
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
| ANUL XLIV - Nr. 11 839 | 4 PAGINI - 50 BANI | Simbâtă 16 ianuarie 1988

Manșa a doua, a „optimilor", în cupele europene la handbal feminin

TREI ECHIPE ROMÂNEȘTI LUPTĂ
PENTRU CALIFICARE ÎN FAZA URMĂTOARE

Un nou sfîrșlt de săptămînă așteptat cu mare 
Interes de iubitorii sportului: cele trei echipe 
românești susțin mîine — în cupele europene la 
handbal feminin — partidele decisive pentru ca
lificarea în sferturile de finală ale importantelor 
competiții continentale. Știința Bacău (C.C.E.) și

Rulmentul Brașov („Cupa I.H.F.") evoluează pe 
teren propriu, în timp ce Mureșul Tg. Mureș 
(„Cupa Cupelor") joacă în deplasare, la Buda
pesta. Dorindu-le succes șl calificare în... grup, 
redăm în cele ce urmează relatările telefonice 
ale trimișilor noștri.

C. C. E. Cupa Cupelor Cupa I. H. F.

ȘTIINȚA BACĂU - 1
SPARTAK KIEV I

BACAU. Așadar, mîine, de la I 
ora 11, Sala sporturilor va cu- I 
noaște din nou atmosfera ma
rilor evenimente handbalistice 1 
și va fi din nou plină, entu- I 
ziaștii suporteri ai campioanei * 
Știința din localitate venind, ca j 
de obicei, să dea aripi sportl- I 
velor lor, în dificila partidă re- I 
tur din „Cupa Campionilor Eu- 
ropefti", cu formația campioană I 
a Uniunii Sovietice, Spartak | 
Kiev. Rezultatul strîns de la 
Cerkasî (acel 24—26) este soco- | 
tit de cei mal optimiști iubi- I 
tori ai handbalului băcăuani nu 1 
o înfrîngere, ci un ... succes, în , 
perspectiva returului jucat „a- I 
casă“. Se consideră, nu fără < 
temei, că un handicap de două 
goluri poate fi remontat pe te- I 
renul propriu, așa cum băieții | 
de la Minaur, de pildă, au re
făcut o diferență de nu mai ]

Mircea COSTEA
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Ieri, In primul eșalon valoric la hochei

STEAUA Șl DINAMO - ÎNVINGĂTOARE SCONTATE
Patinoarul „23 August" din 

Capitală a fost ieri după-amiă- 
ză gazda primitoare a primu
lui act al meciurilor duble Di
namo — Dunărea Galați și 
Steaua — Sport Club Miercurea 
Ciuc, în cadrul unei noi etape 
duble în Divizia A de hochei — 
prima grupă valorică.

STEAUA — SPORT CLUB 
MIERCUREA CIUC 4—2 (0—1, 
1—0, 3—1). în partida vedetă a 
programului de ieri s-au în- 
tîlnit ocupantele primelor 
două locuri ale clasamentu
lui. Ambiționați de înfrîn- 
gerile suferite pe teren pro
priu în fața campionilor, 
harghitenii au abordat meciul 
cu vigoare, căutînd să obți
nă un rezultat cît mai bun. 
De aici, o confruntare echili
brată, de un bun nivel tehnic 
și spectacular. în prima re
priză, S.C.-ul a avut o ușoară 
superioritate tactică și a reu
șit să deschidă scorul în min. 
13, prin A. Nagy (șut din a- 
propiere). Ambiționați, mili
tarii joacă mai atent în re
priza secundă și egalează prin 
K. Antal (min. 23), în urma 
unei frumoase faze de atac. 
Ulfima repriză a fost și cea 
mai disputată, și spectaculoa
să. Steaua puriînd stăpînire 
pe joc și avînd în Nistor un 
excelent realizator și con
structor, acesta reușind să 
marcheze de două ori (miri. 
43 și 46) și să dea o pasă 
foarte bună, din care Alexe 
(min. 54) a înscris de la 
2 m. Formația din Miercu
rea' Ciuc nu a realizat decît 
un singur gol în această par» 
te a meciului (Gerczuj, min. 
45). egalînd la 2—2. Apoi a 
cedat pasul. Bun arbitrajul 
prestat de brigada M. Pres- 
neanu — FI. Gubernu, Em. 
Both.

DINAMO - DUNĂREA GA
LAȚI 10—3 (5—0, 4—3, 1—0).
„Deschiderea" interesantului cu
plaj hocheistic din București a

VASAS BUDAPESTA-I 
MUREȘUL Tg. MUREȘ I

BUDAPESTA. Cîștigătoarea I 
„Cupei României'* la handbal I 
feminin — ediția 1987, echipa 
Mureșul Tg. Mureș, a sosit aici I 
în cursul după-amiezii de vi- I 
nerl, în vederea susținerii * 
partidei retur din cadrul „Cu- < 
pel Cupelor", în compania cu- I 
noscutei formații Vasas. După I 
meciul amical susținut azi dimi
neață (n.n. ieri) la Oradea (cu I 
divizonara B Industria Ușoară), | 
elevele lui Gheorghe Ionescu 
și Valentin Pop își vor încheia I 
pregătirile sîmbătă dimineață, I 
cînd este programat un antrena- 1 
ment în sala clubului gazdă, . 
acolo unde duminică diminea- I 
ță, de la ora 11 (12 ora Româ- I 
niel) se va da semnalul de în
cepere a manșei a doua. Hand- I 
balistele mureșence pornesc cu I 
un avantaj de trei goluri, dife
rența cu care au terminat vic-

Mihail VESA
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prilejuit celor prezenți un a- 
greabil spectacol sportiv. Pe 
fondul unei prestații excelente 
a portarului dinamovist Gh. 
Huțan și cu linia întîi (Turea- 
nu, Solyom. Pisăru) în vervă 
deosebită, formația din Șos. 
Ștefan cel Mare s-a des
prins destul de repe
de pe tabela de scor (în 
secunda 39 a meciului), ajun- 
gînd în minutul 33 la o dife
rență de 9 goluri. Din acest 
moment Dinamo a slăbit mo
toarele -fiind sigură de victorie. 
De partea cealaltă, gălățenii au 
dat o replică viguroasă, practi- 
cînd un joc curajos în atac, 
dar au ratat foarte mult. Au 
marcat : Solyom 3, Pogăceanu 2, 
Pisăru 2, Tureanu 1, Csata 1 și 
Panaitescu 1, respectiv Marcu, 
Ghcrghișan și Radu -cite 1. A 
arbitrat bine : 1. Becze, ajutat 
de N. Enache și St. Enciu.

Azi, de la ora 14. partidele 
revanșă.

Marian NEGOIȚA

în partida de miercuri, din cadrul C.C.E. la volei (feminin)

CAMPIOANA NOASTRĂ
Prima manșă d n cadrul pen

ultimei faze a celei mai im
portante competiții volcibalis- 
tice europene, rezervată echi
pelor de club, Cupa Campioni
lor, a furnizat. în majoritatea 
cazurilor, indicii clare asupra 
echipelor ce îșl vor disputa tur
neele finale, atît la feminin cît 
și la masculin. Așa de pildă, la 
fete, Uralocika Sverdlovsk (în
vingătoare cu 3—0 în depla
sare, în meciul cu Ujpest Dozsa 
Budapesta), Olimpia Teodora 
Ravenna și Ț.S.K.A. Sofia (care 
au cîștigat și ele net. cu 3—0, 
partidele-tur susținute pe te
ren propriu cu Ruda Hvczda

RULMENTUL BRAȘOV —
E. S. BESANCON

BRAȘOV. Meciul de mîine, 
în care brașovencele de la Rul
mentul susțin „revanșa", cu 
handbalistele clubului ' francez 
E. S. Besanțon, este așteptat cu 
deosebit interes. Duminica tre
cută, la Besanțon, în turul se
cund al „Cupei I.H.F." la hand
bal feminin, gazdele au cîștigat 
prima manșă cu 25—21, astfel 
că — cel puțin teoretic — ele 
dețin o mare șansă pentru ca
lificarea în sferturile de finală. 
Cele patru goluri cu care 
handbalistele franceze vin la 
Brașov pot fi, totuși, recupe
rate, după opinia noastră, și a- 
ceasta depinde în primul rînd 
de maniera abordării disputei de 
către elevele antrenorilor Re
mus Drăgăncscu și Mircea 
Bucă.

întîlnirea-retur va trebui să 
se înscrie în limitele cîtorva

Ion GAVRILESCU
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O ORĂ LA
REPORTAJ 
Idesezon.

Patinoarul „23 August" din 
Capitală. Dimineață de ianua
rie. Iarna ne-a cam ocolit pînă 
acum. Afară-i cald, grade plus, 
înăuntru — ceva mai frig. O- 
valul de gheață este aproape 

pustiu. Doar componenții lotu
lui de patinaj artistic se pre
gătesc intens. Și două sportive 
de la cluburi. Pentru ei am și 
venit. Să-i vedem la lucru. 
Printr-o numărătoare simplă, 
ne dăm seama că sînt prezenți 
toți : Codruța Moiseanu, Bea
trice Kurccakovschi. Fabiola 
Visinoiu, Raluca Duda, Anca 

Cristeșcu, Cornel Gheorghe, 
Marian Prisăcaru, Zsolf Kere- 
kes și Luis Taifas. Plus Cren
guța Alecu și Marina Belu, cu 
antrenorii Alexandru Bărbălău 
și Adrian Vasile. Fiecare re
petă, pe bucățica sa de ghea
ță, bucla, sau întoarcerea, sau
ce are ca temă. Antrenorii Ga-

POATE REALIZA UN REZULTAT DE PRESTIGIU
Praga și respectiv Bayern Loh- 
hof) se pot considera deja ca
lificate. Cea de a patra, parti
cipantă va fi decisă de cea mai 
echilibrată valoric dintre con
fruntările acestei faze, Uni
versitatea C.F.R. Craiova și 
Dynamo Berlin. Campioana 
noastră s-a întors din deplasa
re cu un set și o diferență mică 
la punctaveraj (62:56 pentru 
Dynamo), ceea ce îi creează o 
mare șansă de a urca în tur
neul final al prestigioasei com
petiții (ar fi cea mai bună per
formanță în C.C,E. a unei echi
pe feminine românești).

Meciul de la Craiova, de

ASPIRAȚII SPRE NOI ÎMPLINIRI

IN MUNCA Șl IN SPORT 
însemnări de Ia EXPLORĂRI Clmpulung Moldovenesc

Pe o hartă cît un perete, 
secretarul Comitetului de partid 
al întreprinderii de Prospec
țiuni și Explorări Geologice din 
Cîmpulung Moldovenesc, tehni
cianul geolog Mihai Ostafi, ne 
prezintă teritoriul pe care se 
desfășoară munca plină de 
avînt a celor peste 4 000 de 
muncitori și tehnicieni de aici...

Este un spațiu imens, care 
cuprinde județele situate în 
jumătatea de Nord-Est a țării, 
de la pasul Prislop și bazinul 
Domelor și pînă la Milcovul 
Vrancei. Obiectivele urmărite? 
Tot ce reprezintă minerale, de 
la cărbune și mangan la pro
duse neferoase și nemetalifere. 
„Este o muncă aspră — ne 
atrage atenția Mihai Ostafi, 
care se desfășoară, se înțelege, 
afară, sub cerul liber, indife
rent de sezon sau de starea 
vremii. O muncă pe care, însă, 
oamenii noștri o fac — cum

Canotorii vislesc acum la ba
curile de iarnă. Vislesc puternic 
in dorința de a se prezenta cît 
mai bine la starturile viitoare
lor regate Internationale. In i- 
maginea surprinsă — la Corn- ■ 
plexul sportiv „23 August" — 
de fotoreporterul nostru Aurel 
D. Neagu, schiful de >,4 rame" il 
are ca stroc pe medaliatul o- 
llmpic și mondial Dimitrie Po
pesc®. In dreptul lui, Ladislau 
Lowrenschi. unul dintre cei 
mai apreciati „+1“ ai canota
jului nostru.

PATINOAR...
briela și Cornel Muntcanu îi 
supraveghează atent. Se lucrea
ză pentru „impuse". Cît de mo
notone sînt! Mereu și mereu 
același lucru. Dar fac parte 
din program... Gata, s-a sfîrșlt, 
patinatorii sînt aliniați șl li 
se anunță că începe antrena
mentul pentru „libere". Cîteva 
sărituri de încălzire, apoi... Dar 
ce se întîmplă ? Pe nesimțite, 
patinoarul s-a umplut. Mai 
este aproape o oră de lucru 
pentru performanță, abia pe 
urmă poate intra marele pu
blic. Și, totuși, copiii au ve
nit deja. Numai să nu deran
jeze, ne gîndim. Ne uităm la 
.adevărații" patinatori. Lucrea
ză Cornel Gheorghe. Progra
mul mare. Patinează. întoarce
re, piruetă, sare („Mai hotărît 
înainte de săritură! Și respi
ră!". se aude vocea antrenoa- 
rei), totul se succede atît de 
repede... Șl de frumos. Dar 
pircă lipsește ceva. Ce anu-

Doino STÂNESCU
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miercurea viitoare, prezintă — 
deci — un interes deosebit. Un 
meci greu pentru echipa noas
tră, dar care'se poate cîștiga la 
o diferență mai mare decît cea 
realizată de campioanele R. D. 
Germane pe teren propriu, cu 
condiția unei concentrări și a 
unei mobilizări exemplare, pe 
întreaga durată a jocului, din 
partea elevelor lui I. Constan- 
tinescu și Ad. Cotoranu, care 
au dovedit adesea — chiar în 
condițiile meciului de la Ber
lin — că sînt superioare adver
sarelor. Dovadă și setul cîștigat 
(refăcîndu-se un handicap apa
rent insurmontabil), și scorurile 

probabil că ați și văzut — cu 
însuflețire, cu multă dăruiro, 
chiar din primele zile ale nou
lui an, dornici să cinstească și 
în acest fel apropiata aniversare 
a secretarului general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Ro- 
publicii..."

Munca celor de la Explorări 
Cîmplung Moldovenesc este, în- 
tr-adevăr, aspră. La unul din 
sectoare, cel de la Prisaca Dor- 
nei acolo unde l-am găsit, în 
plină activitate, pe electricia
nul Gheorghe Ilie, chiciura se 
așternuse în strat gros, peste 
tot, pe stîlpii de înaltă tensiu
ne, pe garduri și pe arborii a- 
liniați de-a lungul benzii de 
asfalt a șoselii. Dar, ca și la 
Sadova, acolo unde l-am cu-

Tiberiu STAMA
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Divizia A de baschet feminin

ETAPA DERBYURILOR
GRUPEI 1-6

Etapa a XIII-a este una din
tre cele mai interesante din 
cadrul Campionatului Național 
de baschet feminin. Afirmația 
se bazează pe faptul că etapa 
respectivă, ale cărei meciuri se 
dispută azi și mîine, programea
ză în grupa 1—6 partide-derby 
între principalele candidate Ia 
titlu : Olimpia București — 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca (locurile ocupate în 
clasament : 4 șl respectiv 1 ; 
rezultate precedente : 1—3) și 
Chimistul C.S.Ș. Rîmnicu Vîl- 
cea — Voința C.S.Ș. 2 Bucu
rești (3—2 ; 1—3). Atractivă este 
și întîlnirea dintre Politehnica 
Mine-Energle C.S.Ș. 4 Bucu
rești — Rapid C.S.Ș. 5 Bucu
rești (6—5 ; 2—2), echipe între 
care există o vecSa și frumoa
să rivalitate sportivă.

Referitor la meciurile dintre 
formațiile ocupante ale pri
melor patru locuri, ne expri
măm încrederea că ele vor 
oferi dispute atractive nu nu
mai prin evoluția scorului, ci și 
prin nivelul lor tehnic, ceea ce 
ar duce la evitarea marilor 
fluctuații, cum s-a petrecut la 
unele din partidele precedente 
(de exemplu : Olimpia — „U“ ' 
81—62 si... 60—80 ; Chimistul — 
Voința 80—81 șl... 99—74).

In grupa 7—12 au loc întîl- 
nirile : Mobila C.S.Ș. Satu 
Mare — Voința Brașov (9—7 ;

(Continuare in nag 2-3) 

strînse din celelate 3 seturi 
pierdute...

Dar ni se pare firesc să sub
liniem că Dynamo Berlin este 
o formație realmente puterni
că, bine pregătită tehnic, cu 
joc de apărare remarcabil, al
cătuită din majoritatea compo
nentelor lotului național ai 
R. D. Germane, cîștigătoarea 
ediției de anul trecut a cam
pionatului european. Cu 6 jucă
toare din lotul de bază care 
depășesc înălțimea de 1,80 m 
(Monika Beu, Ariane Kadfan. 
Kathrin Langschwager, Grit 
Jensen, Susanne Lahme și Hei
ke Jensen), cu o bună mobili
tate în teren și cu apreciabilă 
forță în atac și ia blocaj. Dyna
mo va fi. cu siguranță, o ad-

Aurelion BREBEANU
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ÎNAINTEA RUNDELOR DECISIVE
EFORIE NORD, 15 (prin te

lefon). Cu două runde înainte 
de sfîrșit, în întrecerile junio
rilor și junioarelor, care-și dis
pută titlurile naționale, au in
tervenit unele clarificări. Ast
fel, după 9 runde. Cristina Stan
ca și Simona Tufă au luat cîte 
un' punct avans în grupele res
pective și o bună opțiune pen
tru cucerirea victoriei.

La junioarele mari, Cristina 
Stânca (C.S.Ș. 1 București), cu 
8 p, și-a consolidat poziția de 
lideră. învingînd-o peOtiliaGanț 
(Electromotor Timișoara), care 
rămîne cu 6,5 p. Viorica Ursu- 
leac (Calculatorul București) 
are 7 p. Alina Mânu (Petrolul 
Ploiești) și Mălina Nicoară 
(A.E.M. Timișoara) — 6 P (1), 
iar Mădăiina Stroe (I.T. 
București) 6 p. Pe primele 
locuri, la junioare II, sînt Ru- 
xandra Ignătcscu (Oțelul Ga
lați) 7,5 p și Alina Crețu 
(C.S.Ș. Unirea Iași) 7 p, iar la 
junioare III, ordinea primelor 
clasate este următoarea : Si-.,
mona Tufă (Voința Galați) 8,5 
p, Ioana Morariu (C.S.Ș. Unirea 
Iași) 7,5 p, Andreea Maftei 
(C.S.Ș. 1 București) 7 p. în 
grupa junioarelor IV, o surpri
ză. Lucia Cernea (C.S.Ș. 1
București) singura care în run
da anterioară, acumulase punc
tajul maxim de 8 puncte, a 
fost învinsă de Roxana Burcea 
(C.S.Ș. Satu Mare), cu mat pe 
tablă, aceasta din urmă acu- 
mulînd 7 p. A doua în clasa-

ment este însă Sidonia Siniion 
(Electrotehnica Bistrița), cu 
7,5 p.

La băieți, regrupări în cla
samente. în grupa juniorilor III 
conduce Ranko Szuhanck (Bal
neara Buziaș), cu 7,5 p, urmat 
de Radu Tudorachc și Alex. 
loncscu (ambii I.T.B.), Iuliu So- 
fronie (Politehnica ‘ 
La juniori IV, în schimb, 
detașează Gabriel '
man (Calculatorul 
cu 8 p, față de

Iași) — 7 p. 
' ' ‘ , se 
Schwartz- 
Bucurcști), 

Costin Gc- 
nescu (Mecanică Fină București) 
6,5 p (1). Doi lideri în grupa 
juniorilor V, Marius Zainca 
(Cimentul Medgidia) și Francisc 
Nemeth (Fregata 
vînd cîte 8 p.

Constanța) a-

Fariți STEFANOV

se apropie de 
juniorilor de

• LA BUZIAȘ 
sfîrșit întrecerile . 
categorii superioare. La juniori 
l, conduce Cristian I’opescu 
(Calculatorul București), cu 8 
p, urmat de patru concurenți 
egali: Bela Takacs 
București) Daniel 
(Sparta .Mediaș), George 
gore (Politehnica București) și 
Ion Lcuștean (Drobeta Tr. Se
verin) — 7 p. Egalitate între 
patru finaliști și în fruntea 
clasamentului la juniori II : 
Levente Kocsis (C.S.Ș. Tg. Mu
reș), Marius Ioniță (Universitatea 
București), Marius Manolachc 
și Costin Cozianu (ambii Oțe
lul Galati) — 7 p.

(Metalul
Moldovan

Gri-

DE HANDBAL FEMININ
Campione .1 feminin de hand

bal Divizia A, continuă cu eta
pa a X-a (penultima a turului), 
incompletă insă. întrucit trei 
dintre formațiile primului eșa
lon valoric sîn angrenate, mîi- 
ne in cupele europene. Avem 
m vedere pe campioana țării. 
Știința Bacău precum și pe Mu
reșul Tg. M ireș și Rulmentul 
Brașov.

Mîlne deci, voi avea ioc pa
tru meciuri.

BUCUREȘTI : (sala Floreasca, 
de la ora îl) Confecția — Oțelul

Galați (arbitri : Tr. ApostoL și 
R. Mali.er din Brașov). SIBIU: 
C.S.M. — Rapid București (Gh. 
Șandor din Oradea șl N. lancu 
din Buzău). PLOIEȘTI : Doro
banțul — Hidrotehnica Constan
ța (Al. Isop din Pitești și Gh. 
Mihalașcu din Buzău). TIMIȘOA
RA : Constructorul — Chimistul 
Rm. Vîlcea (M. Marin șl șt. Șer- 
bau din București). Partida 
TEROM Iași — Știința Bacău va 
avea loc mlercu~i 21 ianuarie 
(ora 17), Iar a doua zi se vor 
intîlnl Rulmentul Brașov — Mu- 
■oșul Tg. Mureș (de la ora 17,30).

ACȚIUNE
BASCHEIBAIISTICĂ LA

ALERGĂTORII PE SCHIURI SE P

Inedita acțiune a federației de 
baschet de a organiza, în Sala 
Bporturllor din C.uj-Napoca, tre
cerea unor norme de control, 
Concursuri de arincărl ia coș 
(libere ș’ pe po :turi) șl o In- 
tilnlrc intre componentele Io
tului național șl echipa Univer
sitatea C.S.Ș Viitorul, campioa
na țării, s-a bucurat de un mare 
succes, ilustrat prin prezența în 
tribune a peste IOOO de specta
tori.

Succes s-o consemnat șl la tre
cerea normelor «nici o corigen
tă), precum și la aruncările la 
coș, la acestea din urmă stabi- 
lindu-se următoarele 
te (după eliminatorii 
— aruncări libere : 
Marinaehe, 2 Aurora _ .. 
Elena •Caloianu ; aruncări pe 
posturi, centri-pivoți : 1. Cecilia 
Laszlo 2. Anamaria Gera, 3. Me- 
■ania Lefter ; extreme-fundași :

clasamen- 
și finale) 

1. Mălina 
Dragoș, .3

Magdaleni. Jerebie 
briei» Pandrea 3. 
Veres

Meciul a scos în evidență ^con
trastul dintre coeziunea forma
ției campioane și absența ace
luiași elen ent in jocul lotului, 

/reunit pentru prima dată din 
toamna anului trecut. Ca urma
re, scor favorabil echipe „U“ : 
95—73 (49—37). Au înscris : Dra
goș 18. Kiss 25 Popa 10 Enyedl 
8, Mărginean 4, Vțr’S 13 Costa- 
nașiu 3, Vtgh 2. Morar 4, Ma- 
nasses 7 pentru „U“, respectiv 
Jerebie 25 Cristea 20, Marinaehe 
7. Lefter 2, Caloianu 3 Stoichiță 
2, Gera 6. Pandrea 6, Nițulescu 
1, Szenes 1. După cum se vede, 
jucătoarei? din formația clojană. 
componente ale lotului, au evo. 
luat în echipa de club. Arbitri : 
I. Georgiu

Mircea

i. 3. Ca-
Margarela

șl M. Coldea.
RADU — coresp.

ASPIRAȚII SPRE NOI ÎMPLINIRI IN MUNCA SI IN SPORTA

(Urmare din pag. I)

noscut pe maistrul Vasile Rusu, 
de la atelierul mecanic, oa
menii nu prea iau seama la as
primea gerului ; își văd 
departe de lucru, într-o 
bianță de ordine, de disciplină, 
cu simț de răspundere 
ceea ce au de făcut și 
cu dorința de a fi și 
an printre fruntași pe 
Suceava și pe ramura 
ducție.

„Există temeiuri care în
dreptățesc o asemenea aspira
ție !•* ne asigură, cu toată con
vingerea, ing. Ioan Mureșan, 
directorul întreprinderii. „A- 
ccst temei, această garanție le 
reprezintă oamenii, întregul co
lectiv, care nu acceptă nici un

mai 
am-

pentru 
mai ales 
in acest 
județul 

de pro-

rabat de la efort, nici o zi pier
dută în van. Toți oamenii noș
tri știu ce importanță prezintă 
pentru țară descoperirea a noi 
zăcăminte minerale, ce valoare 
pot avea pentru economia na
țională. De aici rezidă și spi
ritul lor de angajare, ambiția 
de a-și vedea încununată mun
ca, zi de zi..."

Oamenii de la Explorări 
Cîmpulung Moldovenesc I Am 
amintit de Gheorghe Ilie și de 
Vasile Rusu. Știți ce le asigură 
vigoarea, permanenta prospe
țime ? După cum se exprimă, ei 
înșiși, „orele de odihnă activă 
prin sport". Electricianul Gheor
ghe Ilie a îndrăgit potecile. A-.a- 
juns chiar semifinalist pe țară la 
juniori .Acum țintește, împreu
nă cu frezorul Vasia Donos, 
organizatorul de șantier Roniică

Iulian Dră- 
I’isar- 

munci- 
între-

ETAPA DERBYURILOR
(Urmare iin oag 1)

r
10 STAȚIUNI RECOMANDATE

PENTRU CURA BALNEARĂ ÎN ACEST AN
AMARA: i 

gice periferice :
afecțiuni ale aparatului . locomotor ; neurolo
gi : ginecologice; dermatologice.

BĂILE 
rologice ;

FELIX : afecțiuni ale aparatului locomotor ; neu- 
ginecologice. •

BĂILE.
paratului

GOVORA : afecțiuni respiratorii si ORL ; ale a- 
locomotor ; neurologice periferice.
HERCULANE : afecțiuni ale aparatului locomo-BĂILE

tor ; neurologice periferice ; sechele posttraumatice ale sis
temului locomotor.

BĂILE OLĂNEȘTI : afecțiuni ale tubului digestiv și ale 
glandelor anexe ; ale rinichilor și căilor urinare ; boli meta
bolice (gută, diabet, obezitate) : boli alergice ; afecțiuni 
respiratorii.

BĂILE TUȘNAD : afecțiuni ale aparatului cardiovascular; 
nevroză astenică ; afecțiuni ale tubului digestiv.

BORSEC : afecțiuni ale glandelor endocrine : afecțiuni 
vasculare periferice : afecțiuni ale tubului digestiv și 
glandelor anexe : nevroză astenică.

ale

BUZIAȘ : afecțiuni ale aparatului cardiovascular ; ale 
ternului nervos centrai; nevroze.

CAlIMĂNEȘTI-CĂCIULATA : afecțiuni ale tubului 
gestiv ; hepatobiliare ; afecțiuni ale rinichilor și căilor uri
nare ; boli de nutriție și metabolism ; afecțiuni ale apara
tului locomotor ; neurologice periferice : boli profesionale și 
afecțiuni alergice.

sis-

di- 
uri-

COVASNA : afecțiuni cardiovasculare ; ale tubului digestiv; 
afecțiuni hepatobiliare.

o
Ii 
o DE REȚINUT
e • Plecarea în stațiuni se face la data indicată de solicitant, 
i
.!• Sejurul se asigură și pe perioade mai mici sau mai mari 

decît seriile de 18 zile.
\

t
Sînt asigurate condiții optime de cazare, masă si tratament.

La dispoziția turiștilor: mijloace de agrement, manifes
tări cultural-artistlce si de divertisment variate.

Biletele pentru cură balneară și odihnă în aceste sta
țiuni se pot obține de ia toate agențiile oficiilor județene 
de turism și ale I.T.H.R. București.

I
i

Pricopi, mecanicul 
gan, laborantul Ștefan 
ciuc și cu toți ceilalți 
tori și tehnicieni din 
prindere, mari pasionați ai po
picelor, să promoveze cu echi
pa în Divizia A. Se pregătesc 
pe arena de la B.T.T. din lo
calitate, cîteodată .și pe cea de 
la Vama, a fetelor de la Moli
dul. amenajată cu 4 piste. O 
arenă similară vor să-și amena
jeze și cei de la Explorări, în 
incinta stadionului, pe struc
tura uneia vechi.

Maistrul Vasile Rusu îndră
gește fotbalul. Suferă cînd e- 
chipa Explorărilor își aproprie 
cu
C, 
și 
cu 
și

0—4), Comerțul C.S.Ș. Tg. Mu
reș — —••• •
șoara 
C.S.Ș.
C.S.U.
2—2).

Jocurile din Capitală au loc 
astfel — sala Olimpia, sîmbătă 
ora 17, duminică ora 10 : Olim
pia — „U" ; sala Florcasca, ora 
15 și ora 9 : Politehnica — 
Rapid.

Politehnica C.S.Ș. Timi- 
(8—11 ; 2—2) și Metalul 

I.M.P.S. Salonta — 
Prahova Ploiești (12—10:

0 ORĂ LA PATINOAR...

In 
fost 
stanțial de zăpadă și iubitorii 
sporturilor iernii sînt liniștiți, 
în aeeas'ă situație 
cum și componcnții 
țonal de schi fond 
ce au căutat locuri 
pentru desfășurarea 
se află pe traseele 
Rîțnoavci, care permit derula
rea optimă a programului de 
antrenament in vederea 
caniadei ce va avea Ioc 
ia Predeal (12—13 martie

Antrenorul Nicolac 
priceput, 
zat cum 
răspunde de 
rilor fondișt 
convocat un 
sportivi, cu ' 
întrecerile 
nostru do 
nonimatul 
te de mai 
trașccle 
complexului

sfîrțit, pîrtijle de schi au 
acoperite cu un strat sub-

se află a- 
lotului na- 
tare, după 
acceptabile 
pregătirii, 
din Valea

Bal- 
chiar 
1988). 

Dudu,
meticulos și organ! 

îl știm dintotdeauna,

din a-

pregătirile schio-
i seniori. E1 a

i grup de patru
care speră ca la
balcanice schiul

fond să iasă
în care se cam zba- 
mulți ani. Acum, pe 

bine amenajate ale 
de schi fond și

biatlon 
lului, I 
Dobre, 
Kiipc 
kllome 
fortul 
sul scl 
Lungoc 
tiv tei 
un ral 
de an

De a 
juniori 
nician. 
în sez 
de co 
ciu și 
antren 
xigent 
tropa, 
Micloș 
tian C 
efortu 
la Ba 
fondiș 
zultati

emoție victoriile, în Divizia 
seria I. N-o spune, dar are 
el unele merite, împreună 
laborantul Petru Mușuleac 

un alt maistru, loan Pc- 
truță, vizavi de reușitele din 
tui ale echipei întreprinderii — 
locul I, cu 40 de puncte, 12 
avans față de Chimia Fălticeni 
și -1-16 la „adevăr". Merite, 
pentru a fi însoțit deseori e- 
ehipa, susținind-o in momen
tele de cumpănă, menținind tot
odată viu interesul pentru fot
bal, printr-un campionat de 
casă, cu 12 echipe, reprezen
tantele secțiilor și sectoarelor 
de producție. Chiar și în aceste 
zile de iarnă, pasionați! fotba
lului, fără a ține seama de 
vîrstă, îmbracă treningurile și 
intră pe stadion. O miuță prin
de bine oricînd 1

La Explorări Cîmpulung Mol
dovenesc sînt, însă, și oameni 
ai-muncii care practică și alte 
ramuri de sport. Șahul, de pil
dă, cazul topografului Constan
tin Cernei (în „duel" aprig, 
desea, cu subinginerul Ștefan 
Koller sondorul Ghcorghe Cio- 

. banu și Mihai Burduja de la 
C.F.R.). Un club cu 7 mese’stă 
la dispoziția șahiștilor ; iar un 
altul, pasionaților pentru radio
amatorism, în frunte cu elec
tricienii Mircea Popel, și Nicu 
Tabără. în dorința lor de a-și 
spori numărul, ei au organizat 
și un curs de inițiere, 
nieri și elevi de liceu 
calitate, astfel că anii 
promit să consacre aici 
ternic centru în acest 
tehnico-aplicativ.

Să amintim, în fine, că la ni
vel de masă cei de la Explorări 
nu pregetă să fie prezenți, cu 
mic cu mare (adică șl cu fa
miliile) pe patinoarele naturale 
amenajate la stadion. Și tot în- 
tr o companie care nu ține sea
ma de vîrstă iau parte la di
verse acțiuni turistice. Țara 
Domelor, cu frumoasele și în
tinsele ei păduri, cu pîrtii do- 
moale. excelente pentru schi și 
săniuș, le ofetă cadrul necesar 
mișcării în aer .liber, consti
tuind o permanentă invitație.

me ? Ah, da ! Nu există mu- 
• zică. Și, totuși, se aude slab, 
de undeva, un fond muzical, 
întrebăm de ce așa de slab. 
„N-a venit omul de la stație, 
acesla-i doar difuzorul magne
tofonului", sîntem îndată lămu
riți. Cum așa ? ne întrebăm. 
Știm doar că înaintea startu
lui unui important concurs, 
cum sînt actualele Campionate 
Europene, ultimele antrenamen
te (mai ales) trebuie făcute în 
condiții similare întrecerii. No
roc că sportivul știe melodia 
pe dinafară ! Și așa ni s-a pă
rut că s-ar mai fi putut îm
bunătăți cîte ceva dacă auzea 
fiecare notă... în fine. Melodia 
se aude din ce în ce mai în
cet.
lăgia 
cliis 
fiind 
alții

mantinela.
mici (cîți dintre ei vor 
la performanță ?).

...Patinatorii lotului 
reprezentativ, plus cele
sportive de la cluburi. își con
tinuă antrenamentul ca și cînd 
nimic nu s-ar întîmpla. Proba
bil â devenit o obișnuință...

Copiii s-au înmulțit, gă- 
s-a întețit. Unii au des- 

chiar porțile 
gata să intre pe 
au sărit de-a 

Nerăbdarea

mantinelei, 
gheață, 
dreptul 

celor 
ajunge

a-

cu pio- 
din lo- 

viitori 
un pu- 

sport

nostru 
două

O dată cu căde
rile de zăpadă din 
ultimele zile, pîr- 
tiile au fost luate 
Iarăși eu asalt de 
mici si mari, 
băieți și fete, 
copii și 
deopotrivă..

Foto : 
Aurel D. NEAGU

de 
de 

părinți

C/AîE VA LUA INIȚI1
Calendaristic, no aflăm în plină tai 

mea n-a prea ținut eu patinatorii de 
tia fiind nevoiți, datorită condițiilor i 
nefavorabile lor, să continue antronar 
uscat sau pe piste reduse de gheați 
Unele secții de performanță au întrt 
de verificare a pregătirilor în orașele 
patinoare artificiale, susținînd cu spo 
calitățile respective teste comune în 
cursurilor oficiale, care urmau să i 
sau sînt programate în cursul aceste

Ar mai fi însă o problemă. Din pă 
trenorii, alergătorii, cit și conducer 
care beneficiază de patinoare artific 
să aștepte înghețul, după părerea n 
miinile în sîn, în loc să organizeze 
pistele reduse, intrate deja în circu 
ționa] din multe țări cu patinaj de; 
nu numai o eficientă formă de mei 
țențialului fizic și tehnic pentru vii 
ceri de pe „inelele" de gheață natu 
sursă de venituri, cursele pe piste 
zînd spectacole mult gustate de pi 
cine va lua inițiativa? (Tr. IOAN!Li"

loc, cu 
timp de

Exercițiul 1. 
cu brațele pe 

genunchii 
30 de secunde.

ELEVI, PRACTICAȚI ZILNIC GIMNASTICA!

Din poziția stînd 
șold... Mers pe 

la piept.

Din poziția stînd... 1 : 
laterală stingă, cu du- 

în sus :
4 : Re-

Fandare
cerea brațului drept 
2—3 : Arcuire laterală ; 
venire la poziția inițială. Se
execută, apoi, spre dreapta, 
6X8 timpi

Ex. 3. Din poziția stînd de
părtat... 1—2 : Ducerea brațe
lor sus și arcuire spre înapoi ; 
3—1 : Aplecarea înainte, la pi
ciorul stîng și arcuire ; 5—8 : 
Se execută cu aplecare la pi
ciorul drept, 8X8 timpi.



I

MICII FONDIȘTI

IN ÎNTRECERE

Cursul de perfecționare a antrenorilor

TEHNICA Șl INVENTIVITATEA,
TOT AAAI MULT REPUSE ÎN DREPTURI

aroli 
după 
. E- 
pun-

Ion

pînă 
coleg 
ngo- 
cum 
; e-

1 Șo- 
stvan 
Cris- 
rabat 
e ca, 
oștri

Pe pirtia Teleferic de 
i/atra Dornei s-a desfășurat 
prima etapă din Cupa 
României la schi fond pen
tru cei mai mici alergători. 
Iată rezultatele înregistrate, 
10 km, junioare : 1. Ioana 
Popandron (CJS.Ș. Bistrița — 
Centrul Olimpic Vatra Dor
nei), 2. Maria Bulbulea 
(C.S.Ș. Bistrița - C.O.), 3. 
Adina Sanda (C.S.Ș. Vatra 
Dornei — C.O.), 5 km, co
pile mari : 1. Mihaela Fîrdea,
2. Mihaela Fîcșa. 3. Liliana 
Andrcescu (toate C.S.Ș. Va
tra Dornei) ; 3 km, copile 
mici: 1. Corina Ichim, 2 
Simona Păscuță, 2. Daniela 
Țigănuș (toate C.S.Ș. Vatra 
Dornei) ; 6 km, copii mari : 
1. I. Cozuban, 2. M. Vizitiu,
3, D. Movilă (toți C.S.Ș. Va
tra Dornei) ; 4 km, copii
mici : 1. M. Piticar (filiala 
C.S.Ș. Cimpulung Moldove
nesc), 2. E. Agoston (filiala 
C.S.Ș. Cimpulung Mold.), 3. 
M. Aștefanei (C.S.S. Vatra

MÎRONDornei). (Ionel 
corespondent).

Interesant, instructiv, s-o 
mai spunem o dată întrucît co
respunde pe deplin adevărului, 
acest ultim curs de perfecțio
nare a antrenorilor divizionari. 
Fie numai si pentru aceea că, 
la o oră a bilanțului (sub aș
teptări) în fotbalul nostru, a 
întrunit unanim opinia potrivit 
căreia, astăzi, la performanța 
înaltă se poate ajunge doar 
printr-o pregătire intensă, com
plexă, asigurată de o colabo
rare perfectă între antrenor, 
medic, psiholog.

Și în această ordine de idei 
s-a vorbit, o dată în plus, des
pre o știință în dozarea efor
tului, ca și despre o cultură 
tactică proprie tuturor școlilor 
fotbalistice, dar, în ceie din 
urmă, i s-a restituit fotbalului 
ceea ce este al lui. afirmîn- 
du-se, pe bună dreptate, că 
la ultimul campionat mondial 
antrenorul-medic Bilardo și-a 
atins țelul beneficiind și de 
sprijinul larg primit din par
tea asului Maradona.

Faptul că, în condițiile unei 
nivelări fizico-tactice, factorul 
tehnic (în accepțiunea comple
xă a termenului, incluzînd în 
sfera lui și sensul de creati
vitate) are un rol decisiv re
prezintă un adevăr de ne
contestat. Mai concludente 
fiind însă exemplele oferite de 
jucătorii tehnicieni de excep
ție, reale talente, care intervin 
decisiv atît la creație cît și la 
finalizare, să ne întrebăm cît 
mai valorează, în momentul de 
față, Juventus Torino fără Pla
tini ? Ce reprezintă, de aseme
nea, în fotbalul european echi
pa Franței, care din trio-ul de 
înaltă tehnicitate și inventivi
tate Giresse-Platini-Tigana a 
rămas doar cu ultimul. Și, a- 
pelînd la nume mai... vechi, 
să ne amintim ce au însemnat, 
la vremea lor, Bobby Charlton, 
Keegan și McDermott pentru 
fotbalul englez, Beckenbauer și 
Overath pentru cel vest-ger- 
man. Gîndind, probabil, la a- 
cești jucători de rafinameiTt 
tehnic, care au dat culoare și 
eficacitate unui fotbal de școa
lă anglo-saxonă, antrenorii 
Bobby Robson și Franz Bec
kenbauer, conștienți de respon
sabilitățile care le revin, ple
dează acum, de pe poziția func
țiilor cu care au fost investiți, 
pentru o „întoarcere la natu
ră", la virtuțile tehnicii, fără 
de care, trebuie spus, golul —

este de ne-esența jocului 
conceput.

Insatisfacția pricinuită de ul
timele rezultate înregistrate în 
fotbalul nostru a cam golit re
feratele prezentate, în zilele 
cursului, de exemple pozitive 
autohtone. Lucru, pe undeva, 
de înțeles. Fiind însă vorba de 
un bun cîștigat mai de mult și 
transmis din generație în ge
nerație de fotbaliști ca Ozon. 
Constantin, Mateianu, Ion Io- 
nescu, Dumitrache, Dobrln, 
Iordănescu, Bălăci, Bagi ș.a., 
să ne reamintim totuși, 
de acest adevăr cu care 
trebuie să ne mîndrim. că 
jucători talentațl, inventivi s-au 
născut și continuă să apară și 
pe meleagurile noastre ; el fi
ind capabili de „numere perso
nale" (fente) în lanț, in folo
sul echipei, cum a fost la faza 
încheiată cu gol în poarta lui 
Zubizarreta, cînd 
circulat non-stop, 
eficace, pe traseul 
Lăcătuș — Mateuț. 
rislmă chiar și pe 
dioane ale lumii și nu singu
ra înregistrată în timpul me
ciului România — Spania.

Problema care se pune 
fotbalul nostru, oarecum altfel 
decît se petrece în arena in
ternațională, este ca importan
tului factor tehnic să i se asi
gure un 
necesar, 
prestația 
club și 
constant 
tuații, cu implicații pe tabela 
de scor, de la un meci la ce
lălalt, uneori chiar și pe par
cursul aceluiași joc.

Gheorghe NICOLAESCU

Priviri spre eșalonul secund

PETRE GAVRILĂ „AVEM CEL PUTIN PATRU
ADVERSARE IN LUPTA PENTRU PROMOVARE4

mingea a 
spectaculos,
Pițurcă — 

O fază ra- 
marile sta-

în

fond general absolut 
Numai în felul acesta 
echipelor noastre de 
reprezentative 
valoroasă, fără fiuc-

va fi

— Echipa a avut un start 
mal slab — ne-a spus Petre 
Gavrilă, antrenorul Politehni
cii Iași —, dar cu toții am 
reușit să trecem peste acea pe
rioadă critică. Acum sînt mul
țumit că am fost înțeles în 
privința unor reguli care au 
schimbat în bine întreaga ac
tivitate.

— Lotul pe care îl pregătiți 
satisface cerințele sportului de 
performanță ?

— Consider că este apropiat 
valoric pentru performanță. 
Toți jucătorii răspund la soli
citări, atît la 
cît și la jocuri. Cu toții au 
înțeles că numai prin muncă 
și disciplină se poate atinge 
obiectivul propus, acela de a 
reveni pe prima scenă, 
semenea,, un alt cîștig îl con
stituie unitatea dintre jucători 
și. pot afirma, fără să fiu a- 
cuzat de lipsă de modestie, că 
este o unitate cum n-a fost în 
ultimii ani.

— S-a cristalizat o formulă 
de echipă ?

— Bineînțeles. Cele mai mul
te partide le-am jucat cu ur
mătorii jucători : Cîmpeanv — 
Dușmanu, Gheorghiu, Băicea, 
Frîncu — Florean, Constantin, 
Tănase, Burdujan — Croitoru, 
Diaconescu.

— Ați avuț preocupări pen
tru promovarea unor tineri ?

antrenamente

De a-

— Desigur. Noi sperăm că și 
în retur își vor face apariția, 
prin jocuri bune, unii tineri 
talentațl, așa cum s-a întîm- 
plat în toamnă cu Tănase și 
Pîrv.

— In această serie, întîia, a 
Diviziei B, sînt mulți preten
dent Ia șefie...

— Lupta pentru promovare 
este deschisă și, după cum se 
știe, la ea participă F. C. 
Constanța, F.C.M. Progresul 
Brăila, Unirea Focșani și Steaua 
Mizil. Deci, cel puțin patru ad
versare. Oricare este la fel de 
periculoasă. Politehnica Iași 
are o tristă amintire din cam
pionatul trecut, cînd era In 
luptă cu F. C. Constanta, dar 
a apărut C.S.M. Suceava, care 
a și promovat

— Care sînt __ _____ _
tehnicii Iași în disputa pentru 
promovare ?

— Deocamdată, sîntem la e- 
galitate de puncte cu F. C. 
Constanța, însă la „adevăr" noi 
avem în plus două puncte. Dar, 
pe lîngă acest fapt, deloc ne
glijabil. atu-ul principal con
stă în organizarea jocului, în 
unitatea puternică în cadrul 
colectivului și în atmosfera 
propice unei activități de bună 
calitate. întregul Iot dorește a- 
ceastă performanță, de a re
veni în prima divizie.

Pompiliu VINTILÂ

alu-urilc Polt-

PRIMELE 9 PUNCTE
£ ȘCHIOAPELOR l'ONDISTE 

IN „CUPA MONDIALĂ"
La recentul concurs de Cupă Mon- 

la schi fond, desfășurat la Kav- 
> (în U.R.S.S), ștafeta feminină? 

țării noastre a obținut primele 9 
met*? în ierarhia competiției, ocu- 
nd locul 7, în lh04:05 (pe primele 
curi : 1 U.R.S.S. 56:55 ; 2. Norvegia 
,07 ; 3. Suedia 59:01) Prestațiile fe- 
lor noastre (Adina Tuțulan. Ileana 
angan, Daniela Filimon și Mihaela 
irstoi) puteau fi mai bune. Oricum, 
isă, startul a fost bun, cele 9 punc- 

ridicînd România pe locul 10 în 
asamentul pe națiuni, la feminin, și 
; 13, la egalitate cu Franța, în cel 
ineral al Cupei Mondiale, lată ie- 
irhia de moment pe națiuni, la fe- 
inin : 1. Norvegia 45 p ; 2. U.R.S.S. 

i p ; 3. Suedia 27 p , 4. Cehoslovacia 
p ; 5. Finlanda 20 p ; 6. Austria 17 

; 7. Polonia 15 p ; 8. Italia 11 p ; 9. 
anada 10 p ; 10. România 9 p ; 11. 
lveția 8 p ; 12. R.F. Germania 7 p ; 
I. Bulgaria 4 p etc. (Rd. T.).

I
I
I
I

pentru clasele V-VIII

1
>

de

OPORTUNITATEA INTERVENȚIEI ANTRENORULUI...
na ni o — Oțelul, desfășurată în- 
tr-un decor veritabil de iarnă, 
pe un teren pe alocuri desfun
dat și cu multe cruste de 
gheață, deposedările prin alu
necare, unele peste limita ad
misă, au fost prezente, de-o 
parte și de alta. La un mo
ment dat, „sîcîit" de astfel de 
procedee, Mihăescu devenise 
irascibil și vroia, într-un fel, 
să nu rămînă dator. Antreno
rul său, Mircea Lucescu, i-a 
simțit „pulsul ridicat" și a ve
nit repede Ia marginea tere
nului strigîndu-i elevului său 
să se potolească. „Altfel am 
să te scot din teren !“, l-a a- 
vertizat Lucescu. Și Mihăescu 
s-a potolit repede. în același 
rol l-am văzut, ceva mai tîr- 
ziu, și pe antrenorul gălățeni- 
lor, Costică Rădulescu, strigîr.d 
oportun la Octavian Popescu, 
și el „aprins" în joc. într-un 
moment, că va fi trimis la ca
bine dacă nu se liniștește. Iar 
lucrurile au intrat 
un făgaș normal, 
preocupîndu-se de 
în cadrul echipei.

...Doi antrenori, 
mental diferiți, dar 
judecată lucidă, cu

Adesea, acolo, pe banca re
zervelor, în timpul jocului, 
departe de auzul și privirile 
spectatorilor din tribune, se 
derulează frumoase manifestări 
ale sportivității, de care fot
balul nostru are atîta nevoie. 
Manifestări, atitudini ale 
norilor, considerați pe 
dreptate, primii pedagogi 
cătorilor lor. Iată două 
ple din finalul turului.

în partida de campionat Di-

antre- 
bună 

ai ju- 
exem-

Divizia C între tur și retur — SERIA A Xll-a

ElfCIRO Sf. GHfORCHf SI P0I4W
PIUNCIPAlflf TAVBRITT

CÎMPINA

tărîre de a insufla jucătorilor 
lor respectul față de adversar, 
față de publicul spectator. Inu
til să spunem că oportunitatea 
intervențiilor de pe banca teh
nică nu fac altceva decît să 
slujească interesele echipelor 
în speță, să creeze cadrul op
tim pentru sporirea competi
tivității fotbalului nostru, să-i 
ferească pe jucători de carto
nașele galbene sau roșii, de e- 
ventuale suspendări din acti
vitate.

Din păcate, însă, cît 
contrastează conduita 
ților antrenori cu o 
nedorită, existentă în 
comisiei de disciplină
lui de specialitate : în sezonul 
trecut nu mai puțin de 33 de 
antrenori și 27 de conducători 
de cluburi sau asociații spor
tive au apărut ca „inculpați*’ 
în fața comisiei. Tocmai ei, 
care sînt direct 
de educația 
subordine, ei 
tr-un fel sau 
tivității. Oare 
țit ei atunci cînd s-au reîntîl- 
nit ev propriii lor jucători după 
ce au revenit de Ia ..judecată" ?

de mult 
aniinti- 

statisticâ 
evidența 
a foru-

Tocmai 
răspunzători 

sportivilor din 
au încălcat. în

altul, legea spor- 
cum s-or fi sim-

După calculul hirtiei, echipa 
care va promova în „B" va fi 
din reședința județului Covas
na, Sf. Gheorghe. sau din Cîm- 
pina, orașe cu cîte două for
mații în această serie. Un ar
gument în plus ar fi că atît 
Poiana Cîmpina cît și IMASA 
Sf. Gheorghe provin din Di
vizia B și, teoretic, au un a- 
vantaj față de restul compe
titoarelor. în cazul Poienei 
Cîmpina (cu toate că are o pe
nalizare de 3 p din campio
natul trecut) pronosticul nu 
este exagerat ; la IMASA în 
schimb, șansele promovării 
sînt reduse, ea fiind net de
pășită de concitadina ei. Elec
tro, Sf. Gheorghe. o echipă mai 
modestă, la începutul campio
natului, 
revenire spectaculoasă, 
nînd turul pe primul 
lectro a fost — pentru prima 
oară după etapa'a 5 a — în 
postură de lider, pe care a 
cedat-o formațiilor IMASA 
(după etapa a Vi-a) și Poiana 
(etapa a IX-a), apoi a condus 
tot timpul „ostilitățile". Elec
tro. ca și celelalte fruntașe din 
restul seriilor campionatului, 
n-a avut nici o înfrîngere pe 
teren propriu, „remizînd" o da
tă acasă, cu noua promovată 
Montana Sinaia (0—0 în etapa 
a 8-a). Prima 
vut-o Electro 
IMASA (în... 
0—3) în etapa .. ____ ___  __
calnicii mizau încă pe fosta 
divizionară B. în „clasamentul 
adevărului*', liderul a totalizat

pierdut, tot în 
partide, printre 

din

+ 8 p și a mai 
deplasare, trei 
care și derbyul, din ultima 
confruntare, cu Poiana Cîmpi- 
na (0—2). De remarcat că, pe 
teren propriu. Electro n-a pri
mit nici un gol, în schimb, 
„afară", a primit 9. Echipa este 
pregătită de N. Rădulescu și I. 
Fulop ; în tur, cei mai buni ju
cători au fost Szabo (golgeter 
cu 7 goluri), Czeke (6 goluri în
scrise). Lovasz, Danielcscu și 
Csosz.
• Cealaltă echipă nou pro

movată este Carpați Covasna, 
ocupanta locului 12. Față de 
campionatul trecut, acum s-au 
comportat slab echipele Meta
lul Tg. Secuiesc Chimia PJo- 
iești și Minerul Filipești. Gol- 
geterul seriei este Csegezi (Me- 
'talul Tg. Secuiesc), cu 19 go
luri, urmat de Pădureanu (Po
iana Cimpina) — 9 goluri

și aici pe 
gălățeanul 

aportul său

tempera- 
cu aceeași 

aceeași ho- Stelian TRANDAFIRESCU

WHiNisiiLHiA or stat ton» pronosport iNTOirimA
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 15 IA
NUARIE 1988. Extragerea I : 
38 11 73 34 53 10 84 67 69 ; Ex
tragerea a Il-a : 56 2 68 30 89 
25 14 9 80. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI : 864.079 LEI, din 
care 37 867 lei. report la cate
goria 1.care a avut însă o 

termi- 
loc. E-

Ex. 4. Din poziția stînd ... 1 : 
Ghemuit cu palmele pe sol ; 
2: Ridicare în cumpănă, pe 
un picior, cu ducerea brațelor 
prin înainte, sus ; 3 : Reveni
re în ghemuit ; apoi ridicare 
în cumpănă, pe celălalt picior, 
Se execută 6X8 timpi.

Ex. 5. Din poziția stînd, cu 
brațele pe șold... 1 : Săritura 
de pe loc cu ambele picioare ; 
2: Săritura cu ridicarea ge
nunchiului stîng la piept ; 3 : 
Același cff la timpul 1 ; 4 : Să
ritură cu ridicarea genunchiu
lui drept la piept. Se execută 
8X4 timpi.

Ex. 6. Din poziția stînd... 1 : 
Ducerea brațelor prin lateral 
sus și inspirație ; 2 : Apleca
rea trunchiului înainte cu cobo- 
rîrea brațelor prjn lateral îna
inte, încrucișate și expirație. 
Se execută 8X2 timpi.

prof. Alexandrina OVEZEA

înfrîngere a a- 
în meciul cu 
deplasare — 

a doua, cînd lo-

SERIEICLASAMENTUL
1. Elec. Sf. Gh. 15 IC 1 4 31- 9 31
2. Poiana C. ♦♦ 15 10 2 3 26-11 29
3. Vict. Florești 15 8 2 5 28-19 26
4. IMASA * 15 7 3 5 26-15 23
5. Montana S. 15 7 2 6 20-14 23
6. Prec. Săcele 5 7 t 7 30-27 22
7. Unirea C. 15 7 i 7 22-26 22
B. Petrolul E 15 7 1 7 17-23 220. Miner. B-olt .5 6 2 7 17-19 20

10. Metal. Tg S 15 6 1 8 28-22 19
t.t. Ciment H. ’5 6 1 8 l8-?6 19
12. Carpați C. 15 6 ; 8 21-30 19
13. Măgura 15 6 1 8 17-29 19
14. Chimia PI. 15 5 3 7 19-20 18
15. Miner. Filip. 15 6 0 9 22-34 18
10. Carpați S. 15 5 0 10 17-35 15

• penalizată cu I P
penalizată cu s

Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă, 
Centrul de cercetări. împreună cu Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport București, organizează sub auspiciile 
Universității cultural-științiflce luni, 18 ianuarie 1988, orele 
12,30. în sala Dalles, o conferință cu tema : „Criteriul vîrstei 
în definitivarea modelului sportivului olimpic**. Prezintă cerce
tător Co».-nel Răduț.

« CtȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 8 IANUARIE 
Cat. 1 : 2 variante 25% t 
lei ; cat. 2 : 15 variante 
4.634 lei ; cat. 3 : 17,25 * 
a 4.029 lei ■ cat 4 : 33.50 
te a 2.075 le' ; cat. 5 : 
variante 
variante 
1.970,25 
port la 
rile tn ■ 
la cat. : 
ților : 
șani șl Riureanu 
Focșani Judetu' Vrancea.
• CtȘTIGURILE TRAGERII 

EXTRAORDINARE LOTO A RE
VELIONULUI DIN I IANUARIE 
1988. FAZA ’ — ‘ Cat. A : 4

autoturisme Da- 
variante 25% a 

22.50 variante 
• cat. C : 55 variante 
cat D: 342.75 varian

tei : cat. E : 748.75
300 lei: cat. F : 1.473 

200 lei : cat. G :

î 1988. 
a 50.000

25% a 
variante 
varian- 
: 158,le' ; cat.

452 iei ; cat. 6 : 320,75 
217 lei : cat. X :

variante a 100 lei. Re
iat. 1: 37.867 lei. Cîștigu- 
valoare de 50.000 lei de 
1. au revenit partlcipan- 
Covacl Ioan din Petro-

Romuius din

FAZA ’ 
variant, 100% - 
ci a 1300 si 15 
17.500 lei ; cat. B 
a 12.448 lei 
a 5.439 lei: 
te a 1.091 
variante a 
variant» a 
7 680.75 variante a 100 lei. FAZA 
a U'-a — Cat. 1 : 11 '-ariante
100% — autoturisme Dacia 1300 
și 36 variante 250'.. 
cat. 2 : 54.75
lei • cat. 3 • 
3.439 lei ; cat. 4 :

a 776 lei ; cat. 5 : .304,75 varian
te a 300 lei ; cat. 6 : 5.798,75
variante a 200 lei ; cat. 7 5 
30.882,50 variante a 100 lei. FA
ZA a Ill-a — Cat. N : 1 varian
tă 100% — autoturism 
1300 și 9 variante 25% _ 
lei ; cat. * : 6 variante 100% a 
5.000 lei în cadrul cărora o ex
cursie de un loc In U.R.S.S. și 
19 variante 25% a 1.250 lei : cat.

89,50 variante a 1.000 lei ț 
K : 433 variante a 400 lei; 
L : 984,75 variante a 300 lei: 
M : 1.543,25 variante a 200
cat. N : 8.89? variante a 100 
Autoturismele „Dacia i300" 

au revenit participanților : 
nachr DumiOru 
lancu Fierea din Craiova, Piiș- 
kaș 
Ju-’. 
din 
D : 
Jud. 
Oradea 
com. Izbuc Jud Bihor, Holeoleo 
Moise din com Valea Nucului 
jud. Buzău Hudița Traian din 
Mangalia. Saw Niculae-Florin 
din Tîrgovlște, Pomp Alexandru 
din SIg’netu Marmației. Taina? 
Aurel din Bala Mare. Dăscălescu 
Mihai din Roman, Popescu Geor
ge din Ploiești șl I.azăr Ștefan 
din Focsani (la cat. 1. 
Il-a) : Țonea St ica din 
rești (la cat N faza a

Dacia 
a 17.500

a 17.500 lei; 
variante a 23.879 
286,25 variante a 

1.585 variante

J : 
cat. 
cat 
cat. 
lei : 
lei.

E-
dln Constanța,

com. GălătenlSandor din
Mureș șl Moraru Gheorghe 
București (la cat. A. faza 
Corpoci Alexandru din Ineu 
Arad. Tanc Gheorghe din 

Doclu Alexandru din

faza a 
Bucu- 
TTT-a).

<■> TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO de mîlne, duminică. 
Ianuarie (D ca e NUMAI 
TAZT vă mat puteți Juca nu
merele favorite) va avea loc în 
București. în sala clubului din 
str. Do-amnei r. 2, începînd de 
la ora 16 30

17 
AS-



FINALISTELE „CUPEI MONDIALE1' LA HANDBAL MASCULIN
„Cupa Mondială" la handbal 

masculin, competiție care se 
desfășoară în Suedia, a conti
nuat cu ultimele meciuri din 
grupe. In prima. Spania a dis
pus de Ungaria cu 16—14, iar în 
a doua Iugoslavia a întrecut 
R.D. Germană cu 23—21 și Is
landa a învins Danemarca cu 
24—22 lată clasamentele finale

grupelor : A : R.F. Gcrma- 
4 p, Suedia șl Ungaria cu 
2 p (departajarea la gola- 

- - " Is-
cîte 

de

ale
nia
Cite _ r r----- -j;----- — _
veraj). B t R.D. Germană, 
landa, Iugoslavia toate cu 
4 p (ordinea a fost decisă 
golaveraj).

Prin urmare, în finală se 
întîlni echipele K.D. Germane 
și B.F. Germania.

PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA

Ăi,

vor
Katarina Wilt, din nou campioana europeana

RALIUL FINIS-DAKAR CONTINUA

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
C. C. E

(Urmare din pag. 1)

în partida- 
Mare, cu

puțin de 10 goluri 
retur de la Baia 
Halmstad

Sîritem siguri că, 
văzute la Cerkasî, 
Științei, Alexandru 
a așteptat aceste rînduri ca să 
afle ce e de făcut, sau că Spar
tak Kiev e o echipă solidă, 
matură, «cu o bogată experien
ță internațională, care 
decînd din punctul ei 
dere — nu consideră 
avantaj de două goluri 
mic pentru calificarea 
ciul de la Bacău. După 
seși fetele știu prea bine 
pentru a cîștiga acasă, la o 
ferență care să le asigure 
lificarea. este nevoie de un 
de zile mari, de la portarul 
Ioana Vasilca și pînă la Maria
na Tîrcă, absolut toate jucă
toarele aruneînd în luptă în
tregul potențial. Deci, nu vom 
da sfaturi, ci ne vom îngădui 
numai un îndemn : LUCIDITA
TE pe tot parcursul celor 60 
de minute, pentru valorificarea 
tuturor calităților de care dis
pune echipa.

Arbitrii meciului. Sotirov 
Gheorghiev (Bulgaria).

după cele 
antrenorul 
Eftene, nu

de 
că 
e 
în
cum

ju- 
ve- 
un 

prea 
me- 
în- 
că, 
di- 
ca- 
joc

Șl

Cupa Cirpelor

torioase la Tg. Mureș (22—19). 
In timpul pregătirilor s-a acor
dat o atenție sporită organiză
rii sistemului defensiv, antici- 
pîndu-se faptul că handbaliste
le budapestane vor arunca în 
luptă toate energiile pentru de
pășirea handicapului. Partida 
se anunță echilibrată, valoarea 
ridicată a componentelor echi
pei Vasas, bogata ei experiență 
internațională, cu numeroase

succese de prestigiu, vor cîntă- 
ri mult în balanța întîlnirii, în 
care mureșencele pun în primul 
rînd elanul și dorința de auto- 
depășire. Un rezultat bun, în 
care există și variantele meciu
lui egal sau a înfrîngerii mini
me este posibil. Eva Mozsi, Esz- 
tera Matefi, Elena Stroia, An
gela Bloj și colegele lor sînt co
nectate la tensiunea meciului, 
fiecare dintre ele dorind să-și 
depășească prestația de dumi
nica trecută.

Jocul va fi condus de
gang Pritzkow și Bans Jilrgen 
Eichhorn, din R. D. Germană. 
Observator din partea Federa
ției Internaționale de Handbal 
— Jaroslav Mraz (Cehoslovacia).

Wolf-

Katarina Witt (R.D. Germană) 
a cîștigat — pentru a șasea oară 
consecutiv — titlul d„ campioa
nă europeana la patinaj artis
tic de la Fraga, cu o evoluție re
marcabilă 1a programul mare. Cu 
o melodie brodată pe motive spa
niole, ea a refăcut handicapul de 
puncte care o despărțea de ocu
panta primului loc. înaintea ulti
mei probe. Pe locurile următoare 
s-au clasat patinatoarele sovie
tice Kira Ivanov- •: Anna Kon- 
drașova. Iată primele șase cla
sate : 1. Katarina Witt (RDG) 2.6 
p ; 2. Kira Ivan va (URSS) 4,4 
p ; 3. Anna Kon Irașova (URSS) 
5,0 p : 4. Claudia Leistner (RFG) 
9,8; 5. Simona Koeh (RDG) 12,2; 
6. Natalia Gorbenko (URSS) 15,8.

Iată șl primii trei clasați după 
figurile Impuse în ultimele două 
probe : Indlvidua. masculin — 

Alexandr Fadeev (URSS) 0,6 
Vladimir 

3. Heiko 
dans 1.

Torbjom Lokken cu un total 
de 420,04 p urmat de Klaus 
Sulzenbacher (A j stria) — 418 08 
p, și Thomas Mu”er (R.F. Ger
mania) — 416.50 p.
• Proba 

din cadrul 
naj viteză 
cîștigată de 
Germană), 
de 36,81. Pe locurile 
s-au 
Serghei Fokicev 
Jelezovskl 
milară feminină victoria a 
venit 
(R.D.

masculină de 500 m 
concursului de nati- 
de la Davos a fost 
Jens-Uwe Mey (R.D. 
cu excelentul timp 

.... __ ______  următoare
situat patinatorii sovietici

' ' _ 37 s și Igor
37 64. tn proba si- 

re-
Christei Rothenburger 

Germană) — 39,96.

Raliul Paris — 
vat automobilelo 
telor continuă pe 
frican | 
etapa a 
Kldal șl Tessalit (450 km), nu 
au survenit accidente In schimb 
s-au produs, cîteva schimbări In 
Clasamentul general la moto- 
clclism. Italianul Franco Plcco 
(pe .,Yamaha") a pierdut pri
mul loc pe care l-a cedat com
patriotului său Addy Orloli (pe 
,,Honda"). care are un avans 
do 9 minute șl 46 de secunde. 
Cyril Neveu (Franța) a pierdut 
locul 3, ocuprt acum de un alt 
francez Gllles Lalay (pe „Hom- 
da“), la mare diferență insă de 
lider (4h 51,27) 1

La automobile așii volanului 
au rămas tot piloții nordici. în 
continuare, conduce echipajul 
Vatanen — Berglund (Finlanda 
— Suedia) cu 23h 31:54, urmat 
de Kankkunen — Piironen (Fin
landa) la lh 02:10. șl de fran
cezii Larttoue — Maingret. la 
2h 42:36.

pe trasee
i 14-

Dakar rezer- 
șl motocicle- 

continentul a- 
_ din Mali. în 
între localitățile

Cupa I. H. F
(Urmare din pag. 1)

coordonate exact delimitate, ale 
unei tactici de joc stabilite în 
funcție de modul cum au evo
luat handbalistele franceze la 
Besanțon. în primul rînd, însă, 
se cer eliminate greșelile în 
atac: îndemînatice, bune atlete, 
handbalistele de la Besanțon își 
pot crea;, serioase avantaje 
contraatac. Or, astfel de 
nu sînt de dorit să le 
brașovencele. Pe de altă 
— indiferent ce scor va 
tabela electronică, la un 
ment dat — se cere ca 
altceva să nu le intereseze pe 
handbalistele de la Rulmentul 
decît înscrierea de goluri (de
sigur, în limitele unui fair-play 
desăvîrșit). Arbitrajul să fie lă
sat pe seama... arbitrilor, și a- 
ceasta este valabil atît pentru 
jucătoare, cît și pentru antre
nori i în ce ne privește, acor
dăm șanse de calificare în eta
pa superioară formației Rul
mentul...

Partida va începe de la ora 
11 și va fi condusă de un cu
plu de arbitri din Bulgaria : 
Ivanov și Kisimov.

pe 
ocazii 
ofere 
parte 
arăta 

mo- 
nimic

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET 0 La Novosibirsk, 

în meci contînd pentru sfertu
rile de finală ale „Cupei Cam
pionilor europeni" (feminin), e- 
ch'oa loc.'lă Dinamo a întrecut 

cu 86—83 (51—51) formația ita
liană Primlgl Vicenza. • In ca
drul comp title! internaționale 
feminise „Cupa Liliana — 
c'iet.
învins 
(50—28)

comp-'titiei
„Cupa Liliana Rbn- 

Elektrosila Leningrad a 
par terer propriu, 89—68 
formația BC Cesena.

> Dup:. " runde, în tur
la Wi? aan Zee (Olan- 
menține

’ suedez
jv-' urmat
Liubojevici

1. 
P Kotin (URSS) 

Fischer (RFG) 
Natalia Beste-
Bukin (URSS) 
Annenko. Hen- 

(URSS) 2,0 ; 3.

2. 
1,2 p : 
1.8 p ; 
mianova, Andre' 
1,0 p ; 2. Natalia 
rich Stretenskl , ...
Kathrin și Christoff Beck (Aus
tria 3.4 o
• Maratonul pe schiuri dispu

tat Ia Altenmark a revenit spor
tivului elvețian Daniel Sandoz, 
înregistrat pe distanța de 33 km 
cu timpul de lh ' ""
cui secund s-a 
Alfreo Eder 
locul tre. ' fost i 
germanul Franz 
12:20,24.
• Concursul 

nordică de la St

12:16,29. Pe 10- 
sitat austriacul 
>h 12:16,90, iar 
ocupat de vest-
Schobel — lh

de combinată
___ — Moritz a fost 

cîștigat de sporti-'Ul norvegian

C.C.E LA VOLEI
(Urmare din pag. 1)

favorltil au obtinut. victorii scon
tate : cehoslovacul Ivand Lendl 
l-a eliminat cu 6—9, 6—1, 6—1 
pe americanul Matt Anger, aus
tralianul Pat Cash a dispus cu 

6—3 de compatriotul7—6.

ȘAH | 
neul de 
da), se 
maeștri' 
cu 4 
(URSS)

Gheorghiev /(Bulgaria..
TENIS • Turneul de la Mel

bourne â continuat cu primele 
ndrtide din turul secund. în care

lider marele 
Ulf Andersson, 

de Karpov 
(Iugoslavia), 

cîte 3 p.

6-1.
său Cari Llmberger. Iar france
zul 
cu 6—7.
lianul ____
turul III Ivan Lendl l-a el’ml. 
nat cu 6—4 6—3. 6—1 pe Mark
Woodforde, Todd Wltsken a dis
pus cu 6—4, 6—3, 6—4 de Henri 
Leconte, iar Mats Wllander a 
cîștigat cu 6—4. 6—2, 6—4 ta Si
mon Youl. La feminin: Chris 
Evert (S.U.A.)
(S.U.A.) 4—6. o— i, o—i; 
Porwlk (R.F. Germania) 
Krapl ' ‘ ‘ ‘ *
Helena
Marla
6—3.

Yannick Noah l-a întrecut 
6—2, 6—2 6—1 pe lta-
Massimo Narducci. tn

feminin: ____
Patty Fendick 

6—1. 6—1; Claudia
(Elveția) 6—3, 6—2. 7—6; 
Sukova (Cehoslovacia) — 

Lindstroem (Suedia) 6—2.

versară incomodă. Și. ceea ce 
nu trebuie uitat, are prestații 
valoroase în deplasare. A ară
tat-o anul trecut, tot în C.C.E., 
cînd, după ce a pierdut (1—3) 
pe teren propriu meciul-tur cu 
campioana Olandei, Avero, s-a 
revanșat în... deplasare, obți- 
nînd calificarea la, punctaverai! 
lată de ce Ioana Cotoranu, Mi- 
rcla Bojescu, Tanța Drăgoi, Mi- 
rcla Zanfir, Monica Șușman, 
Eugenia Cotescu. Violeta Bar- 
can, Carmen Cuejdeanu, Lilia
na Popescu, Carmen Titiliuc și 
Mircla Cazangiu trebuie să dea 
totul în această partidă decisi
vă, cu gîndul la o victorie care 
ar fi de real prestigiu, cu 
gîndul la calificare. Le dorim 
succes, o dată cu toți iubitorii 
voleiului din țara noastră !

Și în competiția masculină 
apele par limpezite. Campioana 
Olandei, B.M. Amstclveen, a și 
obținut calificarea, cîștigînd cu 
același scor, 3—0, ambele me
ciuri cu S.C. Leipzig. Ț.S.K.A. 
Sofia și-a asigurat-o șl ea, prac
tic prin victoria cu 3—1 în de
plasare, în fața campioanei El
veției, V.V. Leystin. Celelalte 
două participante la turneul fi
nal vor fi aproape sigur Ț.S.K.A. 
Moscova (3—0 acasă cu Frejus, 
campioana Franței) și Panini 
Modena (3—0 cu S. V. Ham
burg, de asemenea în „fief“-ul 
campioanei italiene). Nu par să 
survină, în meciurilc-retur. 
mari surprize...

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
S
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
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Ai învins, continuii! Ai pierdut, continuă!

DORINțA DE AUTODEPĂȘIRE

g

3

3

de ple- 
mai im-
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Să luăm ca punct 
care unul dintre cele 
portante turnbe de tenis ale 
anului trecut Mastersul, • pe 
care Ivan Lendl l-a cîștigat 
pentru a 5-a oară, Intrecînd 
astfel recordul compatriotului 
nostru Iile Năstase, Abătut, 
dar nu disperat to urma fi
nalei 
Mats Wllander a 
după 
multe 
presia 
mic I 
tare 1 
măritorii Iul Lendl, 
putem îmbunătăți substanțial 
jocul, pe cînd el a ajuns la 
un nivel la care nu văd ce-ar 
mai avea de perfecționat. O 
armă, deel. în timp, în " 
noastră .

Deși flatan’te, vorbele 
produse mai sus n-au 
darul să-l mulțumească 
primul tenisman al anului 
1987. Lendl a exprimat un 
punct de vedere cu totul di
ferit de cel al lui Wllander, 
subliniind că ,am In față 
tocă numeroase căi de pro
gres. Ar trebui bunăoară, să 
Învăț 
Să-ml ameliorez 
fizică 
puternic, mal suplu, mai re
zistent Cînd în urmă cu un 
an șl jumătate am avut pro
bleme cu mușchii picioarelor, 
oare 
tari, ___ _
sfiit să merg sute de kilo
metri pe bicicletă. Nu m-am 
oprit, însă 
Pentru un plus de 
s-a cuveni să transpir 
mult. Nu vă ascund că 
voi proceda"

Așadar, deși campion 
campionilor de-a dreptul

(plerdute), suedezul 
: comentat

cum urmează : ,,In 
momente am avut im- 
că nu pot face nl- 

Adversarul era prea 
Cred însă că noi, ur

ne mai

mîna

re- 
avut 

pe

eîteva lovituri noi. 
pregătirea 

pentru a deveni mai

nu erau suficient de 
știți bine că nu m-am

și nu mă opresc, 
viteză, 

mai 
așa

al 
in-

SCHIMBĂRI DE ANTRENORI. 
Un nou antrenor la cîrma re
prezentativei Ungariei : 
Tajti, fost secund pe 
mandatului lui Gyorgy 
(1983—86). Anul trecut 
răspuns de Videoton 
hervar și de t'o-mația din liga 
secund? TTVE Budapesta. Și 
„olimpicii" au un nou selecțio
ner : Gyiirgv Szager, iar „tine
retul" a fost înc-edințat lui Ga
bo Kaszas. 0 Reprezentativa

Jozsef 
timpul 
Mezey 

Tajti a 
Szekesfe-

a încă de la utilizarea cronometrării 
diferitelor curse (cronometrul a fost In
ventat de elvețianul Nlcolă. în anul 1862) 
'șl, evident de la măsurarea săriturilor șl 
aruncărilor în atletism au fost înregistra
te fel de fe de recorduri mondiale. Dar 
•numai puține dintre acestea au fost per
formanțe fără dubii căci tn perioada de 

■început a epoci: moderne a atletismului 
■ra un fel d vraiște boemă in privința 
impunerii unor anume condiții legale de 
stabilire a performanțelor, de înregistrare 
a lot șl, in final de omologare ca recor
duri de către un anume for specializat. 
Astfel că. abia după constituirea Federa
ției Internaționale de Atletism Amator (în 
inul 1912) organ.smul nou ales a stabilit 
oficial cadrul de omologare a recorduri
lor. De aceea in pofida unor vehemente 
atacuri ale diferitelor personalități ale vre- 
■" - - ■ - a practic eu buretele

realizate pînă atunci și a 
recordurilor lumii să 

performanțe începînd

5000 m (14:35,4 to 1922
6 mile (29:36,4 tn 1930) 
1921 și 30:06,2 in 1924),
1928), o oră (19 210 km

(1.04:38,4 In 1980). 4X1 500
Urheiluliitto Abo 16:26,2
Dar, după cum se poate vedea, legendarul 
Nurmi a realizat aceste recorduri mondiale 
la 13 probe. De aceea, titlul de recordman

și 14:28.3 în 1924), 
10000 m (30:40,2 în 
10 mile (50:15,0 în 
în 1928), 20000 m 
m (echipa Turun 
șl 16:11,4 în 1926).

CALEIDOSCOP RECORDURI

sezonului 
consideră 
modali tă- 
propunîn- 

contl- 
mal

vincibll tn finalul 
încheiat, Lendl n.u 
că a epuizat toate 

tile de evoluție, 
du-și să lucreze în 
nuare mal perseverent, 
îndîrjit Această atitudine, în 
fond o emoționantă (pentru 
că vine din vîrful piramidei) 
nemulțumire de sine, nu e 
singulară în aria performan
ței. însuși Stephen Roche, 
cel mai „titrat" rutier tn 
1987, deținînd în palmares 
strălucitoare izbînzi la C.M. 
precum șl în tururile Fran
ței și Italiei, a cutezat să a- 
flrme, cu o modestie neju
cată, că „dacă aș fl Început 
antrenamentele mai devreme 
probabil eă aș fi realizat un 
an șl mai " 
ceastă listă 
anvergură 
tăcuți 
zînd 
mai i 
bul 
om i 
Ben 
zicea
1 500 de kilograme intr-o șe
dință de pregătire. Dacă voi. 
urca spre 2 000, ~ 
posibil, voi reuși,
cobor la 9,80 pe o sută de 
metri". Dar parcă 
răspuns _al Aureliei 
„zeița' 
de lâ Rotterdam 
multe de învățat, 
la sărituri", n-ar 
ceeașl sferă 7

lată ca să încheiem, 
atîtea exemple că 
performanței e nesfirșlt. Cine 
se declară îmoăcat cu puțin, 
renunțlnd ta luptă, cu puțin 
de alege I

Ovidiu IOANIȚOAIA

fructuos". Pe a- 
a campionilor de 
mereu nesatis- 

Isprăvile lor. cre- 
putea și. se poate

de
că se ___ . . .

mult șl mal bine, ar tre- 
inclus șl cel mal rapid 
din lum
Johnson. „Am 

el deunăzi.

canadianul 
ridicat, 

aproape

ceea ce e 
sper, să

C.M. de

recentul 
Dobre 

gimnastică 
„mai am 

mai ades 
intra în a-

tot 
drumul

mii, I.A.A.F.- 
toate rezultatele 
nolărît ca 
inaugurată 
anul 1912.

0 De alune,
75 ani, au tos: . . ___
de recorduri mondiale la mai toate pro
bele atletismulu 
acoperit, pentru 
oentru junior’ s' 
recordurilor «umil ___ _____ ___„...
finlandez Paavo Nurm! autor a 19 recor
duri mondiale: 150' m (3.526 tn 1924), o 
milă (4:10.4 in 1923) 2000 m (5:26.4 în 1922
al 5:24.6 în 19’7) 3000 m (8:28.6 în 1922,
8*25,4 In 19’ șl 3:20 4 în 1926), 2 mile 
(8:59,6 în 1931) 3 mile (14:11,2 în 1923),

Ils'a 
cu

fie 
din

și pînă astăzi, vreme de 
înregistrate sute și sute

în aer liber și pe teren 
senior si senioare ' ori 
lunioare. Recordman a! 

este fostul alergător

1927) 
Șl 

1931)

X,'W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

al recordurilor aparține faimoasei noastre 
campioane Iofanda Palaș-satcr care, doar 
la o singură probă, săritura tn înălțime, 
a realizat 14 r -cordurl mondiale : 1 75 m
în 1950, 1,7; m în 1957 (egalat) 1,78 m.
1.80 m. 1.81 m. 1,82 m 1.83 m în 1958
1.84 m în 1959 1,85 m 9# 1,86 m în 1960.
1 87 m. 1,88 m. 1,90 m și l 91 m în 1961.
• între recordurile lumii cu cea mai

lungă viață cităm cîteva : 100 m — Jesse
întrecutOwens 10,2 (20.6.1936) care a fost 

de Willie Williams 10,1 s, la 3.8.1956, lun
gime — Owens 8,13 m (25 5.1935) a fost 
depășit de Ralph Boston 8,21 m. la 12.8. 
I960. Dar aprooo de recordul mondial la 
săritura în lungime : actualul record, cel 
de 8.90 m al lui Bob Beamon a fost reali
zat la 18.10.1968 șl s-ar mal putea să mai 
dureze chiar dacă mai mulți săritori îl 
au cum se spune, tn .colimator", unii 
tatonîndu-1 din apropiere. Dar, cel puțin 
pînă acum 
record, la fel de vechi 
manual (43,86 electric) reușit de Lee Evans

el continuă să trăiască. Un alt 
este cel de 43.8

tot pe Estadlo Universitario La J.O. de la 
Ciudad de Mexico șl tot la 18.10.1968. De
ocamdată acest record nici nu are prac
tic candidați serioși care să-l corecteze.
• Au fost însă destule recorduri cu 

viață efemeră La J.O. de la Mexico, spre 
exemplu, ‘ 
realizate, 
octombrie 
Giuseppe 
Saneev - 
dencio — Brazilia și 17,39 m 'Saneev. Am 
făcut precizarea că acest- recorduri au 
fost realizate doar în concurs, pentru că, 
in calificări la 16 octombrie Gentile sărise 
17,10 m, de asemenea record.
• tn cadru: aceleiași competiții a re

alizat recorduri . ......................
rreira de Silva la triplu (16.12 m și 16.22 
m la J.O. de ................ -
Sovietica Ludmila Braghina 
un exemplu puțin comun. Fiecare dintre 
evoluțiile ei la J.O 
1972. 
dial, 
trat 
nală 
tura ... __ „___ ___ T------ —
deține șl ea două recorduri în cadrul a- 
eeleiași reuniuni. La 4 
dlonul 23 August, ea 
7,43 m.

f
în proba de trlpiusalt au fost
In -concursul propriu-zls la 17 g
cinci recorduri mondiale: 17,22 m. 
Gentile — Italia 17.23 m Viktor 
- U.R S.S.. 17,27 m Ne son Pru-

S

brazilianul Adhemar Fe-

la Helsinki, la 23.7.1952). 
oferă șl ea

la Miinchen, în 
un record mon- 
serii a înregis- 

4:05.1 iar în fi- 
noastră la sări-

de 
s-au soldat cu cîte 
Astfel, la 1500 m In 

4:06.5 in semifinale 
4:01,4. Recordmana _______ _ - -
în lungime Anișoara Cușmîr-Stanciu

iunie 1983. pe sta- 
a sărit 7.27 m și

★
Dar viața aceasta a

un domeniu ...:. .1. . .
rltă să mal revenim asupră-1..

Romeo VILARA

recordurilor este
atît de captivant îneît me-

5

Belgiei îl va avea ca selecționer, 
de la 1 iulie 1988, pe fostul in
ternațional Walter Meeuws. El 
îl va înlocui pe Guy Thys, care 
se pare că - va deveni director 
tehnic al . naționalei*4. • De la 
1 ianuarie 1988, antrenorul prin
cipal al echipei Cehoslovaciei 
este dr. Jozef Venglos, care l-a 
înlocuit pe Jozef Masopust. ven
glos a mal fost la timona re
prezentativei între anii 1978—82. 
PREZENȚI LA TRAGEREA LA 
SORȚI. La recenta tragere la 
sorți pentru alcătuirea grupelor 
turneului fina’ al C.E. de la 
Diisseldorf au f>st invitați, ca 
oaspeți de onoare. Lev lașin 
(U.R.S.S.) și Michel Platini. A- 
propo 
zatorii 
oentru 
iunie.
Italia) ,
25 luni- au fost vîndute. GOLGE- 
TER. tn clasamentul golge- 
terilor din campionatul Finlan
dei pe primul loc s-a situat Arnl 
Hjelm cu 20 goluri. El joacă la 
Ilves Tampere “ 
Ivar Lius cu 1s g, care a 
luat la Kuusysi Lahti, de 
s-a transferat la Young 
Berna. CUPA FAIR-PLAY 
tru 1987 a fost
F.I.F.A. formației scoțiene 
dee United. Est * „
exemplu demn de luat în seamă 
de celelalte
Forul 
trofeu ..____  ___ ________ -
piară a jucătorilor și specta 
torilor la meciurile susținute a- 
casă (în campionat 
In plus anul trecut 
balist de la Dundee 
a fost eliminat d~

ORGANIZAREA C.M.
niori (pînă la 20 de -----
atribuită Arabie’ Saudite. 
campioană a Columbiei este cu
noscuta echipă Millionarios Bo
gota.

de turneul final. Organl- 
anunță că toate biletele 
meciul d ‘ -

la Dilsseldorf.
ca șl pentru finala de la

deschidere (10
R.F.G. —

Pe .ocul secund 
evo- 
unde 
Boys 
pen- 

de 
Dun- 

desigur un

acordată

____ echipe britanice 1 
suprem a decernat acest 
pentru comportarea exem-

și cuoe). 
nici un fot-
Unlted nu
pe

1990
ani)

teren ! 
de ju- 
a fost
NOUA

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD
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