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Cîteva notații după merituoasa calificare în „sferturile" 
Cupei I.F.H. a handbalistelor de la Rulmentul Brașov

Calificarea în sferturile de 
finală ale Cupei I.H.F. a bra- 
șovencelor de la Rulmentul a 
produs o mare satisfacție, du
minică dimineață, printre iubi
torii handbalului. în fața unei 
echipe considerată ca modestă 
înaintea dublei întîlniri din „op
timi", Rulmentul a trebuit să-și 
reconsidere din mers optica, 
handbalistele franceze dovedin- 
du-se (cel puțin cîteva dintre 
ele) jucătoare valoroase, anima
te de o mare dorință de afir
mare Ele au abordat întîlnirea 
decisivă excelent pregătite, do
vedind și o bună putere de 
luptă. Abia duminică, văzîndu-le 
cum joacă, ne-am clarificat de 
ce și cum a pierdut Rulmentul 
întîlnirea de la Besangon, con- 
siderînd totodată că disputa de
cisivă pentru ’calificarea în 
sferturile de finală nu va fi 
ușoară.

Șl chiar din primul minut al 
întîlnirii retur am văzut con
firmată supoziția noastră. Este 
drept, Rulmentul a evoluat 
mult sub valoarea obișnuită. 
Vom observa mai întîi că tacti
ca aplicată de brașovence nu 
a fost cea mai potrivită. Cu ju
cătoare avînd o talie superioa
ră celor franceze, Rulmentul 
șî-a folosit în mică măsură a- 
cest atu, foarte puține fiind 
aruncările la poartă din sări
tură, deși s-a văzut limpede că 
ori de cîte ori Demeter a apelat 
la procedeul amintit a înscris 
fără a fi cîtuși de puțin stin
gherită, deși nr. 1 al franceze
lor, portarul Natalie Delayat, a 
avut o formă senzațională. Gre
șelilor de tactică li s-au adău
gat cele de ordin tehnic : nesi
guranță în aruncări, șuturi „te
lefonate" în brațele portarului, 
pe lîngă barele laterale sau pes-

te cea transversală. In 
revenind la apărarea 
brașovene — cei doi 
Anca Balea și Ileana Maiorescu, 
au fost departe de forma nece
sară unei partide cu mare miză, 
dintr-o competiție europeană o- 
ficială. îndrăznim chiar să afir
măm că dacă în ultimele 10 mi
nute Maiorescu nu ar fi apărat 
cîteva aruncări periculoase, 
Besangon putea obține califi
carea chiar pe terenul bra- 
șovencelor...

Notam în cronica meciului 
aportul considerabil al

plus — 
echipei 
portari,

nr.

Ion GAVR1LESCU
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Pentru 
voleiului 
nimentul 
al sezonului) este, desigur, me- 
ciul-retur pe care campjoana 
feminină, Universitatea 
Craiova, îl va susține 
pe teren' propriu, cu 
Berlin, 
faze a 
ropeni. 
marele 
teptată 
vă de către numeroșii suporteri 
localnici ai echipei noastre, „ce
rerile de bilete fiind — după 
cum ne spunea antrenorul prin
cipal, prof. Ion Constantinescu 
— la nivelul celor pentru un 
meci important de fotbal".

In mijlocul acestei impresio
nante efervescențe, voleibaliste
le craiovene și-au continuat 
pregătirile, efectuînd cîte două 
antrenamente zilnic. „Toate fe
tele sînt conștiente de impor
tanța și dificultatea acestui 
meci, participînd cu tragere de 
inimă la antrenamente, ultimele 
consacrate cu precădere menți
nerii tonusului de concurs și 
realizării unei omogenități op
time a sextetului de bază", 
ne mărturisea ieri antrenorul. 
Firește, din programul pregăti
rilor n-a lipsit nici analiza pri
mului joc (reamintim : 3—1 pen
tru voleibalistele berlineze), a

C.F.R. 
mîine, 

Dynamo 
în cadrul penultimei 

Cupei Campionilor Eu- 
Inutil să mai subliniem 
interes cu care este aș- 
această întîlnire decisi-

punctelor forte ale adversarelor 
și a șanselor pe care craioven- 
cele le au de a le contracara 
pe baza învățămintelor desprin
se din manșa întîi. Antrenorul 
secund Adrian Cotoranu opina, 
în acest sens, că este de aștep
tat ca, miercuri, în sextetul de 
bază folosit la Berlin de Sieg
fried Koller, și anume : Monika 
Beu, Malkc Ârlt, Ariane Rad- 
fan, Heiko Jensen, Ines I’ianka, 
Ramona Ladgraf (dintre rezerve 
au mai jucat Susanne Lahme, 
Kathrin Langschwagcr și Katja 
Weîmann) să survină o modifi
care importantă : reintrarea va
loroasei Grit Jensen (23 ani — 
1,85 m — peste 270 de meciuri 
internaționale), care săptămîna 
trecută era accidentată. în acest 
caz, Grit o va înlocui, pe post 
de trăgătoare principală, pe 
sora ei Heike. Ceea ce ar aduce 
un spor de Competitivitate echi
pei oaspete. „Dar — a adăugat 
el — jucătoarele noastre se 
află în formă bună și au un 
moral ridicat. Sperăm să reu
șească un joc bun, pe măsura 
așteptărilor noastre și ale iu
bitorilor voleiului. Și nu numai 
să obțină victoria, ci și mult

Aurelian BREBEANU
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Hochei, la București și Galați

Vineri și sîmbătă. pe Pati
noarul „23 August" din Capita
lă.. vor avea loc alte două par
tide de hochei care suscită un 
deosebit interes, între cam
pioană. Steaua, și Dinamo, o 
echipă care se impune tot mai 
mult in ultima vreme. Este im
portant de urmărit evoluția ce
lor două formații, din care fac

parte numeroși hoeheiști com- 
ponenți ai loturilor naționale 
alcătuite în vederea 
competiții. __ ...____ __
Partidele vor începe la ora 14.

Celelalte două participante la 
.................................— • ' ' A —

Sport 
Dună-

marilor
ale acestui an.

turneul final al Diviziei 
prima grupă valorică, 
Club Miercurea Ciuc și 
rea, vor juca la Galati.

® Un centru cu o rodnică activitate : 
VOINȚA Piatra Neamț

începută timid, cu mai pu
țină... convingere, activitatea 
centrelor de gimnastică de în
treținere începe să se concre
tizeze și în județul Neamț. Un 
prim nucleu a fost creat pe lîn
gă Liceul „Petru Rareș" din 
municipiul de reședință al ju
dețului, sub îndrumarea prof. 
Florența Șimon, un altul a 
funcționat, vara, în incinta com
plexului de înot al Relonului, 
prin stăruința prof. Mărioara 
Costin. în ambele cazuri era 
materializată o inițiativă care

Popa, 
acestei 
femei- 

prof. Le- 
canotoare 
metodistă 
președin-

ASCENSIUNEA FLORETISTELOR NOASTRE
VIZEAZA, FIRESC, MEDALIILE OLIMPICE

© Tinerețea echipei și retrospectiva... retrospectivei 
O valoare omogenă la nivelul sportivelor și antreno
rilor 0 Prezența „simbolică" a celorlalte arme

speță, ci și pentru o a-

Această retrospectivă '87 tre
buie să înceapă cu anii... ’83— 
’84 pentru aurul Elisabetei Tu- 
fan și cu 1986 pentru argintul 
echipei noastre reprezentative, 
ambele obținute în anul care a 
trecut, la Campionatele Mon
diale de la Lausanne, succes 
fără precedent în istoria scri
mei românești, bogată, de alt
fel, în medalii. De ce o retros
pectivă a... retrospectivei? Pen
tru că. atunci, la „mondialele" 
de tineret de la Budapesta '83 
și Leningrad ’84. Elisabeta Guz- 
ganu-Tufan a urcat pe treapta 
a treia a podiumului de pre
miere, reînnodînd după aproa-

pe două decenii firul acestor 
frumoase succese ale floretei 
feminine juvenile, iar la ediția 
Stuttgart ’86. toate cele trei 
reprezentante ale României — 
Reka Lazăr, Claudia Grigores- 
cu și Georgeta Beca—au ajuns 
în finala de 8 a probei, prima 
dintre ele obținind titlul de 
campioană mondială de tineret. 
Și toate aceste floretiste (îm
preună cu Rozalia Husti, și ea 
doar în vîrstă de 25 ani) au al
cătuit echipa cu brasarda tri
coloră care a devenit vicecam- 
pioana lumii la C.M. de seniori 
’87. Am refăcut acest itinerar 
în timp nu numai pentru ca-

zul în
nalogie pe care o impune cea 
mai mare performanță a flore
tei noastre feminine. După ce, 
începînd cu a doua 
întrecerii mondiale 
(1956) timp de un

ediție a 
juvenile 
deceniu, 

scrimerele noastre au luat me
dalii la această mare compe, 
tițle (Maria Taitiș-Vicol, Ol
ga Orban-Szabo, 
Pascu, Ileana 
și Ecaterina
A. Ene și E. Iencic fiind chiai; 
campioane mondiale de. tineret, 
toate împreună, formind echi
pa României, s-au numărat a- 
poi încă un deceniu printre

Ana Ene- 
Gyulai-Jenei 
Iencic-Stahl),

Paul SLĂVESCU
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a aparținut prof. Laura 
„prima organizatoare a 
utile activități adresate 
lor", cum precizează 
nuța Dabija, cîndva 
fruntașă, în prezent 
a C.J.E.F.S. Neamț și 
tele Comisiei de sport feminin. 
De la interlocutoarea noastră, 
aflăm că un centru de gimnas
tică de întreținere a fost creat 
și pe lîngă Spitalul județean, 
cu concursul prof. Naiana 
Naicu.

Acum, după unele căutări și 
rezolvări temporare (pentru că 
toate centrele sus-amintite au 
întîrripinat, nu o dată, obstacole 
în buna desfășurare a activității 
lor), iată că gimnastica de în
treținere și-a asigurat un sediu 
stabil, prin grija asociației 
sportive Voința, în spațiul ame
najat sub tribuna principală a 
stadionului „Ceahlăul" din Pia
tra Neamț. Adică acolo unde 
profesoarele Laura Popa și Flo
rența Șimon conduc grupe de 
femei dornice să se mențină

(sau să redevină) cit mai suple, 
să aibă o ținută cit mai armo
nioasă. Secretarul asociației 
sportive Voința, Nicolae Dăscă
liță, ne oferă prilejul să vedem 
cum arată 
centru. Un 
tor,

sediul 
sediu

acestui 
atrăgă- 

amenajat cu mult gust, 
cu mochete și perdeluțe, dis- 
punînd de.aparatura necesară: 
bănci de gimnastică și oglinzi, 
bare și spaliere, mingi medici
nale șl biciclete ergometrice. 
„Și dotarea se va completa în 
viitor...", ne asigură gazda.

Condițiile excelente create 
aici determină un flux continuu 
către acest centru de gimnasti
că. Amatoarele sînt fie munci
toare pe platforma Săvineștiu- 
lui sau în unitățile industriale 
ale municipiului de pe Bistrița^ 
fie cadre didactice sau medica
le, fie casnice. „Nu ne este u- 
șor să facem față tuturor soli
citărilor", ne precizează Nicolae 
Dăscălița. Sigur, în situația în

Tiberiu STAMA
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TAMARA COSTACHE: „DINCOLO BAZIN,
SÎNT 0 FATĂ CA ORICARE44

intervenit 
la ordinea 
și Tamara 
invitată

această a- 
firească a 

Costache 
a rubricii

Dacă a 
batere de 
lucrurilor 
e ultima 
noastre de început de an — 
deși a fost socotită de gazeta
rii sportivi a șaptea 
formerii români in 
’87 — de vină sînt.:. 
distantele. Cînd să 
dai de ploieșteancă 
in Florida, unde 
tocmai ciștigase 
cursa favorită la 
openul S.U.A.. ea 
era deja în avionul 
plecat spre tara- 
continent de. la ca
păt de lume. Dar 
nici acolo, in Aus
tralia, nu am avut 
mai multă șansă cu 
telefonul! Pentru a vorbi cu cea 
mai rapidă înotătoare de pe 
mapamond a trebuit să mai 
avem răbdare. Exact pină la . 
Cannes, pină sîmbătă dimineață, 
înaintea unul nou start al spor
tivei de la C.S.Ș.-Petrolul Plo
iești către o victorie internațio
nală.

nu a mai 
dar dacă 
în puține 

fuse orare

Bonn. De data asta 
fost vreun record, 
luăm în seamă că 
zile am tot răsucit 
și am urcat pe bloc-start cînd
la Orlando, in Statele Unite, 
cind la Perth. Adelaideintre per-

-Canberra, "in cangurilor", .
cifrele nu sînt chiar oarecare.

— Ce spui de debutul in noul 
an ?

— Relulnd povestea lui 1987, 
socotim: un început atit de fast, 
cu. cea mai bună performantă 
mondială pentru piscine de 25 
de. metri. Apoi, aur și bronz in 
vară, la .,europene". Ce ti-al fi 
putut dori mai mult, Tamara 7

— Ce am spus și in urmă cu 
11—12 luni: am plecat bine. 
Ceea ce e tare important, chiar 
hotărî tor intr-o cursă care se 
petrece atit de repede-.. Acum 
un an, mergeam cu fiecare 
concurs tot mal aproape de 25 
secunde pe 50 metri, in bazin 
de 25 de metri. Am ajuns chiar 
sub 25, cu șase sutimi, la

— Firește, un nou record al 
lumii ! Adevărul e că ultima 
vară nu a fost cel mai bun . se
zon al meu. Și acum am un nod 
în. git .cî'nd îmi amintesc dimi
neața aceea de la Strasbourg. 
Doar al patrulea timp al seri-

Geo RAETCHI
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CLASAMENTUL
DIVIZIEI FEMININE A

L „U“ CJ.-N. 26 19 7 2176:1797 45
2. Voința Buc. 26 18 8 1809:1794 44
3. Chim. R. V. 24 16 8 1681:1593 40
4. Ollmp. Buc. 24 16 8 1747:1576 40
5. Rapid Buc. 26 4 22 1685:2003 30
6. Polit. Buc. 26 3 23 1575:1900 29
7. Voința Bv. 26 22 4 2195:1710 48
8. Com. Tg. M. 26 15 11 1896:1920 41
9. Mobila S.M. 26 13 13 1774:1877 39

ID. M. Salonta 26 10 16 1906:2052 36
11. CSU Ploiești 26 9 17 1730:1875 35
12. „Poli" Tini. 26 9 17 1910:1987 35

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

Cpntinuînd suita de' zeci de 
coșiiri înscrise în fiecare etapă, 
Magdalena Jerebie. (Voința 
Brașov) totalizează acum 692 
puncte și se află, în mod de
tașat, în fruntea clasamentului 
„Trofeului Sportul'1 pentru 
eficacitate

AMĂNUNTE DIN GRUPA 
7-12

Iată amănunte de "la meciu
rile etapei a XIII-a a grupei 
7—12 a Diviziei feminine A :

MOBILA C.S.S. SATU MARE 
— VOINȚA BRAȘOV 61—69 și 
7Z—69. Cîteva secvențe din e- 
voluția scorului — în prima zi: 
18—40 (min. 17), 55—52 (min. 
33), după care oaspetele au re
venit și au’ învins fără pro
bleme. Ziua a doua : 18—28
(min. 14), iar în continuare a 
fost rîndul sătmărencelor să 
realizeze un succes meritat. 
Coșgetere : Sz8cs 26 + 34, Szenes 
14+6, Toth 4+14 de la gazde, 
respectiv Jcrcbie 32+22, Hînda

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE JUNIORI EA ȘAH
O dată cu consemnarea rezul

tatelor din partidele celei de-a 
Xl-a runde, au luat sfîrșit Cam
pionatele Naționale de șah ale 
juniorilor, desfășurate la Efo
rie Nord și Buziaș.

La junioare I, ultima rundă 
a determinat o spectaculoasă 
rocadă în clasament. Viorica 
Ursuleac a remizat cu Mălina 
Nicoară, în timp ce fosta li
deră, Cristina Stanca, a pierdut 
la Mădălina Stroe. Astfel titlul 
a revenit jucătoarei Viorica 
Ursuleac (Calculatorul Bucu
rești), 8,5 p, iar locul secund a 
fost ocupat de Cristina Stanca 
(C.S.Ș. 1 București), cu același 
număr de puncte, dar cu un 
coeficient Bucholtz inferior. Pe 
poziția a treia, tot cu un co
eficient mal bun dintr-un plu
ton cu 8 p, Otilia Ganț (Elec
tromotor Timișoara).

La junioare II, Ruxandra 
Ignătescu (Oțelul Galați) a con
dus de la un capăt la altul și 
a încheiat concursul cu un 
puncr avans — 8,5 p față de 
7,5 p —, înaintea șahistelor AK- 
na Crețu (C.S.Ș. Unirea Iași) și 
Adriana Domuță (Mondiala 
Satu Mare).

Cu un punctaj excelent, 10 p, 
Simona Tufă (Voința Galați) 
a cîștigat clar la junioare III, 
urmată de Ioana Morariu 
(C.S.Ș. Unirea Iași), 9 p, și An
dreea Maftei (C.S.Ș. 1 Bucu
rești), 8,5 p.

Trei jucătoare au terminat la 
egalitate de puncte, 8,5 p, de
partajate de același coeficient 
Bucholtz, la junioare IV : Lucia 
Cernea (C.S.Ș. 1 București), Si- 
donia Simion (Electrotehnica 
Bistrița) și Mădălina Hajteș (U- 
nirea Teleajen).

Dintre fetele cele mat mici, 
junioare V, cea mai bună s-a

GIMNASTICA DE ÎNTREȚINERE
(Urmare din vag 1)

care centrul își va desfășura 
zilnic activitatea (n.n. la Voința 
frecvența este deocamdată de 
trei ori pe săptămînă), ar exista 
posibilități pentru a răspunde 
pozitiv la toate cereriîb...".

Ce distanță este între înce
putul timid de ieri și afluența 
masivă de amatoare pentru 
gimnastica de întreținere din 
prezent!... O consecință a felu
lui în care C.J.E.F.S. Neamț a 
popularizat acțiunea, prin acti
vul său și prin presa locală, 
dar și o urmare a sprijinului 
activ acordat de către multe 
comitete de sindicat din între
prinderi, precum și de unele 
cadre medicale, în primul rînd 
de dr. Manuela Olteanu, de la 
Policlinica județeană. Este tot
odată o frumoasă „carte de vi
zită" a cadrelor didactice care 
deservesc centrul, o dovadă a 
profesionalității lor și a preo
cupării pe care o manifestă 
pentru abordarea atentă a fie

15 + 26. Arbitri: M. Coldea și 
Al. Columban. (ȘT. VIDA — 
coresp.)

COMERȚUL C.S.Ș. TG. MU
RES — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 74—51 și 84—67. Gaz
dele s-au impus cu autoritate 
In ambele partide. Coșgetere : 
Șandor 19 + 23, Prăzaru-Mate 
11+10, Griinwald 7+16 de la 
Comerțul, respectiv Grădinaru 
18+13, Stamin 12 + 14, Bede 
5 + 18. Arbitri : I. Ccrnat și G. 
Isofache. (C. ALBU — coresp.)

METALUL I.M.P.S. SALON- 
TA — PRAHOVA C.S.U. PLO
IEȘTI 76—68 și 87—52. După 
un început echilibrat (25—25 în 
min. 14), sportivele din Salon- 
ta au zburdat în fața unor ad
versare cu pregătire fizică pre
cară. Coșgetere : Balogh 19+15, 
Leitner 13+15 de la Metalul, 
respectiv Grigoraș 18+7, Bre- 
zoianu 8 + 16. Arbitri : Al.Guță 
și M. Hurgoi. (I. GHIȘA — co
resp.)

ANTRENORII 
LOTURILOR NAȚIONALE

în vederea acțiunilor inter
naționale din acest an. Biroul 
federației a stabilit la condu
cerea tehnică a reprezentative
lor țării următorii antrenori — 
SENIORI : Dan Berceanu și 
Liviu Călin ; SENIOARE : Ni- 
colae Martin și Constantin Pa- 
raschivescu ; JUNIORI ȘI CĂ
DEȚI : Octavian Șerban, loan 
Valerian, Nicolae Dancțiu și 
Horațiu Giurgiu ; JUNIOARE 
ȘI CADETE : Horia Pop, Geor- 
geta Onisie, Adriana Niculcscu 
și Mircea Kosa.

dovedit Adela Frățilă (C.S.Ș. 
Rîmnicu Vîlcea), care a totali
zat 9 p. Pe locul doi, Irina Puș- 
cariu (C.S.Ș. 1 București), cu 
8,5 p, iar pe trei Adriana Anca 
(Petrolul Ploiești), cu 8 p.

Tot la Eforie Nord, la Ju
niori V, Marius Zainea (Cimen
tul Medgidia) a cucerit locul I, 
cu 10 p. La un punct în urma 
lui a terminat Francisc Nemeth 
(Fregata Constanța) — 9 p și 
la încă jumătate de punct Ale
xandru Munteanu (Comerțul 
Brăila), 8,5 p.

Gabriel Schwartzman (Cal
culatorul București) a confirmat 
pronosticurile la juniori IV, 
încheind parcursul celor 11 run
de cu 9,5 p. Doi juniori de la 
Mecanică Fină București, Mihai 
Stanciu și Costin Genescu, au 
ocupat locurile următoare, cu 
9 p, respectiv 8,5 p

Finiș palpitant la juniori III, 
unde Ranko Szuhanek (C.S.Ș. 1 
Timișoara) a fost egalat la 
puncte în ultima rundă da 
Radu Tudorache (I.T. Bucu
rești), dar și-a păstrat locul I, 
fiind autorul mai multor vic
torii (coeficienții Bucholtz au 
fost egali !). Cei doi au acumu
lat cîte 9 p și au fost urmați 
de Andrei Istrătescu (Politeh
nica București), 8,5 p.

Grupele juniorilor mari de 
la Buziaș au avut următoarele 
configurații: juniori II — 1. 
Levente Kocsis (C.S.Ș. Tîrgu 
Mureș) 8,5 p, 2. Marius Mano- 
lache (Oțelul Galați) 8 p, 3. Da
niel Popescu (Calculatorul 
București) 8 p ; juniori I — 
1. Daniel Moldovan (Spartă Me
diaș) 8,5 p, 2. Bela Takacs (Me
talul București) 8,5 p, 3. Con
stantin Mirescu (Universitatea 
Craiova) 8,5 p. (P. Șt.).

cărui caz în parte. De aici și 
eficiența muncii, rezultate peste 
așteptări.

în județ există initiative ase
mănătoare. La Roman, de pildă, 
așa cum ne-a asigurat prof. Gh. 
Antohi, președintele Consiliu
lui Orășenesc pentru Educație 
Fizică și Sport, „activitatea va 
demara chiar în acest an, tot 
prin intermediul asociației spor
tive Voința. Se caută un sediu 
cit mai adecvat, cit mai central 
totodată, precum și soluții pen- „ 
tru o dotare la nivelul celor 
mai funcționale centre similare 
din țară. Ca, de pildă, cel de 
la Iași, din incinta Sălii Spor
turilor". De asemenea, la Tg. 
Neamț, unde există numeroase 
solicitări din partea muncitoa
relor, de la întreprinderea de 
volvatir mai ales, este pe cale 
de a lua ființă un astfel de 
centru, care l-ar continua pe 
cel experimental din cadrul Li
ceului „Ștefan cel Mare“, pe 
care îl conduce prof. Elena 
Corbea.

Pentru un demaraj și mai ra-

ETAPĂ INTERMEDIARA 
CU DERBYUL 

VOINȚA - OLIMPIA
Campionatul Național conti

nuă prin etapa a XlV-a, inter
mediară, care se va desfășura 
miercuri și joi. Cea mal atrac
tivă partidă este cea dintre Vo
ința C.S.Ș. 2 București și Olim
pia București (rezultate ante
rioare : 2—2), echipe aflate în 
luptă directă pentru cucerirea 
titlului. Celelalte întîlniri ale 
etapei — grupa 1—6 : Politehni
ca C.S.Ș. 4 Mine-Energie Bucu
rești — Chimistul C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea (0—4), Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca — 
Rapid C.S.Ș. 5 București (4—0) ; 
grupa 7—12 : Voința Brașov — 
C.S.U. Prahova Ploiești (4—0), 
Politehnica C.S.Ș. Timisoara — 
Mobila C.S.Ș. Satu Mare (1—3), 
Metalul I.M.P.S. Salonta — Co
merțul C.S.Ș. Tg. Mureș (2—2). 
Jocurile din Capitală vor avea 
loc în sala Floreasca, în fieca
re zi de la ora 13,30, în urmă
toarea ordine : Politehnica — 
Chimistul, Voința — Olimpia.

SANCȚIUNI
Deoarece au procedat în mod * 

neregulamentar (anulînd pe 
foaia de arbitraj un coș vala
bil) cu ocazia desfășurării me
ciului Electrobanat ' Timișoara 
— C.S.U. T.A.G.C. Brașov 
(disputat la 28 noiembrie 1987), 
oficialii Zeno Alcxandrescu, 
Marino Lazarov, Adrian Cara- 
man și arbitrii Bogdan Bădilă 
șl Mai-ccl Rus au fost suspen
dați : primii trei pînă la ter
minarea ediției actuale a Di
viziei A, ceilalți pe o perioa
dă de trei luni. Partida a fost 
omologată cu scorul de .102—101 
pentru formația brașoveană.

Pentru folosirea unui jucător 
cu legitimație falsă, antrenorul 
Dan Mafie (C.S.Ș. Tg. Mureș) a 
fost suspendat pînă Ia înche
ierea Diviziei școlare și de ju
niori.

Salutăm aceste măsuri meni
te să curme încălcarea regu
lamentului și indisciplinei.

Rubrică redactată de
Dumitru STÂNCULESCU

(Urmare din pag I)

cele mai bune din lume Ia ni
velul senioarelor, urcind de 
multe ori pe podiumul mondial 
și olimpic.

Deci, aceleași premise favo
rabile, aceleași înalte rezultate 
pentru scrima .românească. In- 
curajatoarea situație nc-o ofe
ră, deci, floreta feminină în 
perspectiva acestui an, al cărui 
punct terminus îl constituie, 
desigur, Jocurile Olimpice (mai 
exact spfts: 20—30 septembrie 
1988). Un titlu mondial (Elisa- 
beta Tufan), un Ioc 4 în ace
eași finală individuală, prin 
Reka Lazăr — care, fără gre
șeli flagrante de arbitraj, ar fi 
însemnat un bronz —, și o me
dalie de argint (echipa), acre
ditează scrimercle române prin
tre primele favorite Ia medali
ile olimpice. Care au fost „ar
mele" de bază ale acestei ...ar
me? O reală capacitate compe
titivă — dobîndită printr-un ri
guros program de pregătire 
(antrenamente, concursuri, re
facere) cu vîrful de formă 
exact cînd trebuia —, perse
verență în atingerea scopului 
propus (cei doi antrenori ai lo
tului, Ștefan Ardeleanu și Tu
dor Fctruș completîndu-se feri- 

pid în centrele urbane ale ju
dețului, ar fi de dorit ca toate 
cadrele didactice și medicale 
preocupate să sprijine acțiunea 
de organizare și de propășire a 
centrelor de gimnastică de în
treținere să inițieze periodic un 
schimb de opinii și de expe
riență, modelul reprezentîndu-1, 
deocamdată, Voința Piatra 
Neamț. O inițiativă în care, ală
turi de organizațiile sporti
ve, cele sindicale pot să aibă 
(ca și Pînă acum) un cuvînt 
de spus...

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 13 IANUARIE : 
cat. 1 : 1 variantă 25% — auto
turism „Dacia 1300“ (70.000 Iei) ; 
cat. 2 : 1 variantă 100% a 24.213 
Iei și 5 variante 25% a 6.053 lei ; 
cat. 3 : 29,50 a 1.847 lei ; cat. 4 : 
84,25 a 647 lei ; cat. 5 : 259,50 a 
210 lei ; cat. X : 215,25 a 253 lei ; 
cat. z ■ 3.930,25 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
57.833 lei.

Participantul Forizs lost! din 
Satu Mare a cîștigat un auto
turism „Dacia 1300“ (70.000 lei).

„VOM SCOATE DIN ACTIVITATE i
CARE NU APLICĂ PREVEDERILE REGII

ȘCUtCțh* wrwmww —— 
răspunt

$ Interlocutor : prof. I 
secretarul responsabil

/ î t r 7 •

Exigența cu care „cavalerii 
fluierului" conduc meciurile la 
marile competiții internaționale 
oficiale (campionate mondiale, 
Jocuri Olimpice) pune de multe 
ori în dilemă — fapt dovedit) 
cu multe prilejuri — pe hand- 
baliștii și handbalistele noastre. 
In Bulgaria, la C.M. grupa B, 
în condițiile unor arbitraje mai 
mu t decit corecte (cel puțin 
vizavi de reprezentativa femini
nă a României), am citit une
ori stupoare pe fețele unor 
sportive, reieșite din dictarea 
unei decizii • Cum se explică 
o asemenea manifestare, care 
dc fapt nu ar trebui să existe, 
din moment ce respectivii ar
bitri au respectat, fără nici o 
abatere, linia directoare a Fe
derației Internaționale de Hand
bal? întrebarea am adresat-o, 
în timp ce ne aflam la Burgas, 
prof. Mihai Marinescu, secretar 
responsabil al F.R. Handbal. 
• Surprinderea sportivelor 
noastre nu este nefirească, în- 
trucît una este maniera de ar
bitraj în campionatul intern, și 
alta a „cavalerilor fluierului" 
din țara noastră, atunci cînd 
sînt delegați la competiții in
ternaționale oficiale. Pe plan 
intern arbitrii noștri manifestă 
o nepermisă îngăduință față de 
abateri care, pe plan interna
țional, sînt de neacceptat: îm- 
brînciri de mai mică sau mai 
mare amplitudine, îmbrățișarea 
omului cu mingea, dar mai ales 
fără minge, împiedicarea mar
cării golului, a deplasării pivo
tului cînd acesta se află în po
sesia mingii, și mai ales fără 
minge, trecerea cu vederea a 
faulturilor în atac, cu atît mai 
„invizibile" pentru arbitrii noș

cit), o valoare omogenă la ni
velul sportivelor și antrenorilor 
care au format, împreună, o 
ECHIPĂ REDUTABILĂ. Cu 
■atît mai mult se impune ca în 
acest an — -cu un asemenea 
obiectiv prioritar cum este o 
medalie olimpică —. lotul nos
tru feminin de floretă să 
beneficieze de cea mai bună 
metodologie a pregătirii (lipsi
tă de stressuri adiacente), iar 
disputa pentru ocuparea unui 
Ioc în echipa olimpică să se 
desfășoare în condițiile verifi
cării tuturor candidatelor, cele 
mai bune (indiferent de vîrstă) 
urmînd să fie investite, la fi
nele acestui sezon preolimpic, 
cu responsabilitatea majoră a 
titularizării.

Din păcate pentru scrima 
noastră, o singură armă — flo
reta feminină — contribuie din 
plin la alcătuirea lotului olim
pic, celelalte arme avînd doar 
cîte un singur reprezentant 
(sperăm, însă, că nu doar sim
bolic !): floretîstul Romică Mo- 
lea, spadasinul Nicolae Bodoczl 
și sabrerul Vilmoș Szabo. Ne 
exprimăm această speranță 
pentru că N. Bodocz.i și R. Mo- 
lea au fost în 1986 vicecam- 
pioni mondiali, primul la se
niori, celălalt la tineret, și 
vrem să credem că „pauza" din 
anul trecut n-a fost decît adu
narea energiilor înaintea de
tentei din acest sezon care de-

CONCURS DE SELECȚIE LA LUPTE GRECO-ROMANE
în zilele de 13 și 14 februa

rie, federația de specialitate 
organizează, la Brașov, un con
curs de selecție pentru comple
tarea Iotului național de lupte 
grcco-romane (tineret). Au 
drept de participare luptători 
pînă la vîrsta de 20 de ani, adi-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• După un interval relativ 

mare — prilejuit de marile ac
țiuni oare au încununat perioa
da debutului de an — revine în 
actualitate seria TRAGERILOR 
LOTO 2, atît de îndrăgite de că
tre marea masă a oarticinanti- 
lor. Prima tragere de acest fel 
a anului 1988 va avea loo dumi
nică, 24 Ianuarie, cînd se va crea 
din nou prilejul obținerii de mari 
câștiguri, din care nu lipseso 
autoturismele ..Dacia 1300“. Desl- 

tri, cu cît ele aparțin jucători
lor echipelor gazdă ® Tot ce 
spuneți este perfect adevărat, 
și noi înșine am putut observa 
asemenea „amănunte" Ia o su
medenie de meciuri divizionare. 
Care ar fi soluția? Există re
medii la îndcmîna federației ? 
• De ani de zile federația 
noastră, prin colegiul de arbi
tri, organizează, pe plan local 
și central, reciclarea întregului 
corp de arbitri. Operațiunea se 
încheie, de fiecare dată, cu un 
exigent examen al cunoștințelor 
teoretice ® Sîntcți, deci, în po
sesia unor concluzii privitoare 
la aceste teste... • Ceea ce voi 
'spune nu face cinste multor ar
bitri divizionari. Constatăm o 
preocupare scăzută a arbitrilor 
față de pregătirea lor teoreti
că, față de însușirea prevederi
lor regulamentului I.II.F. în a- 
ceeași ordine de idei trebuie să 
spun că unii arbitri nu urmă
resc activitatea competițională 
— mai ales pe plan locaL In 
schimb, sînt extrem de intere
sați în a afla cine și unde a 
fost delegat să arbitreze me
ciuri internaționale, considerînd 
că aceasta este o modalitate de 
a-șl... ridica nivelul cunoștințe
lor ! Revenind la activitatea lor 
internă. vreau să menționez 
prea marea lor îngăduință față
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PENTRU 0 COMPORTA!
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10 de la Rulmentul, Eniko 
Demeter, la obținerea succe
sului de către formația sa. 
Adăugăm acum și numele 
Rodicăi Marian. Mărturisim 

că d 
văzu 
gentă 
cu a 
ță (c 
erori 
parti 
din 
Ruin

cide selecția și pregătește per- 
fo—nanța la J.O.

Scrima, disciplină olimpică 
cu mare pondere, are o fru
moasă și bogată tradiție în 
sportul românesc, mai ales în 
ultimele trei decenii, chiar da
că practicarea sa necesită mari 
cheltuieli (îndeosebi pentru ar
me. echipament și materiale). 
Harta scrimei noastre nu este 
mare (numărul centrelor acti
ve abia depășesc degetele a 
două mîini), iar numărul spor
tivilor legitimați' este de apro
ximativ 2200, din care copiii 
și juniorii dețin 90 Ia sută, ce
ea cc arată și principalele pune- 
te de rezistență și slăbiciune: o 
arie suficientă de selețțic, dar 
insuficientă pentru loturile re
prezentative... La aceasta șe a- 
daugă dificultatea "procurării 
„uneltelor de muncă" (florete, 
spade, săbii), eforturile făcute 
în ultimii doi ani de C.N.E.F.S. 
și federația de specialitate pen
tru producerea pe plan intern 
a acestor arme negăsind ecoul 
dorit și, implicit, neaducînd re
zultate palpabHe. Chiar se con
sumă energie în zadar?

Dacă și îți asemenea condiții 
reprezentanții scrimei noastre 
continuă să se afirme printre 
cei mai buni din lume, în dis
pute inegale cu școli reputate 
(în Franța, de pildă. în 1987 au 
fost clasificați 3887 scrimeri), 
înseamnă că nucleul existent al 
pasiunii si profesionalității poa
te plasa pe orbita performanței 
noi și noi tinere talente, dar că 
scrima merită în continuare în
credere și. mai ales, sprijin 
concret.
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că aceia care sînt vizați să Ia 
parte la Campionatele Europene 
de tineret, din Polonia. Pro, 
zența în competiția de la Brașov 
este condiționată de efectuarea 
cîntarului în limitele catego
riilor respective.

——---- —

gur că în balanța avantajelor 
care pledează în favoarea răsu
netului larg de care se bucură 
orice TRAGERE LOTO 2 se în
scrie și particularitatea că se 
poate cîstiea st eu două nume
re. Reamintim, totodată, că par
ticiparea se face oe bilete cu 
valoare unică (10 lei), comple- 
tînd variante achitate în cote de 
100% sau 25%. tn ceea ce priveș
te tragerea de la sfîrsitul aces
tei săptămîni. este de retinut că 
ultima zi centru a vă iuca nu
merele favorite este sîmbătă, 23 
ianuarie.

ilor.. 
mint 
tune 
Noet 
plîm 
era : 
zice, 
drep 
fring 
meni 
Goth 
diari 
zicer 
m-ai 
perf' 
nu i 
Așa 
nu 
spor 
ome

ai, 
fi ci

Pent 
pir 
ra d 
pick 
kilo?

nu s 
să ir 
altfe 
trul

obse

fata 
lui, 
dc i



I OBIECTIVUL CRAIOVENILOR ? TOT 0 CUPA EUROPEANA
Divizionarele A pregătesc noul

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
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® Aleile ce 
cabina din 
dominate în 
treningurile 
niversitatea Craiova) și vișinii 
(Rapid). Și pe toți îi domină, 
cu statura lui impozantă, Silviu 
I.ung: „Am o ușoară tcndinită, 
dar trece și mă pregătesc, mă 
pregătesc. Trag cît pot, că prea

• duc spre tele- 
Bușteni sînt 

aceste zile de 
alb-albastre (U-

• Cel mai tinăr dintre cei 
prezenți la Bușteni e Șt. Stoica. 
Foarte ambițios, promite că nu 
va dezamăgi pe nimeni în 1988 
0 Medicul Vasilc Frînculeșcu a 
pășit în al 20-lea an de cînd e 
la Universitatea. A lucrat cu 
foarte mulți antrenori și cu cî- 
teva generații de jucători. Ne 
spune că tendinitele ' 'Iui Cioro-

Gcolgău, Irimescu și Bîcu, dar 
mai ales pe primul, în care-și 
pune mari speranțe. • 
dat seama — afirma
— că antrenorul are 
încredere în mine și 
pregăti ca niciodată. A 
mare jucător și noi, aici, la Cra
iova, n-am prea avut pînă acum 
ca antrenori foști mari jucă-
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Gheorghs Constantin: „SîNT PENTRU

14 
el

la

— Cum a decurs tntîlnirea lui Gheorghe
Constantin cu Universitatea Craiova 7

— Cu o neașteptată surpriză : erau prea pu
țini jucători prezenți. Eu știam că Universita
tea nu duce lipsă de talente, că mai întotdeau
na avea 4—5 rezerve la fel de bune ca titularii. 
Or, acum, aielț în pregătire se află doar 
jucători și urmează plecările unora dintre 
la loturile olimpice și de tineret.

r— Ce dorește noul antrenor să realizeze 
Craiova 7

— Craiova a fost timp de 15 ani un centru 
oare a reprezentat cu cinste fotbalul românesc, 
atît în cupele europene, cît și la nivelul 
echipei naționale. Marea mea dorință e ca 
Universitatea să continue să joace un rol de 
frunte în campionat, să etaleze un fotbal spec
taculos, eficace.

— Va putea 7
— Sînt convins. Pentru că, să nu se uite, 

Craiova tl are pe Lung, cel mal bun portar 
din țară, îl are pe Negrilă, cu marea lui ex
periență, îi are pe Geolgău și Irimescu, pe care 
eu îl consider că se află la ora cînd pot re
veni — prin pregătire și seriozitate — în aten
ția selecționerilor, îl are pe Săndoi în ascen
siune și are un grup de tineri care bat’ la por-

FOTBALUL SPECTACOL"
consacrării. Mă gîndesc la Gică Popescu, 
fir, Stoica, Badea, Crișan. „Bătrînii" tre-

țile <
Zamfir, . ,__ _________
bule să-i ajute pe cel tineri cu un" sfat bun în 
momentele grele 
compenseze prin 
exemplară.

— Cum decurg
— Iarna toți se pregătesc bine. Necazul e 

altul : că nu tot anul ne menținem la nivelul 
exigențelor din această perioadă.

— Ce va juca Craiova în retur 7
— Știu eu 7 Am însă o axiomă după care mă 

ghidez: joc! bine — pierzi rar, joci prost — 
eîștlgl rar....

— O idee pentru finalul dialogului 7
— Ar fi două. Prima: fotbalul nostru a fost 

mai bun cînd avea patru echipe bune. A doua: 
Craiova se va bate din nou pentru o cupă 
europeană. Ar fi mare păcat să se întrerupă 
un lung șir de frumoase izbînzl europene. Șl 
Încă ceva, ceva ce n-am văzut pînă acum în 
viața mea de antrenor. La un antrenament cu 
mingea, la un moment dat Intrările erau atît 
de tari, ambiția atît de mare, încît am închis 
ochii de frica unor accidentări. N-au fost. Sînt 
însă semne bune, nu ?

ale jocurilor, tinerii trebuie să 
efort nedrăm-uit ș! dăruire

pregătirile ?
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multe goluri am primit, și mă 
gîndcsc și Ia națională, că nu pot 
să nu mă gîndesc". • Lotul 
Craiovei, prezent la Bușteni, e 
mai... subțire ca niciodată :
Lung și Mateescu — portari, 
Negrilă, E. Săndoi, Cioroianu, 
Ad. Popescu — fundași, Mă- 
năilă, Irimescu, Ciurea, P. Ba
dea și Bîcu — mijlocași, Geol
gău, Ghiță, Șt. Stoica și Biță 
— înaintași. Ultimul, revenit 
după un sezon în care a jucat 
la Electroputere. „Avem destule 
probleme de rezolvat în acest 
sens, conchide Cornel Stroe, 
vicepreședintele clubului, ele 
numindu-se Rada (care vrea să 
revină la Rapid), Vancea și 
Wcisscnbacher (Ia care vrem să 
renunțăm din motive discipli
nare), Gică Popescu, N. Zamfir 
și Crișan (își satisfac stagiu) 
militar), Bărbuceanu (pe care 
dorim să-l transferăm de la E- 
lectroputcre) etc. Perioadă grea, 
pe care sperăm s-o depășim cu 
bine". ® Cel mai vechi compo
nent al lotului, Negrilă, s-a a- 
liniat, pentru a 14-a oară, la 
stattul pregătirilor de iarnă, 
sub culorile .Universității. „Nu-i 
ușor, dar nu mă las", spune el.DE BAZIN
lipsește nici la antrenamente, 
unde kilogramele sau kilometrii 
nu mai par astfel atît de nu
meroase sau numeroși. în iulie 
fac 18 ani și sper să-mi sărbă
toresc majoratul ca proaspătă 
bacalaureată a Liceului „C. 
D_obrogcanu-Gherea“, după care 
gîndui îmi va fi îndreptat că
tre LE.F.S. Pe alt plan, vor
bind, am doi părinți la‘care țin 
foarte mult, de la care am în
vățat atîtea (intre altele, ce e 
modestia, cît de bine stă ea 
oamenilor muncitori. cumpă
tați). o soră și doi fra'i, cel 
mare făcîndu-mă de trei ori 
mătușă, cel mic jucînd handbal 
1a Steaua, la juniori. Să mai 
scrieți, că mă simt extraordinar 
in Ploicștiu! meu drag, unde 
locuiesc într-un apartament co
chet și unde oamenii mă pre
țuiesc, de vreme ce am ajuns 
chiar invitată de onoare la fot
bal. Ceea ce nu 
obișnuință...

• — Ce va mai fi 
Vreun nou record

— Cind ai atins 
nivel, cînd s-a cîntat 
(și nu numai o dată) 
țării datorită ție, atunci __
rămîne. cît mai faci sport și te 
respecți, decîl să faci mereu 
mai mult și... mai repede. Vă 
răspund, deci, că. visez un nou. 
record și singurul tit u care-mi 
lipsește la 
campioană 
dalie la o 
mai pleca 
competiții. 
Ploiești.

prea este în

anul acesta ? 
al l-umîi ?
un asemenea 

o dată 
Imnul 
nu-ți

59 metri liber — de 
olimpică Plus o me- 
sută de metri. Vor 
lauri, de la mari 

spre o stradă din

sînt ușoare, fărăianu și Lung
probleme. Mai dificilă de tratat 
e articulația umero-radială de 
la brațul drept al portarului 
Mateescu. „Foarte bine s-au 
prezentat Ia pregătire Negrilă, 
Ad. Popescu, Șt. Stoica, Geolgău 
și Bîcu". • Ce spun cel doi 
antrenori secunzi ? Nicolae 
Zamfir, muncitor, priceput și 
ambițios, consideră că „nu e- 
xistă nici o diferență în pregă
tire între grupul vechilor in
ternaționali și cei mai tineri, 
dar păcat să nu-i avem în lot, 
pentru a-și încărca și ei «ba
teriile» pe Gică Popescu, Zam
fir și Crișan, tocmai pentru că 
nu stăm prea bine cu apărarea". 
La rîndul lui. Dumitru Marcu 
ni se destăinuie, după un antre
nament obositor al lotului : 
„Am jucat opt ani la Univer
sitatea și revin ca antrenor se
cund după alți opt ani. Sper să 
obținem cu echipa de-acum 
ce-am realizat eu cu ea ca ju
cător". • Din lungul dialog pe 
care l-am avut cu noul antre
nor principal al. Craiovei, Gh. 
Constantin, pe lingă cele rela
tate am mai deprins o idee : 
ambiția lui de a-i relansa pe

tori". • în sondajul făcut prin
tre cei prezenți la pregătire, 
am primit tot atîtea răspunsuri 
identice : „Vom juca iarăși în- 
tr-o cupă europeană". Ar fi 
pentru a 12-a oară consecutiv.

Lourențiu DUMITRESCU

Paralel 
sificarea 
divizionarelor A. a- 
lături de care și for
mațiile din eșalonul 
secund ..măresc și 
ele ștrocul", la fo
rul de specialitate 
se desfășoară o in
tensă activitate de 
pregătire a noului 
sezon. în aceste zile 
se definitivează pro
gramul, amănunțit, 
al întregului an 
competițional 1988 
și se discută și pro
iectul de program 
pentru 1989, știut 
fiind că perfectarea 
unor întilnirj inter
naționale amicale, 
de pildă, comportă 
existența unui ase
menea program de 
perspectivă. Astăzi, 
marea majoritate a 
federațiilor din Eu
ropa, și nu numai 
cele de pe bătrînul 
nostru continent, își 
proiectează calenda
rul internațional 
pentru următorii 
2—3 ani. Asemenea 
lor, și F.R.F. a în
treprins, în ultima 
perioadă. acțiuni 
spre a putea realiza 
o perspectivă mult 
mai largă a asigu
rării programului in
ternațional. Pentru 
prima perioadă a 
sezonului competi
țional în curs (spre 
a ne referi numai 
la ea) forul nostru 
de specialitate a 
stabilit în mod de
finitiv programul 
reprezentativelor A, 
olimpică și de tine
ret pentru mcciuri- 
le-test de dinaintea 
începerii campiona
tului: echipa A va 
evolua în Israel și 
Polonia (3—6 fe
bruarie), cea olim
pică în Albania (27 
ianuarie — 3 fe
bruarie), iar cea de 
tineret în Grecia (31 
ianuarie — 4 
bruarie).

cu inten- 
pregătirilor

fe-

Fixarea progra
mului grupei preli
minare a naționalei 
nbastre pentru C.M. 
1990 va avea loc la 
28 ianuarie, la Ate: 
na. Acolo vor fi 
prezenți delegații 
federațiilor din Bul
garia, Danemarca, 
Grecia, forul nostru 
urmînd a fi repre- 
zentat de M. Pas- 
cu, vicepreședintele 
F.R.F., și Em, Jenei, 
antrenorul 
zentativel. După de
finitivarea 
mulul partidelor din 
calificările pentru 
turneu] final din 
1990 din Italia, în- 

operațiune

Brașov, 
Mureș, 
Sportul 
„U" 
C.S.M. 
Bacău, 
troiul 
C.F.R. 
C.S.M.

repre-

progra-

treaga 
pentru stabilirea ac
tivității '
lor" pe 1988 și 1989 
se va putea efectua 
ținînd cont tocmai 
de datele prelimi
nariilor.

Primul eveniment 
oficial de pe agenda 
internă 1988 a fot
balului nostru îl va 
constitui etapa „16- 
imilor" din „Cupa 
României", compe
tiție care se desfă
șoară sub egida Da- 
ciadei. Etapa este 
programată 
ziua de 28 
rie, ora 13. 
ceastă fază 
competiție 
narele A (18), ală
turi de cele 14 di
vizionare B și C 
calificate din fazele 
anterioare. Prin ur
mare, lista celor 32 
de concurente este 
următoarea: Steaua, 
Dinamo, Victoria, 
Oțelul, Flacăra Mo
roni, Corvinul, Uni
versitatea Craiova. 
„Poli" Timișoara, 
F. C. Olt, F.C.M.

C. S. Ș. SLATINA, MERITUOASA
A „CUPEI SPERANȚELOR» (copii

— Spre care stradă ?
— Cum care 1 Strada Lauri

lor, firește! Blocul 36...
— De celelalte fete ale noas

tre ce zici ?
— Nu există una fără șansă- 

In frunte, se înțelege, cu Noemi 
Lung.

— Inclusiv Linia Copariu 7
— Am priceput... apropoul. 

Cu trei ani mai mică decît 
mine, Livia are tot ce-i trebuie 
spre a ajunge o mare campioa
nă.. Chiar cea mai rapidă din 
lume. Dar, pînă una-alta, nu mă 
tem de ea. Iar din disputa noas
tră nimeni nu are ce pierde. De 
cîștigat avem, așa cum are, în 
primul rînd, înotul românesc, 
tara. Care ne-a dat totul, nouă 
rămînîndu-ne să muncim și să 
luptăm, cu întreaga ființă, pen
tru numele și renumele său.

Sala polivalentă din Plopeni 
a găzduit la sfîrșitul săptămînii 
trecute turneul final al „Cupei 
Speranțelor" rezervat copiilor 
în vîrstă de 11—12 ani. La ulti
mul act al competiției au par
ticipat cele 10 echipe calificate 
(C.S.Ș. Slatina, Politehnica Iași, 
F.C. Bihor, Oțelul Galați, C.S. 
Tîrgoviște, Politehnica Timișoa
ra, Corvinul Hunedoara, Gloria 
Bistrița, Olimpia P. Neamț, F.C. 
Constanța) precum și Dinamo 
București și Metalul Plopeni — 
invitate de comisia de orga
nizare.

Meciurile, cu o durată de 2 
reprize a cîte 20 de minute, au 
însemnat un prim examen pen
tru viitorii fotbaliști, care în 
general, au arătat că sînt deo
sebit de receptivi, că mulți din
tre ei au frumoase perspective 
de a deveni jucători de per
formanță. După disputarea 
partidelor din cele patru grupe 
(stabilite prin tragere la sorți) 
în jocurile semifinale s-au ca
lificat C.S.Ș. Slatina. Gloria 
Bistrița, Politehnica Iași și F.C. 
Constanța. Dintre aceste patru 
formații — două (C.S.Ș. Slatina 
și Politehnica Iași), se remarca
seră, printr-o evoluție 'constant 
bună și, uneori, spectaculoasă, 
așa că nu a constituit o sur
priză faptul că ele și-au dispu
tat finala competiției.

După cum era de așteptat, 
finala a fost viu disputată, 
C.S.Ș. Slatina și Politehnica

perioadeleIași împărțindu-și 
de dominare ; micii fotbaliști 
au făcut totul ca spectatorii și 
tehnicienii prezenți în tribunele 
frumoasei săli din Plopeni să 
plece cu regretul că 
s-a încheiat. C.S.Ș. 
combinat frumos în 
priză, a aplicat mai 
frumoasele scheme învățate și, 
firesc, a marcat două goluri, 
prin Preda (min. 5) și Georges
cu (min. 17) După pauză, Poli
tehnica Iași, avînd doi jucători 
deosebit de talcntați (Roșu și 
Frunză), a încercat să schimbe 
rezultatul în favoarea sa, dar a 
reușit doar să reducă din han
dicap prin Roșu (min. 24). Deci, 
2—1 pentru C.S.Ș. Slatina, cîș- 
tigătoare i---- !*------* ~
1988 a „Cupei Speranțelor".

Iată cum arată clasamentul 
primelor patru clasate : 1.
C.S.Ș. Slatina (antrenor I. Pîr- 
vulescu), 2. Politehnica Iași (M. 
Dănilă), 3. Gloria Bistrița (C. 
Naghi) (4—0 cu F.C. Constanța 
pentru locurile 3—4), 4. F.C. 
Constanța (A. Munteanu).

In cadrul festivității de pre- . 
miere au primit diplome și 
premii în materiale sportive 
jucătorii care s-au evidențiat în 
mod deosebit. Astfel, golgeterul 
competiției a fost Georgescu 
(C.S.Ș. Slatina) care a înscris 
7 goluri ; cei mai tehnici jucă
tori au fost desemnați Marius 
Niculescu (C.S.Ș. Slatina) și 
Roșu (Politehnica Iași), iar cel

întrecerea 
Slatina a 
prima re- 
tot timpul

DUPĂ PRIMELE DOUA REUNIUNI
Campionul anului 1987 G. Tă. 

nașe, si-a făcut un debut deose
bit ...........................---
în 
cu 
pe 
așa ... „ _______ _____ ____
tinut aceste victorii cu caii de t 
ani, pe care i.a prezentat în ma. 
ximum de formă. Astfel. Rația 
a învins în două curse. întrecîn- 
du-șl adversarii fără drept de 
apel. Jindav, acoperind un par
curs corect, și-a înșirat pe drum 
partenerii de Întrecere, iar Sa
turn II nu a avut, de asemenea, 
probleme pentru a se impune. G. 
Grigore s-a întrecut pe sine, reu. 
șind un spectaculos hat-trick în 
primele 3 curse ale anului. O

de favorabil in 1988, reușind 
primele reuniuni 4 victorii, 
care s-a instalat confortabil 
primul loc al clasamentului, 
cum ne-a obișnuit. El a ob.

altă formație care merită evi. 
dențlată este aceea antrenată de 
C. Dumitrescu, care și-a înscris 
numele pe lista cîștigătorllor în 
trei alergări. Ea s.a impus cu 
Ramon, aflat în formă excelentă, 
precum și cu Horaița și Bagdad, 
ambii conduși de talentatul V.D. 
Mihai, care este de departe cel 
mai bun tinăr stagiar. Ocupan
tul locului 3 în clasamentul din 
1987, G. Sol can, a început bine 
noul an, reușind două victorii 
frumoase, cu Găman. în mare 
progres, și Carpen, scăpat de 
handicapeuri în cîstigător, N. 
Boitan îndeplinind' doar o sim
plă formalitate spre a învinge. 
Cel mai nou antrenor. V. Moise, 
și-a făcut și el simțită prezenta

A.S.A. Tg. 
F. C. Argeș, 

Studențesc, 
CIuj-Napoca, 
Suceava, S.C. 
Rapid Și l’e- 

(Div. A), 
Pașcani, 

Reșița, F.C. 
Maramureș, F.C.M. 
Progresul Brăila, 

.Gloria Bistrița, Glo
ria I’andiirii Tg.Jiu, 
Olimpia ~~ 
Mare i 
Carpați 
Granitul 
Montana 
țelul Or. 
Groza, 
Bacău, I 
ccni, Voința Bucu
rești (Div. C). 
subliniere 
cele șapte 
oase torn

I.U.M. Satu 
(Divizia B), 

Agnita, 
Babadag, 

i Sinaia, O- 
dr. Petru 
Partizanul 

Unirea Urzi-

O 
pentru 

___ meritu
oase formații din 
eșalonul nr. 3 care, 
spre deosebire de 
multe divizionare B, 
au tratat cu toată 
seriozitatea partici
parea la importanta 
întrecere. Tragerea 
la sorți a „16-imi- 
lor" Cupei este pre
văzută pentru ziua 
de 25 ianuarie, 
11, la 
Meciurile 
disputa 
formațiile 

pentru ! din
februa- 
în a- 
intră în 

divizlo-

.tricolori-

ora 
sediul F.R.F. 

se vor 
numai tur, 

extrase
2 

(în 
vor

urna 1 
gazde
nr. 1

nr.
fiind 
urna 
fi introduse biletele 
cu numele a 16 di
vizionare A. ultime
le două din actualul 
clasament fiind re
partizate în 
nr. 2 alături 
vizionarele B 
Sistemul de
care: dacă după 90 
sau 120 de minute 
de ioc scorul este 
egal, calificarea se 
va decide prin exe
cutarea loviturilor 
de pedeapsă.

urna 
de di- 
Si C). 
califi-

CIȘTIGATOARE

între 11-12 ani)

merituoasă a ediției joc spectaculos 
ino.î Snpmntolnr** ~ -----

mai bun portar — Turcaș (Po
litehnica Timișoara).

Merită să mai amintim faptul 
că finala recentei ediții a „Cu
pei Speranțelor" a fost bine or
ganizată de comisia de specia
litate a F.R.F., cu ajutorul or
ganelor locale din Plopeni și a 
asociației sportive Metalul Plo
peni (președinte I. Radu). De 
asemenea, o contribuție însem
nată la buna desfășurare a 
jocurilor au adus-o arbitrii FI. 
Popescu, A. Moroianu, A. Nițu, 
șl S. Lucian.

O bună propagandă minifot- 
balului a făcut-o una dintre 
invitate, Dinamo București. A- 
vînd cîțiva jucători foarte ta
lentat!, Dinamo a practicat un 
j . > și, în același
timp, eficace, (a cîștigat la se- 
mifinalista F.C. Constanța: 
6—3), răsplătit deseori cu a- 
plauze.

Pompiliu VINTILA

• La Buhuși, începînd de as
tăzi, se desfășoară partidele 
turneului final la grupa mare 
(13—14 ani). Echipele calificate: 
C.S.Ș. Tg Mureș, Unirea Foc
șani, C.S.Ș. Bacău, Aurul Brad, 
Politehnica Iași, Politehnica Ti
mișoara, C.S.Ș. Medgidia, 
F.C.M. Brașov, C.S.Ș. Craiova 
și Sportul Studențesc. Invitate : 
Textila Buhuși și C.S.Ș. Slatina.

ALE ANULUI HI P I S M
pe hipodrom, obținind două vlc. 
torll, una mai spectaculoasă ca 
alta. Astfel, Deditel, deși supus 
unei penalizări de 20 de metri, 
și-a spulberat adversarii în fi. 
naiul cursei, producînd una din 
marile surprize, iar Valonia, tn- 
tr-un final debordant a învins 
pe Rlmlca și Zalău, care la un 
moment dat păreau scăpa i 
cîștigători. Formația lui M. Ște- 
făneseu, cu N. Sandu la timo
nă, a realizat, la vinciul ei, două 
victorii de prestigiu, cu Valahia, 
condusă în frumoasă cursă de 
așteptare, șl cu Vulturaș, adus cu 
precizie în învingător. Formația 
campionului driverilor, V. Pă- 
trașcu, și.a înscris și ea numele 
pe lista învingătorilor, eîștigînd

cu Mânu, un cal de doi ani des. 
pre care se va mai vorbi, iar M. 
Dumitru și-a făcut o reintrare 
de bun augur, eîștigînd în prima 
reuniune a anului două 
cu Hughenot și Brădișor.

După primele reuniuni, 
semnăm deci forma bună 
lor înainte amintiți. Mai 
evoluții au avut formația
campionului N. Nicolae. care ne 
obișnuise din start cu victorii, și 
eea a lui R.I. Nicolae. Despre T. 
Marinescu aproape că nu prea 
avem ce spune el aflîndu-se, 
ca șl in anul 1987, prin coada 
plutonului.

curse.
con- 

a ce. 
slabe 
vlce-

A. MOSCU



„SUPER-DISCO"

CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE

DE TENIS
ALE AUSTRALIEI

Campionatele Internationale de 
tenis ale Australiei au continuat 
cu meciurile din optimile de fi
nală. Iată clteva rezultate. Sim
plu masculin : Edberg — Stolten
berg 6—3. 6—3, 6—4 : Cesnokov — 
Steeb 6—1, 6—4, 6—2. Simplu fe
minin: Graf — Llndqvlst 6—0, 7—S; 
Minter — Shriver 6—2, 6—4 ;
Mandlikova — McNeil 6—2, 6—4 : 
Kohde-Kllsch — Zrubakova 3—6. 
6—0, 6—3.

• BIATLON
VIENA. La Obertilliach (Aus

tria), în cadrul unui concurs 
internațional, proba de 10 km 
a fost cîștigată de austriacul 
Alfred Eder, cronometrat în 
27:36,9 (zero puncte penalizare). 
Pe locurile următoare s-au si
tuat vest-germanii Frank Luck

In patinajul artistic, sportiva din R D. Ger
mană. Katarina. Witt se bucură de un pal
mares remarcabil. în virstă de 22 de ani, 
Wilt, din Karl Marx Stadt, a cucerit sase 
titluri europene, două mondiale si unul 
olimpic. Urmează un alt dificil examen la 
J.O. de iarnă de la Calgary... Va reuși din 
nou să urce • pe treapta cea mai înaltă a 

podiumului ?

PREGĂTIRI
(Urmare din pag. I)

dorita calificare în turneul fi
nal al competiției".

In vederea meciului de mîi- 
ne Dynamo Beilin a sosit de 
duminică scara în țară, la Cra-

TE SCURT ©PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Cu prilejul unui 

concurs desfășurat la Lagos, ni
gerianul Aircn Abilele a stabilit 
un nou record al Africii în pro
ba de 3 000 m, cu timpul de 
8:34,47.

AUTOMOBILISM • Etapa a 
15-a a Raliului Paris — Dakar, 
disputată în Mali între localități
le Tessalil și Lemjebir (698 km) 
a fost cîștigat? de francezul Pa
trick Tambay în timp ce la cla
sa motociclete primul loc a fost 
ocupat de belgianul Gaston 
Rahier. La automobile, lider se 
menține finlandezul Vatanen 
(„Pcugeot 405"), în timp ce In 
clasamentul motocicliștilor se 
află în frunte italianul Orioli 
(„Tlonda").

BOX © Pugilistul filipinez Ro
lando Bohol a devenit campion 
mondial al categoriei muscă 
(versiunea I.B.F.). învlngîndu-1 
la puncte, după 15 reprize, pe 
sud-coreeanul Chang Ho Choi.

GERMANIA A CIȘTIGAT

MONDIALĂ LA HANDBAL

R. F.

CUPA

• Alte competiții
STOCKHOLM, 18 (Agerpres). 

în finala „Cupei Mondiale" 
de handbal masculin, desfășu
rată la Stockholm, tn prezența 
a 7 000 de spectatori, echipa 
R.F. Germania a întrecut cu 
scorul de 18—17 (7—10) formația 
R.D. Germane. în partida pen
tru locul trei selecționata Sue
diei a învins cu scorul de 23—20 
(12—9) reprezentativa Islandel.

— 27:49,5, și Frank-Peter Rctsch
— 27:52,2. ’

• PATINAJ VITEZA
OSLO. în localitatea norve

giană Kongsberg au început 
Campionatele Europene feminine 
rezervate sprinterelor, în prima 
zi disputîndu-se probele de 500 

și 3 000 m. în am
bele curse, victo
ria a revenit spor
tivei din R. D. 
Germană, Andrea 
Ehrig. în 43,01 și, 
respectiv 4:28.29.

MUNCHEN. Pro
ba, feminină de 
500 m din cadrul 
concursului inter
național de la In
zell (R.F. Germa
nia) a fost cîști
gată de patinațoa- 
rea chineză Wang 
Xiuli, cu timpul 
de 40,78 — nou 
record al R. P. 
Chineze.

© SCHI
PRAGA. Proba 

de ștafetă 4X10 
km. din cadrul 
concursului de 
schi-fond mascu
lin, de la Strbske 
Pleso (Cehoslova
cia). contînd pen
tru „Cupa Mon
dială". ă revenit 
echipei Suediei — 
1:44:48,8, urmată 
de Austria — 
1 45:47,9 și Ceho
slovacia — 1,46:30,0.

ZURICH. La Zi- 
nal (Elveția) s-a 
disputat. în cadrul 
„Cupei Mondiale" 
la schi alpin fe
minin, o probă de 
coborîre, cîștigată 
de Maria Walli- 
ser (Elveția), în

INTENSE
iova poposind însă ieri la prînz 
și efectuînd un prim antrena
ment de acomodare cu sala de 
joc. Aseară era așteptată să so
sească și brigada de arbitri : 
I. Platsis și E. Kallis (ambii din 
Grecia). Alte amănunte, în zia
rul de mîine.

Meciul a avut loc la Manila. • 
Portoricanul Wilfredo Vasquez 
și-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria cocoș (ver
siune W.B.A.), terminînd la ega
litate după 12 reprize. meciul 
susținut la Osaka în compania 
pugilistului japonez Takuia Mu. 
guruma.

CICLISM • Rutierul sovietic 
Aleksandr Krasnov a terminat 
învingător în etapa a 5-a a Turu. 
Iul Venezuelei, parcurgînd 139 
km in 3h40:54. Pe locul următor, 
la 4 sec., s_a situat un alt spor
tiv sovietic, Viaceslav Ekimov. 
Lider al clasamentului general 
individual se menține columbia
nul Martin Farfan.

IIOCIIEI PE IARBA • Finala 
turneului „Cupa Indira Gandhi", 
competiție găzduită de orașul 
Indian Lucknow, a fost cîștigată 
de echipa Pakistanului care a 
dispus cu 3—0 (2—0) de selecțio
nata U.R.S.S.

O în partida inaugurală a 
campionatului sud-american 
(masculin) pentru tineret, com
petiție ce se desfășoară la Mal
donado (Uruguay), selecționata 
Argentinei a învins cu scorul 
de 14—8 (8—5) echipa Braziliei.

• In optimile de finală ale 
„Cupei Cupelor" (feminin), e- 
chipa S.C. Leipzig a întrecut, 
în deplasare, formația I.K. 
Nacka (Suedia), cu scorul de 
28—18, obținînd calificarea în 
faza următoare a competiției.

1:52,17, urmată de compatrioa
tele sale Michela Figlni — 
1:52,24 și Brigitte Oertli — 
1:52,87.

ROMA. Proba masculină de 
slalom special disputată pe pîr- 
tia de la San Capdido (Italia) 
a revenit schiorului norvegian 
Jens Jagge, înregistrat în cele 
două manșe cu timpul de 1:52,02. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat italienii Grigis — 1:53,35, 
și Gerosa — 1:53,50.

MUNCHEN. Proba masculină 
de coborîre de la Bad Kleîn- 
kirchheim (în apropiere de 
Kitzbiihel) s-a încheiat cu vic
toria schiorului elvețian Peter 
Miiller, cronometrat în 1:53,31.

Tur de orizont în campionatele naționale

Austria: RAPID VIENA, APROAPE 
DE At 29-lea TITLU

De ani buni, în campionatul 
austriac cele două teamuri 
vieneze Rapid și F.C. Austria 
„valsează" împreună, nestînje- 
nite, spre titlu, cu palide și 
temporare amenințări doar din 
partea echipei din Innsbruck. 
Și în această ediție cele două 
„mari" se află în frunte, numai 
că, de această dată, „alb-verzii" 

1. Rapid Viena 22 15 6 1 52-22 3«
2. FC Austria 22 11 6 5 47-27 28
3. Grazer AK 22 10 7 5 32-23 27
4. FC Admi.a 22 11 3 8 52-31 25
5. SW Tirol 22 8 9 5 34-40 25
6. SK Sturm 22 9 6 7 33-32 24
7. Vienna 22 11 1 10 45-40 23
8. Wiener SK 22 6 10 6 39-46 22
9. SK Voest 22 7 5 10 37-40 19

10. Linzer ASK 22 4 5 13 21-14 13
11. Austr, Klag. 22 4 4 14 17-43 12
12. VfB Modling 22 2 6 14 29-54 10

de la Rapid s-au impus clar și 
decisiv, credem, lăsîndu-și eter
na rivală în urmă cu 8 puncte ! 
Intr-adevăr, echipa iugoslavu
lui Otto Barici a avut un tur 
de forță, îndreptîndu-se sigur 
spre al 29-lea titlu. Mulți din 
eomponenții echipei sînt „inter
naționali" A și noul antrenor 
al lui „Immer Wieder" (cum e 
denumită naționala Austriei), 
Joseph Hickcrsbcrger, va conta 
cu siguranță și în viitor pe 
mulți dintre ei. Enunțînd, în

ȘAH • După 7 runde, în tur
neul de la Wijk an Zee (Olanda), 
marele maestru suedez Ulf An
dersson se menține lider, cu 5,5 
p, urmat de Karpov (U.R.S.S.) —
4,5 p, Gheorghiev (Bulgaria) — 
4 p, Hilbner (R.F.G.), Liuboje. 
viei (Iugoslavia), Tal (U.R.S.S.) 
— cite 3,5 p etc. Rezultate din 
runda a 7-a: Van der Wiel — 
Andersson 0—1 ; Tal — Karpov 
remiză: Liubojevici — HUbner
remiză; Gheorghiev — Nikolici 
1—0; Van der Sterren — Hansen 
remiză.

TENIS DE MASA • La Thor- 
naby (Anglia) au continuat în
trecerile turneului Europa — Asia, 
în cadrul probei individuale 
sportivul englez Cari Prean (în 
virstă de 20 de ani) a realizat o 
mare surpriză, prin victoria, cu 
21—15, 16—21. 21—19, obținută în 
fața campionului mondial Jlang 
Jlaliang (R.P. Chineză).

Cuvîntul disco dueîndu-ne 
cu gîndul la ritmate melodii, 
la multicolore spoturi izvorî- 
te din sofisticate orgi de lu
mină. ce ar putea semnifica, 
în acest caz, super-disco ? Ce 
altceva, oare, decît fie o bu
cată ..ultimul răcnet" în ma
terie de modă muzicală, fie 
un local de dans echipat cu 
cel mai modern tip de apa
ratură electronică ?

Ei bine, nimic din toate a- 
ocstea. Super-disco este mă
gulitorul apelativ cu care a 
fost răsfățat de presa sporti
vă (șl termenul a prins, fiind 
rapid adoptat și 
de către tribune) 
aruncătorul de... 
disc John Po
well. în primă 
..audiție" este 
foarte posibil ca 
numele acesta 
să nu spună 
prea mult — nu are rezonan
ta unor Bob Beamon sau Cari 
Lewis. Nici nu avea cum. 
Powell a intrat relativ tîrziw* 
în circuitul marii performan
te. mai exact la 23 de ani. A 
făcut-o mal mult în glumă, 
cu prilejul unor concursuri 
atletice universitare : echipa 
Facultății de Drept, facultate 
în care studia, era descom
pletată la probele de arun
cări. astfel că la Insistentele 
antrenorului a acceptat să fie 
selecționat — fizicul impună
tor îl recomanda. A ales dis
cul. Mai apoi, cînd rezulta
tele l-au îndreptățit pentru un 
prim interviu, avea să explice 
de ce : „Știu că este o sim
pla părere personală, o teo
rie fără prea mult temei, dar 
pentru mine maratonul si a- 
runcarea discului simbolizea
ză cel mai bine ideea olimpi
că, în accepția antică. Sînt un 
mare iubitor de artă si cred 
că o decisivă influență în 
conturarea opțiunii mele a 
avut-o celebra statuie a Disco
bolului. Senzația de perfecțiu
ne a corpului omenesc, de ar
monie a mișcării ce emană din

Ai învins, continuă!

Ai pierdut, continuă!

continuare. numele celor mai 
reprezentativi dintre ei, credem 
că spunem tot despre valoarea 
echipei: Konsel, Brauneder,
Lainer, H. Weber (cel mai bun 
jucător austriac pe ’87), Pecl, 
Weinhofer, Kienast, Hrstici, 
Willfurth ca și iugoslavii 
Kranciar, Stojadinovici (golge- 
terul echipei) și sovieticul 
Șavlo.

Și F.C. Austria are un lot va
loros (printre alții, Wohlfahrt, 
Degeorgi, Frind, Obermayer, 
Drabits. Prohaska, A. Ogris, 
Zsak, Hermann, ungurul Nyi- 
lasi si olandezul Schinkelsj, dar 
elevii lui Karl Stotz n-au dat 
randamentul așteptat, poate și 
din cauza neacoperirii locului 
lăsat de Polster, plecat la 
Torino.

Nou promovata Grazer A.K. 
a fost, pe drept cuvînt, reve
lația sezonului de toamnă. Tî- 
nărul ei antrenor, Adolf Pinter, 
a reușit s-o transforme într-o 
echipă redutabilă, din care ju
cătorii cei mai cunoscuți sînt 
Dihanich și vest-germanul 
Schatzschneider. F.C. Admira 
Wacker, cu Rodax, Baumeister, 
Artner și iugoslavul Halilovici, 
promitea să revină în lupta 
pentru titlu (ultimul ei titlu în 
1966)ț însă n-a reușit să-și de
pășească condiția. Singura ei 
consolare este locul fruntaș în 
clasamentul golgeterilor din 
Austria al lui Walter Knaller 
(30 de ani), cu 20 de goluri. Nici

★

ECHIPA FRANȚEI ISI ÎNCEPE 
PREGĂTIRILE

După eșecul suferit de echipa 
Franței in preliminariile C.E.. an
trenorul Henri Michel nu se ara
tă a fi disperat, menționînd că 
jucătorii din lot au avut fluctua
ții de formă. îndeosebi in meciu. 
rile decisive. Drept urmare, pen
tru ' noul sezon el a făcut doar 
două modificări în lotul celor 20 
de jucători. L-a promovat pe 
Casson! (Toulon) — fundaș. Un 
vîrstă de 26 de ani, și pe mijloca
șul Deseryroux (Toulouse) — 24 
de ani. In rest au rămas jucători 
cunoscut! ca portarul Bats, fun
dașii Amoros, Ayache, Le Roux. 
mijlocașii Luis Fernandez Fer- 
reri, înaintașii Toure, Bellone. 
Papln, Stopyra ș.a. Intre 24 si 
31 ianuarie, lotul Franței va fa. 
ce un stagiu de pregătire tn ts. 
rael (la 27 ianuarie, va avea ioc 
un meci amica! Intre reprezenta
tiva țării gazdă si Franța). In 
continuare, de la 2—5 februarie. 

capodopera lui Miron m-au 
determinat să practic aceas
tă probă și nu alta**. Cunos
cute fiind multe cazuri în 
care sportul a inspirat opere 
de artă, iată-ne. așadar, și în 
fata unei situații în care lu
crurile au stat invers...

A urcat încet, dar sigur : 
campion al S.U.A. în 1972. pe 
cînd avea 25 de ani (perfor
manta avea să o mai renete 
de alte trei ori), recordmen 
al lumii în 1975 (cu 69.08 m), 
medaliat cu bronz la J.O. de 
la Montreal, tot al treilea si 
la Los Angeles — 1981. Avea 

pe atunci 37 de 
ani si multi au 
apreciat, că aces
ta i-a fost „cîn- 

tecul de lebădă". 
A continuat. în
să, cu aceeași 
tenacitate cu ca
re a început, re

ușind ca. la ..mondialele** din 
august trecut, să devină vice- 
campionul lumii. Spectaculos 
rămas bun ? Nici gînd. fiind
că într-una din primele zile 
ale acestui ianuarie a izbutit, 
cu 72.08 m. a doua perfor
mantă a tuturor timpurilor. 
O zi după ce împlinise nici 
mai mult, nici mai puțin de 

41 de ani !
Explicația longevității sale în 

regim de ridicată valoare 
competițională ? Ne-o furni
zează tot el : „Aceeași... sta
tuie a Iui Miron m-a îndem
nat Ia continuă perfecționare 
tehnică. Am căutat în perma
nentă să îmî slefuiesc mișca
rea. să o apropii de ideal. 
Datorită acestei tehnici înde
lung finisate izbutesc șl as
tăzi. cînd mijloacele fizice nu 
mai sînt aceleași, să fiu încă 
un rival de temut pentru coi 
tineri**.

De aceea, am adăuga, si su
pranumele. pe deplin meritat, 
de super-disco. atribuit omu
lui care a tins să egaleze. în 
snort, perfecțiunea unei opere 
d-e artă...

Sorin SATMARI

*

*

Lindenberger, portarul lui I,In
zer A.S.K. si al naționalei Aus

triei

revenirea „fiilor rătăcitori" Ia 
Innsbruck, celebrul antrenor 
Happel și nu mai puțin cunos
cutul Pezzey, n-a produs aștep
tata revenire în prim-plan a 
echipei, ci un neașteptat re
gres ! Poate cei doi, alături de 
Hansi MUller. Ivkovici, Mess- 
lender, Pacuit, Steinbaucr, Linz- 
maier. Roscher, Spielmann și 
de ceilalți componenți ai echi
pei, vor avea un alt cuvînt de 
spus în partea a doua a între
cerii. Mai notăm slaba evoluție 
a echipei lui Lindenberger, 
Linker ASK (44 de goluri pri
mite !), ca și neadaptarea nou 
promovatelor Austria Klagen
furt și V.f.B. Mcdling...

Răzvan TOMA
* *

echipa Franței va participa la un 
turneu organizat la Toulouse, la 
care vor mai fi prezente repre. 
zentativele Austriei șl Elveției.

ALTE REZULTATE
• Rezultate înregistrate în sfer

turile de finală (meciuri tur) ale 
„Cupei Spaniei": Atletico Madrid 
— Real Sociedad 2—1; Castilia —
Madrid 3—2; Castellon — F.C. 
Barcelona 1—1.

• tn turneul de la Bangkok, pri. 
ma reprezentativă a Thaylandei 
a întrecut cu scorul de 1—0 for
mația austriacă F.C. Swarovski 
Tirol, tn timp ce selecționata 
provinciei Liaoni-ng (R.P. Chine, 
ză) a terminat la egalitate, 2—2, 
meciul susținut în compania e. 
chtpei Omanului..
• In finala turneului în sală de 

la Frankfurt -pe Main, Werder 
Bremen a întrecut cu scorul de 
1—0 (după prelungiri) formația 
Eintracht Frankfurt.
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