S. Timișoara) — cat. 
pînă la '10 ani (100 concurenți): 
L. Nisipeanu (C.S.S. Brașovia), 
B. Grătinoiu (I.T.B.), C. Genescu 
(Mecanică Fină) L. Gîlea (Oțe
lul Galați' — cat. 11—12 ani (106 
participant!) ; D. Achlm (Porțe
lanul Alba luiilt. St. Mușat 
(Callatis Mangalia), B. Ioniță 
(C.S.S. Timișoara) — cat. 13—14 
ani (96 participant!). întrecerile 
continuă.

Parik ȘTEFANOV

• LA BUZIAȘ se desfășoară 
Campionatul Național de șah 
pentru juniori, la categoriile su- 
.perioare de vîrstă. In grupa ju- 
'nlorilor I (pînă la 20 ani) par
ticipă 110 jucători, în sistem el
vețian. In primele două runde 
au obținut victorii V. Bărbu- 
lescu (Automatica București), 
D. Vlad, Ș. Dobronăuțeanu 
(Politehnica București), B. Ta
kacs (Metalul București), G. 
Dinu T.T.B.), Cr. Popescu (Cal
culatorul București), N. Mircov, 
Ad. Zarcula (C.S.Ș. Timișoara), 
J. Kocsis (Electromotor Timi
șoara), E. Ambcuș (C.S.Ș. Bra
șov), D. Hristodorescu, Al. Go- 
ciman (Petrolul Ploiești) — cîte 
2 p.

La juniori n -(16 ani) parti
cipă 73 concurenți, pe primele 
locuri aflîndu-se D. Popescu 
(Calculatorul București), C. Co- 
zianu (Oțelul Galați), G. Jlro- 
veanu (C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin), L. Kocsis (C.S.Ș. Tg. 
Mureș) — cîte 2 p.

„PRIVESC CU OPTIMISM VIITOARELE ÎNTRECERI ALE GIMNASTICII"

lui Sportiv Școlar, pentru a sus
ține și eu probele, astfel că am 
fost selecționată pentru grupa de 
începătoare a școlii și atunci, în 
1976, am început, de fapt, prac
ticarea organizată a gimnasticii, 
primii mei antrenori fiind loan 
Cărpinișan și Ulpia Barbu.

— Ai fost anul trecut eroina 
incontestabilă a Campionatelor 
Europene de la Moscova. Ce au 
însemnat pentru tine cele patru 
medalii de aur și una de argint 
cucerite la „Olimpiiski", în com
pania unora dintre cele mai pu
ternice gimnaste ale lumii ?

— Cred că nu exagerez de
loc, dar între altele, „europenele" 
mi-au dat o deplină încredere 
în posibilitățile mele, mi-au dat, 
ca să zic așa, curajul de a ataca 
mai hotărât marile .performante. 
Mi-au arătat, de asemenea, că 
nu trebuie să-mi fie teamă de 
nici o sportivă, oricît renume ar 
avea ea, atunci cind te bizui pe 
suportul unei desăvârșite pregă
tiri fizice și tehnice. Cele două 
note de 10 pe care le-am luat la 
sol și medalia de aur în această 
probă le consider ca reușite de 
mare preț pentru mine în anul 
competifional care tocmai s-a 
încheiat. Si au mai însemnat 
ceva, pentru mine Campionatele 
Europene de anul trecut: m-au 
propulsat pe poziția de primă 
favorită la ■ Campionatele Mon
diale de la Rotterdam, din toam
na trecută.

— Unde, trebuie s-o spunem. 
Daniela n-a mai fost cea de la 
„europene", cu siguranța și pre
cizia de metronom care au im
presionat atît de puterftic lumea 
sportivă, cu acea imperturbabi
lă stăpînire de sine cu care a 
dominat competiția...

în sextet). Cea de a doua, prin 
puterea de luptă și cunoștințele 
ample, în toate compartimente
le, ale unor jucătoare ca Lucre- 
(ia Mirea, Mircla Niculiță, Mari, 
nela Buzdugan etc. Și, nu în 
ultim,ul rînd, prin buna pregă
tire de care a dat dovadă.

O ascensiune vizibilă au în
registrat fostele lidere ale gru
pei a doua valorice, Farul Con
stanța și Flacăra Roșie Bucu
rești. Constănțencele au de par
tea lor experiența și ’ valoarea 
Măriei Enache (mereu exem
plară și... vulcanică), Marinelei 
Neacșu, precum și calitățile ti
nerelor în plină afirmare, Delia 
Leițoiu și Mădălina Ciorbaru. 
Bucureștencele sînt beneficia
rele iocului variat statornicit la 
„școala Flacărei Roșii", cel mai 
adesea bine interpretat de coor
donatoarea Corina Oltean și 
coechipierele ei. Au făcut, în 
schimb, ușori pași înapoi fos
tele ocupante ale treptelor a 
doua și a treia în sezonul tre-

MECIURI FRUMOASE Șl
La București și Miercurea 

Ciuc s-a disputat ieri prima 
manșă a partidelor duble din 
cadrul turneului final al Divi
ziei A — prima grupă valorică 
la hochei, dintre echipele cla
sate pe locurile 1—4. Iată re
zultatele și scurte notații:

STEAUA— DUNĂREA GA
LAȚI 9—1 (3—0, 3—1, 3—0).
Deși nu ă beneficiat de cele 
mai bune condiții de joc (între 
care calitatea slabă a gheții, 
după patinajul, public, absența 
arbitrilor de poartă), meciul 
dintre cele două echipe a fost 
frumos, cursiv, cu acțiuni pur
tate în viteză și în deplin spi
rit de sportivitate. Cu lotul 
său numeros și valoros, echipa 
campioană s-a impus firesc, 
dîștigînd la scor. Gălățenii, cu 
multe și importante absențe 
(Fulga, D. Dima, St. Zaharia — 
care nu au putut face deplasa
rea, Munteanu și Brînză, pre
cum șl portarul de bază, .Cor- 
ciovă — bolnav) au fost ne. 
voiți să depună mari eforturi 
pentru stăvilirea atacurilor 
repetate ale adeversarilor. 
Deși ei au contat doar pe 
două linii, scorul putea fi mai 
strîns, fără un autogol, fără 
ratările din situații favorabile 
(mai ales Andrei și Marcu) și 
fără o inexplicabilă cădere de 
două minute (45—46) în care au

' primit trei goluri.
Marcatori : Gliga 2, Chiriță 

2, Burada 2, Dragomir, K. An» 
tal și Hălăucă — cîte unul, 
respectiV Andrei. Foarte bun

— Da, este adevărat. Poate că 
am fost prea sigură pe mine, 
poate că mi s-a părut că-pot ob
ține cu ușurință succesele pe 
care le doream atît, dar — chiar 
și spre surprinderea mea — la - 
„mondiale" am ratat. Mai întîi 
la blrnă (rețineți, aparatul meu 
favorit) in concursul liber ales 

-și apoi la paralele, în disputa 
primelor 36 la individual com
pus, nereușite care m-au scos 
din luptă pentru titlul de cam
pioană absolută a lumii. O măr
turisesc cu toată sinceritatea că 
am pregătit campionatele mon
diale ’cu aceeași seriozitate și 
mobilizare ca și „europenele" 
de la Moscova, dar au fost două 
clipe de neatenție, de prematu
ră deconcentrare care mi-au a- 
fectat 'palmaresul pe 1987 și 
m-au învățat că fiecare moment 
al oricărei întreceri trebuie pri
vit cu cea mai mare atenție, - 
cu maximă concentrare. Altfel, 
poți avea surprize neplăcute.

— S-a ajuns, se poate spune, 
la o situație oarecum inedită. 
Propunîndu-ți să devii cea mai 
bună gimnastă a lumii, va tre
bui s-o depășești, mai întîi, pe 
colega ta de echipă și de pre
gătire, Aurelia Dobre. care — 
la rînțiu-i — este hotărîtă să-și 
păstreze poziția cucerită la Rot
terdam.

— Si'ce-i rău-în asta? Din 
punctul meu de vedere, gimnas
tica. românească va avea numai 
de cîștigat dacă atît eu, cit și 
Aurica vom lupta să devenim 
cele mai bune din lume. Poate 
că se va ajunge ca ambele să 
fim clasate, pe primul loc, la 
viitoarele mari întreceri, princi
pala fiind, după cum se știe, 
Olimpiada din acest an.

— Pe care dintre zecile de 
victorii cucerite pînă acum o 
situezi, afectiv, pe primul loc ?

cut, C.S.U. Rapid Gala(i și Da
cia Pitești. La ambele, se pare, 
prezența relati v scurtă în sexte- 
te a ridicătoarelor principale 
(Alina Mocanu și, respectiv, 
Anca Gheorghe), deci mai scă
zuta omogenizare tactică influ
ențează încă balanța prestații
lor. Deși nici fosta multiplă 
campioană Dinamo nu se află 
deocamdată aproape de podium, 
ea vădește posibilități reale' de 
revenire treptată, pe măsură, ce 
tinerele talente, mai ales Alina 
Pralea și Cristina Pîrv, își îm
bogățesc experiența..

Un cvartet — Penicilina Iași, 
C.S.M. Sibiu, Chimia Rm. Vîl
cea și Știința Bacău — este 
angajat de pe acum în lupta 
pentru evitarea retrogradării. 
Primele două, aflate anul.trecut 
în grupa de elită, au ajuns oa
recum surprinzător spre subsol. 
Dar, ca și următoarele două, 
ele acuză o acută criză de e- 
fectiv valoros.

Oricum, returul și întrecerile 
pe grupe valorice se anunță și 
mai pasionante. Poate, cu un 
plus de calitate...

REZULTATE SCONTATE
arbitrajul brigăzii M. Prcsnea- 
nu — C. Săndulcscu, Gh. Mîcu.

Partida de azi va avea loc 
la ora 9,30.

Mircea COSTEA

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — DINAMO 8—3 (2—1, 
3—1, 3—1). Cu toate că rezulta
tele directe dintre ele nu mai 
pot influenta ordinea lor în 
clasamentul final, cele două 
formații au oferit spectatorilor 
un meci de ’calitate, cu multe 
momente atractive, cu faze 
palpitante la ambele porti și 
goluri frumoase.

Gazdele au cîștgat pe merit, 
pentru că au atacat mai insis
tent și mai eficace de-a lungul 
întregii partide. Dinamo a ac
ționat cu elan, a avut uneor 
chiar inițiativa, dar a ratat si
tuații bune de gol și a avut în 
față un portar. Fekete. în zi 
bună.

în min. 4 era 2—0 pentru Sport 
Club, apoi s-a marcat la inter
vale mari, astfel că în min. 30 
scorul a devenit 3—2. între mi
nutele 36 și 56 gazdele au mai 
înscris de 5 ori, în țimp ce 
oaspeții numai o dată.

Au marcat: Gereb 3. Gyiir- 
gycze 2, Cs. Antal 2, Gerczuj 
1 pentru gazde, respectiv So- 
lyom 2 și Pisăru 1. Au arbitrat 
I. Becze — asistat de M. Dinu 
și Em. Both.

Partida a doua va avea loc 
tot de la ora 16,30.
Vaier PAȘCANU — coTesp.

I

— Cea care m-a emoționat cel 
mai mult și la care inima mea 
a vibrat cel mai puternic a fost 
succesul echipei noastre repre
zentative la- Campionatele Mon
diale de la Rotterdam. Toate fe
tele au plins de bucurie acolo, 
sus, pe prima treaptă a podiu
mului de premiere, la intonarea 
imnului de Stat al patriei dragi, 
cind pe cel mai înalt catarg se 
înălța maiestuos tricolorul 
scump al României socialiste. 
Cred că acest prim succes la 
„mondiale" ne-a mobilizat și 
pentru victoriile care au urmat.

— în 1988 vei împlini 18 ani, 
o vîrstă foarte frumoasă, dar o 
vîrstă la care unele gimnaste 
se gîndesc și la... retragere.

— Nici nu poate fi vorba des
pre aceasta in iazul meu. Mă 
simt foarte bine, sînt sănătoasă, 
lucrez cu plăcere la antrena
mente, receptez cu promptitu
dine sfaturile și îndrumările co
lectivului de tehnicieni, am e- 
xercitU de mare valoare tehni
că și compozițională, competitive 
la cel mai înalt nivel mondial 
și nu am nici un motiv să nu 
privesc cu încredere și optimism 
prezenta mea încă ani buni in 
marea arenă sportivă interna
țională. Socotesc că .,am capaci-' 
tatea să contribui, prin partici- 

jMreh mea, la înscrierea a noi 
'și strălucite pagini în prestigio
sul palmares al școlii românești 
de gimnastică.
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După «consumarea campiona
tului pe 1987. in care laureații 
au fost cunoscuf. abia după 
desfășurarea ultimei etape (și 
care a dat cîștig de cauză în 

’ primul rînd sportului hipic șl 
apo' următorilor : G. Tănase la 
formații, V. Pătrașcu Ia driveri, 
V. Popfe la ajutori de antrenori, 
O. Dumitru și V. Mihal la sta
giari. N. T. Nlcolae la apprantl 
și B. Mania ia amatori), miine 
dimineață este programată pri
ma reuniune hipică din 1988. 
începe astfel o nouă Întrecere 
sportivă pentru obținerea mult 
invidiatelor titluri de campioni, 
•întrecere în care în afară ’ de 
laureații din 1987, vor candida 
la locurile de pe podium .și alți 
concurent cum sînt M. Ștefă- 
nescu, N. Nlcolae V. Moise, G. 
Suditu și chiar T. Marinescu, 
de la care, publicul așteaptă o 
revenire la forma sa bună. Tu<- 
turor le urăm succes deplin.

Revenind la reuniunea inaugu
rală. consemnăm prezențș în 
program. In „Premiul Agapla", 
a mai multor cai valoroși. în 
frunte cu Răsad, Recrut, Hen- 
dorf Suditu Dcdițel Ager, 
Bagdad și alții intr-un handi
cap cu șanse mari de victorie 
pentru toți concurenți!.

A. MOSCU
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Divizionarele A la jumătatea intrecerii

ÎNCEPUT BUN, FINAL SUB

a Cursul de perfecționare a antrenorilor

IAI MARE PRINTR-0 INSTRUIRE TEMEINICA
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cote, inadmisibile. Așa, jde pil
dă, majoritatea divizionarelor 
A continuă să joace pe'teren 
fără vlagă și fără o'preocupare 
constantă pentru ambele mo
mente fundamentale ale jocu
lui, atacul și apărarea, în 
funcție de locul de desfășura
re a meciului respectiv. Ast- 

■ fel stînd lucrurile, echipe care 
într-o anumită etapă caută cu 
perseverentă poarta adversă, 
timp de 90 de minute. în du
minica imediat următoare ele 
uită cu totul de ofensivă, re- 
trăgîndu-se cu înfrigurare în
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propria jumătate de teren, a- 
nimaic de o singură dorință, 
aceea de a nu primi gol. Con
secința unei asemenea optici în 
abordarea jocurilor este total- 
mente nepotrivită ci; eșalonul 
de performanță în care acti
vează. Sînt destule echipeleca- 
re abia dacă au totalizat 2—3 
puncte (din 16 sau 18 posibi- 

, le) din meciurile disputate în 
■deplasare și aceasta fără să ob
țină măcar o victorie.

Propunîndu-și. nu numai să 
Constate, ci cu precădere să în
drepte o stare de lucruri ne
mulțumitoare — cu implicații 

. și în reprezentarea internațio
nală a fotbalului nostru — ma- 

; tccialele prezentate. în ordine. 
’ dc C. Drăgușin, M. Lucescu. 

Em. Jenei, Gr. Sichitiu, N. 
Petrescu, psiholog Maria Ser
bau, dr. O. Smădoiu, corefe
ratele, ca și discuțiile pe mar
ginea lor au subliniat cerințele 
semnalate în importantul, de- 
cisivul sector al procesului de 
instruire și educație,' ele ve
nind. totodată, și cu soluții de 
remediere a lipsurilor. Soluții

deloc miraculoase, firește, ci 
verificate în activitatea teore
tică și practică a antrenorilor, 
medicilor, psihologiei sportivei, 
a fotbaliștilor înșiși. Insisting 
du-se, de exemplu, cum era si 
firesc, asupra EFICACITĂȚII, o 
problemă complexă, dar rezol
vabilă, și tratînd-o nu numai 
la viitorul întîi, s-a trasat ca 
sarcină cluburilor — în baza 
realității prezentate cursantilor 
prin intermediul casetelor video
— să pună accentul pe facto
rul TEHNIC încă de la o fra
gedă vîrstă (6—7 ani), așa cum. 
de altfel, se procedează în fot
balul international de înaltă 
competitivitate, cu care, an de. 
an, reprezentantele fotbalului 
nostru își- măsoară forțele.

„Prezentul" însă, ceea ce po
sedăm în momentul de fată în 
materie de jucători la Diviziile 
A și B, poate fi împins și el 
mai mult înainte. Printr-o 
muncă intensă și sistematică, 
care să aibă ca rezultantă ju
cătorul de tip universal, un 
ideal care, după cum bine s-a 
spus, nu exclude specializarea. 
Dimpotrivă. Un fundaș valoros 
poate și trebuie să ajungă — 
în fotbalul actual, competitiv
— și un bun mijlocaș sau îna
intaș, în rolul în care el se 
află, in mod temporar, în func- 
tie de fază, de zona terenului.

Sigur, s-a mai afirmat pe 
bună, dreptate, acolo în față, la 
finalizare, este mult mai grei) 
înt’rucît în această importantă 
porțiune a terenului, treimea 
adversă, se acționează, de re
gulă, în condiții de criză de 
timp și de spațiu. Pregătind, 
însă, temeinic la antrenament, 
pe „bucăți de joc" si în an
samblul lui, combinațiile de 
atac, ele vor avea sorți de iz- 
bindă și în timpul Jocului,

Unde sfîrșește schema? Un
de începe creația, imaginația 
fotbalistului? în scopul de a 
se ajunge la o mai mare efi
cacitate, rețete nu există, 
chipele competitive 
această dilemă și în funcție de 
efectivul pe care îl au la dis. 
poziție. Sînt antrenori care au 
reușit în ceea ce șl-au propus 
ajutați fiind de jucători 
mare personalitate, după 
există tehnicieni reputați 
au făcut din echipele lor 
vărate „vedete" 
mondial.

Locul 14, doar la o „lungime" 
de „pozițiile cu pricina" ale 
clasamentului, reprezintă, tre
buie s-o spunem din capul lo
cului, o surpriză neplăcută din 
partea studenților clujeni. Pen
tru că datele trecutului cam
pionat, probele elocvente de 
posibilități superioare furnizate 
de-a lungul precedentei ediții 
o indicau pe „U“ drept una 
dintre concurentele capabile să 
se înalte convingător din plu
tonul de mijloc. Nu numai că 
nu s a produs acest sprint, dar 
„șepcile roșii" au coborît pînă 
în zona „nisipurilor mișcătoa
re", o zonă care numai liniște 
nu îți poate da. De ce ? Ne-am 
întrebat și am întrebat, la rîn- 
dul nostru, pe unul dintre .cei 
mai vizați interlocutori în ma
terie, Remus Cîmpeanu, pre
ședintele clubului, a cărui viață 
se confundă cu echipa ,Țnlb-ne- 

"grilor" de mai bine de un sfert 
de veac (în 1960 debuta în e- 
chipa lui „U", unde avea să 
joace pînă în 1974, rămînînd, 
în continuare, în conducerea 
clubului). Iată principalele ele
mente ale răspunsului său: 
„Responsabili pentru traseul 
mai mult decît capricios al for
mației în prima jumătate a 
campionatului sînt toți factorii 
decisivi: jucători, antrenori,
conducere. Cred că, la începu
tul sezonului, propunîndu-ne 
un obiectiv mai îndrăzneț — 
ridicarea spre locurile „europe
ne" — și, întîmpinînd primele 
dificultăți, am cedat prea ușor, 
astfel că s-a înregistrat o scă
dere aproape ritmică, cu cît ne 
apropiam de finalul sezonului", 
In adevăr. dacă am împărți 
sezonul în trei părți (două de 
cîte 6 etape și una de 5 eta-

rea, să ajungă doar la 
12 posibile, iar pe „linia 
tă“ să obțină doar 2 puncte din 
cele 10 puse în joc ! „Analizînd 
cu luciditate parcursul nostru, 
continuă R. Cîmpeanu, ne-arn 
dat seama că se impunea o mai 
energică intervenție pe toate 
planurile pregătirii, care, cred

4 din 
dreap-

AȘTEPTĂ»!
da și vom încerca să prezen
tăm cîteva dintre ele :

1. Cea mii importantă „pir- 
ghie" pentru ridicarea pe zone 
superioare printr-un joc amelio
rat la toate capitolele l-ar re
prezenta chiar „pățania" din 
sezonul de toamnă din care, se

14. „U“ CLUJ-NAPOCA 17 4 58 18-28 13
realizate pe teren propriu : 9 (a pierdut cîte 2 p> 
șl Corvinul, cite 1 p la F.C.M. Brașov, Flacăra și

• Puncte
la Victoria , __ ____ , ___ , __ _____  _
S.C. Băcău) î puncte obținute In deplasare : J (î p la Spor
tul Studențesc, cîte 1 p la F.C. Argeș șl universitatea Cra
iova).

• Goîgeterll echipei : Cîmpeanu II 9 goluri • Bucur 3 ; Biro
2 ; L. Ctoc—, "------ • • — —- .
• Jucători folosiți : 19

17 ; Meszaros, Ciocan, Cîmpeanu II, Boeru 
tă, L. Moldovan — cîte 14 ; Bucur, Biro — 
val, -Feșnic — cîte 9 ; I. Moldovan, Sabău 
2 ; Blaga, M. Popescu — cîte 1.
• Media notelor echipei : 6,06 ; mediile

(pe baza a minimum 10 jocuri) : 1. Cîmpeanu II 6,40, 2. Mes
zaros 6,37, 3. Mujnai 6,20 ; cele mai mari note : 8,5 (Cîmpeanu 
II — etapele a 11-a și a 14-a), 8 (Ciocan, Bucur, Cadar, cavaf 
— cîte o dată).
• Cartonașe galbene : 14 (5 suspendări) — 8 jucători ; cele 

mai multe : Boeru 3.
• Cartonașe roșii : Ciocan (etapa a 16-a).
• A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m — una transformată 

(Mujnal), una ratată (Cîmpeanu II) ; a fost sancționată cu 2 
penaltyurl — ambele transformate.
• A expediat 210 șuturi (129 „acasă", 71 In deplasare), din

tre care 102 pe poartă (68 „acasă", 34 în deplasare).

VXUlgdVLll ctlliptl < <.lllipca.il u LA o gUIUI- ’.UCl.ll , unu
L. Moldovan, ciocan, Boeru, Mujnal (din 11 m) -i- cite 1.

Neamțu, Mujnal, Cadar — cîte 
— “ — cîte 16 ; Dobro-

cîte 13 ; " ‘ 
— cîte 4

*
notelor

Iasko, Ca- 
; pojar —

jucătorilor

e.
rezolvînd

de 
cum 
care 
ade- 

ale fotbalului

Gheorghe NICOIAESCU

eu, ar fi produs șocul necesar 
asupra întregului Iot. Nu omit 
seriile de accidentări pe care 
le-am avut, indisponibilitățile 
prelungite, precum și un cu 
totul neașteptat de slab randa
ment din partea unor jucători 
pe care" îi vedeam cu poten-

pare, .toată lumea a învățat ce 
era de învățat. Mai cu seamă 
Ia capitolul realism și corectă 
apreciere a‘ șanselor.

E DIN PRIMUL EȘALON LA STARTUL
SA-ȘI MENȚINĂ LOCUL 3 SI, DECI, 
TICIPARE IN „CUPA U.E.F.A.-
ii turu- 
)uinitru 
orul e- 
lat pre- 

dorin- 
startul 

in ple- 
j ca,in 
prin e- 
;ă nc 
n toam- 
ste ace. 
ou In

lizată. AftilrenamentQle vor ur
mări, in prima tor parte, atin
gerea unor cit mai înalți para
metri fizici, după care, treptat, 
vor fi atacați toți factorii an
trenamentului. Vor fi efectua
te. zilnic, cîte două ședințe, una 
in aer liber, cu crosuri și aler
gări în pantă, alta la sală, pen
tru dezvoltarea forței, mobili
tății. detentei și supleței. După 
tratamentul urmat,_în stațiunile 
Eforie Nord si 
jucătorii care au 
se traumatisme 
complet refăcuți.

•toria a luat startul pregătiri
lor cu întreg efectivul.

reveni la Pitești, programul de 
pregătire va fi dublat și de nu
meroasele jocuri de verificare 
perfectate eșalonat. La început, 
cu echipe din campionatul ju
dețean. apoi cu formații de 
Divizia C. B și A.’ Portarul

SCHIMBAREA CONDUCERII

Băile Felix, 
suferit diver- 
s-au ■ Întors 

astfel că Vic-

2. Lotul fotbaliștilor ■ clujeni 
este alcătuit în mare majoritate 
(11 din cei 19 fotbaliști utili
zați în tur) din sportivi cres
cuți și afirmați în cadrul clu
bului, situație cu care nu prea 
ne întîlnim în multe din clu
burile 
deci, acum, ) 
într-o situație 
șament sporit 
culorile Iul.

noastre ; ne așteptăm 
cînd echipa este 

; grea, la uh~ata- 
față de club, de

posibilitățile și,

ol me-
s-au 

unde, 
r urma 
centra-,
ti DE TINERET LA F.C. OLT

Dlt s-a
pre- 

satisfă- 
pă pe- 
scursă. 

i plină 
să sta- 
;ît sta- 
torilor. 
actuali 
t, fot. 
intr-un 
enit să 
îcesară 
e de 
Silviu

Stănescu ne-a comunicat că in
tre 10—31 ianuarie F.C. Olt se 
va afla la Herculane, după care 
va reveni la Scornicești, pentru 
următoarea etapă a pregătiri
lor: tehnică, tactică șl de omo
genizare a compartimentelor. 
Să notăm ,^ca noutăți în lot. 
pe mijlocașul Oilman și „vîr-. 
ful" Rădifț, ambii promovați de 
la divizionara C I.P.A. Slatina. 
Mai există acordul pentru 
transfer și- al altor tineri din 
eșaloanele inferioare, care ur
mează să fie definitivat zilele 
acestea.

Petrolul’ se grăbește, e și fi
resc din moment ce situația e- 
chipei este atît de precară. Au 
fost luate, în primul rînd, mă
suri de ordin organizatoric, fi
ind înlocuiti antrenorii pe toa
tă filiera. La conducerea teh
nică a divizionarei A a fost 
numit Petre Dragomir. El îl va 
avea’ ca secund pe Camil Opri- 
șan. Formația de speranțe va 
fi pregătită și ea de un fost 
jucător al Petrolului din pe
rioada de glorie a echipei, A- 
lexandru Fronca. în -efîrșit. la 
juniorii republicani a fost nu
mit Eduard Iuhasz. O preocupa-

Apărarea. studenților clujeni la post in unul din Jbunele sale me
ciuri, cu Sportul Studențesc la București

Foto: Aurel D. NEAGU
țialul cel mai ridicat. Iasko, 
Biro, Cadar, Sabău fac parte 
din ambele categorii de cauze 
care au diminuat considerabil 
forța de joc°a echipei, i-au re
dus vizibil din constanța in 
comportare". Da, la acest capi
tol al „capriciilor" de scor, cel 
mal tipic exemplu este acela al 
etapelor a Xl-a și a Xll-a, 
cînd, de la un 6—0 administrat, 
acasă, sucevenilor (scor-record 
al „rundei" din 8 noiembrie) 
alb-negril ajung la un 0—4 la 
Buucurești în fața campioanei.

Putem spune, aruneînd o pri
vire de ansamblu asupra mo
dului cum a jucat „U“ în cele 
17 etape, că avem de-a face și 
cu scăderi de ordin psihic (de
monstrate de exemplele de 
mai sus), dar poate chiar și cu 
unele de ordin fizic (dovadă 
finalul atît de „stins" ai turu
lui) Dar să terminăm cu pri
virile înapoi și să vedem care 
stnt perspectivele acestei vechi 
formații a fotbalului .nostru, o 
„decană de vîrstă" a campiona
tului. Are echipa .de pe Someș 
argumente spre a privi cu op
timism returul ? Noi credem că

3. Talentul, 
implicit, randamentul unor ju
cători mai șterși în tur trebuie 
să se exprime la alt»- cote: 
Cadar. Biro, Bucur Boeru, ca 
să-i numim doar pe ei, pot ai- 
junge la mediile coechipierilor 
Cîmpeanu II, Mcszaroș sau 
Mujnai, ba și mai sus !, făcînd 
ca întreaga forță a echipei să 
creastă pe măsura valorii celor 
ce o compun.

l ÎNCEPUT ANTRENAMENTELE
;i des- 
1 loca- 
fieca- 

nii își 
de in
ie, un-

de, timp de două săptămini. 
jucătorii piteștenii își vor re- 
încărca... bateriile centru efor- 
t-ul ne care il vor depune în 
returul campionatului. La 25 
ianuarie, cînd „alb-vlolcții" vor

pe) am observa că, în prima 
„treime", clujenii au realizat 
un puncta) acceptabil (7 puncte 
din 12) pentru ca, în următoa-

4. Existența unei conduceri 
tehnice tinere, Remus Vlad — 
Alexa Uifăleanu, ne îndeamnă 
să credem că „ofensiva de pri
măvară" va putea fi susținută 
cu forțe proaspete.

PREGĂTIRILOR
Speriatu, care în 
brie a fost supus 
ventil chirurgicale 
vâri ce), urmează 
un program special, el urmînd 
să se alăture coechipierilor 
spre sfîrșitul acestei luni.
TEHNICE LA PETROLUL

luna decern
ând inter- 
(operație de 
deocamdată

re aparte a constituit-o recu
perarea jucătorilor indisponi
bili. Mocanu, Drăgan si Paul 
Gușă. Și, după cum ne infor
ma Ion Brujban, președintele 
clubului, din lot nu va pleca 
nimeni, iar pregătirile se vor 
desfășura în localitate pînă la 
18 ianuarie, în continuare. Pe
trolul se va deplasa la Bușteni 
(Silva), unde va rămîne pînă 
la 2 februarie. Ședința de ana
liză a comportării echipei în 
tur va avea loc la 14 ianuarie.

5. Mediul propice de expri
mare al echipei. Spectatorii 
clujeni — pe drept cuvînt cla
sați printre cei mai competenți • 
ai primei noastre scene au 
favorizat dintotdeauna fotbalul 
adevărat. Un element stimula
tiv care nu poate fi ignorat în 
lista „punctelor de sprijin" ale 
returului. Ddr nu numai la 
Cluj-Napoca, ci pretutindeni, în 
țară, „U“ este privită cu sim
patie pentru sportivitatea ei, 
pentru jocul ei curat și avîntat, 
așa cum îl așteaptă suporterii 
ei în primăvară.

„U“ nu are doar cinci argu
mente pentru a juca alt rol în 
retur. Dar chiar dacă doar a- 
ccstea se vor împlini, ea va pu
tea fi
al campionatului.

alta in „actul al doilea'

Eftimie lONESCU

Divizia C intre tur și retur - SERIA A Vl-a DACIA PITEȘTI - UN LIDER MERITUOS
Formația piteșteană Dacia a 

reușit să intre în lupta pentru 
șefia seriei după victoria sa la 
Craiova, asupra Constructorului 
(etapa a IX-a: 2—1) cînd l-a 
detronat pe liderul autoritar de 
pînă atunci. Automatica Ale
xandria (șapte etape pe primul 
Ioc). în meci direct, la Alexan
dria, Dacia a pierdut la limită, 
1—2. Piteștenii au mai înregis
trat un eșec, tot în deplasare, 
cu Progresul Băilești (0—1). 
Cele două „remize" tot pe te
renuri străine, le-a realizat în

meciurile cu Progresul Corabia 
și I.O.B. 'Bal.ș, ambele 0—0. A- 

. casă, Dacia a cî.știgat totul, cel 
mai concludent scor reușindu-J 
cu Recolta Stoicănești: 6—1. 
Formația antrenată, de C. Cîrs- 
tca și V. Moiceanu a avut un 
finiș debordant, obținînd șase 
victorii consecutive și ..reușind 
un golaveraj excelent : 36—11. 
Principalii realizatori : Togan 
(golgeter, cu 10 puncte înscri-

> se) Bratu, Mușat, Petrescu și 
Oița. în „clasamentul adevăru
lui" Dacia a totalizat +10

puncte ; în deplasare a marcat 
8 goluri și a primit 6.

ffi O mențiune pentru nou 
promovata Dacia Metalul . Rm. 
Vîlcea, care, în urma unei com
portări remarcabile, a reușit să 
termine turul pe poziția a 5-a, 
la egalitate de puncte cu locu
rile 3—4. e O surpriză neplă
cută a oferit în tur fosta divi
zionară „B“ ROVA -Roșiori ca
re a acumulat numai 17 p și 
doar datorită golaverajului a 
evitat penultimul loc din cla
sament. (T. R.).

CLASAMENTUL SERIEI
1. DACIA Pitești 15 11 6 2 36-11 35
2. Autom. Alex. 15 9 3 3 23- 6 30
3. Constr. Cv. 15 7 2 6 17-16 23
4. Electron. Ag. 15 7 2 6 1G-17 23
5. Dacia Rm. V. 15 7 2 6 18-19 23
6. Chim. Mag. 15 7 1 7 27-16 22
7. Muscelul C.-l. 15 7 1 7 23-17 22
fi. Text. Roșiori 15 7 1 7 13-15 22
9. Progr. Băilești 15 6 2 7 15-19 20

10. Progr. Corabia 15 6 2 7 16-22 20
11. Viit. Drăgăs. 15 6 2 7 21-30 20
12. ,Un. Pitești 15 5 3 7 26-28 18
13 IOB cais 15 5 3 7 9-15 J8
14. ROVA Roșiori 15 5 2 8 16-16 17
15. Rec. Stoieăn. 15 5 2 8 13-31 17
16. CER Craiova 15 4 2 9 11-22 14
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PROGRAM DE DEZVOLTARE
A SPORTULUI

JAKARTA, 8 (Agerpres). în 
ultimul timp autoritățile Indo
neziene depun eforturi susținu
te pentru dezvoltarea sportului 
pe cele 13 000 de insule îri ca
re trăiesc 160 mllicape de lo
cuitori. în acest scop a fost 
lansat un program național 
complex menit să impulsioneze 
activitatea sportivă în rîndul 
tuturor cetățehilor, printre mă
surile preconizate numărîn- 
du-se construirea Se baze spor
tive și formarea de cadre de 
specialitate. De asemenea, s-a 
decis ca în toate școlile ziua 
de vineri să fie rezervată prac
ticării exercițiilor fizice și jocu
rilor sportive. •

Înaintea penultimei laze flin CC. E. la volei (î)

DYNAMO BERLIN SPERĂ ÎNTRUN
PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ

STOCKHOLM, 8 (Agerpres). 
Proba masculină de 30 km din 
cadrul 
nai de 
revenit 
Gunde 
lh25:38. 
s-au clasat 
Jan Ottosson 
vegianul Vegard 
lh28:57.

concursului intemațio- 
la Aasarna (Suedia) a 

sportivului suedez 
Svan, cu timpul de 
Pe locurile următoare 

coechipierul său 
— Ih26:53 si nor- 

Ulvang —

(Agerpres). 
schi desfă-

STOCKHOLM, 8 
Cursa maraton de 
șurată ,1a Norrbacke .(Suedia) a 
fost cîștigată de suedezul Ha- 
akan Westin, care a parcurs 41 
km în lh54:39. Pe locul doi, la 
numai o secundă de învingător, 
a sosit coechipierul său Andreas 
Blomqvist.

MUNCHEN, 8 (Agerpres). 
Desfășurat pe pîrtia de „ La

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
ȘTIINȚA BACAU

(Urmare din pag. I)

puțind crea reale speranțe pen- 
tru partida retur, de la Bacău. 
Faptul că cea mai bună ju
cătoare de la Spartak. Karlova, 
e indisponibilă, nu e suprali- 
citat.

Cu 5 jucătoare de lot. avînd 
deci o bună experiență, cu 
atte jucătoare bune. $titnța a 
făcut față. — nu ușor, e drept 
—asaltului fetelor de la Rul
mentul Brașov, prezentînd ca 
principale atuuri o bună pre
gătire fizică de ansamblu șl 
poftă de joc. Au avut și lipsuri, 
de care nu e momentul să a- 
mintim, mai ales dacă accep
tăm că partida de miercuri a 
avut și rol de pregătire, și de 
testare a unor formule de joc. 
tocmai în vederea meciului de 
duminică după-amiază. Arbitri: 

, Szcndrcy — Ambrus (Ungaria).

MUREȘUL TG. MUREȘ

turul de la Budapesta) fiind do
rința care revine tot mai des în 
discuție.

Partenerele de întrecere sînt 
handbaliste cunoscute în arena 
internațională, șase dintre aces
tea făcînd parte din reprezen
tativa Ungariei: Marian Racz 
(167 de selecții). Dorgo Ana To- 
pany (171), Zsuzsa Nyary (144), 
TOnde Hajdu (28), Ildiko Barna 
(175) și Anyko Panczel (16),

Arbitri — bulgarii Anghelov 
șl Gheorghiev, observator I.H.F. 
Eduardo Domazet (Italia).

RULMENTUL BRAȘOV
(Urmare din pag. 1)

Koenigssee, campionatul de 
bob-2 persoane al R.F. Germa
nia s-a încheiat cu victpria e- 
chipajului Anton Fischcr — 
Christoph Langen, 
în trei manșe cu timpul 
2:30,09. Pe locul secund 
situat Rudi Lochner și 
kus Zimmermann — 2:31,12.

VIENA, 8 (Agerpres). Schio
rul austriac Mathias Berthold 
a terminat învingător în proba 
de slalom special disputată pe 
pîrtia de la Lienz. fiind crono
metrat în două manșe cu 
timpul de 1:38,77. Pe locul se
cund s-a situat americanul Jack 
Miller — 1:39,74.

MOSCOVA, 8 (Agerpres). 
Ziariștii acreditați la Campio
natul «Mondial de hochei De 
gheața pentru echipe de tine
ret (jucători pînă la 20 de 
ani), competiție încheiată, du
pă cum se știe,' la Moscova, cu 
victoria formației Canadei, au 
acordat obișnuitele distincții. 
Astfel, cel mai bun portar al 
turneului a fost desemnat ca- 
nadianul Jimmy Whaif, fin
landezul Teppo Humminen a 
fost declarat cel mai bun apă
rător. iar sovieticul Aleksandr 
Moghilnii a primit titlul de cel 
mai bun atacant.

înregistrat 
de 

s-au 
Mar-

(Urmare din pag. i)
— Vasas Budapesta din. cadrul 
turului secund al „Cupei Cupe
lor". Premiera absolută, în care 
o echipă mureșeană debutează 
Intr-o conjpetiție europeană de 
anvergură, stirnește. firește, un 
interes deosebit. Antrenorii 
Glieorghc Ionescu și Valentin 
Pop. și ei înaintea unul debut, 
ne-au” asigurat că ' pregătirile 
s-au desfășurat conform planu
lui că toate handbalistele sînt 
apte de joc, singura „proble
mă" rămînînd depășirea emoți
ilor. Eva Mozsi (142 de selecții 
în prima reprezentativă). Eszte- 
ra Matefi (32). Angela Bloj 
(82) și celelalte colege vor face 
totul pentru un debut european 
cit mai convingător, calificarea 
în turul trei (firește, după re-

lea) a avut, la sfîrșitul anului 
trecut, la C.M. — grupa B, trei 
reprezentante în formația Fran
ței: Dominique Bec, Pascale 
Jaques și Isabelle Aleksandre. 
La Burgas, după" meciul Româ
nia — Franța, antrenorul Jean 
Ferignac ne spunea : „Besan- 
țon este oricînd gata să ofere 
naționalei franceze între 5 șl 7 
jucătoare. Constanța manifesta, 
tă Șl în această ediție de. cam
pionat mă face să afirm că 
partida cu Rulmentul Brașov va 
fi de un bun nivel". Deci, du
minică seara (18,30. ora Bucu
rești) handbalistele brașovene 
vor trebui să joace Ia Întregul 
potențial pentru a-și asigura 
încă de la Besanțon — dacă se 
va putea — zestrea care să le 
permită ca acasă, peste o săptă- 
mînă, să obțină calificarea în 
turul următor al „Cupei I.H.F.".

Antrenorul Remus Drăgănes- 
cu ne spunea că echipa pe care 
o pregătește are capacitatea să 
facă față acestei duble înfîlniri. 
Pentru meciul de la Besanțon 
au făcut deplasarea, între alte
le: Balea si Maiorescu — Bilă, 
Mureșan, Demeter, Șțirbu, Bîo" 
lan, Tache. Mariân, Ion, Bori- 
ccanu și Ilîe. Vor arbitra Kle- 
ren și Bcfort (Luxemburg).

(Urmare din pag. I)

prezentanții țârii noastre au 
reușit să cucerească două me
dalii de argint la Campionatele 
Europene din Bulgaria. Este 
interesant de remarcat faptul 
că medaliații — Alin Păcuraru 
(48 kg) și Vasile Pușcașu (100 
kg) — .fac parte din ceie două 
generații care compun actualul 
lot național. Acestor două per
formanțe li s-au adăugat cele 
cîteva locuri fruntașe ocupate 
de N. Hîncu, Gh. Mîțu (4), D. 
Ioniță, M. Popa (6), ceea ce ne 
oferă o imagine mai clară asu-' 
pra comportării sportivilor ro
mani la „europene".

întrecerilor de la Sofia le-au 
urmat Campionatele Mondiale 
de la Clermont Ferrand, compe
tiție mult mai dificilă pentru 
sportivii europeni de la „libe
re" decît pentru cei de la gre- 
co-romane, luptele libere fiind 
mult mai răspîndite pe celelal
te continente. Aceasta este și 
explicația. faptului că, deși au 
urcat pe podiumul de premiere 
la mai toate edițiile competiției 
continentale sportivii români 

, nu mai reușiseră de nouă ani să 
obțină o medalie și la „mon
diale". De data aceasta, șirui 
frumoaselor succese a fost re
luat. Vasile Pușcașii a devenit 
vicecampion mondial șl, fapt

îmbucurător, acest exemplar 
sportiv a demonstrat că rămîne 
un principal pretendent la locu
rile fruntașe ale categoriei 
100 kg.

Aminteam la început de mă
sura întineririi iotului și de 
preocuparea pentru pregătirea 
schimbului de mîine. Cum era 
și firesc, eforturile făcute în 
acest sens urmau să-și arate 
roadele. în afara unor turnee 
internaționale de juniori, în 
care s-au remarcat mal mulți 
tineri selecționați în lotul na
țional de seniori. Campionatele 
Europene ale acestei categorii 
de vîrstă au scos la iveală jus
tețea orientării noi în selecția 
și pregătirea lotului, eficiența 
muncii depuse cu tinerii cărora 
tehnicienii respectivi le-au pre
văzut posibilități de afirmare, 
începutul lunii septembrie, la 
Katowice, cu ocazia Campiona
telor Europene, le-a adus tine
rilor noștri reprezentanți un 
frumos succes, concretizat în 
șapte medalii, între care trei 
de aur, două de argint și două 
de bronz. Autorii acestor re
marcabile performanțe sînt ti
nerii nou selecționați în lotul 
de seniori : Romică Rașovan. 
Radu Ana. Dănuț Prefit (aur), 
Endre Eickes Petrisor Crucca- 
nu (argint Cătălin Bejenaru 
șl Alexandru Koteleș (bronz).

START BUN CU ECHIPA CRAIOVEANA
Una dintre cele

brațe și interesante confruntări 
din penultima fază a C.C.E. la 
volei, este, fără îndoială, cea 
dintre campioanele feminine ale 
R-.D. Germane și României, e- 
chipele Dynamo Berlin și, res
pectiv, Universitatea C.F.R. 
Craiova. Prima întîlnire dintre’ 
aceste două îndreptățite aspi
rante la turneul final este pro
gramată miercuri seara la Ber
lin și reține în mod cu totul 

.deosebit atenția publicului ama- 
' tor de sport din capitala țării 
noastre. Se știe aici că echipa 
din Craiova este o adversară 
de temut, avînd o forță de joc 
remarcabilă. Dar și campioana 
R.D. Germane dispune de un 
potențial care-i dă dreptul să 

-spere la un rezultat favorabil.
De altfel. Dynamo Berlin este 
socotită nu numai cea mai bună 
echipă feminină din țara noas
tră, ci și printre primele din 
Europa.

Cred că acum, în apropierea 
partidei tur, sînt interesante 

' pentru cititorii români cîteva 
amănunte privind-o pe adver
sara Universității C.F.R. Cra
iova. Din formația noastră cam
pioană majoritatea jucătoarelor 
sînt internaționale, 6 dintre ele 
făcînd parte din lotul reprezen-

l

mai echili- tativei A a R.D. Germane, care 
titlul de
Monika 

Maike 
Kathrin 
Jensen. 
Kohler 

privința 
bază la

a cîștigat in' toamnă 
campioană europeană : 
Beu Ariane Radfan, 
Arlt, Susanne Lalime. 
Langschwager și Grit

Antrenorul Siegfried 
are’unele dificultăți în 
alcătuirii formației de
meciul de miercuri : Grit Jen
sen este accidentată și va fi. 
probabil,. înlocuită de Heike 
Jensen (jucătoare foarte bună 
în linia a doua) ; de asemenea, 
folosirea valoroasei Susanne 
Lahme (142 de meciuri în na
țională) este incertă, eventuala 

■ ei absență constituind un im
portant handicap. Dacă nu va 
fi recuperată, în locul ei va e- 
volua Ramona Landgraf. Des
pre primul trieci, de la Berlin, 
antrenorul Kchler ne-a spus : 
„Cunosc bine capacitatea de 
joc deopotrivă a reprezentativei 
și a campioanei României... Do
resc ca elevele mele să se con
centreze la maximum și să ia 
un start bun în meciul tur. spo
rind astfel să 
turneul final", 
va fi ușor...

ne calificăm in
Știe. Insă, că nu

HĂNS
„Deutsches

OEFTGER
Sportecho" —

Berlin

TITLUL OLIMPIC Șl UN NOU RECORD I
Majoritatea anchetelor întreprinse pe plan 

mondial pentru desemnarea celor mal .meri
tuoși sportivi al lumii în anul 1987 l-au avut 
ca lider pe sprinterul canadian Ben Johnson, 
noul campion șl recordman mondial al probei 
de l*o m (9,83 s). Recent, cu prilejul unei 
scurte discuții pe care am avut-o cu cel mal 
rapid alergător la Gala de aur a atletismului, 
la Monte Carlo, Johnson a declarat :

„1987 a fost pentru mine anul cel mal însem
nat din carieră. Fără a fl cumva apreciat că 
n-aș fi modest, doresc ca 1988 să fie încă șl mal 
bun I Mă simt În stare să cîștig șl titlul olim
pic Ia 100' m cu un rezultat superior recordului 

vise 
ma-

meu mondial de ta Roma, Pentru ca aceste 
să poată deveni realitate, mă antrenez cu 
ximum de ambiție...".

DE LA KARTING, LA FORMULA 1 
Mondial, al cărui 
va fi dat nu t____
multă vreme, filtre a* 
ceștia, desigur, și au
tomobilistul brazilian

Piloțil bolizilor de 
Formula 1 se află în 
plina perioadă a pre
gătirilor pentru o nouă 
ediție a Campionatului

start 
peste

Nelson Piquet, care 
este în fapt, actualul 
campion al lumii. In 
istoria de mal multe 
decenii a C.M. de For
mula 1, argentinianul 
Fangio este singurul 
care a realizat un bu
chet de cinci victorii. 
Cu citi trei victorii la 
activ se află patru 
sportivi : austriacul
Lauda (1975, 1977 șl
1984). britanicii Brab
ham (1959 1960 și 1966) 
șl Stewart (1969, 1971 
și 1973), brazilianul 
Piquet (1981, 1983 șl
1987). Alțl cinci auto
mobilist! au cucerit

„PROMENADA"
Himalaia, uriașul pămîntuluf, apreciat multă 

vreme ca inexpugnabil, după ce a fost cucerit 
de Edmund Hillary și șerpașul nepalez Tensing 
a devenit un fel de loc de „promenadă" al tu
turor marilor alplnlști ai lumii. In acest fel. 
astăzi, aproape că n-a rămas vreunul dintre 
acești cuceritori ai înălțimilor montane care să 
nu-șl aibă trecută în palmares escaladarea a 
cel puțin unul vîrf în jur de 8000 m. Iată că. 
ma! deunăzi, din Katmandu, capitala Nepalului, 
s-a făcut cunoscut că o echipă de alplnlști iu
goslavi condusă de medicul Tomazin Iztok, in 
vîrstă de 27 ani, a izbutit să escaladeze versan
tul sudic al virfului Dhaulaghiri, de 8167 m.

Rubrică realizată de Romeo VILARA

cite două titluri mon
diali.

Nelson Piquet 
născut 14 Brasilia, 
17 august 1952. Debu
tul ofili al 
roți l-a 
1970, ca 
karting 
în oare, 
devenit __ „__
țării sale. în 1978 
participat pentru pri • 
ma oară la 
Formula 
fusese 
al... Europei la 
mula 3. Anul 1988 
va aduce oare un 
titlu mondial 7

PE HIMALAIA I

s-a 
la

pe patru 
făcut, in anul 
alergător lg 

specialitate 
în 1971, a șl 
campion al 

a

curse de
1, după ce 

însă campion 
For- 

il 
nou

1

CLASAMENTUL GOLGETERILOR 
EUROPENI

In prezent clasamentul golge- 
terilor europeni se prezintă ast
fel : 1. Tommy Coyne (F. C.

sportivi în care tehnicienii res
pectivi își pun speranțe pentru 
noi succese asemănătoare și la 
nivelul seniorilor.

Cu această ultimă frază am 
trecut, de fapt, în cel de ai 
doilea capitol pe care ne-am 
propus să-l abordăm în mate-~ 

' rialul de față — perspectiva. 
Simpla amintire a succeselor la 
nivelul întrecerilor de juniori, 
rescrierea acestor nume — re
marcate de mai multe ori în 
coloanele ziarului nostru — sînt 
argumente care ne îndreptățesc 
să afirmăm că perspectiva lup
telor libere din țara noastră 
este promițătoa're. Firește, pen
tru ca tinerii respectivi să poa
tă obține succese și la nivelul 
întrecerilor de seniori este ne
cesar ca pregătirea lor viitoare 
să fie efectuată la .un înalt ni
vel, iar viața lor sportivă să 
se situeze la cota maximei exi
gențe Este cert, însă, că lupte
le libere din țara noastră se 
află pe un drum bun, care, dacă 
va fi continuat cu consecvență, 
va conduce la performanțe su
perioare celor realizate pînă a- 
cum. Campionatele Europene 
din acest an (Manchester, 15— 
17 aprilie' vor fi un prim exa
men pentru mulți dintre acești 
tineri care, sîntem convinși, 
vor concura cu gîndul la Jocu
rile Olimpice. El au realizat un 
apreciabil salt valoric și, cu un 
plus de experiență, cîțlva din
tre ei se pot alătura lui Vasile 
Pușcașii în lupta pentru cuce
rirea medaliilor olimpice ’88.

Dundee)
McCoist «(Glasgow Rangers) — 
22 g ; 3—4. Walter Knaller (Ad
mira Wacker) și Tanju Colak 
(Gaiatasaray) — 20 g ; 5. Victor 
Pițurcă (Steaua) 19 g ; 6—7. Al
dridge (F. C. Liverpool) șl Mo- 
rocuttl (Union Luxemburg) — 
18 g.

GLASGOW RANGERS 
ÎNVINGĂTOARE

Intr-un meci restant, desfășu
rat In timpul săptămînil, în 
cadrul campionatului Scoției, 
Glasgow Rangers a cispus cu 
1—0 de F.’C. Dundee prin golul 
marcat de Ally McCoist. In cla
sament, după 28 de etape, pe 
primele locuri se află Celtic — 
44 p, F.C. 
Midlothian 
Rangers —

Aberdeen — 41 p, 
— 40 p și Glasgow 
39 p.

NOU MECIUN
F.C. PORTO - PENAROL

Echipele F.C. Porto și Pena- 
rol Montevideo vor reedita fi
nala Cupei intercontinentale la 
17 aprilie, cînd se vor Intilnl pe 
un stadlcn din New York. . In 
partida oficială disputată In 
decembrie la Tokio, a cîștigat 
F.C. Porto cu 1—0.

TURNEE DE SALA
In Spania au început întrece- . 

rile unul turneu ihternațional 
în sală între echipe reprezenta
tive. no care con'rar hotărîrllor 
Federației internaționale, organi
zatorii l-au denumit „Campionat
European". Un purtător de cu- 
vint ai F.I.F.A. a declarat că 
această competiție nu a fost au
torizată da forul mondial și că 
are, deci, un caracter amical. 
Iată rezultatele din prima zi : 
Spania* — Franța 16—0 ; Israel 
— Olanda 2—0 ; Portugalia — 
Italia 15—1; Spania (tineret) — 
Cehoslovacia 5—3. Partidele se 
dispută între echipe de cite 5 
jucători. „ *
• Turneul desfășurat în sală 

la Karlsruhe a fost cîștigat de 
echipa Stuttgarter Kickers, 
a întrecut In finală ou 
(după prelungiri) formația 
kla Praga.

ALTE ȘTIRI
• In meciuri retur ale 

milor de finală ale Cupei 
niei : F.C. Barcelona — Espahol
1— 0 (a marcat Schuster, în tur:
2— 1). Las Palmas — Atletico 
Madrid 1—3 (în tur 0—0). Astfel, 
pentru sferturi s-au calificat 
F. C. Barcelona șl Atletico Ma
drid.
• La Rabat In meci amical«: 

Sel. Maroc — Sporting Maritimo 
(locul 7 in campionatul portu
galiei) 0—0.

care
4—2 
Du-

optt- 
Spa-

s'

PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT •
BASCHET o în penultima z! 

a turneului masculin de la Var
șovia, echipa Poloniei a între
cut cu scorul de 93—75 (42—37) 
o selecționată din R.P. Chineză, 
iar formația Honved Budapesta 
a dispus cu 88—78 (48—26) de 
selecționa a secundă a Varșo
viei. * La Kiev, în meci con- 
tind pent.f sferturile de finală 
ale „Cupe! Liliana Ronchettl", 
echipa locală Dinam, a ..trecut 
cu scorul de 89—76 (42—34) for
mația iugoslavă Iskra Delta Je- 
zice. • In cadrul aceleiași com
petiții, echipa partizan Belgrad 
a învi ’ pe teren propriu. cu 
scorul de. 89—74 (52—37), forma
ția R.cing Club Paris.

HANDBAL • Turneul mas
culin disputat la Ovideo (Spa
nia) s tort cîștigat de selecțio
nata Spaniei, care a întrecut în 
meciul decisiv, cu scorul de 23— 

- 22 (12—11' echipa. U.R.S.S. Pe
locul trei s-a situat formația
Franței.

TENIS DE MASA 0 La Sa- 
■ rajevo, în meci pentru „Cupa 
ligii europene" selecționata Iu
goslaviei a dispus eu 5—2 de e- 
ehipa Cehoslovaciei. Din forma
ția gazdă s-a evidențiat Zoran 
Prlmorac învingător cu 2—0 
(21—18 21—8) In fața lui Jin-
drlch Pansky.
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