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ACOLO UNDE SE CÎȘTIGĂ 
„LUNGIMEA DE BARCĂ**...

Dupâ manșa a doua a „optimilor" in cupele europene ia handbal icminin

Poale că una dintre cele 
mai „telegenice1* imagini ofe
rite de o Olimpiadă este mo
mentul startului într-o probă 
a canotajului, îndeosebi . în 
cea a schifului de 8+1 ; răs
frângere cu irizări de curcu
beu a soarelui în jerbele de 
stropi stîmite de pale, per
dea multicoloră prin care se 
zăresc trupuri vînjoase, o- 
pintite întru o cît mai rapidă 
înaintare... „Iși poate imagi
na cineva o secvență mai 
spectaculoasă se întreba, și 
ne întreba, antrenorul federal

REPORTAJ 
idesezon>

tlul mondial cîștigat de Ma
ria Sava la schif — categoria 
ușoară, cu numai 20 de su
timi avans, dar imediat ne 
(re)încearcă și regretul cursei 
pierdute de Lîpă — Genes, la 
2 vîsle, pentru numai... 10 
sutimi 1 Hotărît lucru, în ca
notajul de nivel internațional 
ochiul versat al arbitrului de

«ULMENTUL BRAȘOV A PROMOVAT IN SFERTURILE DE FINALA
Știința Bacău și Mureșul Tg.

Ieri, în manșa decisivă pentru calificarea în 
sferturile de finală ale cupelor europene la 
handbal feminin — etapă în care au evoluat 
Știința Bacău (C.C.E.), Mureșul Tg. Mureș (Cupa 
Cupelor) și Rulmentul Brașov (Cupa I.H.F.) — 
doar echipa brașoveană a „promovat** dificilul 
examen. Ea s-a calificat în dauna formației 
franceze E.S. Besanțon. Știința Bacău, deși s-a 
aflat în fața celei mai bune șanse din cîte a 
avut pînă acum, în al treilea an consecutiv de 
cînd sorții i-au adus ca adversară pe cea mai

Mureș au ratat calificarea
bună echipă europeană, Spartak Kiev, nu a 
putut fructifica avantajul terenului propriu, 
deși avea de recuperat doar două goluri. La 
rîndul lor, mureșencele, plecate la Budapesta 
cu un activ de trei goluri, n-au putut menține 
acest avantaj fragil, cedînd mult teren, mai 
ales în repriza secundă.

Mîine, cînd la Basel va avea loc tragerea la 
sorți pentru sferturile de finală, vom afla vii
toarea adversară a handbalistelor de la Rul
mentul.

Cupa I. H. F.: RULMENTUL BRAȘOV-E.S. BESANCON 20-14
BRAȘOV, 17 (prin telefon), 

într-un meci de un angajament 
fizic cum rar s-a putut vedea 
aici. în Sala Sporturilor, ambe
le formații luptînd pînă la e- 
puizare. Rulmentul a cîștigat 
partida retur din optimile de 
finală ale Cupel I.H.F. cu E.S. 
Bisontine Besanțon (Franța) cu 
scorul de 20—14 (11—7). Echipa 
brașoveană s-a calificat în sfer
turile de finală ale competiției

Simbătă, la hochei

EVOLUȚII APLAUDATE
ALE FORMAȚIILOR BUCUREȘTENE

La patinoarul ,,23 August** 
din Capitală s-au disputat sîm- 
bătă după-amiază partidele re
vanșă ale celei de a treia etape 
a turneului final al campiona
tului Diviziei A — prima grupă 
valorică — la hochei. Benefici
ind de condiții organizatorice 
mai bune decît în ultimul timp, 
cuplajul hocheistic a dat cîștig 
de cauză formațiilor bucurește- 
ne.

DINAMO — DUNAREA GA
LAȚI 4—1 (1—1, 2—0, 1—0).

Gliga (nr. 13) deschide seria celor sase goluri ale formației sale
m meciul de simbătă (Steaua —

După felul cum începuse me
dul dintre ocupantele locurilor 
3 și 4 ale clasamentului — gol 
al lui Solyom (min. 2) la o ex
celentă pasă dată de Pisăru — 
se părea că Dinamo se va im
pune din nou la scor. Dar gă- 
lățenii, ambiționați, se pare, de 
înfringerile suferite pînă acum, 
au abordat întrecerea ceva mai 
hotărîți și au reușit să egale
ze prin Radu (min. 4). Totuși, 
deși au dominat destul de 
mult, ca de obicei hocheiștii de 
la Dunărea nu au reușit să se 
impună din cauza marilor ra
tări In fazele de poartă. Nici 
în sittțațiile de superioritate nu
merică (în min. 11 Dinamo a 
avut doi oameni mai puțin pe 
gheață !) ei nu au putut să 
concretizeze pe tabela de scor. 
Pe fondul acestor ratări gălă- 
țene, Dinamo, prin cîteva faze 
de efect, și-a demonstrat su
perioritatea de ansamblu, luînd 
conducerea în min. 25 (2—1, 
Pisăru) și apoi mărindu-și a- 
vansul prin golurile „semnate** 

europene cu scorul general de 
41—39. Un rezultat pentru care 
elevele antrenorilor Rcmus 
Drăgănescu și Mircea Bucă 
merită felicitări.

Trebuie să consemnăm de la 
început faptul că formația din 
Besanțon (antrenată de Alfred 
Willi și Colette Demouge) a ve
nit la Brașov decisă să-și apere 
zestrea de patru puncte reali
zată în prima manșă. Pentru

de Csikî (3—I, min. 30, șut de 
la linia albastră) și S. Andras 
(4—1, min. 48. o fază de con- 
taatac cu Csata în prim-plan). 
Corect și autoritar arbitrajul 
prestat de I. Becze, ajutat de 
N. Enache șl Șt. Enciu.

STEAUA — SPORT CLUB 
MIERCUREA CIUC 6—0 (2—0, 
4—0, 0—0). Derbyul etapei a 
mulțumit pe deplin publicul 
prezent în tribunele patinoaru
lui bucurestean. Aceasta atît 
prin victoria fără drept de apel

Sport Club Miercurea Ciuc 6—0) 
Foto: Aurel D. NEAGU

a Stelei, cît și prin prestația 
superioară a componenților 
formației militare față de ziua 
precedentă. Deși a beneficiat în 
acest al doilea meci de servi
ciile căpitanului de echipă Ge- 
reb (acesta neavînd drept de 
joc în prima întîlnire, fiind 
suspendat). Sport Club nu a 
mai repetat buna evoluție tac
tică de vineri și s-a văzut ne
voită să lupte din răsputeri 
pentru a limita proporțiile sco
rului și să obțină măcar golul 
de onoare, dar portarul stelist 
Stanciu s-a opus cu succes tu
turor șarjelor ofensive adverse. 
Golurile învingătorilor au fost 
marcate, toate, din acțiuni fru
moase. care au făcut o reală 
propagandă acestui sport. Au 
marcat: Gliga (min. 7), Horvath 
(min. 11). K. Antal (min. 24), 
Nlstor (min. 31), Burada (min. 
34) și Chiriță (min. 35). Bun ar
bitrajul brigăzii M. Presneanu 
— Fl. Gubernu, Em. Both.

Marian NEGOIȚA 

a-și realiza țelul, handbalistele 
franceze au uzat de un întreg 
arsenal de „argumente**, inclusiv 
trageri de timp, jucînd dur, 
cu faulturi comise asupra bra- 
șovenceior chiar cînd acestea nu 
se aflau în posesia mingii. To
tuși, din echipa Besanțon am 
remarcat prestația excelentă a 
portarului Nathalie Delayat 
(căpitanul echipei) și a foar
te talentatei Marlene Miori.

De cealaltă parte. Rulmentul 
și-a găsit destul de greu ca
dența, abordînd prima repriză 
cu un trac inexplicabil, după 
părerea noastră. în acest răs
timp, brașovencele au comis 
nenumărate greșeli în atac: 
pase neglijente care au ajuns 
ia adversar, șuturi imprecise. 
Nici cei doi portari nu au fost

Ion GAVR1LESCU

(Continuare în nag 2-3)

în derbyul de ieri al Diviziei A de baschet feminin

OLIMPIA —„U" 116-113, DUPĂ TREI PRELUNGIRI!
Meciurile etapei a XIII-a a 

Diviziei A de baschet feminin 
au oferit, în general, dispute 
interesante, în special în gru
pa valorică 1—6, unde situația 
echipelor în clasament a ră
mas neschimbată. Rezultate și 
amănunte :

GRUPA 1-6

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA C.S.Ș. VII
TORUL CLUJ-NAPOCA 2—0 : 
81—78 (42—50) și 116—113
(45—42, 81—81, 89—89, 103—
103). Ambele echipe au primit 
aplauze pentru pasionanta și 
spectaculoasa întrecere de ieri, 
care a necesitat nu mai puțin 
de trei (!) prelungiri pentru a 
fi desemnată o cîș'igătoare, a- 
ceasta fiind echipa bucureștea- 
nă (antrenor : C. Paraschîves- 
cu), dar care putea fi la fel 
de bine și cea din Cluj-Napoca 
(antrenori : N. Martin și H. 
Pop). Faptul că tabela electro
nică a arătat de 30 de ori ega
litate este edificator asupra e- 
chilibrului existent în această 
captivantă partidă, decisă cu 
6 secunde înaintea fluierului 
final de o aruncare de 3 punc
te * concretizată de Cornelia 
Stoiehiță. Pînă atunci, Alexan
drina Bîră, Mălina Marinache, 
Romcla Crîstca, Mariana Bă- 
dinici șl Ecaterina Stîngă (e- 
liminată în min. 23 pentru 5 
faulturi) _ de la Olimpia. Ga
briela Kiss (cea mai bună de 
pe teren, cu o eficiență ieșită 
din comun), Ildiko Manasses și 
Aurora Dragoș de la „U“ du- 
cînd greul meciului și eviden- 
țiindu-se deseori și în atac și 
în apărare, într-o întrecere ca
racterizată astfel de antrenorul 
emerit Sigismund Ferencz, a- 
flaț în tribuna sălii Olimpia : 
„Așa meci, da ! Dacă s-ar des
fășura mai multe partide Ia fel 
de atractive, numărul specta
torilor ar fi mult mai mare".

tn ziua precedentă, baschet
balistele clujence au condus în 
repriza I cu autoritate (35—20 
in min. 15), 47—31 (min. 18),

11 intr-o barcă sau un echipaj pentru... medaliile — 1988
Foto: Eduard ENEA

Victor Mociani. Pentru a-si 
răspunde tot el cîteva secun
de mai tîrziu, adică exact în 
clipa în care mașina intra pe 
poarta Bazei de pregătire de 
la Snagov: „Și totuși, există 
momente și mai palpitante, 
dar ele trebuie căutate la... 
celălalt capăt al cursei — cele 
ale trecerii liniei de sosire. 
Dacă veți revedea nu mai de
parte decît rezultatele ultimei 
ediții a „mondialelor**, veți 
constata lesne că majorita
tea probelor au fost cîșligate 
la cel mult o secundă, cam o 
lungime de barcă, cu alte 
cuvinte. Ca să nu mai vorbim 
că în alte situații a fost vor
ba de zecimi sau chiar sutimi 
de secundă**. într-adevăr, ne 
reamintim cu bucurie de ti- 

dînd impresia că vor cîștiga cu 
ușurință. Sportivele de la 
Olimpia și-au întărit însă apă
rarea, au reușit să tempereze 
ritmul de joc și să se impună 
prin acțiuni poziționale și, 
drept urmare, si
tuația s-a schim
bat și în teren și 
pe tabela de scor, 
victoria revenind 
pe merit bucureș- 
tencelor, într-un 
final captivant.

Au înscris : Cris- 
tea 22+31, Marina
che 29+24, Stingă 
11 + 12, Gavriliuc 
2+0, Bîră 8+14,- 
Bădinici 4+18, Si- 
mioană 0 + 5, Stoi- 
chiță 3+5, Sipoș 
2+7 pentru Olim
pia, respectiv Kiss 
20+49 (!), Popa 
5+10, Enyedi 7+8. 

Veres 13+8, Dragoș 
15+18, Vigh 1+2, 
Morar 0+2, Ma
nasses 17+16. Au 
arbitrat — sîmbă- 
tă : M. Oprea — 
C. Comăniță (cu 
greșeli care nu au 
influențat rezulta
tul) ; duminică : I. 
Antonescu — C. 
Comăniță (foarte 
bine).
D. STANCULESCU

C III M I S T U L 
C.S.Ș. RM. VÎL- 
CEA — VOINȚA 
C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI 2—0 89—71 
(49—40) și 76—72 
(42—35). Dublă și meritată vic
toria vîlcencelor, după două 
meciuri de toată frumusețea, 
aplaudate cu căldură de nu
merosul public spectator Ac
țiunile în viteză, coșurile în 
lanț și realizările de 3 puic- 
te au făcut deliciul publicului. 
Gazdele au controlat ambele 
partide și au obținut victorii 
care nu pot fi contestate. în 
prima partidă, Chimisttal • 

sosire nu șe mai poate des
părți de cel al celulei foto- 
electrice...

★
• Ne aflăm, așadar, în lo

cul în care fetele noastre, 
canotoarele ce ne-au dă
ruit atîtea satisfacții în ulti
mii ani, încearcă să-și facă 
un aliat din... atotvăzătorui 
„arbitru electronic**; sau, 
altfel spus, încearcă să-și 
asigure încă de pe acum 
„lungimea de barcă** ce de
cide victoria. Soluții nu sînt 
prea multe, ba, dacă vom 
privi atent prin jur, vom con
stata că nu-i decît una sin-

Sorin SATMARI

(Continuare tn gag 2-31

condus din primul pînă în ul
timul minut de joc și victoria 
a fost realizată la- un scor con
cludent. în întîlnirea de du
minică, oaspetele și-au adus a- 
minte că dispun de unul din

Romela Cristea va puncta pentru Olimpia 
(Fază din meciul Olimpia — ,,U“)

Foto: Aurel D. NEAGU

tre cele mai valoroase loturi 
din Divizia A și au jucat mai 
aproape de potențialul lor real. 
Voința a condus pină în min. 
14, cînd scorul a devenit egal 
(27—27), apoi avantajul a al
ternat la diferențe minime șl 
în min. 22 s-a consemnat din 
nou egalitate: 63—63. în con-

(Continuare in pag. 2-3)



LA AJ. voința ARAD PERFORMANȚA VINE NU NUMAI
DE LA CANOTAJ Șl CICLISM, CI Șl

TEHNICO-APLICATIVE
Asociația sportivă Voința A- 

rad a fost înființată In anul 
1951. Actualmente ea dispune 
de cinci secții de nivel repu
blican 0 CANOTAJUL (f+m, 
60 sportivi) se află sub condu
cerea antrenorilor Victoria Sfî- 
rîială si Petre Lascu, și dispu
ne, pe malul Mureșului, de o 
bază sportivă proprie, hangare, 
vestiare, pontoane pentru star
turi precum și ambarcațiuni 
foarte bune. In decursul tim
pului. secția a „colecționat" 96 
titluri de campion național : la 
fete Agnes Horvath + Daniela 
Sugar sînt vicecampioane na
ționale în anul 1987 iar prima 
dintre ele este componentă a 
lotului reprezentativ de junioa
re. D, Dascălii, R. Gruzinski. 
C. Craiovan. A. Călin și D. 
Valter au cucerit medalia de 
bronz în proba de 4 + 1 ra
me in acest an. La lotul de 
juniori au fost chemați A. Vă- 
lan, C. Palcu si I. Gruzău. 0 
CAIAC-CANOE. De pregătirea 
celor 49 de sportivi se ocupă 
antrenorii Mariana și Zaharia 
Cioară. Baza materială este 
foarte bună, cuprinzînd 37 de 
ambarcațiuni, dintre care 18 
noi. Și rezultatele sînt pe mă
sură : Magdalena Keller. la 
caiac simplu, și P. Lupou, tn 
echipajul de dublu, sînt cam
pioni de juniori în anul care 
a trecut V Duminicel — e 
vicecampion la simplu iar S. 
Miscuțiu, D Cura si M. Măniș 
s-au clasat în primii trei la 
„naționale". L. Drîmbe, Z. Sil
vester fac parte din Centrul de 
pregătire olimpică de la Orșo
va la caiac. iar Magdalena 
Keller si P. Lupou — din lo
tul pentru „Prietenia". 0 CI
CLISM. Antrenorul Matei Pe- 
!oc. împreună cu mecanicul L. 
Filip, au de ce să fie mulțu
miți. De pe meleaguri arădene 
au fost lansați tn aria marii 
performanțe : I. Gancea, L. 
Kovacs (ambii actualmente la 
Dinamo și component) ai lo
tului național). I. Chifan, I. 
Schneider, Gh. Kleinpeter. 22 
de titluri de campion, precum 
și numeroase recorduri pe ve
lodrom au cucerit tn timp L. 
Kovacs și I. Schneider ; anul 
1987 a fost bun pentru Gh. 
Kleinpeter, el obținînd două 
medalii de bronz la C.N. de ve
lodrom — urmărire individuală 
și semifond — și adjudecîn- 
du-sl victoria tn ultima etapă 
a Turului României. Cei 15 ju
niori mici — dintre care se 
detașează R. Vaslov, N. Boari 
și D. Vlaga — vor să reînnoa- 
de șirul victoriilor de etape

în Campionatul Republican de 
mare fond și să se alăture cit 
mai curînd celor doi sportivi 
seniori (Schneider și Kleinpe
ter) pentru formarea unei e- 
chipe puternice.

0 ORIENTARE TURISTICA. 
Antrenorii — soții Marta și 
Cornel David, care se ocupă 
de pregătirea celor 62 de spor
tivi, dintre care 28 de fete, 
speră să regăsească făgașul 
succeselor din 1986, cînd echi
pele de juniori și senioare au 
fost campioane republicane. 
Pentru aceasta, la antrenamen
tele săptămînale din pădurile 
Ceala și Vladimirescu, precum 
și la cele duminicale din Cla- 
dova Lipova sau Milova. ti
nerele speranțe Elisabela Ghi- 
șa, Nicoleta Nica sau A. Cioc, 
precum și colegii lor, nu pre
cupețesc nici un efort. 0 
SPORTURI TEHNICO-APLI
CATIVE, secție de nivel inter
național, cuprinde două clase: 
a) navomodcle, antrenor maes
tru al sportului A. Muneran — 
22 sportivi, care se mîndresc 
cu un loc 4 la Campionatele 
Mondiale din 1986, ocupat de 
A. Muneran, și cu cele 4 titluri 
de campion național pe 1987, 
deținute de Gh. Lovas, L. Sis
ter, A. Muneran (machete) și 
C. Ciiriimi (navomodele auto
propulsate) ; o altă performan
ță — locul 2 ocupat la Salonul 
Internațional de modelism, des
fășurat la București de mache
ta crucișătorului „Aurora", 
scara 1'50. realizată de A. Mu
neran, și b) automodcle, an
trenor maestrul sportului Șt. 
Faur — 20 sportivi, cu 3 titluri 
de campion național în acest 
an, deținute de Șt. Faur și L. 
Străsnel. Colaborarea perma
nentă cu Casele pionierilor din 
Arad și Chișineu-Cris asigură 
antrenorului lotului național 
pentru concursurile „Prietenia". 
Șt. Faur, elementele talentate 
necesare atît lotului, cît și e- 
chipei asociației — care deți
ne, de 10 ani consecutiv, titlul 
de campioană națională la na
vomodele autopropulsate, cla
sa E.

Asociația sportivă are suc
cese cu care se poate mîndri, 
dar președintele ei, Mihai Nica. 
consideră că mai sînt multe 
de făcut : 1) La un nivel al 
dotării foarte bun trebuie făcut 
mult mai mult pentru înfiin
țarea unor secții de seniori pu
ternice, competitive: 2) închi
rierea unor baze necesare des
fășurării activității sportive și 
care grevează asupra bugetului 
asociației, aduce Ia ordinea zi-

DE LA SPORTURILE
lei realizarea unor baze spor
tive proprii ; 3) construirea în 
anul următor a unei piste de 
antrenament și competiții pen
tru secția de automodele ; 4) 
asigurarea, în și mai bune 
condiții, a unei intense și va
riate activități sportive pentru 
cei peste 11 000 de membri co
operatori".

Iată deziderate a căror îm
plinire ar asigura sporturilor 
tehnico-aplicative din Arad noi 
succese.

Horotiu SIMA

CAMPIONATUL DE HANDBAL FEMININ
In etapa a X-a a Diviziei A 

de handbal feminin s-au inre. 
gistrst următoarele rezultate :

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
OȚELUL GALAȚI 34—29 (15—13). 
Meci urmărit cu Interes de un 
mare număr de spectatori. Gol- 
getere : Grigor. 15 și Croitozu 
9, respectiv Antonescu și Stoica 
cite 4. (N. ȘTEFAN — coresp.).

C.S.M. INDEPENDENȚA SI
BIU — RAPID BUCUREȘTI 19— 
19 (9—7). Partidă cu multe răs
turnări de scor și rezultat echi
tabil. Principale realizatoare : 
Paștiu 5 șl Ciontea 4 pentru 
gazde, respectiv Ivan 7. (I. IO- 
NESCU — coresp.).

DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 
HIDROTEHNICA CONSTANȚA

18—15 (7—7). A fost o partidă 
frumoasă, cu faze aplaudate de 
spectatori. După o repriză echi
librată, gazdele s-au desprins tn 
cîștlgătoare. Cele mal eficace : 
Tudor 11 șl Stoenescu 3 de la 
ploieștence, respectiv Cămui șl 
Roșea cite 5. (I. TANASESCU — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
— CHIMISTUL RM. VILCEA 
18—25 (10—14). Avînd probleme
cu alcătuire" echipei (5 jucă
toare Indisponibile', gazdele nu 
au putut rezista în fața unei 
formații mai bune și mal expe
rimentate, care a cîștigat pe 
nerit. Golgetere : Palici 10 de 

la gazde, respectiv Verigeanu 8. 
(Constantin CREȚI — coresp.).

C.C.E.: ȘTIINȚA BACĂU-SPARTAK KIEV 23-27
BACAU, 17 (prin telefon). Și 

cea de. a doua manșă a turu
lui secund din Cupa Campio
nilor Europeni la handbal fe
minin a fost cîștigată de pu
ternica echipă campioană c 
Uniunii Sovietice, Spartak Kiev, 
care a învins cu 27—23 (10—12) 
pe Știința din localitate. Și-au 
spus cuvîntul, în primul rînd, 
gabaritul, forța de joc și ex
periența mult mai bogată a 
handbalistelor sovietice, care 
au supus pe fetele de la Știința 
unui examen deosebit de greu. 
Ca șl în primul meci, handba
listele române au condus la 
pauză, prima repriză părînd 
mai echilibrată pînă în min. 
22, cînd golul marcat de Se
menova a adus scorul pe itru 
a cincea oară la egalitate : 
6—6. Din acest minut 22, Știin
ța Bacău a luat conducerea, 
reușind să obțină chiar un a- 
vans de trei puncte : 12—9
(min. 29,15). Peste cîteva se
cunde era 12—10, pentru ca 
în min. 30 aruncarea de la

7 m a Marianei Tîrcă să fie 
apărată.

La reluare, aspectul întrece
rii s-a schimbat. lăsîndu-ne să 
vedem mai clar că echilibrul 
din prima parte a meciului s-a 
datorat jocului mai bun al stu
dentelor băcăuane, dar și tra
cului formației din Kiev, care 
a pierdut multe mingi în atac 
și a aruncat mai slab la poar
tă. Și, pe măsură ce sovieti
cele își regăseau siguranța și 
se impuneau, fetele de la Ști
ința au început să greșească, 
pripindu-se în atac și înghe- 
suind și mai mult decît în re
priza I jocul pe stînga. lesne 
de contracarat pe semicercul 
advers. Riguros marcată 60 de 
minute. Mariana Tîrcă a scă
pat greu, invariabil, pe stîrga, 
iar Ioana Vasilca, portarul, a 
continuat să primească goluri, 
opunîndu-se doar de două ori, 
în toată partida, aruncărilor 
adverse. Și după ce s-a ajuns 
la egalitate în minutele 35 
(12—12), 37 (13—13). 39 (14—14), 
41 (15—15), Spartak Kiev s-a

instalat la conducere pînă în 
min. 45, cînd scorul de 18—18 
mai da o speranță formației 
Știința. Ratează însă Tîrcă 
(min. 43), o imită Pelrea (în 
același minut) și în min. 51 
scorui este 18—22. Pentru a 
ajunge apoi la... 22—23. Scăpa
tă singură pe contraatac, Petre 
trage slab ((min. 55) și aspec
tul întîlnirii, nu se va mai 
schimba pină în final. Ar fi 
greu să afirmăm că Știința Ba
cău nu s-a străduit, totuși, în 
această partidă deosebit de 
grea, de un mare angajament, 
in care diferența de valoare 
și-a spus cuvîntul pînă în fi
nal, aducînd calificarea oaspe- 
telor.

Marcatoare : Tîrcă 15 (9 din 
7 m), Popa, Butnărașu și Petre 
— cîte 2, Lunca și Ciubotarii 
cîte 1 pentru Știința, respectiv 
Oleksiuk 8 (7 din 7 m). Tov- 
stogan 6, Semenova 4, Bazano
va și Mankova — cîte 3, Tur- 
cina 2 și Gorb 1.

Au arbitrat bine Sotirov șl 
Gheorghiev (Bulgaria).

Mircea COSTEA

Cupa Cupelor: VASAS BUDAPESTA - MUREȘUL Tg. MUREȘ 21-15

[*
Munții 
de 850 
km de
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BORȘA: stațiune balneoclimaterică mărginită de 
Rodnei și al Maramureșului, situată la altitudinea 
m și la circa 157 km., depărtare de Baia Mare (82 
Vatra Dornei).

BUȘTENI : așezată la poalele munților Caraiman, 
Mari și Jepii Mici, stațiunea Bușteni se află la o altitudine 
de 800—900 metri, la distanța de 135 km de București și 37 
km de Brașov.

CHEIA: stațiune situată pe cursul superior al Teleaje- 
nului. la poalele munților Ciucaș și Zăganul. Depărtare 
față de Ploiești — 60 km, față de Brașov — 49 km și față 
de Vălenii de Munte — 36 km. Altitudine — 870 m.

DURAU: situată într-o zonă de atrăgătoare frumuseți 
turistice, la poalele legendarului Ceahlău, la 8 km depăr
tare la lacul de acumulare Izvoru Muntelui și la 89 km de 
Piatra Neamț. Altitudine medie — 800 m.

IZVOARELE: stațiunea se află la 25 km depărtare de 
Baia Mare și la altitudinea de 910 m. în imediata apro
piere. munții Gutin.

PĂLTINIȘ: aflată în munții Cibinului, este stațiunea si
tuată la cea mai mare altitudine din țară : 1400—1450 m. 
Depărtare de Sibiu — 32 km.

SEMENIC: Altitudine — 1400 m. Stațiunea este situată 
pe largul platou al masivului Semenic, la 33 km de Reșița.

LACUL ROȘU: așezată în apropierea vestitelor chei ale 
Bicazului, în depresiunea înconjurată de munții Tarcăului, 
Hășmașului, Giurgeului și Suhardului, pe malul lacului care 
a dat numele stațiunii. Distanțe, față de Bicaz — circa 35 
km, față de Gheorgheni — circa 25 km. Altitudine — 980 
m. Pe Suhardul 
de schi din țară 
nivel).

Mare 
(2400

0 in stațiunile

Jepii

este una din cele mai bune pîrtii 
m lungime. 600 m diferență de

DE REȚINUT
menționate sînt posibilități de practicare 

a sporturilor de iarnă și în mod special a schiului. In cele 
mai multe se află instalații moderne de transport 
(telecabine, telescaune, teleschiuri, babyschiuri). 
centre speciale se pot închiria materiale sportive.

pe cablu 
De Ia

0 Se organizează drumeții în munți, excursii0 Se organizează drumeții în munți, excursii la obiec
tive turistice din împrejurimi. Amfitrionii garantează un 
concediu plăcut, asigurîndu-vă posibilități de confort optim 
în hoteluri, case de odihnă, cabane, iar masa la restaurante 
sau pensiuni, după preferințe.

L-
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BUDAPESTA, 17 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial). In sala Vasas, din Capi
tala Ungariei, s-a disputat du
minică dimineața returul me
ciului din „Cupa Cupelor" la 
handbal feminin dintre for
mația clubului gazdă și Mure
șul Tg. Mureș. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 21—15 (6—7) 
în favoarea echipei Vasas Buda
pesta, care s-a calificat astfel 
în sferturile de finală ale com
petiției europene cu scorul ge
neral de 40—37.

Cu mult timp înainte de în
ceperea meciului, cei aproxi
mativ 100 de turiști români cîn- 
tau și sperau în acel „plus 3“ 
(22—19), de la care începea 
partida retur. Iar euforia lor

ajunsese la culme cînd echipa 
lor favorită conducea cu 7—5 
în min. 28. Dar, parcă spre a 
nu-și dezice lipsa de experiență 
internațională, echipa mureșană 
va repeta repriza secundă de la 
Tg. Mureș, pierzînd-o categoric 
cu 8—15 și, totodată, calificarea.

In prima repriză, elevele an
trenorilor Gh. Ioncscu și V. 
Pop au fost, cum se spune, „în 
grafic", dintre ele remareîndu- 
se în mod special portarul An
gela Bloj, care a „închis" 
poarta pur și simplu. La re
luare, însă, manevrelor tactice 
de ținere „om la om" a princi
palelor noastre realizatoare, 
Eva Mozsi șl Esztera Matefi, 
celelalte coechipiere nu le-au 
putut face față, apărarea a ce

dat, iar graba pentru depășirea 
momentelor dificile a avut efec
te inverse. Spre sfîrșitul parti
dei. jocul s-a mai echilibrat 
(min. 55: 18—13), pentru ca în fi
nal calificarea în sferturile de 
finală să rămînă numai un vis 
frumos. Din păcate, depășirea 
optimilor de finală s-a ratat în 
special la... Tg. Mureș. Marca
toare : Benyey 6, Gyorgy 5, 
Barba 4, Panczel 2, Nyari 2, 
Hajdu 1, Esterga! 1 pentru Va
sas, respectiv Mozsi 5, Matefi 
5, Barbut 3, Stroia 1 și Florea 1.

Arbitraj bun asigurat de cu
plul W, Pritzkow și H. J. Ei- 
chorn (RD. Germană).

Mihail VESA

Cupa l. H. F.RULMENTUL BRAȘOV - E. S. BESANCON 20-14
/Urmare din pat) I)

in formă, abia din min. 50 Ilea
na Maiorescu (care în min. 16 
a înlocuit-o pe Anca Balea) fi
ind mai decisă in intervenții. 
Ea a dat încredere echipei, ceea 
ce s-a concretizat imediat în trei 
goluri consecutive. realizate 
de Ilie 2 și Mureșan. De no
tat că pînă în min. 27 Rul
mentul nu reușise să refacă 
handicapul de patru goluri, 
în intervalul care a ră
mas pînă la sfîrșitul partidei, 
prestația brasovencelor a fost

însă superioară celei din prima 
repriză, dar nici acum greșeli
le nu au fost eliminate cu de- 
săvîrșire. Totuși. Rulmentul a 
jucat mai decis (avînd în Eni- 
ko Demeter cea mai bună ju
cătoare). arătîndu-si adevărata 
valoare și consființind victoria 
și calificarea. Ultimele patru 
minute au aparținut handbalis
telor franceze, care au si în
scris doaă goluri consecutive în 
timp ce gazdele au ratat două 
atacuri.

In formația brașoveană au 
evoluat: Anca Balea, Ileana

CURSURI DE SCHI IA PREDEAL 
PENTRU TOATE VÎRSTELE

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI SI RESTA
URANTE BUCUREȘTI, prin agenția de turism din Bd. Re
publicii nr 68, in colaborare cu OJ.T Brasov organizează 
în primul trimestru al anului 1988 cursuri de schi la Pre
deal. in serii de cîte 6 zile, pentru începători și avansați.

Servicii : cazarea în vile (camere de 2—3 paturi) : trans
portul pe CER — tren accelerat cu locuri rezervate (op
țional) ; masă rezervată la restaurantul Clăbucet-sosire sau 
pe bonuri valorice ; cîte 2—4 ore/zi cursuri practice sub 
îndrumarea unor monitori experimentați.

Plecări : 22, 28 ianuarie, 3, 9, 15, 21 27 februarie, 4, 10, 
16, 22 martie.

La cerere, se asigură echipamentul sportiv necesar : schi
uri ș| clăpari.

La terminarea cursului se organizează un concurs șl o 
festivitate de premiere. Cu această ocazie, se acordă „absol
venților" diplome și insigne.

Școala I.T.H.R București dispune de un centru de în
chiriere cu 150 echipamente sportive, schiuri și clăpari de 
cea mai bună calitate și de o garderobă spetială.

Asociațiile și cluburile sportive, întreprinderile și insti
tuțiile. școlile, precum și toți doritorii de a deprinde sau 
a se perfecționa in acest sport se pot adresa, pentru infor
mații de specialitate și înscrieri, la agenția de turism din Bd. 
Republicii nr. 68 (telefon 14 08 00). zilnic între orele 8—10.

Maiorescu — portari. Manuela 
Ilie (4 goluri), Adina Ion, Cris
tina Tache (3). Irina Mureșan 
(3). Tatiana Beschi, Nicoleta 
Boriccanu (1). Eniko Demeter 
(6). Rodica Marian (3), Alina 
Știrbu. Cornelia Biolan. La 
Bensanțon au jucat : Nathalie 
Delayat, Silvie Dumont — por
tari. Florence Petitiean, Flo
rence Sauval (3), Nadia Carrez 
(1). Marlene Miori (4). Joelle 
Demouge (1). Marlene Demouge 
(1), Annik Demouge (3). Daniel
le Roques, Nathalie Lafond (1), 
Caroline Bonte. A J arbitrat 
foarte bine I. Ivanov — I. Ki- 
simov (Bulgaria).

■' 1 JII1II2II11~ni y y

DERBYUL
(Urmare tin png I)

tinuare, pînă în min. 38 a fost 
foarte greu să se stabilească 
cîștigătoarea. In ultimele două 
minute, gazdele au avut cîteva 
intercepții reușite, cîteva recu
perări și meciul a fost cîști
gat. Au înscris : Dclițoiu 2+0, 
Sacerdoțeanu 3+0, Petre 17+29, 
Nițulescu 14 + 11, Manea 16+9, 
Ionescu 10+6, Barbu 27+21, 
pentru învingătoare, respectiv 
Ștefan 18+4, Caloianu 2+10, 
Urogdi 9+17, Jugănaru 4+13, 
Filip 14+12, Borș 11+16, Mă- 
ringuț 13+0. Arbitri : FI. Ba- 
loșescu — O. Dragoș.
Dragomir ROȘIANU — coresp

POLITEHNICA MINE-ENER- 
GIE BUCUREȘTI — RAPIE
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Divizionarele A pregâlesc noul sezon

F.C OLT PRINDE PUTERI LA... HERCULANE
i

I
I... Repre- 
lerani din 
I recent în 
l.B.I.S. din 
nie și au 
I competi-

WijLtal la 
Intre care 
pitală, 19 
I din țară 
I remarcat 
participare 
ppene de 
li Karlovy 
I -atleților 
I avut o 
Imai mult 
E7 de par- 
în primii 

Irtul peste 
I), Maria 
Iu reușind 
He-a treia 
. • Unul 
corghe F. 

pe jos, în 
este 1 600 
să recu- 

|e la înde- 
diversele 

pucurește- 
titluri de 
și 14 la 

continuînd 
puternic 

• sportivi.
i ierarhie, 
lucureștiu-

Iui este amenințată de 
lansat al localităților 
Mare, Galați, Tg. Mureș, 
șov. Este o notă bună a „per
formerilor" cu tîmple argintii 
din aceste orașe, concurența 
sportivă ce-i animă constituind, 
de 
lor. 
sia 
pus 
foarte 
Prietenii alergării, Crosul 
Februarie", _
Pe drumuri de istorie, iată nu
mai cîteva dintre principalele 
acțiuni ce se vor derula în a- 
cest an. „Nu va exista nici un 
eveniment trăit de țară — ne 
spunea profesorul D. Buiac, 
principalul animator al mișcă
rii sportive rezervate 
cilor — la care noi să 
prezenți".

Să amintim. în final, 
va dintre 
care s-au 
frecvență 
monstrînd 
și obținînd rezultate superioa
re : Ferdinand Moscovici și I. 
Heciko din Baia Mare, I. Rus 
și B. Szekereș din Tg. Mureș, 
B. Szurd din Brașov, Maria 
Orosz, Maria Ferfelea, Maria 
Florcscu, D. Tîlniaciu, A. Mo
canii, C. Vasilescu toți din 
București.

Ion PANA, coresp.
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, Bra-
I
I

fapt, frumusețea întreceri- 
• Pentru anul ’88, Comi- 

centrală de veterani a pro- 
un calendar de competiții 

bogat. Crosul Unirii, 
~ -16 

Punte peste veacuri,

!

I

vîrstni- 
nu fim

pe cîți-
alergăriifruntașii 

impus in 1987 prin 
la concursuri, de- 
o valoare constantă
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,^kget la 
|Pîn sala 
aleile ce 
nsformate 
i-hoc de 
inedit e- 
recunoaș-
Cogeanu, 

lan, Po- 
e, Maco- 
ttiză se- 
I» minu- 

v durata 
de re- 

îcrează la
„Lucrăm 
glumește

1 din an- 
care îi

i de la 
|i... sudoa- 
lul acesta, 
|atea“ a 
lierabfl în 
fere, fiind- 
Ice Home- 
Imășescu — 
Arba, iar 
lăcița Eca- 
Ltrenoarea 
B-iga mult 
lîrță !" de- 
lușoară !“... 
1“ aflat în 
I de primă 
I le vedem 
I zor la 
I coordona- 
I intuiește 
litru fete 
I' școlii de 
Ifăcut, toa- 
Im rămas 
lașa că nu 
montul Ia 
, exersăm 
m permite 
răgaz !“ • 
lt“-ul se

de răgaz 
Homeghi 

>s tratat 
ci nu mă 
rsta să nu

l
Jocu- 

revine 
nimic,

pre- 
tra-

se 
re- 

sînt

de rutină 
deci, la intervale 
micile afecțiuni 
în fașă. • Dictonul 
căruia bunul gos-

reușesc la IEFS“ ; Rodica 
Arba ascultă muzică („Mă de
conectează extraordinar**), cî- 
teva fete profită de răgaz 
pentru a face „puțină gospo
dărie**. Maria Sava, îndeobște 
veselă, are un mic moment 
de tristețe : „Ce păcat ! Schi
tul — categoric ușoară nu fi
gurează în programul 
rilor Olimpice", 
îndată, însă: -i
noi avem în schimb Campio
natul Mondial din Italia, un 
obiectiv, și el, cît se poate de 
mobilizator". în holuri, liniș
tea se sparge, grupul canotoa
relor se pregătește să înceapă 
a doua parte a programului 
de lucru... • Cabinetul doc
torului Traian Stoica nu este 
cel mai aglomerat punct al 
Bazei. Dar faptul că „a 
veni, e mai ușor decît a 
ta" e binecunoscut aici.

Controalele 
succed, 
gulate, 
stopate 
potrivit 
podar își face iarna car, este 
de asemenea, bineștiut ; cu 
mențiunea, evident, că în ca
zul nostru carul trebuie înlo
cuit de... barcă. Directorul 
Bazei, Mihai Dragomirescu. 
ne conduce la atelierul d» 
reparații al ambarcațiunilor, 
unde marangozul Dumitru 
Vasile și aiutoarele lui fac a- 
devărate minuni în materie ; 
cu migală de reparator de 
viori, mîini meștere șlefuiesc, 
taie, lipesc, astfel în cît nici o 
„notă falsă" să nu se facă 
auzită atunci cînd schiturile 
lui Homeghi. Arba. 
compania vor „cînta" 
pe struna apelor.

înțelegem că, de fapt, 
marilor competiții 

1988 a și fost dat. 
există amănunte, 
lucruri unul șl 

Importante în această 
„lungimea de 

Sava și 
din nou

...Și 
startul 
anului 
că nu 
numai 
nul, 
bătălie pentru 
barcă1* ce asigură victoria...

ale
Și 
ci 
u-

HET FEMININ
ȘTI 1—1 : 
-54 (29—34). 
iri cum nu 
dem. Dacă 
divizie, în 
ele reușesc 
a înscrie, 
0 de punc- 

de efica- 
ul lor. în 
:ă, în min. 

I I Deci, s-a 
jmătate de 
ambelor e- 
îmai 28 de 
ea era at.ît 
it un spec- 
arbitrilor : 
mingea și 

Marcatoare : 
drea 8+14, 
lăian 1 + 19,
1+0, Pos-

res-telnicu 6+0 de la „Poli", 
pectiv Popa 6+27, Pîrvan 31-12, 
Trică 6+7, Biduianu 4+4, Ian- 
cu 2+0, Cristescu 11+2, Lefter 
8+2. Cirstoiu 2+0, Pintea 
2+0, Alixandru 2+0. Arbitri :

A Idea — I. Antonescu și 
Constantinescu — L Varga.

M.
N.

GRUPA 7-12

I. SATU 
BRAȘOV

TG. MU-

MOBILA — C.S.Ș.
MARE — VOINȚA 1
1—1 : 61—69 (32—42) și 77—69 
(43—38).

COMERȚUL C.S.Ș.
RES — POLITEHNICA C.S.Ș. 
TIMISOARA 2—0: 74—51
(37—16) si 84—67 (49—56).

METALUL I.M.P.S. SALON- 
TA — C.S.U. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 2—0 : 76—68 (36—33) 
și 87—52 (47—16).

I

I
I
I
I

• Nu-i pentru prima oară 
cînd F. C. Olt descinde cu 
tot efectivul la Băile Hercu- 
lane în această perioadă de 
început de an, destinată pre
gătirii în vederea returului. 
Predilecție manifestată de 
fotbaliștii olteni — și nu nu
mai de ei — pentru această 
stațiune bogată în izvoare ter
male miraculoase. © Vineri 15 
ianuarie, la sosirea noastră în 
stațiune, cei 20 de componenți 
ai lotului lui F. C. Olt (Ghe- 
rasim, Anghcl, Ciurca — por
tari ; Cazangiu, Mihali, Minca, 
A. Popescu, Ormcni.șan, IIuî- 
ban — fundași ; I. Dumitres
cu, Eflimie, Leța, M. Popescu, 
Dudan, C. Gheorghe, Pistol 
— mijlocași ; Laurențiu, Pena, 
Turcu, Candea — înaintași) 
se aflau la cel de al 5-lea an
trenament. Acumulările e- 
fectuate, în mod treptat, sub 
forma efortului aerob le 
înlesnesc, acum, jucători
lor o participare activă la 
cea de a doua lecție a zilei 
respective, cuprinsă într-un
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Silviu Stănescu : „CONCURENȚA

PENTRU UNELE POSTURI,

UN STIMULENT PENTRU RETUR44

— Spune-ne. Silviu Stă- 
nescu, pentru a intra direct 
în subiectul preocupărilor 
de moment ale lui F. C. 
Olt și ale antrenorilor ei, 
cum este cu crosurile as
tea pe distanțe lungi? Cu 
efortul aerob și anaerob ?

— Cum să fie? Toate a- 
cestea ne apar va absolut 
necesare Nu poți construi 
o casă solidă fără o teme
lie solidă. Așa și cu fotba
lul. Fără să alergi, nu poți 
să ajungi la... poarta cea
laltă, unde să-fi arăți mă
iestrul. Și cum nu stăm pe 
roze....

— Se putea mai mult ?
— Se putea, nu zic nu, 

deși, ca niciodată, echipa a 
în timpi nat dificultăți foarte 
mari. Ne-au plecat doi fun
dași, D. Petrescu și Minea, 
s-a accidentat intr-atît de 
grav mijlocașul Georgescu 
incit el ne-a lipsit toată 
toamna

— Și cum nici returul, cu 
9 jocuri afară și cu... Stea
ua acasă, nu se anunță 
ușor...

— Nimic nu e simplu în 
Divizia A Și cu toate aces
tea, sperăm intr-o primăva
ră însorită pentru F. C. Olt.

— Argumentele ?
— S-a înapoiat Minea. li- 

bero-ul care ne lipsea ; 
portarul Gherasim ne in
spiră încredere, demon- 
strînd. în final de sezon, în
tr-un meci dificil, cu Di-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

program de patru antrena
mente judicios conceput, 
pauzele dintre ele permițînd 
o bună recuperare. • Struc
tura unei asemenea zile o so
cotim edificatoare în acest 
sens. Iat-o : de la ora 7,30 la 
8,30, lucru pentru forță la 
sală ; 11,30 — 13,00, antrena
ment tehnico-tactic în aer 
liber ; de la 16,30, crosuri în 
două bucăți a 5 000 m ; 18,30 
— 19,20, execuții de mobili
tate, elasticitate musculară, 
înot, masaje, saună. • Să ne 
întoarcem însă pe terenul 
gazonat (proprietatea echi
pei locale), unde, prin exer
ciții variate, complexe, exe
cutate pe grupe de jucători, 
se urmărește o perfecționare 
tehnică în condiții cît de cît 
apropiate de joc. La ultimele 
exerciții, pressingul solici
tat de S. Stăncscu și secun
dul acestuia. Iulian Dobre, 
care și-au împărțit grupele,

I
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ADMINISTRAȚIA DE
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
LOTO DIN 17 IANUARIE 1988 
FAZA I: Extragerea 1 : 63 7 33 
87 26 59 66 71 78 68 8 28 ; ex
tragerea a Il-a: 13 5 15 53 80 11 
9 89 64 25 42 57; extragerea a 
III-a: 5 36 56 38 32 89 86 20 4 
82 83 50 ; extragerea a IV-a : 
64 46 70 90 78 12 68 21 84 24 29 
53. FAZA a II-a: extragerea a 
V-a: 86 13 65 39 41 12; extrage-

determină la purtătorul 
temporar al mingii execuții 
rapide și pe cît cu putință 
cu adresa dorită. Excelează 
la acest capitol, ca de obicei, 
Eftimie. Rămîne mai mult
în teren, lucrînd în plus
pentru el, M. Popescu. „Este 
conștient, pare-se, de fap
tul că în toamnă a avut pres
tații sub potențialul real", 
apreciază antrenorul său, 
care ține să completeze : „și 
cum în turul campionatului 
ne-a lipsit și Georgescu, vă 
dați scama cît de greu ne-a 
fost să alcătuim o linie de 
mijloc \ competitivă". • în 
autocarul care transportă 
echipa de la teren la hotelul 
„Roman", pentru masa de 
prînz și odihnă, a luat loc, 
acum, și... M. Popescu. An- 
ticipînd, parcă, o doleanță a 
jucătorilor (acum a lor, dar 
în primăvară, cînd vor înce- 

* pe jocurile cu miză, și a su
porterilor), antrenorii anun
ță că în programul zilei ur
mătoare figurează, ca punct

namo, că putem să punem 
bază pe el. Vreau să spun 
că, în retur defensiva va 
fi, ca in trecut, punctul 
forte al lui F C. Olt.

— Ofensiv.- a satisfăcut ?
— Cum să ataci cînd te 

simți cu spatele descoperit ? 
Am încercat la Bacău, unde 
noi am deschis scorul; am 
înscris nu mai puțin de trei 
goluri, pentru ca in cele 
din urmă să primim mai 
multe. Păcat pentru Turcu, 
Pena și Laurențiu, cei din 
linia intîi, care in tur au 
dat satisfacție. Și vor da și 
în primăvară, apreciind 
după modul in care „trag", 
acum, la antrenamente. Nu 
numai ei, ci întregul lot, în 
care, spre deosebire de 
toamnă, concurența pentru 
unele posturi stimulează 
din plin.

— Un pronostic pentru 
retur ?

— Vom scăpa de acel —2, 
cauzat de infrîngerea pe 
teren propriu in fața lui 
F.C. Argeș. Sper, împreună 
cu colegul meu Iulian Do
bre. să încheiem campiona
tul în prima parte a clasa
mentului, o speranță, ii a- 
sigurăm pe suporterii noș
tri, bazată și pe faptul că, 
în aceste zile, de la pregă
tirea intensă făcută aici, la 
Herculane. nici unul dintre 
jucători nu face rabat la 
efort...

principal, exersarea trasu
lui la poartă. • Piatra de 
încercare pe ansamblul pro
gramului o constituie însă 
crosul de după-amiază : două 
bucăți a aproximativ 5 000 m, 
cu o pauză între ele de 3 mi
nute. Timpii buni realizați, 
în jur de 30 de minute, vor
besc antrenorilor de o ju
dicioasă dozare a efortului 
în antrenamentele desfășura
te pînă acum. După consumul 
de energie este foarte bine 
venită ședința cu caracter de 
recuperare la bazinul din In
cinta hotelului, unde întră în 
funcțiune cu pricepere maso
rul Nicolae Gagiu, alimentat cu 
binefăcătoarea apă termală. 
După care, pentru fotbaliștii 
lui F. C. Olt, somnul vine 
ușor, cu vise plăcute despre... 
șutul la poartă, din progra
mul zilei următoare.

Gheorghe NICOLAESCU

rea a Vl-a: 19 21 26 30 5 4; 
extragerea a Vil-a : 16 33 49 90 
69 6. Fond total de cîștiguri: 
2.380.124 lei.

• REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT 
DIN 17 IANUARIE 1988. 1.
Avellino — Internazionale 2;
2. Cesena — Ascoli 1 ; 3. Fio
rentina — Juventus X ; 4.

Cursul de perfecționare a antrenorilor

JUCĂTORUL
Dezbaterile din cadrul Cursu

lui antrenorilor s-au referit 
mereu la o serie de teme cu 
„dublă soluție".

Sînt oare justificate traseele, 
așa cum le-a conceput cîndva 
Viorel Mateianu ? Sau e mai 
logic punctul de vedere al lui 
Angelo Niculescu, sceptic în 
materie de trasee, dar mereu 
gata să voteze pentru însuși
rea principiilor ?

Este oare îndreptățită ideea 
că un antrenor îsi poate con
duce echipa doar pînă în „zona 
de foc" a finalizării sau se 
poate vorbi și de prelungirea 
rolului său și în interiorul a- 
cestei zone ?

Indiferent de soluție, dinco
lo de păienjenișul de săgeți și 
linii întrerupte marcînd depla
sarea jucătorilor și a mingii, 
marele maestru rămîne jucăto
rul. Și nu orice jucător, ci a- 
cela care DECIDE.

Spunea un antrenor mai bă- 
trîn : „Sînt foarte bune prin
cipiile, sînt foarte bune sche
mele, traseele — fără asta nu 
se poate vorbi de un fotbal 
modern, competitiv — dar eu 
ii salut pe antrenorul care îl 
caută cu luminarea — cum se 
spune — pe jucătorul cu har. 
Bearzot fără Paolo Rossi și Bi- 
lardo fără Maradona ar fi ră
mas în anonimat. Și eu mă 
îndoiesc că alți jucători, în 
locul lor, ar fi putut încheia, 
cu aceeași strălucire, combina
țiile savante ale celorlalți ju
cători, conectați la schemă și 
traseu".

A căuta cu luminarea este 
foarte bine spus...

Cel care vorbea de Marado
na și Paolo Rossi ar putea fi 
completat.

Era în zilele Mundialului me
xican... Se jucaseră cîte două 
meciuri în grupe. Anglia căl
case cu stîngul, pierzînd me
ciul cu Portugalia. împotriva 
tuturor calculelor : 0—1 A ur
mat meciul cu Marocul. Din 
nou, surpriză : 0—0 1 Echipa Iui 
Robson era pe marginea pră
pastie!. Mai avea un singur joc, 
cu Polonia. Și atunci a apă
rut, ca din senin, fulgerul,r a- 
dică Lineker, care a plonjat 
precum Ben Johnson pe firul 
de sosire și a marcat de trei 
ori, calificînd Anglia. (Chiar 
așa... Lineker a calificat atunci 
Anglia... și tot Lineker a mar-

„POLI44 TIMIȘOARA Șl EXIGENȚELE LI...
La jumătatea ediției 1987/1988 

a campionatului primei noas
tre divizii. Politehnica Timi
șoara a fost considerată — ală
turi de Oțelul Galați, Flacăra 
Moreni și A.S.A. Tg. Mureș — 
drept una dintre revelațiile în
trecerii. După un«“Start destul 
de ezitant, echipa de pe Bega 
și-a strîns rapid rîndurile, s-a 
încordat ca voinicul din poves
te și comportarea ei ulterioară 
a atras atenția tuturor nu doar 
prin rezultatele înregistrate pe 
tabela de marcaj a stadioane
lor. ci șl printr-un joc de bun 
nivel, cu multe faze spectacu
loase, generos aplaudate atît 
pe terenul propriu, la Timișor- 
ra, cît și în deplasare, la Hu
nedoara. București, Ploiești sau 
Brașov. Dar nu asupra jocului 
echipei dorim să ne oprim în 
aceste rîndurl. nu asupra re
zultatelor obținute în toamna 
lui 1987. nu asupra poziției o- 
cupate în clasament după 17 
din cele 34 de etape ale cam
pionatului. Nu. „Poli" este o 
revelație a Diviziei A și sub 
un cu totul alt aspect, unul 
care, desigur, nu poate fi des
părțit net de evoluția genera
lă a echipei. „Poli" este —

Milan — Como 1 ; 5. Pescara 
— Empoli X ; 6. Sampdoria — 
Napoli 2 ; 7. Torino — Pisa 1 ; 
8. Verona — Roma 2; 9. A- 
talanta — Catanzaro 1 ; 10.
Barletta — Bari 2; 11. Mo
dena — Udinese X ; 12. Pia
cenza — Genoa X; 13. Sam- 
benedettese — Cremonese X. 
FOND TOTAL DE ClȘTI- 
GURI ; 2.581.069 LEI.

CARE DECIDE
cat și împotriva Argentine:, fi
ind apoi ia un pas de egala: e).

Da... asemenea jucători tre
buie căutați cu luminarea. . Un 
Gerd Miiller a fost mult mai 
prețios pentru R.F.G. și pen
tru Bayern decit Beckenbauer 
însuși, care, artist pe to* te
renul, nu avea harul golului... 
Numeroși suporteri ai lui Real 
Madrid îl contestă pe Hugo 
Sanchez, dar el rămîne „omul 
care aduce ploaia" și e mereu 
în fruntea clasamentului gol- 
geterilor spanioli.

Șl pentru că a venit vorba 
de marii realizatori ai golului, 
să-l amintim și pe Santillar.a, 
care făcea ce făcea și era a- 
colo, în fața golului, gata să 
izbească, să marcheze, cu ca
pul, cu genunchiul, cu pieptul, 
cu ceafa, indiferent de pozi
ție, pentru că avea simțul go
lului. așa cum l-a avut și Gerd 
Miiller, așa cum l-a avut și 
Ion Ionescu — Rapid, înainta
șul fără de care — ce mai 
încolo și încoace ? — Rapid nu 
ar fi cîștigat niciodată campio
natul.

Toate schemele, toate tra
seele fotbalului rămîn un act 
gratuit dacă echipa nu are un 
rafinat al ultimei pase și un 
cm de gol din orice poziție. 
(Ce schemă mai e valabilă în 
pădurea de picioare și de ri
coșeuri, în care cei mai mulți 
se împleticesc, parcă pentru 
a-i face anume loc unui San- 
tillana, unui Gerd Miiller u- 
nui Lineker sau unui Ion Io
nescu, marii maeștri ai slalo
mului ultraspecial ?)

A căuta cu luminarea omul 
de gol este uneori un efort 
mai productiv decît munca mi
găloasă — și necesară — în 
organizarea jocului. Nu întîm- 
plător s-a spus despre omul de 
gol că este cel care „aduce 
ploaia". Am văzut de atîtea ori 
cum de pe banca lui Real Ma
drid, în momentele grele, mal 
ales spre final, antrenorul îl 
trimite în arenăi fie și numai 
pentru cinci minute, pe San- 
tillana. Și am văzut de tot a- 
tîtea ori că Santillana făcea 
să se aprindă întregul stadion, 
pentru că nimeni mai bine de
cît el nu știa să dezlănțuie 
ploaia mănoasă și salvatoare a 
golului...

loan CHIRILĂ

spre lauda ei — campioana de 
toamnă a DISCIPLINEI, echi
pa cea mai puțin vizată de 
sancțiuni, care și-a văzut de 
jocul ei desfășurat pe coordo
natele unui fair-play, demn de 
a fi subliniat. De altfel, iată 
cum se prezintă, în prima sa 
parte, clasamentul disciplinei 
divizionarelor noastre A :

1. „Poli" Timișoara 245 p, 2. 
Flacăra 235 p, 3. Dinamo 230 
p, 4—5. Victoria și Petrolul — 
cîte 225 p.

Cum se explică această fru
moasă izbîndă a timișorenilor? 
„N-am primit nici un cartonaș 
roșu, iar dintre cele galbene 
doar două s-au datorat unor 
gesturi nesportive, afirmă Ste- 
lian Anghel, vicepreședintele 
clubului. încă din perioada 
pregătirii redebutului pe prima 
scenă au fost activizați toți 
factorii de ordin educațional. 
S-a prelucrat regulamentul, 
s-au făcut numeroase recoman
dări, n-au fost trecute cu ve
derea abaterile. Și acum, în 
iarnă, dorim să completăm u- 
nele „lacune" ale jucătorilor, 
invitînd, printre alții, și pe ar
bitrul loan Igna să ie vorbeas
că despre noutățile interveni
te In aplicarea regulamentului, 
despre ceea ce trebuie să facă 
jucătorii pentru a trece cît 
mai... neobservați de conducă
torii meciurilor".

La rîndul lui, exigentul an
trenor Ion V. Ionescu formula 
un fel de postulat al menți
nerii disciplinei în sînul unei 
echipe : „Exigență la antrena
mente, exigentă în aplicarea în 
joc a indicațiilor primite, ‘exi
gență față de abateri, respect 
reciproc. Și cum cei mai mulți 
dintre jucători sînt tineri și 
dornici de afirmare, toate a- 
ceste cerințe au prins viață în 
mare măsură. Asta nu înseam
nă Insă că nu mai avem de 
lucru. Avem, și încă foarte 
mult

Laurențiu DUMITRESCU
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DOINA MELINTE ÎNVINGĂTOARE FRANȚA ÎNTRECE

ÎN CANADA
GREU ANGLIA,

(Agerpres). 
1 500 m din 
atletic de

MONTREAL, 17 
Proba feminină de 
cadrul concursului 
sală de la Hamilton (Canada) a
fost cîștigată de sportiva 
româncă Doina Melinte, crono
metrată cu timpul de 4:18,06. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Alisa Harvey (S.U.A.) —
4:19,08 și Debbie Boulter (Ca
nada) — 4:20.04.

învingător în proba de 50 
yarzi, sprinterul canadian Ben 
Johnson a stabilit cea mai bună 
performanță mondială cu rezul
tatul de 5.20.

Alte rezultate — înălțime băr
bați : Ottey (Canada) 2,28 m ; 
50 yarzi garduri femei: Julie 
Rocheteau (Canada) 6,84 : 3 000 
m : John Walker (Noua Zeelan- 
dă) 8:05,45.

LA RUGBY: 10-9

„TOP 12“ LA TENIS DE MASA
Sala sporturilor din Ljublja

na (Iugoslavia) va găzdui. în 
zilele de 11. 12 si 13 februarie, 
tradiționala competiție de tenis 
de masă „Top 12“. la care sînt 
prezenți cei mai buni si cele 
mai bune jucătoare din Europa.

Din România va concura

Otilia Bădescu, cea mai tînâră 
sportivă a întrecerii, clasată pe 
locul 8 în ierarhia continentală.

Competiția Similară pentru 
juniori va avea loc anul aces
ta in tara noastră, la Constan
ta, în zilele de 9 si 10 aprilie.

Sîmbătă s-a dat startul în e- 
diția 1988 a „Turneului celor 5 
națiuni" la rugby. Cel mai im
portant meci s-a disputat la 
Paris, pe stadionul Parc des 
Princes (46.000 spectatori), unde 
echipa Franței, favorita turneu
lui (în virtutea faptului că a 
cîștlgat — detașat — ultima e- 
diție), a întîmpinat mari dificul
tăți pînă a se impune în fața 
Angliei, în final, cu un necon
cludent 10—9 (3—3). A fost un 
succes smuls pe firul de sosire, 
englezii conducînd pînă în mln. 
72 cu... 9—3. Au înscris. în or
dine, Berot 3—0 (l.p. mln. 10), 
Webb 3—3 (l.p. min. 37). Cus- 
worth 3—6 (drop min. 48), Webb 
3—9 (l.p. min. 62). Berot 6—9 
(l.p. min. 72) si Rodriguez 10—9 
(eseu, după o cursă de 40 me
tri a lui Blanco, min. 74).

în cel de al doilea meci, la 
Dublin (stadion Lansdowne 
Road, 55.000 spectatori) Irlanda 
- Scoția 22—18 (10—6).

COMPETIȚII
• în cadrul grupei finale a 

„Cupei Campionilor Europeni" 
la baschet masculin, la Milano, 
F.C. Barcelona a întrecut cu 
scorul de 100—94 formația Tra
cer Milano. Alte rezultate: 
Maccabi Tel Aviv — E.B. Or- 
thez (Franța) 92—78 ; Aris Sa
lonic — Nashua Den Bosch 
(Olanda) 120—99. în clasament 
continuă să conducă Partizan 
Belgrad, cu 11 puncte.

• La Belgrad, în meci pentru 
sferturile de finală ale compe
tiției internaționale masculine 
de baschet „Cupa Koraci", echi
pa locală Steaua Roșie a dispus 
cu 93—88 (după prelungiri) de 
formația Paok Salonic. La în
cheierea timpului regulamentar 
de joc, scorul a fost egal: 83—

*

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •PE SCURT • PE SCURT

EUROPENE
83. • La Split, echipa locală 
Iugoplastika a învins cu scorul . 
de 83—77 (51—38) formația ita
liană Arexons. • în cadrul 
„Cupei Campionilor Europeni" 
la baschet feminin, echipa iugo
slavă Jedlnstvo Aida Tuzla a 
învins pe teren propriu, cu 
scorul de 79—68 (37—28), for
mația Sparta Praga.
• Disputat la Krasnodar, tn 

cadrul „Cupei Cupelor" Ia 
handbal feminin, meciul dintre 
formația locală Kuban și echipa 
daneză Boldklub s-a încheiat cu 
scorul de 30—21 (16—9) în fa
voarea sportivelor sovietice, 
care obțin astfel calificarea în 
sferturile de finală ale compe
tiției.

o cp

AUTOMOBILISM « Organiza
torii „Marelui Premiu al Mexi
cului" la Formula 1 au anunțat 
că proba, contînd pentru Cam
pionatul Mondial, a fost devan
sată de la 5 Iunie ta 
Președintele Comitetului 
ganlzare, Jose Abed, a 
că, în urma protestelor 
la precedenta edlt’e, au 
luate o serie de măsuri vlzînd 
sporirea securității circuitului, 
măsuri ce vor f1 p-ezentate Fe
derației internaționale ‘ 
mobllism • După 14 
ravana Raliului Pari- 
a ajuns pe teritoriul 
clasamentul automobiliștilor con- 
tinuînd să conducă finlandezul 
Ari Vatanen. tn schimb la moto
ciclete în frunte se află italianul 
Eddy Orioli.

CICLISM * După patru etape, 
în Turul Venezuelei continuă să 
conducă rutierul olumbian Mar
tin Farfan, urmat în clasamen
tul generai de Lt’ts Barroso 
(Venezuela) la 9 s si Viaceslav 
Ekimov (U.R.S.S.) — la 1:16. E- 
tapa a patra a revenit sportivu
lui venezuelean Leonardo Tru-

29 mal. 
de or- 

declarat 
plloților 

fost

de auto- 
etape, ca-

— Dakar 
Mali, în

jlllo, cronometrat pe distanța de 
153 km ou timpul de 4.02:33.

HOCHEI PE IARBA • tn 
competiția dotată eu trofeul 
„Indira Gandhi", ce se desfă
șoară în orașul indian Lucknow, 
reprezentativa Noll Zeelande a 
învins cu scorul de 3—1 (2—1) 
formația Kenyei, iar selecționata 
Pakistanului a întrecut cu 4—0 
(3—0) echipa Spaniei.

TENIS • tn turul III al tur
neului de la Melbourne, tînărul 
camplcn australian Pat Cash l-a 
învins cu 6—1, 6—2, 6—1 pe com
patriotul său Paul McNamee, 
suedezul Jonas Svensson l-a eli
minat ou 6—2, 6—7, 6—4, 6—3 pe 
coechipierul său Nlclas Krron, 
Wally Masur (Australia) a dis
pus cu 6—3, 6—2, 3—6, 6—1 de 
Ramesh Krishnan (India). tn 
concursul feminin, jucătoarea 
elvețiană Celine Cohen a învîn- 
s-o an 4—6, 6—1, 9—7 pe ameri
canca Lea Antonopolis, Iar Bar
bara Potter (S.U.A.) a cîștigat 
cu j—3 6—2 partida cu Etsuko 
Inoue (Japonia). Alte rezultate: 
Steffi U-raf (R. G. Germania) — 
Cammy McGregor (S.U.A.) 6—1,

6—2 ; Pam Shriver (S.U.A.) —
Nicole Jagerman (S.U.A.) 6—3,
6— 3 ; Claudia Kohde (R.F. Ger
mania) — Melissa Brown 
(S.U.A.) 6—2, 6—1 • tn semifi
nalele turneului de la Salgotar- 
jan, Thomas Emmrlch (R. D. 
Germană) l-a întrecut ou 6—3,
7— 5 pe polonezul Twanski, iar
Pjuskl (Ungaria' a dispus ou 
6—2, 3—6. 7—5 de coechipierul
său Groszpatakl.

• La Jocurile Olimpice de 
Iarnă de la Calgary, ce se vor 
desfășura în perioada 
bruarie, Cehoslovacia 
prezentată de 61 de 
cinci biatloniști, șase 
artistici, 23 de hocheiștl, 
sănieri, un săritor de la tram-

. bulină și 24 de schiori, în pro
bele alpine și cele de fond.

• Proba de dans, din cadrul 
Campionatelor Europene de 
patinaj artistic, de la Praga, s-a 
încheiat cu victoria cuplului so
vietic Natalia Bestemianova — 
Andrei Bukin. Pe locurile ur
mătoare s-au situat perechile 
Natalia Anenko — Henrich 
Stretlnski (U.R.S.S.) și Isabelle 
Duchesnay — Paul Duchesnay 
(Franța).
• La Bloomington (Minne

sota), în prezenta a peste 11 000 
de spectatori, s-au întîlnit, în
tr-un meci amical, selecționatele 
olimpice de hochei pe gheață 
ale S.U.A. șl Canadei. Hocheiș- 
tii canadieni au terminat învin
gători cu scorul de 6—4 (2—1,
0-2. 4-1).

13—28 fe- 
va fi re- 
sportivi: 

patinatori 
doi

• într-unul din derbyurile 
campionatului unional de ho
chei pe gheață, echipa Aripile 
Sovietelor Moscova a învins cu 
scorul de 4—1 (0—0, 3—1, 1—0) 
formația Spartak Moscova.

• Proba niasculină de 15 km 
din cadrul concursului de schi 
fond de la Strbske Pleso (Ceho
slovacia), contînd pentru „Cupa 
Mondială", a fost cîștigată de 
suedezul Torgny Mogren, cro
nometrat în 34:21,0. Pe locurile 
următoare s-au situat Holger 
Bauroth (R.D. Germană) — 
34:23,6 și Giachen Guidon (Sue
dia) — 34:36,6.
• Proba feminină de slalom 

special, disputată pe pîrtia de 
la Les Saisies (Franța) a re
venit schioarei franceze Do- 
rotha Magore, cronometrată în 
două manșe cu timpul de 1:34,23. 
Pe locul secund s-a clasat vest- 
germana Christa Kinshofer — 
1:34,63, iar locul trei a fost 
ocupat de concurenta iugoslavă 
Katra Zajc — 1:34,90.

Tur de orizont în campionatele naționale
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OLIMPIADA DE ȘAH-LA SALONIC

Dacă în ediția trecută F. C. 
Antwerpen a fost mult timp 
„lanterna" clasamentului (prima 
victorie, în etapa... a 15-a), lat-o 
acum, în preajma reluării cam
pionatului după pauza de iar
nă, instalată confortabil în fo
toliul 
greu 
tr-un 
deau

de lider ! O metamorfoză 
previzibilă, mal ales în- 
moment in care mulțl ve- 

Mallnes echipa

De la Secretariatul Federației 
Internaționale de Șah s-a con
firmat că Olimpiada șahistă din 
acest an va avea loc în Gre
cia. la Salonic. tn perioada

care „vine puternic din urmă". 
Antwerpen a rămas, cu mici 
modificări, In aceeași alcătuire, 
avlnd la timonă tot pe olande
zul Georg Kessler. Probabil că 
secretul excelentei comportări a 
echipei constă în coeziunea psi
hică a colectivului, dat fiind 
faptul că, în afară de ex-lnter- 
hațlonaluil olandez Poortvliet. cei
lalți sînt jucători fără

licitantul campionat Intern li 
s-au adăugat în acest sezon și 
cele din Cupa Cupelor, tn cara 
echipa flamandă a făcut o fi
gură foarte bună pentru o de
butantă. Cu un lot cel puțin 
numeric superior Iul Antwer
pen, Malineș va încerca, la re
luare, să atace poziția lideru
lui.

F. C. Bruges este o prezență 
tradițională pe podiumul clasa
mentului și poate că ar fi fost 
mal sus dacă o serie de acciden
tări n-ar fi grevat randamentul 
echipei : Ceulemans a lipsit în 
august șl septembrie, portarul 
B. Jensen — în octombrie, iar 
mal recent mijlocașul Quertcr a 
devenit șl el indisponibil. De 
remarcat comportarea echipei în 
Cupa U.E.F.A.. calificată în 
„sferturi", cu victorii categorice 
pe teren propriu : 5—o cu Ze
nit, 4—0 cu Steaua Roșie, 5—9 
(d.p.) cu Borussia Dortmund.

„Cvartetul de elită" al fotba
lului belgian este încheiat de 
Anderlecht, de data aceasta 
mult sub nivelul comnortă.-H 
din campionatul trecut, plecarea 
a trei jucători de valoare (Scifo, 
Vercauteren, Kabongo) a fost 
resimțită din plin. Ca șl cum 
n-ar fi fost de ajuns, Lozano a 
suferit un grav accident și va 
lipsi tot sezonul (revista „SPORT 
'80 Magazine- l-a declarat fot
balistul anului...). Tn aceste 
condiții, bunele prestații ale 
islandezulul Gudjohnsen, ale țî- 
nărului Nilis și ale noului sosit 
Vervoort s-au dovedit insufi
ciente. Campionatul se va relua 
la 24 ianuarie cu două meciuri 
derby : Măline- — Antwerpen 
șl Bruges — Anderlecht.

„firmă".

la
Internaționalul Ceulemanș 
mine un jucător de bază

F.C. Bruges

12—30 noiembrie. Este a doua 
oară cînd Salonicul găzduiește 
această mare competiție 
sportului minții.

RIGOARE MAXIMĂ
E lesne de susținut cu 

multe argumente, afirmația 
c" rugbyul francez este unul 
dintre cel* mal redutabile 
din lume. - Numai bilanțul 
1987 e grăitor : Marele Slem 
în Turneu' ce'or 5 națiuni (4 
meciuri 4 victorii) 
tul" primei Cupe 
și dobîndlrea Cupe 
ultima performanță 
nînd d' fapt titlul 
nenral

Normal ar fi. veți zice, ca 
într-un asemenea cadru ou 
lzblnzi pes’e izbînzl (inclusiv, 
la nivelul reprezentativelor 
de Juniori, studențești mili
tare etc.' întrecerile interne 
sa meargă ca pe roate și fe
derația francez? să fie pe 
de-a întregul mulțumită de 
activitatea pe care o tutelea
ză Iată însă 
lucrurile r” 
tn 'oe să ma< 
se anticlna) 
formulă -ie campionat, insti
tuită anul trecut șl angajînd 
un număr foarte mare de 
schipc (80 In turul I) a pri
lejuit o recrudescentă a vio
lenței. cu atît mai pericu
loasă, note Henri Garcia în 
„l’Equlpe". cu cit .prima di
vizie servește drep' exemplu 
și îș) proiectează gesturile ei 
urîte, multiplicate în jungla 
diviziilor inferioare”. Unde 
s-a și petrecu* de altfel re
cent. într-un meci de ama
tori, un g-av Incident, soldat 
ou decesul tînă-ulul Jucător 
Dominicie Levdler 1

A fost, se pare nlcătura 
care a umnlut osuarul Re- 
cunoscîn, că. de la un tlmo 
1000.800, rugbvvi francez tră
iește „într.o vinovată îngă-

..argln- 
Mondiale 
F.I.R.A., 

însem- 
conti-

ă. surprinzător, 
stau defel așaf 
tempereze (cum 
spiritele, noua

duință" („laxi-sme coupabie"), 
federația de specialitate a 
hotărît să ia taurul de coar
ne, dlctînd deunăzi sancțiuni 
dintre cele mai drastice îm
potriva unor jucători care, 
sub o formă sau alta, au a- 
t.entat la spiritul unul sport 
îr oare valorile morale cîntă- 
resc ce' puțin cit caiitățile 
fizice. Neținînd cont de „fir
ma" celor căzuți în greșeală, 
F.F.R. a suspendat.F.F.R. a suspendat. într-o 
singură ședință. 17 jucători 
între care P' Oadleu (Stade 
Toulousain) șl Ros (Alx-les- 
Bains) pe un an, cu toate 
că respectivii sînt • rugbyști 
cunoscuți cu stagii în loturi
le naționale 1 Vom merge
mai departe pe acest drum S’ 
al rigorii maxime, a decla- V 
rat președintele federației, w, 
Albert Ferri se. urmind să £ 
înăsprim sancțiunile. Rugbyul \, 
e prin excelență un sport - 
formativ și trebuie să facem 
totul pentru a i păstra a- 
ceast orientare".

Primită inițial cu rezervă, 
noua poziție a F.F.R. a fost 
îmbrățișată ulterior de întreg 
anturajul rugbyului francez, 
același reputat gazetar H. 
Garcia atrăgind atenția că 
„federația trebuie să fie și 
m severă spre a- înde
părtă ne cei care nu sînt 
demni" Rămîne de văzut însă 
olt de consecventă se va ară
ta F.F.R tn strădania el a- 
flată abia Ia înceout de a 
face ca jocu să fie ma’ ou-

§ 
§
§ 
§
§ 
§
§ 
§ 
§ 

race uh jycu «».«. §-
țernic decît jucătorii. Slar- 
tul oare s-o recunoaștem. |
încurajator..

Ovîdîu lOANITO'UA

• CAMPIONATUL 
ANGLIEI : lidera cla
samentului. Liverpool, 
și-a consolidat poziția, 
dlspunînd cu 2—0 de 
Arsenal (Aldridge șl 
Beardsley). Alte rezul- 
taie din "tapa de sîm
bătă : Notilngh-im — 
Charlton 2—2. Wimble
don — Watford 1—2. 
Luto 1 — Derby 1—0, 
Manchester United — 
Southampton 0—2,
Sheffield — Chelsea 
3—0 Tottenham — 
Coventry 2—2. Norwich 
— Everton 0—3 (Sharp 
2, Heath) Port
smouth — Oxford’ "—2. 
A SCOT'A (et 30) : 
Aberdeen — Dunferm-

1. FC Antwerpen 19 13 6 0 50-17 32
2. FC Malines 19 13 2 4 28-16 28
3. FC Bruges 19 12 3 4 45.24 2/
4. Anderlecht 19 9 6 4 35-17 24
9. Waregem 19 11 2 6 .38-25 24
.6. FC Liăge 19 7 9 3 29-20 23
7. Cerole B. 19 7 4 8 29-27 18
8. Standard 19 7 4 8 28-28 18
9. Beerschot 19 7 4 8 24-25 18

10. Charleroi 19 6 6 7 22-29 18
11. Lokeren 19 6 5 8 26-26 17
12. Molembeek 19 5 7 7 18-24 17
13. St. Trond 19 6 5 8 16-24 17
14. La Gantolse 19 6 2 11 19-30 14
15. Courtral 19 5 4 10 22-37 14
h6. SK Beveren 19 3 7 9 21-24 13
17. Racing Jet 19 4 2 13 15-39 10
18. Winterslag 19 4 2 13 19-52 10

portarul De Conlnck, apărăto
rul Mariman, mijlocașul Van 
Rooy, atacanțil Cnops șl Van 
der Linden fiind jucătorii cei 
mai cunoscuți. Acesta din urmă 
este și golgeterul campionatului, 
eu 17 goluri, urmat de austria- 
cu’ Niederbacher (Waregem) cu 
15 g. Van der Linden, care are 
24 de ani, în 1983 a fost deja 
revelația campionatului.

F. C. Malines încearcă, de a- 
ceastă dată, să țină trena lui 
Antwerpen Eforturilor din so- Traian MURZEA

Hi-
2—0 (McStay, 
Dundee —

line l—0. Celtic 
bernian 
Miller),
Dundee Utd. o—2, Fal
kirk — St. Mirren 
3—0, Hearts — Glas
gow Rangers 1—1 (S. 
Clark, respectiv Dur
rant, din 11 m). Mor
ton — Motnerwell 0—2. 
tn clasament : 
47 n Aberdeen 
Hearts 43 p, 
gow Rangers
9 PRELIMINARII J.6. 
In urma victoriei In 
fața selecționatei Ku
weitului. 1—0 (1—0), 
echipa irakului s-a 
califica* la turneul fi
nal a' J.O. tn cadrul 
acel elașl competiții

Celtic 
44 p, 
Glas- 

43 P-

Algeria 
(1-0) 
MICAL 
cheim 
nano 
lat la 
(0-1). 
LUL , 
natkin _ 
niori) a continuat la 
Moscova, unde selec
ționata R. P. Chineze 
a întrecut, pe rînd, 
formațiile Franței, cu 
2—0 ...................—
telo” 
(1-0). .
BUN .fotbalist african 
al anului 1987 a fost 
desemnat, oonfo-rm aș
teptărilor, algerianul 
Madjer (F.C. Porto, în

— Nigeria 1—0
• MECIUL A- 

dintre Kir- 
(R.F.G.) și Di- 

Kiev s-a înche- 
egatitate : 1—1
• MEMORIA- 

„Valentin Gra- 
1“ (pentru ju-

(1—0), și Sta-
Unite. cu 1—0 

<* CEL MAI

prezent la Valencia). 
I-au urmat în anche
ta revistei „France 
Football" : Fofana
(C6te d’Ivoire) și Bi- 
jik (Camerun). • 
ITALIA (et. 15, ulti
ma a turului). Avei- 
lino — inter 1—3, Ce- 
seha — Ascoii 1—0, 
Florentina 
1—1,

inter 1—3, 
Ascoii 

Juventus 
Milan — Como 
Pescara — Empoli 
Sampdoria — Na- 

(Maradona. 
Torino — 
Verona — 
Clasament: 
p Milan

0—1
86).

3—1.

poli 
min 
Pisa 
Roma 0—1.
Napoll 25
22 p. Roma, Sampdo- 
rla cîte 20 p.
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