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SEMNIFICAȚIILE
UNOR IZBÎNZI

La intreprinderea de Mașini Unelte Bacău

© Oameni noi gîndesc și comandâ mașini noi
© întregul personal face parte din asociația sportivă 
© De la coasă la pupitrul de comenzi electronice

iiniiTun.
Obișnuit cu zgomotul speci

fic marilor întreprinderi indus
triale, reporterul s-a mirat ci 
in marea hală in care intra îm
preună cu ing. Adrian Coban. 
șeful compartimentului C.T.C- 
și președintele asociației sporti
ve, era o liniște desăvîrșită. 
Era una din halele de montaj

și probe ale întreprinderii de 
Mașini Unelte Bacău, care pro
duce, la înalți parametri de 
competitivitate, agregate com
plexe pentru așchlere, complet 
automatizate, cu elemente de 
electronici, robotizare și celule 
flexibile, capabile să prelucre
ze piese de mare complexitate.

De mărimi diferite, cu un de
sign atrăgător, mașinile iji 
..alegeau" de pe un platou ru
lant sculele trebuincioase, pe 
rind, și executau operațiunile 
programate, sub supravegherea 
specialiștilor, oameni tineri in 
halate curate, al căror principal 
efort se face nu cu mușchii, ca 
odinioară, ci cu mintea. I-am

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2-3)

în fața unor tribune ca de obicei pline, pe cocheta bază sportivă 
a întreprinderii, un meci amical cu echipa de handbal cam

pioană, Steaua. în atac, handbaliștii formației I.M.U. Bacău

Astăzi, in cupele europene la volei

DYNAMO BERLIN-UNIV. C.F.R. CRAIOVA IN PRIM-PLAN
Principalul eveniment volel- 

baiistlc săptăminil — manșa 
I din penultima fază a cupelor 
europene, programată astăzi — 
reține atenția Iubitorilor de 
sport de la noi mal ales dato
rită prezenței in concurs a cam
pioanei feminine a României, 
Universitatea C.F.R. Craiova. E- 
chlpa noastră tntilnește la Ber
lin, tn C.C.E. pe Dynamo, cam
pioana R.D. Germane, una din
tre cele mai puternice formații 
de club din Europa (manșa a 
Il-a va avea Ioc miercurea vi
itoare la Craiova). Acest meci 
(șl returul său) dețin capul de 
afiș a' competiției. tn vederea 
primei confruntări dintre aces
te două îndreptățite pretendente 
la calificarea in turneul final 
(de patru echipe', voleibalistele 
craiovene 3e află de luni la 
Berlin unde și-au continuat pre
gătirile. Un meci deosebit de 
greu și de important pentru re
prezentanta noastră șl de rezul
tatul căruia vor depinde In bună 
măsură șansele ei de calificare.

Așadar, astăzi (de la ora 18), 
în Dynamo Sporthalle din capi
tala R.D. Germane, se vor afla 
față-n fa(ă echipele : Dynamo 
Berlin — Monika Beu, Ariane

Radfan, Malke Arlt, Grit Jensen, 
Ramona Landgraf, Kathrin Lang- 
schwarger. Susanne Lahme, Hei
ke Jensen (toate componente ale 
lotului național, primele 5 avînd 
în palmares între 240 șl 300 de 
meciuri internaționale), pentru 
celelalte 4 jucătoare ce vor fi 
trecute pe foaia de arbitraj an
trenorul ~ '
dintre : 
Pi-anka.
Rimkus, 
stanze Radfan Ute Kellner, Mo
nika Otto, Silke Liebisch, Rita 
Bonnwitz ș! Susanne Schmidt; 
Universitate C.F.R. Craiova — 
Ioana Cotoranu, Tanța Drăgoi, 
Monica Șușman, Mlrela Zanfir, 
Mlrela Bojescu, Eugenia Cotes- 
cu. Carmen Cuejdeanu, Violeta 
Barcan, LMlana Popescu, Car
men Tltllluc și Mlrela Cazangiu, 
primele 6 fiind, după toate pro
babilitățile, titulare.

Iată șl celelalte 3 partide pro
gramate astăzi în C.C.E. (femi
nin) : Olimpia Ravenna — Ruda 
r’vezda Praga. T-S.K.A. so<”a 
Bayern Lohhof șl UJnesti Dozsa 
Budapesta — Uralocika Sverd
lovsk. Tot azi. meciurile aceleiași 
etape In Cuoa Cupelor, precum 
ș! In competițiile masculine.

S. Kohler avînd de ales 
Ute Langenau, Ines 

Kathlen Bonath, Katrln 
Katja Weimann, Con-

AVEM JUNIORI 

TALENTAȚI,

Veștile s-au tot 
adunat, spre cum
păna anilor și din
colo de ea, vești 
bune, așa cum ne- 
au obișnuit de la 
o vreme harnicele 
noastre înotătoare. 
Ele s-au referit, 
de astă-dată, la victorii românești în S.U.A. si Australia, iz- 
binzile și celelalte locuri fruntașe de la Orlando, Adelaide, Perth, 
Canberra avînd relevanță de facto — chiar dacă au fost con
semnate într-o perioadă care nu e a marilor competiții interna
ționale —, o scamă 
aparte...

© Noile afirmări ale înotătoarelor 
noastre — în bazine din S U.A. și 
Australia © Tinere românce înving 
campioane și recordmane mondiala 

© Alte concursuri, alte speranțe

de rezultate purtind, In plus, semnificații

CtND CEA MAI 
sportivă din bazinele 
tigi o probi de 50 m 
nimic nu pare mai firesc, in
diferent unde se petrece a- 
ceasta. Deci, și la Orlando, la 
campionatele open ale State
lor Unite (unde există înotă
tori citi... frunză și iarbă), o 
singuri zecime de secundă fiin- 
du-i suficientă 
mondiale, Tamara 
spre a o întrece pe fosta de
ținătoare a performantei de 
vîrf pini tn ’86, Dara Torres, 
la ea acasă. Ne bucurăm fără 
urmi de mirare, mai cu sea
mă ci ploleșteanca nu știe de 
luni și luni de zile ce-i aceea 
înfringere pe lungimea de ba
zin. unica excepție oferind-o 
în iunie trecut tot o român
că, pe nume Luminița Dobres
cu. Dar atunci etnd de la ca
păt de lume, de la Canberra, 
vine o știre laconică cu trei 
nume românești (Costache. Co-

RAPIDA 
lumii ciș- 

llber,

recordmanei
Costache,

pariu, Dobrescu), pe tot atîtea 
locuri de frunte ale unei pro
be. atunci bucuria noastră face 
casă bună cu surpriza gene
rali. Avem, e limpede pentru 
oricine, o școală de sprint, eu 
o arie ce nu cuprinde doar un 
centru, Ploieștiul. Mai e Reși
ța. mai e Sibiul. Ele, deocam
dată

„MUNCA E TOTUL sau a- 
proape totul", repetă mereu an>- 
trenorul Ghcorghe Dimeca și 
arată spre vitrina cu trofee a 
natafiei noastre, vrind si ex
plice astfel șl prima medalie 
olimpiei, șl primul aur euro
pean. șl titlurile continentale 
de juniori, altele incă, reușite 
de gruparea bilmăreani In
clusiv de Stela Pura, pe sea
ma căreia a curs destulă cer-

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

O lună pinâ la deschiderea J. O. de la Calgary

LOTUL ROMÂNIEI PENTRU OLIMPIADA ALBĂ
PE COORDONATELE TINEREȚII

Exact peste o lună de zile, 
simbătă 13 februarie, pe sta
dionul McMahon din Calgary 
se va desfășura ceremonia de 
deschidere a celei de-a XV-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
iarnă. Acolo, în Canada (în 
1988, pentru prima dată gazdă 
a acestui important eveniment 
din lumea sporturilor ghețil si 
zăpezii), vor fi prezenți spor
tivi din peste 60 de țări ale 
lumii, printre care si din Româ
nia. țara noastră fiind o con
secventă promotoare a ideilor 
ollmpismuiui. păcii, colaborării 
și prieteniei între tinerii de pe 
toate meridianele planetei.

în actualul ciclu olimpic, 
sporturile de iarnă din tara 
noastră au înregistrat progrese 
vizibile, pe drumul, deloc les
nicios. al apropierii de 
dardurile valorice care 
nesc. actualmente, marea _ 
formanță. Aplicînd. cu tot mai 
multă consecvență și adecvare 
la condițiile climatice și geogra
fice specifice. o metodologie și 
tehnologie propice, acest progres 
pe care-1 evidențiem s-a con
cretizat în ultimele trei sezoane 
în medalii și alte locuri frun
tașe. obținute în premieră la 
prestigioase întreceri interna
ționale de juniori și tineret, 
precum Campionate Europene. 
Jocuri Mondiale Universitare, 
Concursuri Prietenia și Balca
niade. Bilanțul : o medalie de 
aur (patinaj viteză fete). 8 de 
argint (3 — schi alpin fete, 3 
— patinaj viteză). 3 de bronz

stan- 
defi- 
per-

(schl fond fete, patinaj artistic 
băieți, sanie fete), două locuri 
IV. un loc VI. Este evident, în 
acest context, faptul că lotul 
olimpic al țării noastre pentru 
Calgary este apanajul tinereții, 
fiind alcătuit, cu doar două 
excepții, din debutanți, aceștia 
din urmă avînd vîrsta juniora
tului, cu drept de participare la 
C.M. șl C.E. ale categoriei de 
vîrstă și în sezonul post-ollm- 
pic. Cu alte cuvinte, aceste 
speranțe ale sporturilor de 
Iarnă din tara noastră se gîn
desc cu îndreptățire și aspirații 
de reală performanță și la 
viitoarea ediție, a XVI-a, a 
Olimpiadei albe.

Se dovedește astfel, concret, 
utilitatea înființării în ultimii 
ani a centrelor olimpice 
pregătire a juniorilor, la
fond fete, biatlon. patinaj vite-

OLGA HOMICHI-ItlIDIM Ml

SA CONDUCI CURSA DE
— Stind de vorbă în confor

tabile fotolii, intr-adevăr, tac
tica „să eonduci cap-coadă“ 
pare cea mai sigură. în barcă, 
însă, e la Ie! de simplu să o 
transpui în realitate 7

— Simplu nu mai e nimic in 
sportul de performanță. Dar 
dacă pregătirea a fost fără fi
suri, dacă tehnica e desăvîrsi-e desăvîrsi-

PE CIND Șl 0 „NAȚIONALA" DE SENIORI COMPETITIVA ?
Măsuri pentru pregătirea non-stop a baschetbalistelor 

fruntașe
Respectând tradiția compor

tării bune la Campionatele Eu
ropene, reprezentativa de ju
nioare II (cadete) la baschet a 
țării noastre a ocupat un ono
rabil loc 5 la întrecerea respec
tivă, desfășurată în Polonia, iar 
cadeții, aflați pentru prima dată 
la o competiție de asemenea 
amploare, s-au clasat (în Unga
ria) pe locul 8, devansînd se
lecționatele Israelului, Turciei, 
Belgiei și Ungariei, formații în
tâlnite de regulă la numeroasele 
turnee amicale rezervate aces
tei categorii de sportivi. Cam
pionatele Europene, precum și 
alte turnee rezervate baschetu
lui juvenil, au arătat că In 
țara noastră sînt jucători și ju

cătoare cu reale posibilități de 
progres, capabili să ajungă Ia 
marea performanță, bineînțeles 
cu condiția de a continua dru
mul ascendent care Ie-a adus 
promovarea în lotul național. 
Ne referim, de pildă, la Laura 
Nițulescu, Magdalena Manea 
(C.S.Ș. Chimistul Rm. Vîlcea), 
Gabriela Balogh (C.S.Ș. Metalul 
Salonta), Ana Szenes (C.S.Ș. 
Mobila Satu Mare), Margareta 
Vereș (C.S.Ș. Viitorul „U" Cluj- 
NapoCa), Adriana Crlstescu 
(C.S.Ș 3 Rapid București), Ioa
na Cocirlan (C.S.Ș. 2 Voința 
București), Cecilia Laszlo (Poli
tehnica Mine — Energie Bucu
rești), Constantin Popa (C.S.Ș. 
4 I.C.E.D. București), Mihal

Sincvici (Dinamo București ; 
provine de la C.S.Ș. Arad), Ben
jamin Pelger (Balanța C.S.U. 
Sibiu ; provine de la C.S.Ș. 
Medias). Dan Ionescu, Zsigmond 
Bobroțchi (C.S.Ș. ELBA Timi
șoara), Mircea Crlstescu (C.S.Ș. 
3 Steaua București), Gabriel 
Calancea (C.S.U. T.A.G.C. Ind. 
Brașov ; provine de la C.S.Ș. 1 
Constanța), Horia Păun (C.S.Ș. 
Tîrgovlște) și alți baschetballști 
evidcnțiațl in selecționatele ță
rii ori in campionatele națio
nale.

De fapt, tocmai aceste ele
mente sînt cele pe care se ba
zează viitorul baschetului nostru 
de performanță, aflat — la tn-

Dumitru STANCULESCU
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ză și patinaj artistic. Dar, tn 
același timp, primele succese 
se cer confirmate în marile în
treceri internaționale si, mal 
ales, continuate printr-o selec-, 
ție extinsă și judicioasă. Ia ni
velul detașamentului juvenil. 
Și iată că cei mai valoroși din
tre acești purtători ai speran
țelor sporturilor noastre de 
iarnă alcătuiesc acum lotul 
olimpic al României : Dorin 
Degan, Csaba Nagy. Costel Pe- 
trariu, Fiorin Ollcanu, Anghel 
Grigore, Paul Stanciu, Laurcn- 
țiu Budur (bob). Livia Pelin 
(sanie). Ileana Hannan. Rodica 
Drăguș, Daniela Filimon. Mi
haela Cîrstoi, Adina Tuțulan 
(schi fond). Mihaela Fera (schi 
alpin). Cornel Gheorghe (patinaj 
artistic). Mihaela Dascălu, Ilea
na Cleteșteanu. Cerasela Hor- 
dobețiu (patinaj viteză).

„CEA MAI BUNĂ TACTICĂ?
LA START LA SOSIRE!”

— Acolo a fost cel mal greu. 
Nu atît prin faptul că s-a con
curat pentru un titlu mondial, 
cît din cauza vîntului extrem 
de puternic. Sufla în rafale, 
din stînga valurile mari anu
lau avantajul tehnicii supe
rioare — era ca și cum s-ar fi 
jucat fotbal pe un teren plin de 
noroi. Dar am rouri» si aici să

tă. dacă voința îți 
este încordată ca 
un arc. atunci poți 
să transformi mo
mentul startului 
într-un... avans 
substanțial. Care 
avans devine, au
tomat. un fel de 
„avantaj pozițio
nal”. cum se spu
ne la șah : met- 
gîndu-se cu spate
le spre direcția 
de înaintare, din
poziția de lider ai în fața ochi
lor tot restul plutonului. Con
trolezi. deci, cel mai bine cursa, 
poți răspunde imediat oricărui 
atac.

— Sintcțl la capătul unui se
zon plin de succese. Vi s-a în
tâmplat, totuși, ca intr-o între
cere sau alia să nn vă aflați în 
această invidiată pozițio de li
dere?

— Niciodată din 1985 încoace, 
adică din anul In care am for
mat echipajul Homeghi—Arba. 
Putem spune că In canotajul 
internațional proba feminină de 
2 rame • devenit o specialitate 
românească.

— Idee întărită de titlul mon
dial cucerit (șl) In 1987. Cum a 
fost Ia Copenhaga 7

ne impunem din start și să 
conducem pînă la sosire, în 
ciuda atacului furibund lansat 
în final de echipajul R. D. Ger
mane, Asta vorbind de echipa
jul „de 2“, fiindcă la 84-1 am 
cîștigat și mai clar. Această a 
doua victorie ne-a bucurat și 
ea extrem de mult. întrucît era 
o premieră în materie de „mon
diale”.

— In echipajul „de 8“ ocupați 
primele două locuri din vîrful 
bărcii. E un amplasament eu 
substrat tactic și el 7

— Primul loc, „strocul", dă 
ritmul de vîslire. Primele două

__________Sorin SATMARI 

fCorUlMMrs tn pag. 9—4#
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ARMONIA INTRE PENEL Șl EXERCIȚIU FIZIC
@ Cadrul de exprimare - Liceul „Nicolae Tonitza’* din Capitală

Discretă, localizată în clase și 
ateliere, între peneluri, pînze 
de pictură și mulaje sculptura
le. activitatea elevilor de la 
Liceul „Nicolae Tonitza" din 
Capitală cuprinde, cum ne-atn 
putut convinge, și o cuprinză
toare „sferă cu.„ tentă sporti
vă" cum foarte sugestiv ținea 
să ne atenționeze profesoara de 
matematică Stela Podea, din 
colectivul de conducere al aces
tei instituții .de învătămînt.

Tentă, de fapt, este prea pu» 
țin spus, de vreme ce la acest 
liceu cu o 
exercițiul 
permanență 
vitate. „o 
stringentă", 
va Veronica Koncea. care con
tinuă : „Pentru că plăcîndu-ne 
frumosul, dorim totodată să 
fim chiar noi modele autentice 
pentru pictor sau Sculptor. De 
aici dorința, mai mult, ambiția 
noastră de a ne dezvolta cît 
mai armonios fizic, nu numai 
intelectual, folosind orice pri
lej ni se oferă. Și. vă rog să 
notați, prilejurile ni se oferă 
din plin !.. “

Nici o exagerare în afirma
ția Veronicăi. Pentru că la „To
nitza". iată, o sală de sport (în 
această vacanță de iarnă com
plet reamenajată. vopsită si 
reutilată chiar de către elevi, 
sub îndrumarea orofesorului.de 
educație fizică Constantin Cios) 
se afiă în orice oră din zl la 
dispoziția elevilor, la 
instalațiile din curtea 
sau clubul de sah. 
ad-hoc. După fiecare 
studiu sau de ate’i0’-. 
plică o mare atenție, 
trare. un travaliu nervos 
tens, recreațiile „sparg" liniș
tea obișnuită, larma, veselia se 
instal°ază în toate drepturile 
lor. După cîteva minute de 
mișcare în aer liber, de odihnă 
activă, reîncepem lucrul cu un 
plus de apetit, cu și mai mult 
interes si vigoare.

Profesorul Cios. de aproape 
trei decenii prezent la „cate
dra de sănătate și frumusețe", 
cum denumesc educația fizică 
elevii de aici, caută neîncetat

structură aparte 
fizic constituie o 
în muncă. în acti- 
ncvoio cotidiană, 

cum subliniază ele-

fel ca și 
liceului 

amenajat 
oră de 
care i—- 

concen- 
in

modalități, soluții pentru a crea 
armonie între penel, tabla de 
șah, panoul de baschet sau sec
torul atletic de sărituri, acțiune 
care se desfășoară curent, lă 
nivelul tuturor claselor (chiar 
și al celor mici, din ciclul gim
nazial). din convingere. ceea 
ce și explică participarea inte. 
grală a elevilor la orele de 
educație fizică și la activitățile 
extrașcolare. Profesorul Cios si 
colega sa de specialitate, prof. 
Ana Minialov, cadre didactice 
cu o îndelungată și rodnică ex
periență. reușesc să integreze 
complexului program de pregă-

cea fac parte dintre fruntașii 
pe liceu in acest sport al age- 
rimii si mobilității, inscriindu-s 
constant în Topul 16 și la ni
velul seniorilor 1 La București 
și Deva, la Iași și Onești, pes
te tot unde au- participat la 
concursuri, elevii liceului bucu- 
reștean au demonstrat afinități 
remarcabile pentru acest sport, 
unul dintre cele mai tinere la 
noi.

De bună seamă că se dorește 
o replică în performanță din 
partea celorlalte ramuri . de 
sport, a șahului (cu 20 de mese 
aflate permanent în... priză !). 
a baschetului, care angajează 
deopotrivă fetele și băieții, a 
atletismului, reprezentat prin 
pasionante alergări pe teren

al elevilorBadmintonul rămine, deocamdată, sportul preferat
de la Liceul „Nicola'e Tonitza" din Capitală...

Foto : Nicolae PROFIR

tlre profesională a elevilor o 
activitate sportivă cu largi di
mensiuni, nu numai la nivelul 
colectivelor de clasă sau al li
ceului, ci cu mult peste „ho
tarele" acestuia, chiar la scară 
republicană I Avem în vedere 
faptul că elevii de la „Tonitza" 
au fost — doi ani consecutiv, 
în 1986 șl în 1987, primii pe 
țară în concursurile de badmin
ton. iar Cristina Ionescn, Liana 
Cristina Iliopol, Costel Drag- 
nea, Cristian Mafteiciuc, Ileana 
Constantinescu si Veronica Ron-

variat și concursuri de sărituri 
la lungime și, mai ales, a gim
nasticii, a celei 
și a suratei ei.
Ciobanu, Tudor 
Andrei și Liviu 
tre elevii care . 
asigură !) să poarte nu numai 
prin badminton, ci și prin a- 
ceste șr'.'-Hiri cu p ma " "'as" 
de practicanți, faima școlii lor, 
a unui colectiv împătimit de 
artele plastice, dar și de arta 
mișcării...

acrobatice, dar 
aerobica. Oana 
Ciurăscu, Filip 
Ciocîr sînt în- 

promit (și ne

Tiberiu STAMA

SALT IN TIMP, PE COORDONATELE MUNCII
(Urmare din pag. 1)

văzut pe acești oameni minu
nați — muncitori, tehnicieni și 
ingineri — montind, reglînd și 
probind, i-am văzut in atelie
rele de la programare sau elec
tronică, 
unde a 
limetru 
galitice

— întreprindera noastră a 
luat ființă în minunata „Epocă 
Nicolae Ceausescu", la indicația 
șl prin grija personală a 
secretarului general al partidu
lui, care ne-a vizitat ades — 
ne spunea președintele asocia
ției sportive. înainte vindeam 
metal. mașini-unelte clasice : 
azi vindem mai mu’tă inteli
gentă decît metal, mașini pro
gramate de om să execute nu
meroase și complicate operații 
de așchiere de mare precizie și 
finețe, alegîndu-și singure scu
lele necesare și acRonînd acolo 
și atît cît trebuie. Firește, toa
te acestea le... învață de la om.

Tată, așadar, o întreprindere 
nouă, cu oameni noi, înalt ca
lificați, vrednici să tină pasul 
cu revoluția tehnico-ștlințifică 
promovată de partid șl care 
fac să se vorbească elogios des
pre l.M.U. Bacău 
peste hotare, pînă 
ocean.

De la producție 
resc. la tema reportajului 
tru. activitatea sportivă, pentru 
că și aici 
șl, ne dăm 
interacțiune 
văzut baza 
marelui complex din 
Bacăului, cu terenuri de hand
bal și tenis, pe care se joacă și 
baschet, și volei, 
mai toți tovarășii 
rea întreprinderii 
tivi. Directorul, 
Gogu, a fost handbalist și ar
bitru de fotbal divizionar; pre
ședintele asociației sportive, ing. 
Adrian Coban, a jucat baschet 
la »,PoK“ Iași, iar inginerul șef

la metrologie. acolo 
mia parte dlntr-un mi- 
capătă dimensiuni me-

în tară 
dincolo

trecem,

și 
de

fi-
nos-

există o conexiune 
seama repede, o 

cu dubiu flux- Am 
sportivă din cadrul 

centrul

Aflasem că 
din conduce
au fost spor- 

ing. Vasile

loan Samachiș și inginerii Mi
hai Ceucă, Alexandru Ghica, 
Ștefan Cmeciu și multi alții 
sînt atașați trup și suflet de 
sport. Dar nu numai propria 
lor plăcere de a continua să 
practice disciplina preferată 
sau exemplul lor personal au 
dus la ampla activitate sporti
vă de aici. Ne-a explicat pre
ședintele asociației sportive și 
ne-a confirmat președintele sin
dicatului, subing. Sergiu Flo- 
rea. că ..natura muncii prepon
derent intelectuală, creează ne
voia, pofta de mișcare, iar 
factorii de răspundere își fac 
datoria creînd cadrul organiza
toric și material necesar. Nu e 
nevoie de insistentă pentru a 
chema oamenii la întrecerile 
Dacladei, la competițiile aso
ciației. la minifotbal cu zeci 
de echipe în fiecare secție : nu
mai la «mecanic șef» sînt 20. 
la șah tenis, tenis de masă, la 
crosuri sau handbal, cînd tot 
personalul (60 la sută uțeciști) 
este înscris în asociația sporti
vă, procentul celor angrenați 
sistematic în întreceri apropiin- 
du-sc de 85. Așa se face că la 
amenajarea bazei sportive și 
acum, la amenajarea popicăriei, 
vin mult mai multi decît sînt 
chemați. întrecînd posibilitățile 
oferite de

Si toată 
sportivă de 
timp — de 
de handbal
B, antrenată de prof. 
Oprea. 
emerit 
strungar Daniel Prisecaru
finala șahiștilor juniori ș.a.) se 
reflectă în starea de sănătate a 
oamenilor, în puterea lor de 
muncă, in spiritul de creativi
tate și competiție, în disciplină, 
se citește pe fetele deschise, 
zîmbitoare, care te întâmpină 
pretutindeni.

O fotografie păstrată cu gri- 
jă de Dumitru Calistru, cel 
care îngrijește baza sportivă și

bogatul său inventar de echi
pament și materiale, il înfăți
șează cu 7 ani mai tînăr, cosind 
iarba pe terenul actua’ei baze. 
„Păi aici, tovarășe, era iarba 
pînă la genunchi ; iar acum — 
tot ce vedeți, plus tabelă elec
tronică. făcută tot de băieți". 
Și, zicînd acestea, ciocănește cu 
degetul in ușa metalică ce 
adăpostește inima instalației de 
afișai. Poză-simbol, care vor
bește nu numai despre deveni
rea lui Mitică, de la coasă la 
pupitrul cu butoane și beculețe 
colorate, ci și de devenirea în
treprinderii, de la mașini sim,- 
ple la mașinl-unelte cu comenzi 
numerice, înzestrate cu inteli
gență omenească, despre deve
nirea tîrgului de altădată în 
orașul modern, înfloritor. de 
azi. Si. deosebit de evident pen-

«frontul de lucru»". 
această activitate 

masă șl — de la un 
performantă (echipa 
masculin in Divizia 

Ștefan
asistat de antrenorul 
Oprea Vlase. tînărul 

in

întrecerile șahiștilor juniori 
de la Eforie Nord au intrat în 
a doua jumătate. Cu excepția 
grupei junioarelor mari, cea mai 
disputată, la celelalte categorii 
conduc unul sau cel mult doi 
concurenți.

Astfel, la junioare V, lideră 
este Corina Pcptan (Metalurgis
tul Sadu), cu 5,5 p, La juni

oare IV s-a detașat Lucia Cernea 
(CSS 1 București), singura ju
cătoare din toate cele 8 cate
gorii care a realizat punctajul 
maxim de. 6 puncte. Plutonul 
al doilea este format din Mi- 
haela Manolache (Voința Su
ceava), Narcisa Mihai (CSS Ti
mișoara) și Sidonia Simlon (E- 
lectrotebnica Bistrița), cu cîte 5 
p. Junioarele III au două par
ticipante care au acumulat 
cîte 5,5 p. Simona Tufă (Voința 
Galați), respectiv Andreea Sasu 
Ducșoara (CSS Timișoara). Ioa
na .Morariu (CSS Iași) ocupă 
poziția a treia cu 5 p. Lidera 
de la junioare II, Ruxandra 
Ignătescu (Oțelul Galați), își 
menține poziția cucerită încă 
de la primele runde, acumulînd 
5,5 p, un punct avans față de 
Adriana Domuță (Mondiala Satu 
Mare), Cora Llehe (Radio TV 
București), Rozeta Văcaru 
(EJCL Caransebeș), Mioara Io
nel (Constructorul Ploiești) și 
Alina Crețu (CSS Iași). După 
cum remarcam, situația la ju
nioare I este foarte strînsă, nu 
mai puțin de 6 jucătoare alcă
tuind plutonul fruntaș, cu 5 p : 
Otilia Gaiiț (Electromotor Ti
mișoara), Viorica Ursuieac 
(Calculatorul București), Gen- 
țiana Voincscu (IPA Sibiu).

Cristina Stanca (CSS 1 Bucu
rești), Liliana Mitescu (Politeh
nica București) și Alina Mânu 
fPetrolul Ploiești). La juniori 
V, conduc Dragoș Grăpinoiu (IT 
București) și Francisc Nemeth 
(Fregata Constanța), cu 
5,5 p. Doi jucători de la 
canică Fină București, 
Stanciu și Costin Genescu, sînt 
pe primele locuri la juniori IV. 
urmați de 4 jucători cu 5 p: 
Mihai Grunberg (AEM Timi
șoara). Radu Manafi (IT Bucu
rești), Gabriel Schwartzmann 
(Calculatorul București) și Vi
vian Varaciuc (CSS Iași). în 
sfîrșit, la juniori III, Virgil 
Dumitrescu (Voința Piatra 
Neamț) și Radu Tudorache (IT 
București) au adunat 5,5 p. ju
mătate de punct mai mult decît 
Ion Șof rone (CSS Iași) și Radu 
Ignătescu (Oțelul Galați).
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Azi, în Sala sporturil

RAPID BUCUREȘTI - DOROE
In divizia a la

Azi. de la ora 17, în 
sporturilor „Dacia" din

Sala
Buzău 

are loc meciul dintre divizio
narele feminine A de handbal 
Rapid București si Dorobanțul 
Ploiești. Partida este restantă 
din etapa a 9-a a campionatu
lui (care s-a desfășurat dumi-

HAN
nică). 
de ar
Criste 
tea a<
Pă lo 
Dorob 
a 10-a

SA CONDUCI CURSA DE LA START I
(Urmare din pag I)

la un loc imprimă. în general, 
ținuta de înaintare.

— Unde este mai greu, în 
barca „de 2“ sau în cea „de 
8 11“ ?

— Un calcul matematic sim
plu arată că în echipajul „de 2“ 
îți revine o jumătate din obli
gații, pe cînd la 8+1... Dincolo 
de răspunderea individuală, mai 
există însă și un alt criteriu ; 
este mult mai greu să omoge
nizezi 8 vîslașe și o cîrmăclță, 
este mult mai dificil, la urma- 
urmei, să găsești opt valori de
cît două. Fiecare probă cu spe
cificul. cu problemele el. în 
oricare ambarcațiune ai con-

Șl SPORTULUI

parii- 
perso-

tru. reporterul sportiv, deveni
rea de la sărăcia de terenuri de 
sport, la marele complex, din 
centrul orașului. cu sală de 
sport, piscină olimpică, sală de 
atletism cu pistă circulară de 
concurs, stadion și numeroase 
alte terenuri, ct’tp'rite — ca în- 

~a,n. oraș, ca de altfel î~ 
ga țară — prin grija 
dului șl statului,
nai a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
României.

tmi spunea un coleg băcăuan 
că orașul său are o istorie care 
se pierde1 în negura vremii. Dar 
tot ce am văzut aici s-a ridicat 
în numai 22 de ani, în ..Epoca 
de aur", perioada cea mai fer
tilă din istoria milenară a po
porului nostru.

(Urmare din pag. 1)

cheierea anului 1987 — în re
gres vădit, aprecierea referin- 
du-se la echipele naționale de 
seniori și senioare, dintre care 
prima a ocupat locul 12 la 
Campionatul European din Gre
cia, iar cealaltă s-a. clasat a 
11-a la competiția similară din 
Spania. Dacă senioarele au avut 
unele motivații pentru ocuparea 
doar a penultimului loc la edi
ția 1987 a „europenelor" (de 
exemplu . absența unor jucă
toare de bază, accidentate ori 
suspendate), la seniori au fost 
date în vileag deficiențe mai 
vechi, amintite în coloanele 
ziarului nostru la vremea cu
venită, dintre care cea mai dău
nătoare a fost lipsa de încre
dere a jucătorilor în forțele 
proprii și, ca urmare, insufi
cienta mobilizare la momentul 
oportun, Ta Campionatul Eu
ropean.

îr aceste condiții, apreciem 
absolut potrivită măsura F. R. 
Baschet ca viitorul lot național 
de seniori să fie alcătuit a- 
proape în totalitate din jucă
tori tineri și chiar juniori, do
tați din punct de vedere tehnic 
și fizic, în același timp doritori 
să se antreneze mult, intens. în 
mod serios, conștienți că numai 
astfel vor realiza saltul calitativ 
spre înalta performanță.

La fete, pentru'care ediția a 
XXII-a a Campionatului Euro
pean bate la ușă (întrecerile 
grupei B — Challange Round — 
vor avea Ioc în luna mai. în 
Italia), se face Simțită în mod 
acut necesitatea reintegrării tu
turor jucătoarelor valoroase și 
luarea măsurilor pentru ca pînă 
la competiția oficială să nu se 
mai ivească neajunsurile care 
au dus la descompletarea lotu
lui înaintea „europenelor" de 
anul trecut. în dorința expresă 
de a asigura lotului român o

cura, însă, acționează regula... 
„acordului global"-: nimeni nu 
își poate permite o dispensă 
de efort, spiritul de echipă tre
buie să funcționeze la „tura
ție" maximă. Fiecare din com
ponente, fie ele două sau mai 
multe la număr, trebuie să-și 
pună tot sufletul în minerul 
vîslei. Altminteri nu se poate 1

— Am reținut că, precum în 
bob, startul e unul din punc- 
tele-cheie. 
obținerea 
momente 
o cursă ?
- Am

determinante 
succesului. Ce 
importante mai

in 
alte 
are

folosi
— 1 

te tre 
să gîi 
ționes

perfee 
semna 
acum 
singui 
dori, , 
puțin» 
caract 
colega

o 
mo- 
cu- 

de

putea spune că 
cursă are Cam... 233 de 
mente importante. Cu alte 
vinte, cam atîtea lovituri 
vîslă se dau pe cei 2 000 de me
tri ai probei, iar o lovitură ra
tată. una singură! poate echi
vala cu pierderea primului loc. 
O regularitate de metronom 
este, așadar, o condiție esenția
lă, la fel ca și dozarea farma
ceutică a efortului ; ultima pi
cătură de energie trebuie scur
să în ultima lovitură de vîslă.

— Se vorbește mult în cano
taj despre rolul decisiv al ca
lității ambarcațiunilor...

— Și pe bună dreptate. O 
barcă de ridicat nivel competi
tiv îți asigură cîteva secunde 
bune.

— Dintre nenumăratele piste 
de apă pe care 
care vi se pare 
șită ?

— Lucerna. E 
postită, cea mai

a t< 
cea

concurat, 
mai reu-

mai adă-cea
r_..... ...............  ferită de ra
falele vîntului. Și laXul : pista 
de pe lacul Dorobanțu poate 
deveni Una dintre cele mai 
vestite în lume.

— în primul răspuns al in
terviului ne vorbeați despre 
pregătire, tehnică, voință. Nu 
cumva dat fiind faptul că e- 
chipajul este ,de 2", trebuia

participare rodnică, federația a 
stabilit de pe acum cîteva mă
suri deosebite (care au 
scop continuitatea 
a baschetbalistelor 
facă parte din lot) 
disputarea a trei 
(la Cluj-Napoca.
cea și București). ________
(înaintea jocurilor) a preciziei 
aruncărilor la coș sub formă 
de concurs și trecerea unor 
probe și norme de control (ne- 
îndeplinirea baremului de punc
te ducînd la ridicarea dreptului 
de joc în Campionatul Națio
nal pînă la următoarea convo
care a lotului). Prin această 
măsură se caută evitarea pau
zei totale în pregătire. întîlnită 
(în mod obișnuit, din păcate) 
lâ echipele divizionare A în pe
rioada de întrerupere a com
petiției sub patronajul îngădui
tor al antrenorilor.

Cu aceasta am ajuns, de 
fapt, la „nodul gordian" provo
cat de activitatea nesatisfăcă
toare a majorității antrenorilor, 
limitați în preocupări la ocu
parea unei poziții cît mai bune 
în clasamentul intern și avînd 
prea puține veleități de a parti
cipa la crearea unor reprezenta-

drept 
în pregătire 
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Divizionarele A la jumătatea întrecerii

CU UN BILANȚ MODEST IN TOAMNĂ,
RAPID SPERĂ INTR-O PRIMĂVARĂ FRUCTUOASĂ

Deși le-a mai dat și în alți ani 
destule emoții, salvîndu-se cu 
greu de Ia retrogradare. Rapid 
îi îngrijorează de-a dreptul pe 
suporterii săi în actualul eam. 
pionat. prin bilanțul deosebit 
de sărac cu care se prezintă la 
jumătatea competiției. Echipa 
din Giulești se află — fapt a- 
proape fără precedent — pe lo
cul penultim al clasamentului, 
cu numai 11 puncte acumulate 
și un alarmant —7 „la adevăr".

Sigur că la această situație 
destul de critică ă contribuit, în 
oarecare măsură, si programul 
dezavantajos pe care „unspre- 
zeceie" feroviar l-a avut în tu- 
rul campionatului, mai ales in 
ultima lui parte, cînd a primit 

•vizita în Giulești a ambelor 
fruntașe. Steaua și Dinamo, 
precum si pe cea a Universi
tății CraioVa. După cum giuleș- 
tenii ar putea invoca în spri
jinul lor și un procent de ne
șansă la unele meciuri disputa
te acasă, cînd au evoluat — 
în ansamblu — destul de bine, 
și-au dominat clar adversarii, 
creîndu-si multe si mari oca
zii de gol. pe care însă n-au 
reușit să le si P-notifi'—. pi^r- 
zînd astfel, în final, unul sau 
chiar ambele puncte puse în 
ioc.

Ineficacitatea exasperantă, da
torată îndeosebi lipsei unor 
autentici oameni de gol, a unor 
atacanți cu viteză si forță de 
pătrundere. buni finalizatori, 
ar fi. așadar, una din cauzele 
principale — de ordin subiec
tiv — care au dus la greaua 
situație de azi a echipei. Să le 
analizam. însă, și pe celelalte.

După o opinie care nu-i nu
mai a noastră, cauza nr. 1 ar 
constitui-o subțirimea valorică 
a lotului de jucători de care a

priul teren (cu Oțelul și Pe
trolul), ceea ce a determinat 
și măsura schimbării conduce
rii tehnice. Noii antrenori (Du
mitru — principal și Greavu —- 
secund) s-au străduit — și în 
parte au reușit — să remedie
ze din mers unele deficiențe.

prezentat întotdeauna primăva 
ra mai bine decît toamna. De 
altfel, conducerea tehnică și 
cele ale clubului și secției de 
fotbal se arată optimiste. Ar
gumentele acestui optimism ? 
Condițiile deosebite de pregăli- 
re asigurate, transferarea în

17. RAPID 17 3 5 9 13-29 11
• Puncte realizate pe teren

la Petrolul, Dinamo și Steaua, __  _ r ___ , ________
dențesc și Universitatea Craiova) ; puncte obținute in deplasa
re : 8 (cite 1 p la F.C.M. Brașov și Corvin ui).
• Golgeterii echipe! : Damaschin II 4 ; Goanță, Țîră — cite 

3 ; Pistol 2 ; Bacoș 1.
• Jucători folosiți — 23 : Marinescu, Goanță — cite 15 jocuri; 

Matei, M. Grigore, Drăghici, Țiră — cite 15 ; șt. Popa 14 ; 
Toader, Damaschin n — cîte 13 ; Bacoș, I. Tănase Pistol — 
cite 12 ; Vameșu 9 ; Cîrstea 7 ; Ghlnea, Mânu II, Dumitru — 
cite c ; Mânu I, Pușcaș — cite 4 : V. Radu 3 ; L. Iile 2 ; Co- 
man, Curelea — cite unul.
• Media notelor echipei s 5,95 ; mediile notelcv jucătorilor 

(pe baza a minimum 10 jocuri) : 1—2. M. Grigore, Matei 6,36, 
3. Șt. Popa 6,28 ; cele mai mari note : 8 (Toader, M. Grigore, 
Dumitru Șt. Popa, Goanță și Tîră — cite o dată).
• Cartonașe galbene : 20 (6 suspendări) — 12 jucători ; cele 

mai multe : Matei 6.
• Cartonașe roșii : Bacoș (etapa a 8-a).
• Nu a beneficiat de nici o lovitură de la 11 m ; a fost 

sancționată cu 3 penaltyuri — 2 transformate, unul ratat.
• A expediat 159 de șuturi (108 „acasă", 51 în deplasare), 

„acasă" 25 tn deplasare).

propriu : 9 (a pierdut cite 2 p 
cite 1 p la Oțelul, Sportul stu-

dintre care 75 pe poartă (51

dar nu a fost suficient pentru 
a îndrepta radical fața, jocul și 
chiar mentalitatea echipei. în 
modul cel mai pregnant au 
continuat să se manifeste labi
litatea psihică (după primul 
gol primit, echipa nu mai avea
— în cele mai multe din cazuri
— puterea să revină; dimpo-

per
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de 

care

Cursul de perfecționare a antrenorilor

DESTULE ABSENȚE NEMOTIVATE
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Goanță (unul din cei mai valoroși echipieri ai Rapidului, dar 
care rareori a jucat pe măsura posibilităților sale) șutează la 

poartă in meciul cu „Poli" Timișoara
Foto : Nicolae PROFIR

dispus în sezonul dc toamnă 
clubul din Giulești. Nevoit, du
pă cum se știe, să se rezume 
mereu la promovarea de jucă
tori tineri, fără nume si expe
riență. din eșaloanele inferioa
re. Rapidul a avut meritul dc 
a fi selecționat și adus — de-a 
lungul anilar — Ia rampa pri
mului eșalon valoric unele ta
lente reale cu frumoase pers
pective. care au si confirmat, de 
altfel, investiția de încredere 
făcută. Multi. însă, dintre cei 
promovați sub culorile sale n-au 
corespuns așteptărilor, pierzîn- 
du-se pe drum. Asa s-a întîm- 
olat si în vara trecută, la în
ceputul actualului campionat, 
cînd — cu scopul primenirii și. 
deopotrivă, al întăririi rîndurl- 
lor sale — echipa feroviară a 
apelat la mai multi jucători din 
„B" si ,.C". Dar. de această 
dată, operațiunea a eșuat a- 
proape în totalitate, nici unul 
dintre noii venițl în Giulești 
ne-etișind să devină titular în 
echipă. Tn acest fel. Rapid a 
rămas să se bazeze pe „un- 
sprezecele" din campionatul pre
cedent care cuprinde. firește, 
si un nucleu de jucători buni 
(din păcate, fără ca aceștia să 
simtă concurenta unor rezerve 
apropiate valoric), dar Și des
tule .umpluturi" în toate com- 
mrtimentele care nu corespund 
exigentelor de ioc.

Cu acest efectiv eterogen, cu 
o pregătire care nu s-a dovedit 
la înălțime, echipa giuleșteană 
a început slab campionatul, 
pierzînd trei puncte în primele 
două partide susținute pe pro-

ca 
al

trivă. devenea o pradă ușoară 
pentru adversari), fluctuația de 
formă si de comportare de Ia 
meci la meci sau chiar pe par
cursul aceluiași meci, exprima
rea modestă a personalității și 
responsabilității jucătorilor. Asa 
cum cu justețe remarca și an
trenorul Ion Dumitru, la fieca
re meci doar 4—5 jucători din 
formația folosită au corespuns 
integral, ceea ce a făcut 
randamentul de ansamblu
echipei să nu se ridice decît 
rareori la înălțimea așteptări
lor. Dacă Toader, Grigore. Cîrs- 
tea (revenit spectaculos după 
o lungă perioadă de inactivita
te), Drăghici și Șt. Popa au 
avut de-a lungul sezonului o 
comportare constant bună, alți 
titulari ea Goanță. T*ră. Bacoș, 
Pistol si Damaschin II au evo
luat în general departe de po
sibilități si cerințe. Cîțiva din
tre aceștia din urmă (Goanță, 
Bacoș, Pistol) s-au abătut une
ori sî de Ia prom-amul de r>—. 
gătire. iar conducerea tehnică 
și cea a clubului au greșit fă- 
cîndu-le concesii.

Cu puțina zestre de puncte 
acumulată In toamnă. Rapid va 
avea — o deduce oricine — un 
retur, deosebit de greu. Pentru 
a evita retrogradarea. echipa 
feroviară va trebui să cîstige 
toate cele opt meciuri 
urmează să le susțină 
Iești si să mai aducă 
plasare cel outin 3—4 
Un obiectiv, firește, foarte di
ficil, dar nu imposibil de rea
lizat. Mai ales dacă avem în 
vedere faptul că rapidiștii s-au

pe care 
în Giu- 
din dc- 
ounctc.

Giulești (aflată în curs de 
fectare) a unor jucători 
Ioroși, cu mai vechi state 
serviciu în prima divizie, 
vor acoperi posturile deficitare,
buna pregătire de iarnă, înce
pută în aceste zile, preocuparea 
pentru realizarea unei crescute 
omogenități în joc și pe plan 
sufletesc. sporirea exigenței 
sub toate aspectele.

După o toamnă modestă în 
rezultate. Rapid speră, așadar, 
ca și în alți ani. într-o primă
vară frumoasă și fructuoasă, 
prin care să ofere numeroșilor 
săi suporteri din întreaga țară 
satisfacțiile dorite și așteptate.

Constantin FIRÂNESCU

Fără îndoială, față de alți 
ani, recent încheiatul Curs de 
perfecționare a antrenorilor de 
Divizia A și B s-a situat la 
un nivel mai ridicat. Referatele 
prezentate. în totalitate intere
sante si documentate, abordînd 
subiecte de actualitate, lecțiile 
practice. cu exemplificarea 
unor mijloace moderne pentru 
dezvoltarea pregătirii fizice, 
dialogul deschis. la obiect, 
schimbul de idei si experiență 
dintre lectori și cursanți. toate 
la un loc au reprezentat un 
excelent prilej de reîmprospă
tare a cunoștințelor, de punere 
în temă a tehnicienilor noștri 
cu noutățile apărute în meto
dica instruirii ; astfel ca, o dată 
reîntorși la echipele lor de 
club, antrenorii să fie cît mai 
bine înarmați, să înceapă pe
rioada pregătitoare de iarnă 
cu cele mal moderne metode.

Cu atît mai de neînțeles, ab
sența nejustificată de la aceas
tă atît de 
organizată 
fecționare 
Fotbal, a 
din comoditate și dezinteres, au 
rămas pasivi la 
yenită reciclare.

Nu mai puțin 
trenori (din 18, 
de Divizia A (exceptîndu-1 pe 
Anghel Iordănescu. absent mo
tivat). au rămas „acasă", vă- 
zîndu-și liniștiți de treburi, tri- 
mițîndu-i la Curs pe secunzii 
lor. Este vorba de Ioh V. lo- 
nescu („Poli" Timisoara). Cor
nel Dinu (A.S.A. Tg. Mureș). 
Ion Dumitru (Rapid). Constan
tin Moldoveanu (Petrolul) și 
Vasile Simionaș (C.S.M. Sucea
va). înțelegem că unii 
cel 
cu 
în 
că 
prezenți la această atît de in
structivă acțiune adresată lor. 
Să arătăm și un alt aspect, de 
data aceasta pozitiv. Chiar 
dacă la Curs au fost convocați 
numai antrenorii principali al 
echipelor de Divizia A și B, au 
existat și două cupluri de an
trenori care, din proprie 
țiativă. au 
bine să fie 
în ideea că 
dezbătute să 
înțelese și aprofundate, 
apoi, o dată aplicate la echipele 
ee le pregătesc să dea cele

importantă acțiune, 
de Centrul de per- 

al C.N.E.F.S. si F.R. 
unor antrenori oare.

această bine

de 6 (I) an- 
deci o treime)

dintre 
amintiți se află în litigii 
cluburile lor. dar chiar și 
această situație considerăm 
profesia îi obliga să fie

ini- 
considerat că este 
împreună si aici, 

toate problemele 
fie cît mai profund 

ca

mai bune rezultate. Ne referim 
la. Ion Nunweiller — Tănase 
Dima (Flacăra Moreni) și Cos- 
tică Rădulcscu — loan Zdrobiș 
(Oțelul Galați). Două exemple 
lăudabile, e drept izolate, dar 
care demonstrează atașamentul 
față de profesia de antrenor. 
Și nu întîmn'ător echipele pe 
care le pregătesc au fost ade
vărate revelații în sezonul de 
toamnă.

Lista absenților a fost com
pletată si de unele cluburi și 
asociații din eșalonul secund, 
care au nesocotit Cursul de 
perfecționare, lăsînd goale băn
cile unde ar fi trebuit să ia loc 
antrenorii care se ocupă de 
pregătirea echipelor respective. 
Din seria I au lipsit tehnicie
nii formațiilor Gloria Buzău și 
Inter Vaslui. Din a II-a. Jiul 
Petroșani și C.S. Tîrgoviște, 
iar din seria a IlI^a. Strungul 
Arad si Progresul Timisoara.

Regretabile aceste absențe, 
pentru că. printre temele abor
date. aceea exDusă de antreno
rul Mareei Pigulea („Aspecte 
ale perioadei pregătitoare 
iarnă, cu referiri directe 
echipele de Divizia B“) 
adresat lor

Foarte interesantă a fost 
punerea profesorului universi
tar dr. Miron Georgcseu, eu 
tema „Aspecte ale planificării 
în perioada pregătitoare de 
iarnă, etapa de pregătire cen
tralizată la munte". Indicație 
metodică de mare interes, re
feritoare la dozarea efortului, 
la aprofundarea în cele mai 
bune condiții a factorului fizic. 
Lucrările cursului au fost în
cheiate cu două lecții practico- 
metodiee. la sală care a ținut 
trează atentia antrenorilor. Pri
ma. prezentată de Ion Votca, 
s-a referit la „Modalitățile de 
concepere si realizare a unor 
circuite pentru dezvoltarea vi
tezei. forței, elasticității si su
pleței". A doua, prezentată de 
Mircea Rădulescu si executată 
practic de Florentin Marinescu, 
a abordat tema ; „Stretchingul 
ca metodă modernă de pregă
tire a jucătorului de fotbal".

Concluziile asupra lucrărilor 
cursului au fost trase de tova
rășul Scptimiu Todca. secretar 
al C.N.E F.S.

de 
la 

s-a

ex<

Gheorghe NERTEA

Divizia C, intre tur și retur

MINERUL CAVNIC
Fosta divizionară B Minerul 

Cavnic (penalizată din campio
natul trecut pentru neîndepli- 
nirea punctajului prevăzut în 
regulament) a ocupat, după 
cum era de așteptat. primul 
loc în clasament, avînd tot 
timpul turului o comportare 
remarcabilă, fiind cea mai con
stantă formație, reușind să se 
instaleze în fruntea clasamen. 
tulul după etapa a 5-a. A cîș- 
tigat pe teren propriu toate 
cele opt meciuri, iar „afară" 
oatru si a terminat un ioc la 
egalitate (0—0. în etapa I. la 
Șimleul Silvaniei, cu nou pro
movata IZOMAT), reușind, 
deci, un punctai valoros. +13. la 
„adevăr". Minerul a pierdut 
două partide în deplasare, la 
Minerul Sărmășag (1—3) șl 
Oașul Negrești (0—1). „Minerii"

ADMINISTRAȚIA DE
CTȘTIGURILE CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN
10 IANUARIE 1988

1Categoria 1 (13 rezultate) : 
variantă 100% a 24.247 lei si 67 
variante 25% a 6 062 lei ;

Categoria 2 
variante 100% 
1.279 variante

(12 rezultate) : 28 
a 1.856 lei și 

25% a 464 lei ;

(11 rezultate) :
Și

SERIA A IX-a

LUPTĂ PENTRU REVENIREA IN

an- 
zece 

care, 
aso-

au reușit „acasă" un golaveraj 
de excepție : 22—2 ! Au marcat 
în deplasare opt goluri si au 
primit șapte. Echipa este 
trenată, de mai bine de 
ani. de către H. Lang, 
împreună cu conducerea
ciației sportive, si-a propus ca 
obiectiv readucerea „ll“-lui 
maramureșean în eșalonul se
cund. Cei mai productivi ju
cători în sezonul de toamnă au 
fost Irimuș (golgeter. cu 9 go
luri). Poloj. Litan și Ghiță.
• Cealaltă formație care în 

campionatul precedent a acti
vat în Divizia B. Steaua C.F.R. 
CIuj-Napoca, a reușit să 
în final pe locul secund, 
nu fără emoții. • Dintre 
trei formații promovate în
trecută în campionat, mulțumi
tor au evoluat IZOMAT Șim-

urce 
dar 

cele
vara

B"
leul Silvaniei și Minerul Turț ; 
CUPROM Baia Mare n-a putui 
face fată dificultăților compe
tiției. (T. R.).

1. MIN. CAVN.** 15 12 1 2 30- 9 35
2. Steaua-CFR* 15 10 1 4 32-12 30
3. Ind. Sîrmei 15 9 3 3 33-13 30
4. Someșul S.M. 15 8 1 6 3*-25 25
5. Min. Sărm. 15 8 1 8 32-26 25
6. Chim. Tăsnad 15 8 0 7 26-22 24
7. ÎZOMAT 15 7 1 7 24-29 22
8. Laminor. ZI. 15 8 3 8 20-21 21
9. Minerul Turt 15 8 2 7 16-20 20
10. Ollmp. Gherla 15 6 1 8 22-29 19

11. Oașul Necrr. 15 c 1 8 18-27 19
12. Min. Bătut 15 5 2 8 14-25 17
13. Min. Bălța 15 B 1 4 25-34 18
14. Min. Borșa 15 5 1 9 19-30 18
15. CUPROM ts 5 1 9 13-30 18
IC. Motorul Cj.-N. 15 3 2 10 15-24 11

•• penalizată cu 2 puncte 
• penalizată eu 1 punct

STAT tOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
zultatele să se dea publicității 
vineri 15 ianuarie. Omologarea 
cîștigurilor 'a tragerea obișnuită 
LOTO din 8 Ianuarie va avea loc 

vineri. 15 Ianuarie, iar rezultate
le vor ti date publicității sîm- 
bătă. 16 Ianuarie.

litatea să-și încerce săptămînă de 
sântămînă șansele. Tragerea de 
astăzi va avea loc în sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2. 
îneenînd de Ia ora 15.50. Opera
țiunile de traeere vo- putea fi 
recepționate ia radio pe progra
mul I. la ora 16.15.

Categoria 3 . ________
2*9 variante 100% a 334 lei
11 741 variante 25% a 83 lei.

• Anunțăm ne nartlcipanti că 
omologarea clstlgurilcr la TRA
GEREA EXTRAORDINARĂ LOTO 
A REVELIONULUI va avea loc 
iol. 14 ianuarie, urmînd ca rc-

• Reamintim pârtiei pantilor că 
sfîrșitul acestei săptămîni este 
încununat cu una din acțiunile 
deosebit de apreciate de către 
participanti. datorită cîșticurilor 
oferite, precum si formulei după 
care se desfășoară tragerea • 
este vorba de prima TRAGERE 
EXCEPȚIONALĂ 
lui 
Ioc

................. LOTO a anu- 
curent programată să aibă 
duminică. 17 ianuarie.
Astăzi, miercuri 13 ianuarie, 
reiau si tragerile obișnuite 

așa că particl-se ____ .„ _
PRONOEXPR""
nantii vor avea din nou posibi-

PRONOSPORT 
ianuarie, sînt

• La concursul 
de duminică 17 ___  __
proeramate următoarele partide s 

Inter • 2. Cesena — 
3. Fiorentina — Tuven- 
Mtlan — Como • 5. Pes- 
Emnol! • 8. Samndoria — 

7 Torino — Pisa 8.
— Roma • 9. Atalanta — 

BarI :

I. Avelllno 
AscolI ■ 
tus • 4. 
caro — 
Na poli • 
Verona 
Catanzaro • 10. Barletta
II. Modena — Udlnese 12. Pia
cenza — Genoa • 18. SambenC1
dettesse — Cremonese.
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HANDBALIȘTII DE LA H.C. MINAUR BAIA MARE ÎNVINGĂTORI IN AUSTRIA
Confirmînd forma bună ma

nifestată in meciurile amicala 
susținute în turneele peste ho
tare. echipa masculină de hand
bal H.C. Minaur Bala 
întrecut categoric pe 
Stockerau, din prima 
Austriei. cu 33—23 
Măricel Voînea. Mircea Petran, 
Doru Porumb și ceilalți elevi 
ai antrenorilor Lascăr Pană și 
Petre Avramescu au realizat 
numeroase faze de mare spec
tacol aplaudate de public. în

Mare a 
Union 

ligă a 
(18—11).

acest fel. handbaliștii băimă- 
reni încheie victorioși fructuoa
sele evoluții peste hotare, la 
loc de frunte situîndu-se ciști- 
garea turneului de la Hanovra 
(R.F. Germania), unde au de
vansat puternicele formații VfL 
Gummersbach (R.F.G.). Grani- 
tas Kaunas (U.R.S.S.) sau 
Borac Banja Luka (Iugoslavia).

• Rezultate în meciurile tur 
ale „Cupei Campionilor Euro
peni" — feminin: Herschi Ge-

leen (Olanda) — Vorwaerts 
Frankfurt pe Oder (R.D. Ger
mană) 16—28, Bayer Leverku
sen (R.F.G.) — Trondheim
(Norvegia) 25—21, T.V.L. Pre- 
șov (Cehoslovacia) — Radnicki 
Belgrad 25—22. Benfica Lisabo
na — U.S.M. Gagny (Franța) 
12—18, Spartacuș Budapesta — 
Sardinia Sassari (Italia) 40—18, 
Ț.S K.A. Sofia — Hypobank 
Sudstadt Viena 27—31. In „Cu
pa Cupelor" : Linlln Sofia — 
Stade Francais 21—21.

ATLETISM • Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Vilnius, 
tînărul sovletio Vladimir Ocikan 
a cistigat proba de săritură In 
lungime, cu performanta de 8.32 
m 0 "ursa de alergare desfă
șurată pe distanta de 15 km la 
Cold Coast (Australia) a reve
nit atletei norvegiene Ingrid Kris
tiansen. cronometrată cu tlmoul 
de 50:21. La masculin, pe pri

mul loc 
44:31.

JUDO 
încheiat

s-a clasat A. Barrios tn

pe gheața și pe zăpadă
Miiller (ambii 
2:47,348.

ZURICH, 12 (Agerpres). în 
cadrul concursului de PATI
NAJ VITEZA de la Davos. 
Karin Kania (R.D. Germană) a 
terminat învingătoare In trei 
probe : 500 m — 40,57 ; 1 000
m — 1:18,31 sl 1 500 m — 
2:00.60.

R.D. Germană)

organiza J.O de 
Pînă acum, Bla

MOSCOVA. 12 (Agerpres) în 
ultima zi a concursului inter
național de SCHI-FOND de la 
Kavgolovo (U.R.Ș.S.). echipa 
U.R.S.S. a clștigat proba femi
nină de ștafetă 4x5 km. cu tim
pul de 58:55,6. fiind urmată de 
formația Norvegiei — 57:07,7.

Proba masculină de ștafetă 
4x10 km a revenit echipei 
U.R.S.S., înregistrată cu timpul 
de lh 41:20,3. '

• Ce oraș va 
iarnă în 1994 7 -----
gura federație națională care și-a 
anuntat în mod oficial candida
tura la C.I.O. a fost cea din 
Norvegia, care a propus stațiu
nile de 
C.I.O.
sfirsitul 
teptate 
Sofia
(S.U.‘ ■

medalii pe echipe (aur. argint 
bronz). Punctajul se va face 
prin adltlune de puncte. In ur
ma pozițiilor ocupate ia probele 
de simplu și dublu.

• „Cupa Shurikl" s-a 
______  la Tokio ou victoria se
lecționatei U.R.S.S., care a în
trecut tn finală cu 4—3 formația 
Japoniei !

ȘAH • In runda a doua a 
turneului de la Wljk aan Zee 
(Olanda),' marele maestru iugo
slav Pedraa Nikolic! a cistigat. 
cil piesele negre, la fostul cam
pion mondial Anatoli Karpov. 
Hubner l-a învins pe Piket. iar 
partidele Hansen — Van Dur 
Wlel. Sosonko — Tal. Liuboje- 
vici — Gheorghiev. Farago — 
Van Der Sterren s-au încheiat 
remiză. In clasament conduce 
marele maestru vest-german Ro
bert Hubner cu 2 p. • Dană 8 
runde, tn turneul din localitatea 
spaniolă Zamora. în fruntea cla
samentului se află cubanezul Sil- 
vlno Garcla. chilianul Javier

dia Kohde (R. F. Germania). • 
In primul tur. la Melbourne*, 
jucătorul francez Yannick Noah 
l-a învins cu 6—7 5—7, 6—4, 6—2, 

16—14. după o partidă maraton, 
care a durat mal multe ore. pe 
americanul Roger Smith. Alte 
rezultate : Pat Cash — Thomas 
Muster 7—5. 6—1. 6—I : Peter
Doohan — Steve Guy 6—3 7—6. 
6—2 : Roger Rasheed — Andres Vysand 6—4, 5—7 6—4, 5—7 6—1; 
Guy Forget — Grant Connel 6—2. 
6-3. 6—4.

VOLEI • Competiția feminină 
de la Bremen (R. F. Germania) 
a fost cîștigată de selecționata 
Cubei. învingătoare cu scorul de 
3—1 (9—13. 16—14. 15—6. 15—11)
tn finala disputată In compania 
echipei sovietice Uralocika Sverd- 
lcvsk. In partida pentru locu
rile 3—4, reprezentativa R. D. 
Germane a dispus cu 3—0 (15—8, 
16—14. 15—11) de formația R. F. 
Germania.

TURNEU DE VOLEI

IN BULGARIA

iarnă de la Lillestroem. 
a anuntat că. pînă la 
lunii ianuarie, slnt as» 

sl alte înscrieri oficiale : 
___ . (Bulgaria). Anchorage 
(S.U.A.) șl Oestersund (suedia). 
Orașul care va găzdui Olimpiada 
de Iarnă va fl stabilit, la 13 
septembrie, la Congresul C.I.O.

• In cadrul unui concurs internațional de SLALOxvi URIAȘ, 
organizat da F.I.S., la Brunele 
(Austria), pe primul Ioo s-a cla
sat austriacul Ernst Rledelsper- 
ger. urmat de compatriotul său 
Konrad Walk st de italianul Kon
rad Ladstatter.

Campos sl spaniolii Manuel Bel
lon. Felix Izeta si Javier Garcla 
cu cite 5 p.

TENIS • tn finala turneului 
de la Auckland. Amos Maasdorf 
(Israel) l-a întrecut cu 8—3. 8—4 
ne Ramesh Krishnan (India). • 
Turneul feminin de la Sydney 
s-a încheiat cu fln-ala probe! de 
dublu în care cuplul Ann Hen
rickson (S.U.A.) — Christiane
Jolllsaint (Elveția) a învins cu 
7—8. 4—8. 6—3 perechea Helena 
Sukova (Cehoslovacia) — Clau-

în tradiționalul turneu de vo
lei pentru juniori, desfășurat la 
Plovdiv, reprezentativa țării 
noastre a ocupat locul al 3-lea. 
Competiția a fost cîștigată de e- 
chipa Bulgariei (3—0 în finală 
cu formația Poloniei). Victoria 
în întrecerea junioarelor a re
venit, de asemenea, echipei 
gazdă, învingătoare cu 3—0 în 
față reprezentativei R.D. Ger
mane

BERLIN, 1? (Agerpres). Pro
ba masculină din cadrul con
cursului Internațional de SANIE 
de la Altenberg (R.D. Germa
nă) a revenit campionului mon
dial Markus Prock (Austria), 
cronometrat in trei manse cu 
timpul de 2:45,880. Pe locurile 
următoare s-au clasat Michael 
Walter — 2:47,233 si Jens

• Cursa de 60 km, rezervată 
schiorilor fondlști. numită „Ma
ratonul Dolomlțlior" (de lingă 
Lienz, Austria), va avea loc la 

24 ianuarie. Organizatori! au de
clarat că zăpada este ideală (în 
comparație cu alte stațiuni) si 
se speră Intr-o 
cord (mal mult 
constituie cifra 
înregistrată din 
precedente).

participare re
de 3 700. care 

cea mat mare 
cele 18 ediții

• O noutate
Campionatelor 
NIE. pe pista
Konigssee, programate intre 26 șl 

31 ianuarie : se vor decerna șl

In desfășurarea 
Europene .de SA- 
artiflcială de la

Tur de orizont in campionatele

naționale din Europa

Grecia VA DURA
„SURPRIZA" LARISSA?

SEMNIFICAȚIILE UNOR IZBINZI
(Urmare din pag. 1)

neali după concursurile din 
S.U.A. sau Australia. A me
ritat maramureșeanca ? Jude
cați și dumneavoastră! O pri
mi știre vorbea despre suc
cesul tinerei, care va împlini 
17 ani în martie, la 200 m flu
ture. in fața unei americance 
numite Mary T Meagher. A- 
dică 7 Campioana 
mana mondială a 
venit apoi vestea 
400 m liber, unde 
Stelei s-a afla1 Heike 
drich, alt nume de legendă al 
înotului din R.D.G., din lume. 
Laureată si la C.M.. si la C.E. 
în fine, din nou la 200 m flu
ture. Pura a întrecut si cam
pioana europeană en titre, 
Kathleen Nord, Izblnzi cu re
zonantă Care îșî așteaptă 
insă confirmarea la Ora H a 
competiției de vîrf, oficiale...

DAR ADEVĂRATA SENZA
ȚIE a produs-o Livte Copariu. 
Cea ma> nou venită în elită: 
nu sînt decît ze-'e luni de cînd 
vorbeam despre ea la rubrica 
„Veți mai auzi de...". Si am 
auzit că a parcurs 100 m 
în 55,80, oricum un timp 
care nu se pot lăuda 
puține înotătoare de pe 
pamond. Atito doar că 
blanca împlinește 15 ani 
februarie si specialiștii nu-și 
amintesc să fl mers altcineva.

și record- 
probei. A 
victoriei la 
in urma 

Frie-

liber 
cu 

decît 
mă

sl
in

vreodată, la fel de repede la 
virsta asta (in paranteză fie 
spus, la C.E de juniori ’87 
aura s-a cîștigat cu 55,93). 
Iar peste toate rămîne, poate, 
un amănunt : învinsa Liviei 
la Canberra se cheamă Kris
tin Otto, de cite trei ori cam
pioană a lumii și a bătrinulul 
continent numai in probele 
individuale.. Revedem o 
cată de hîrtie cu scrisul 
Mihail Gothe. Două 
apropo 
mondială 
de an. 
doiește 
cutului

AU 
reținut. Un 4:51 la 
egal cu o primă 
competitivitate la 
senioare al tinere1 
Andreea Sighiaxto 
bourg ar f1 însemnat locul 6 
în cursa cîștigată. să nu uităm, 
■ie Noemi Lung). Un 1:03 al 
Ancă’ Pătrășcoiu vorbind de 
resursele încă atit de mari 
ale spatistei dinamoviște. Sau 
constanța 
mereu în 
șl pe 200 
reșițeanca 
pete ei.

BAT LA UȘA alte concur
suri, în circuitul european. 
Vor veni, cu siguranță, alte 
vești bune. Să le așteptăm cu 
încredere.

Chlar dacă Învinsă (0—1 
Salonic, cu Iraklis) în etapa 
14-a, penultima a turului, F. 
Larissa continuă să conducă 
campionatul grec, aceasta fii:: 
după părerea cunoscătorilor, cea 
mai mare 
Mal întîi. 
ca titlul 
dispute la 
kos Pireu

la deține cele mai
a mari sanae de a

Ca termina turul pe
tn locul 1.

nd. Dacă PAOK Sa-

surpriză a sezonului ! 
pentru că regula era 
de campioană să se 
Atena. între Olympla- 
(suburbie a capitalei)

de Copariu 
Din acest 

nimeni nu se 
de „ochiul" 
tehnician ! 
MAI FOST

bu- 
lui 

cuvinte 
— clasă 
început 

mai in- 
binecunos-

defapte
400 mixt, 

probi 
nivel 

bălmirence 
(la Stras-

de 
de

Luminiței Dobrescu 
iar de două minute 
m liber, cursa unde 
pare cel mai în a-

1. F. c. Larissa 14 10 2 2 31-11 22
2. OFI Creta 14 10 1 3 33-19 21
3. PAOK Salonic 14 9 2 3 34-13 20
4. AEK Atena 14 7 5 2 30-19 19
5. Etlinikos 14 6 4 4 12- 8 16
6. Panathinaikos 14 7 2 5 17-15 16
7. Ai is Salonic 14 4 6 6 22-19 14
8. Iraklis Salonic 14 5 3 6 15-18 13
9. Panionios 14 3 6 5 14-13 12

10. Olympiakos 14 2 7 5 14-23 11
11. Kalamaria 14 3 5 6 7-19 11
12. F. C. Verrla 14 4 3 7 16-33 11
13. Panseraikos 14 4 2 8 17-20 10
14. Levadiakos 14 3 4 7 17-25 10
15. Panahaiki 14 4 1 9 15-26 9
16. Dlagoras 14 3 3 9 9-20 9

Panathinaikos, cu 23 si res
it victorii finale, apoi.

si 
pectiv. 
pentru că nimeni n-ar fl crezut 
că Larissa, reprezentind un oraș 
ou doar 70 000 de locuitori, va 
putea să încurce socotelile celor 
două mari" cu at:t mai mult, 
cu cît palmaresul el e sărac : 
nici o izbîndă în 
singură în Cupa 
Sl. fotusi. 
un simplu 
transformat, 
certitudine formația din Larissa, 
antrenată _ .__ :__ . _
Gmoch șl avînd in Ziogas 
Tsiolls două

ceea 
«foc 

cu

campionat, una 
Greciei (1985) I 

ce părea a fl 
de paie" s-a 
timpul. într-o

de polonezul Jacek
Șl 

.vîrfuri" eficiente,

I CRITICI ASPRE LA ADRESA RALIULUI PARIS-DAKAR
Raliul rezervat automobile

lor si motocicletelor — Pa
ris — Dakar — continuă... S-a 
ajuns tn etapa a 11-a. dar bi
lanțul este foarte trist. Pînă 
acum. 30 de nllotl sînt grav 
accidentali, tar altl doi și-au 
pierdut viata. Presa franceză 
si agențiile de presă critică 
vehement organizarea unei a- 
semenea întreceri care su
pune participant!! la eforturi 
supraomenești : trasee necu- 
noscuto. înfruntarea unor con
diții atmosferice puțin obiș
nuite. cu furtuni de nisip si 
trasee dificile, dar si cu o 
organizară foarte slabă, tn- 
tr-un număr recent ziarul 
parizian L’Equioe scrie, prin
tre nițele : «o asemenea cursă 
este o aventură care duce la 
adevărate drame". Chiar si

președintele Federației Inter
nationale de Automobilism. 
Jean.Marie Balestre, a decla

rat că -această a 10-a ediție 
a Raliului este inumană. 
Traseele grele, 
tfe

este
mașinile foar- 

putemlce care pot atinge

Contrapunct
viteză de peste 200 km peo .__  . _ _

oră. periclitează pur si sim
plu viata sportivilor. In vi
itor. dacă vom mai organiza 
acest Raliu, va trebui să ușu
răm traseul și să reducem 

vitezele automobilelor sl mo
tocicletelor. Asta pentru ■ 
feri pe concurenti de acciden
te nedorite". Motoclclistul 
francez Cyril Nftveu. care a

cistigat de 5 ori Raliul Pa
ris — Dakar, a spus : „Este 
pentru ultima oară cînd par
ticip. Este mai Importantă ' 
viata".

După o zi de odihnă, 
samentele generale se 
zirrtă astfel : Motociclete 
Franco Pico (Italia) pe 
maha" 36.34:39 ; 2. Eddy 
rioll (Italia) pe „Honda" 
51:33 : 3. Cyril Neveu
„Honda" la 1.49:24.

turisme : 1. Vatanen-Berglund 
(Finlanda — Suedia) ..Peu
geot 405 T“ 16.17:25 ; 3. Kank- 

kunen — Plironen (Finlanda) 
„Peugeot 205 T 16“ la 1.03:»;

3. Lartigue — Malngrot (Fran
ța) „Mitsubishi Pajero" la 
2.10:51.

3.

cla- 
pre- 
— 1. 
„Ys- 

O- 
la 
pe 

Auto-

Ion OCHSENFELD

Ionic (cu irlande
zul Bannon) șl AEK 
Atena (cu danezul 
Nielsen) au confir
mat. mentinîndu-se 
xn plasa liderului 
cu posibilități de a 
prinde un culoar 
favorabil, afirmație 
valabilă si pentru 
OFI Creta (fosta e- 
chioă a lui Iordă- 
nescu). în schimb 
„eternele rivale" O- 
lympiakos (campi
oană en titre) sl 
Panathinaikos (calificată tn „sfer
turile" Cupei U.E.F.A., cu 
toată plecarea golgeterului A- 
nastopoulos în Italia, la A- 
vellino), au dezamăgit profund ! 
Clubul „coolllor din Pireu" În
tărit recent cu argentinianul Fu
nes (preferat francezului Stopy- 
ra) sl posedlnd un portar i‘e 
clasă (polonezul Kazimiorskl). 
n-a obtlnut în primele 10 etape 
nici o victorie, drept pentru care 
antrenorul Panagoulias (fost cînd- 
va la „națională") a fost... de
barcat 1 Cu olandezul Tils la 
cîrmă, Olympiakos părea să-și fl 
regăsit echilibrul (a realizat două 
succese), numai că. duminică, a 
clacat din nou : 0—0. acasă, cu 
ultima clasată. Dlagoras I O dis
pută de „culise", cu doi candi
dați la președinția clubului (du
pă retragerea din afaceri a Iul 
Daifas), i-a divizat 
unii dintre aceștia.

Vamvakoulas (In dreapta) a respins cu 
capul, adversarul nu ma' are nici o șansă...

ternațlonali A (Apostolakis. Xan. 
topoulos. Bonovas, 
tropoulos etc.), mai degrabă fă- 
cind figurație ! Cu toate că în 
revenire de formă (1—0. dumi
nică, tn deplasare, cu Panlonios), 
Panathlnaikos-ul lui Mlnou. vam
vakoulas. Antoniou st Saravakos 
(ale cărui goluri de la Buda
pesta. 2—3 de la 0—5. au con
tribuit la spectaculoasa eliminare 
a Honved-ulul) a pierdut teren 
serios si ambițiile lui se în
dreaptă acum, notează observa
torii. mai degrabă spre Cupa 
U.E.F.A. (va Intimi pe F. C. 
Bruges) decît spre campionatul 
intern. Rămîne de văzut dacă 
..supriza" numită Larissa va dura 
sau OFI (deținătoarea la zi a 
Cupei). PAOK (campioana 1985), 
ori AEK ft titluri naționale) vor 
reuși să răstoarne Ierarhia de azL

Mlchos. Ml-

pe jucători, 
reputat! in-

*
• în clasamentul

campionatului italian, _____
Maradona (Napoli) Elkjaer (Ve
rona) si Polster (Torino) cu 
rite 7 g. urmați de Sliskovicl 
(Pescara). Giordano sl Careca 
(Napoli) rite 6 e. Boniek (Roma), 
Scarafoni (Ascoil). Schachner 
(Avellino). Cornellusson (Como) 
— 5 g etc.

* Disputat la Ciudad de Gua
temala. meciul amical dintre se
lecționatele Guatemalei si S.U.A. 
s-a încheiat cu scorul de 1—0 
(0—0) în favoarea gazd-'or.

golgeterilor 
conduo

Ovidiu IOANIȚOAIA
★

A în timpul unul meci 
disputa la Caresuicuiba 
propiere de Sao Paulo), 
spectatori au fost ucis! de 
anunță corespondentul i 
Pren'sa Latina.
• Cea de-a 7-a ediție a tur

neului international ..Cupa Nen- 
se va desfășura în locali» 

Bengatul occidental în 
16 ianuarie — 3 februa- 
va reuni echipe din 
R. P. Chineză. Ungaria.
Suedia sl India.

ru“ __ 
tătl din 
perioada 
rle sl 
U.R.S.S.. 
Bulgaria.

GRUPELE TURNEULUI FINAL
• Meciul

ce se 
(în a- 

sase 
• fulger, 
aee-itiel

„EURO '88"
inaugural, la 10 iunie : R.F Germania - Italia • 

la 25 iunie, la Munchen
Dilsseldorf (R.F. Germania), au fost alcătuite, 
sorți, grupele turneului final al C.E. :
A : R.F, GERMANIA. ITALIA, DANEMARCA,

Finala

Ieri. Ia 
tragere la

GRUPA
NIA.

GRUPA____________________ .
După cum se știe, actuala ediție va avea loc Intre 10 

iunie. în mal multe orașe vest-garmane
Partida inaugurală va avea loc la 10 iunie, pe ..Rheinstadion" 

din Dîisseldorf, Intre echipele R.F. Germania șl Italiei. Finala 
este programată la 25 iunie, pe Stadionul Olimpic din MUnchen.

B ; ANGLIA, IRLANDA, OLANDA, U.R.S.S.

prin

SPA.

și 33


