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„ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ DE HANDBAL ARE VALOARE 
PENTRU A SE IMPUNE ÎN IERARHIA MONDIALĂ"

LDHIA 1988 A CAMPIIJVATEIOR NAȚIONALE 
Dl SCRIMĂ ÎNTR-UN NOII CADRU CDMPfTlJlONAL

opinează antrenorul
La Campionatul Mondial de 

handbal feminin (grupa B), care 
a avut loc in Bulgaria, în luna 
decembrie 1987, echipa Româ- . handbal 
niei a avut o bună evoluție. 
Putea fi și foarte bună dacă, 
așa cum se știe, handbalistele 
noastre nu ar fi clacat exact
cind nu trebuia, adică In dispu
ta din finala marii competiții, 
cu puternică reprezentativă a 
Iugoslaviei. Pentru o discuție 
mai amplă despre comportarea 
handbalistelor noastre, l-am in
vitat la redacție, pentru un in
terviu, pe lectorul universitar 
Ioan Bota antrenorul principal 
al echipei țării noastre. întru- 
cît la startul întrecerii din Bul
garia s-au aflat formații de 
primă mărime ale handbalului 
feminin mondial, l-am rugat pe 
interlocutor să se refere — la 
începutul discuției — la even
tualele noutăți de ordin tehnic 
în evoluția echipelor prezente 
la C.M.

-+ După părerea mea, noutăți 
de ordin tehnic care să rețină, 
în mod deosebit atenția nu au

între două sezoane

de rugby
EFICACITATEA ESTE IN CREȘTERE.

DAR CUM ARATĂ... REVERSUL MEDALIEI?
Se vorbește mult, și nu de 

azi-de ieri, despre imperativul 
jocului deschis în rugbyul nos
tru. Pe această temă, o bază 
de discuție o poate oferi sta
tistica. Spre pildă, înregistră
rile din prima parte a actualului 
campionat, situația din întrece
rea pentru cîștigarea Trofeului 
Sportul, lansată tocmai cu un 
asemenea scop (cupa e oferită, 
reamintim, jucătorului care în
scrie cele mai multe eseuri în- 
tr-o ediție a principalei com
petiții interne).

Așadar, cum au stat lucru
rile în toamnă din punctul de 
vedere al realizării celor mai 
spectaculoase momente ale jo
cului, încheiate în terenul de

CICLOTURISMUL - SPORT CU MUL ȚIPLE 

VIRTUȚI EDUCATIVE
Două apeluri sosite recent pe 

adresa redacției noastre, unul 
de la bucureșteanul Tănase 
Ignat, președintele Comisiei 
municipale de cicloturism, ce
lălalt de la antrenorul de ci
clism din Mediaș, loan Comlo- 
șan, abordează subiecte legate 
de activitatea ciclistă de masă. 
Primul se referă la necesitatea 
sporirii acțiunilor cicloturisti
ce, al doilea la dezideratul re
înființării ciclismului feminin 
în țara noastră. Pornind de la 
aceste opinii, la rîndul lor e- 
cou al altora, mult mai nume
roase. ne propunem să luăm 
în discuție o temă nu doar 
sportivă, asupra căreia este de 
dorit să-și spună cuvîntul și ci
titorii noștri de cele mai dife
rite vîrste.

Atracția tinerilor către prac
ticarea exercițiului fizic este, 
se știe, foarte mare. Pretutin
deni, la orașe sau sate, pe te
renuri amenajate sau improvi
zate, in vacanță sau în pauza 
dintre ore, se încing aprige 
„miuțe", jocuri de volei sau 
baschet. Pe multi dintre acești 
pasionați pentru sport îi ve
dem, Insă, întrecîndu-se ca... 
niște veritabili cicliști, pe aleile 
dintre blocuri sau — total con
traindicat — pe șosea, în con
cursuri organizate ad-hoc. Pen
tru ei, ca și pentru celelalte 
zeci de mii de posesori de bi
ciclete (studenți, muncitori, ță
rani), sportul cu pedale este,

principal IOAN BOTA
apărut In schimb, am putut 
observa cu multă claritate că 
normele fundamentale ale unui 

eficient au fost apro
fundate, au fost transpuse 
corect în jocul majorității echi
pelor. Astfel, este de remarcat 
că a crescut considerabil viteza 
de deplasare și execuție, a dis
părut pauza dintre faza de pre
gătire și execuția propriu-zisă, 
ceea ce, în ultimă instanță, a 
dus la mărirea considerabilă a 
vitezei de desfășurare a jo
cului...

— Aceasta înseamnă că — pa
ralel — a scăzut numărul gre
șelilor tehnice ?

— Indiscutabil, da ! Altfel 
jocurile sint lipsite de cursivi
tate și spectaculozitate.

— Echipa țării noastre a gă
sit soluțiile cele mai bune pen
tru „jocuri cursive și spectacu
loase, fără „greșeli tehnice" — 
ca să întrebuințăm formulă
rile dv. ?

— Studiind foarte atent mo
dul de exprimare, în atac și In 
apărare, al adversarelor echipei 

țintă ? Un tînâr, Daniel Boldor, 
a marcat de 10 ori, devansînd 
doi experimentați internaționali 
— pe Alexandru Rădulescu, co
echipierul de la Steaua, care 
ar? 8 eseuri la activ și pe 
Mircea Paraschiv (Dinamo), cu 
7. Trei rugbyști, Gh. Vărzaru, 
G. Ignat (Steaua), O. Becheș 
(C.S.M. Sibiu) au punctat în 
cîte 6 rînduri, V. Ion (Știința 
CEMIN Baia Mare) și T. Coman 
(Steaua) de cîte 5 ori și așa 
mai departe. Pentru că e vorba 
despre reușite individuale, să 
reținem distanțarea grivițeanu- 
lui Tudor Radu între „oamenii 
de șut", cu un total de 132 de 
puncte înscrise — ceea ce în
seamnă 70 la sută din realiză- 

înainte de toate, o tentație, o 
chemare la mișcare. Și, nu în 
ultimul rînd, o posibilitate de 
testare a capacităților fizice. 
Unii, firește, cei mai dotați și 
mai perseverenți, iau drumul 
performanței. Alții aleg dru
mul— cicloturismului. Și bine 
fac, întrucît excursiile ciclotu
ristice constituie reale cîștiguri 
pe plan educativ-formativ, par- 
ticipanții putînd vedea astfel 
importante locuri istorice sau 
splendide monumente ale na
turii, precum și unele dintre 
mărețele realizări ale oamenilor 
muncii din țara noastră în anii 
socialismului. Una este impre
sia care rămîne întipărită în 
memorie după ce ai citit des
pre anumite lucruri ori ai pri
vit o reproducere a acestora șl 
alta este să vezi, cu propriii 
tăi ochi, cum arată — spre e- 
xemplu — Cîmpia Libertății de 

la Blaj sau Monumentul de la 
Adamclisi cum se construiește 
șl se lansează la apă un vapor, 
cum se forează o sondă sau se 
extrage cărbunele. Și sînt atî- 
ția de cum !... Totodată, ase
menea drumeții pe două roți 
contribuie Ia menținerea și întă
rirea stării de sănătate a parti- 
cipanților, cu efecte benefice

Horațiu SIMA

(Continuare în pag. 2—3) 

țării noastre, am indicat ca sis
tem defensiv apărarea 5+1 șl 
cea în linie, adică 6+0. Rezul
tatele ne arată că nu am greșit. 
Pentru că, s-a văzut, dintr-o 
astfel de așezare am putut ac
ționa atît retras cît și avansat. 
In atac, așezarea cu un pivot 
și transformarea cu doi pivoți 
cînd adversarul se apăra avan
sat s-a dovedit a fi realistă. 
Cel puțin ur argument ne-a a- 
testat o astfel de concepție : e- 
chipa României a primit numă
rul cel mai mic de goluri, ocu- 
pînd primul loc și s-a situat în
tre primele trei formații tn 
privința golurilor marcate...

— După opinia noastră, dis
punem acum de o echipă va
loroasă. Ce-i lipsește pentru a 
face un rezultat mare ? Cum 
explicați înfrîngerea din finala 
cu Iugoslavia ?

— în momentul de față dis
punem de handbaliste talentate, 
disciplinate, cu putere de mun
că, dornice să readucă handba
lul nostru feminin în prim-pla- 
nul arenei mondiale. Infrîn-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag a 4-a)

nle echipei din Parcul Copilu
lui!—, el fiind urmat de D. Ale
xandru (Steaua) 99, Al. Domo- 
coș (Universitatea Timișoara) 
82 etc.

Sugestive sînt mai cu seamă 
cifrele din dreptul echipelor. 
Adică : Steaua 59 eseuri, Farul 
și Dinamo 29, Politehnica Iași 
și C.S.M. Sibiu 22, Știința 
CEMIN Baia Mare 20, Univer
sitatea Timișoara 19, Știința Pe
troșani 16, C.S.M. Suceava 15, 
R.C. Grivița Roșie 14, Contac- 
toare Buzău 13, Sportul Studen
țesc 10. Dincolo de posibilele 
comparații cu ierarhia propriu- 
zisă a primei serii valorice din 
rugbyul nostru, o constatare de 
fond se impune. Anume, creș
terea mediei de eseuri pe echi
pă, ajunsă, cu contribuția sub
stanțială a steliștilor la peste 
22 de baloane culcate în but. 
Pentru a discuta mai la con
cret, să notăm că în urmă cu 
patru ediții — cînd exista o 
formulă de campionat cu grupe 
alcătuite tot pe criteriul valo
ric — media era de numai 13 
eseuri.

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2-3) Aurelian BREBEANU

DUPĂ 0 SUITĂ DE SUCCESE, JUDOUL
Cînd la două dintre cele mal 

mari competiții ale anului '87 
șportivii noștri au cucerit cu
nuni de lauri (medalii de aur), 
te vezi obligat să alegi vorbele, 
așezîndu-le pe hîrtie doar pe 
cele mai frumoase. Așa am și 
făcut, după Campionatele Eu
ropene de la Paris, încheiate cu 
o superbă victorie repurtată de 
Mihai Cioc la una dintre cate
goriile dominate, multă vreme, 
chiar de sportivii țării gazdă. 
Asemănător am procedat și du
pă „europenele" de tineret de 
la Wroclaw (Polonia), la care 
Dragoș Bolbose și-a înscris nu
mele pe tabloul laureaților cu
cerind titlul continental la ca
tegoria superușoară, primul din 
panoplia judoului românesc.

Să reamintim — aflîndu-ne

• Miine, debutul In sala 
săptămlnă, pe

Poate mai mult decît oricînd 
în scrima noastră, în acest ci
clu olimpic s-a făcut simțită 
prezența tineretului, afirmată 
numeric în toate cele patru ar
me tradiționale, și calitativ, în 
special, într-una — floreta fe
minină. Se poate spune, deci, 
că scrima românească se află 
acum sub semnul tinereții, fapt 
manifestat atît pe planșele in
terne, cît și pe cele internațio
nale. Și cum tinerețe înseamnă, 
prin definiție, spirit înnoitor, 
iată că și sistemul competițio- 
nal aduce o dată cu debutul 
actualei ediții a campionatelor 
naționale (individuale și pe e- 
chipe) — pe care-1 vom con
semna tn această săptămlnă, de 
joi pină duminică, în Sala Flo- 
reasca II — noi elemente. Noi 
și pozitive, după părerea 
noastră.

Azi, la Craiova, decizia calificării 

in finalele C C.E. la volei (feminin) 

UNIVERSITATEA C.F.R. IN FAȚA 

UNEI POSIBILE PREMIERE!
Se poate spune că pentru 

campioana feminină de volei a 
țării noastre. Universitatea 
C.F.R. Craiova, a venit „ziua 
cea mare", proba și momentul 
adevărului. ziua confirmării 
clasei sale europene. Va învin
ge ea puternica garnitură a lut 
Dynamo Berlin, Ia un scor care 
să-i permită accesul în faza fi
nală a C.C.E., stabilind astfel 
cea mai bună performanță a 
unei echipe feminine românești 
tn cupele continentale 7 Cu 
speranța unui răspuns afirma-

Tanța Drăgoi (nr. 2) atacă in 
stil caracteristic, surprinzind 
blocajul advers

Foto: Aurel D. NEAGU 

la ora retrospectivei — că în 
anul recent încheiat sportivii 
români au obținut și alte suc
cese care au reținut atenția la 
timpul respectiv. Cu puțin îna
intea competiției continentale 
de la Wroclaw, reprezentanții 
țării noastre au participat la 
Campionatele Balcanice de tine
ret, în localitatea Trebinje (Iu
goslavia). Nu mai puțin de pa
tru din cele șapte titluri balca
nice au fost cucerite de spor
tivii români : Dragoș Bolbose 
(categoria superușoară). Dan 
Mure.șan (semiușoară), Nicolae 
Iosif (semimijlocîe) și Petre 
Anițoaie (semigrea). Ceilalți 
trei tineri din echipa noastră 
au urcat și ei pe podiumul de 
onoare : Stănică Olteana (ușoa
ră), medaliat cu argint, Florin

Floreasca II • In această 
planșe - floreta

Vorbind de eșalonul tinereții 
în scrima noastră — majorita
tea echipelor divizionare se ba
zează pe trăgători aflați încă la 
vîrsta junioratului — s-a ridi
cat adeseori problema, în ul
timii dol-trei ani, a cadrului pe 
care-1 oferea vechiul sistem (cu 
două divizii, A și B, fiecare cu 
cîte 6 participante) formării, 
creșterii, rodării și afirmării a- 
cestor candidați Ia performanță. 
Mai ales tn condițiile în care 
divizia oferea doar două etape 
(una la începutul anului, alta la 
sfîrșit), iar condițiile de pro
movare șl retrogradare nu sti
mulau prea mult, la rfndu-le, 
calitatea pregătirii. Atent la

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3)

tiv, absolut posibil, mii de iu
bitori ai voleiului din Craiova 
(și destul de multi din alte lo
calități. după cum am aflat) 
vor căuta cîte un loc în Sala 
sporturilor care, desigur, nu va 
putea să-i cuprindă pe toți...

Un meci de mare miză, de 
tensiune extremă în teren si tn 
tribune, un joc de la care se 
așteaptă di-n partea reprezen
tantelor noastre o concentrare 
maximă si permanentă în toa
te compartimentele și. nu In 
ultimul rînd. luciditate și an
gajament deplin. Pentru că. 
totuși, valoarea adversarei nu 
mai are nevoie de alte argu
mentări. de vreme ce alcătuieș
te aproape tn întregime repre
zentativa R.D. Germane, cam
pioană a Europei... Un meci tn 
care si publicul spectator poate 
contribui, prin încurajări susți
nute. la obținerea calificării. 
Iar galeria craioveană știe să-si 
impulsioneze favoritele...

Amintind că. în partida-tur 
de miercurea trecută, campioa
na R.D. Germane a cîstigat cu 
3—1 (punctaverai 82:56) vă 
prezentăm formațiile care se 
vor afla astăzi de la ora 17. 
față-n față:

UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA: Mirela Zanfir, Ioa
na Cotoranu, Tanța Drăgoi. Mo
nica Șusman, Eugenia Cotescn, 
Mirela Bojescu, Violeta Bar- 
can, Carmen Cue.ideann. Lilia
na Popescu. Mirela Cazangiu 
si Carmen Titiliuc (antrenori. 
Ion Constantinescu si AdHan 
Cotoranu).

DYNAMO BERLIN: Monika 
Beu, Ariane Radfan. Maike 
Arlt, Grit Jensen. Ramona Land- 
graf. Ines Pianka. Heike Jen
sen, Susanne Lahme. Kathrin 
Langschwager, Katja Weimann, 
Silke Liebisch (antrenor Sieg
fried KShler).

Arbitrii desemnați să conducă 
partida: I. Platsis si E. Kal- 
lis (Grecia).

Urăm deplin succes forma
ției noastre campioane !

A RATAT FINIȘUL
Lascău (semimijlocîe) șl Petru 
Opriș (grea), medalii de bronz. 
In clasamentul pe națiuni. Ro
mânia s-a situat, firește pe 
primul loc.

Adăugind și medaliile de 
bronz obținute de Florin Las
cău și Nicolae losit, la Campio
natele Europene de tineret și 
încheind cu locul 5 ocupat de 
Petre Anițoaie la CE. de la 
Paris, am „adunat" un frumos 
buchet de succese. După un a- 
semenea bilanț, am fi fost în
dreptățiți să catalogăm anul 87 
printre cei mai fructuoși din 
istoria celor 19 ani de la înfi-

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. 2-3)



COMPETIȚIILE PE VIITOARELE PROFESII —

TOT MAI APROAPE DE INIMILE STUDENȚILOR
Prin ambianța de seninătate 

șl optimism, de sănătate și vi
goare în care se desfășoară, în
trecerile sportive studențești 
plac, Incintă, entuziasmează. 
Tocmai de aceea sînt așteptate 
întotdeauna cu un larg interes. 
Dovadă : acțiunile organizate 
cu prilejul deschiderii sau în
chiderii anului sportiv univer
sitar fie că au loc în Capitală

și de ținută sportivă, în între
cere și în afara ei. Da, și în 
afara ei. pentru că fair-play-ul 
multora dintre participant! a 
făcut ca după ieșirea din sală 
sau de pe stadion, adversarii să 
plece braț la braț Se întîlnesc 
frecvent astfel de imagini...

Rămînînd în cadrul competi
țiilor adresate politehnicienilor, 
să consemnăm și alte întreceri

Schiul se înscrie printre ramurile de sport mult îndrăgite de către 
studenta din toate centrele universitare. Iată o parte dintre ana
liștii „Cupei V.A.S.C.R. — 1987' ................. ~......................
teptarea primelor starturi..-

pe pirtla de la Clăbucet, in aș- 
Foto: Gabriel MIRON

Marginalii la Campionatele Naționale de șah

TOATĂ ATENȚIA PREGi

sau în țară, la nivelul centrelor 
. universitare din Cluj-Napoca și 
Timișoara. Iași și Craiova, Tg. 
Mureș sau Galați etc., atrag 
mase impresionante de spec
tatori

Faptele atestă că nu numai a- 
ceste momente de vîrf sau de 
bilanț ale sportului studențesc 
de masă polarizează atenția ce
lor ce îndrăgesc exercițiul fizic 
în toată frumusețea și comple
xitatea lui. Cupa anilor I din 
diviziile studențești, cu o bună 
frecvență îndeosebi în Bucu
rești (care concentrează și cel 
mai important număr de tineri 
din învățămîntul superior) păs
trează, la rîndu-le, atuurile 
sus-amintite. In suita acțiunilor 
sportive adresate studenților se 
înscriu, în același timp, tot mai 
pregnant și mai convingător, și 
întrecerile pe specialități, pe 
viitoarele profesiuni ale pasio- 
naților de exercițiu fizic. Elec- 
trotehniada întrecere sportivă 
de masă, cu finală pe țară, la 
care am fost, nu de mult, mar
tori constituie un exemplu ; de 
organizare, dar si de disciplină

) 
I 
I 
î 
J
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pe profesii, toate la scară repu
blicană — T.C.M.-iada, Meca- 
niada și Metalurgiada. Studenții 
de la Academia de Științe Econo
mice și de la institutele cu a- 
celași profil din țară, cei de la 
Agronomie și Medicină Veteri
nară. Istorie si Filosofie. Drept 
și Biologie. Geologie și Geogra
fie Medicină Umană și Farma
cie. au la rîndu-le, competiții 
similare. Ei se întîlnesc mai în- 
tîi în cadrul centrelor univer
sitare respective, stabilindu-și 
ierarhiile, pe fruntașii la o se
rie de ramuri de sport, între 
care prioritate au atletismul, 
gimnastica, baschetul, voleiul, 
handbalul și fotbalul. Apoi, cei 
mai buni participă la finala na
țională. o adevărată sărbătoare 
a sportului de masă studențesc, 
o întrecere cu atît mai pasio
nantă cu cît ea se identifică (la 
fel ca și Cupa anilor I sau di
viziile studențești) cu veritabile 
teste pentru descoperirea de noi 
și noi talente. în măsură să fie 
promovate în cluburile univer
sitare. Comisiile de organizare 
ale acestor competiții sînt al-

cătuite din cadre didactice de 
la catedra de specialitate (cî- 
teodată și de la alte catedre) șl 
din tineri activiști sportivi vo
luntari, care reprezintă Aso
ciația studenților comuniști din 
facultățile direct angajate. 
Multi, foarte mulți îneît ne-ar 
fi greu să-i nominalizăm, cum 
— de bună seamă — ar merita.

Competițiile pe viitoarele 
profesii ale studenților repre
zintă un binevenit prilej pentru 
finaliști (se înțelege, mereu 
alții, an de an) de a cunoaște 
toate centrele universitare ale 
țării, de a-și măsura vigoarea, 
agerimea și îndemînarea, tot
odată — lucru la fel de impor
tant — de a se dovedi cei mai 
buni si în competiția din spe
cialitatea îndrăgită, căreia li 
s-au dedicat Aceasta pentru că 
prezența Ia întrecerile sportive 
propriu-zise implică și partici
parea la diferite comunicări ști
ințifice, simpozioane și colocviț.

Pledînd pentru statornicirea 
acestor frumoase întreceri spor
tive studențești de masă, pentru 
perfecționarea cadrului lor de 
organizare, considerăm că ve
nim în întîmpinarea U.A.S.C.R., 
care se străduiește, prin comi
sia sa de resort, să lărgească 
necontenit sfera activității spor
tive de masă, sub genericul mo
bilizator al competiției sportive 
naționale Daciada. Ceva mai 
mult, așa cum foarte bine re
marca lectorul univ. I.M. Hec
tor, responsabilul catedrei de 
specialitate a I.M.F. București, 
„prin competițiile pe profesii, 
studenții continuă, Ia alte di
mensiuni, mult mai mari, mai 
cuprinzătoare, • întrecerile pen
tru Cupa anilor I, se apropie 
și mai mult de fenomenul spor
tiv ; iar la absolvire transmit 
mai departe dragostea lor pen
tru mișcare, pentru exercițiul 
fizic organizat, sistematic, celor 
din colectivul în care sînt re
partizați. Fac, cu alte cuvinte, 
muncă de activiști sportivi vo
luntari, vin astfel în sprijinul 
mișcării noastre sportive...".

Așadar, încă un argument în 
favoarea 
treceri I

acestor reușite în

Tiberîu STAMA

Campionatele Naționale 
juniori la șah nu au 
niciodată atîta interes ca anul 
acesta. Motivul este lesne de 
înțeles dacă ne gîndim că. în 
premieră în șahul internațio
nal, Timișoara va fi în luna 
iulie gazdă a nu mai puțin de 
8 grupe ale Campionatului 
Mondial de juniori. în acest 
context, concursurile de la 
Eforie Nord și Buziaș consti
tuie principalul criteriu de 
selecție pentru examenul in
ternațional din vară. Campionii 
vor participa de drept, iar pen
tru al doilea loc (România, ca 
țară organizatoare, are dreptul 
la două locuri în fiecare grupă) 
se va disputa un meci-tumeu 
de baraj. în perioada 2—7 mai 
la Eforie Nord (pentru baraj se 
au în vedere locurile 2—5 la
actualele campionate și cîte un 
invitat din partea F.R. Șah).

în timpul rundelor de la Efo
rie Nord, sălile de concurs, în 
special cele de la juniori mici, 
semănau cu niște stupi de al
bine. Plini de viață, micii șa
hiști căutau combinații cîștigă- 
toare. Deschiderea cu cea mai 
mare popularitate a fost apă
rarea siciliana, care duce în 
general la poziții de mare lup
tă. unde remiza este o floare 
rară.

Pe lingă juniorii amintiți în 
ziarul de ieri, am mai remar
cat o serie de jucători talen- 
tați. lipsiți de experiență deo
camdată. dar 
pentru viitor 
și Hajnalka 
Satu Mare).
Radu Manafi 
Mihai Griinberg (A.E.M. Timi
șoara). Florin Griînberg (C.S.Ș. 
1 Timișoara). Horia Nuțiu 
(Steagul Roșu Brașov), Lîviu 
Nisipeanu (C.S.S. Brașovia). 
Ana Oriță (C.S.Ș. Unirea Iași) 
etc.

într-un clasament neoficial 
pe cluburi, pe primul loc se 
află C.S.Ș. 1 București cu 25 p, 
urmat de Calculatorul Bucu
rești cu 22 p, Oțelul Galați (o 
plăcută surpriză — la toate ca
tegoriile șahiștii din Galați 
s-au aflat în lupta pentru pri
mele locuri) și C.S.Ș. Unirea 
Iași cu 14 p. C.S.Ș. 1 Timișoa
ra cu 11 p, I.T. București și Me
canică Fină București cu 9 p. 
Munca unor antrenori pricepuți 
(Mircea Pavlov — cu juniorii 
Daniel Moldovan, Ruxandra 
Ignătoscu. Radu Tudorache: Iu
lian Drăghici — cu Lucia Cer. 
nea Sidonia Simion. Andreea

de 
stîrnit

promisiuni certe 
: Roxana Burcea 
Bessenyei (C.S.Ș.

Adina Bogza și 
(I.T. București).

DE LA I. D. M. S.
Magazinele auto I.D.M.S. livrează pînă la 31 ianuarie 1988 

autoturisme DACIA cumpărătorilor care au depus banii la 
L.Z.J. în cont pentru autoturism pînă ia data de 31 ianuarie 
1983 in baza numărului de ordine centralizat pe țară indife
rent de magazinul
București

C.E.C.

CICLOTURISMUL
(Urmare lin pag I)

SPORI CP MULE1PLE

Maftei. Irina Pușcariu, Linda 
Burlan — Emanuel Reicher, 
Cristian Palamar, Tamara Bog
dan) s-a făcut simțită în pre
gătirea clară a unor variante 
de deschidere, a modului de 
abordare a jocului de mijloc și 
a finalurilor.

Brigada de arbitri (A. Vra
bie, R. Gongu, A. Matei, S. 
Biro, Gh. Erdeuș, II. Candea, 
L. Dobronăuțeanu, J. Gongu 
etc.). s-a dovedit exigen
tă. corectă și capabilă să 
facă față tuturor situați
ilor ivite si credem că la „mon
dialele" de la Timișoara va fi 
la fel

Am lăsat pentru final unele 
aspecte mai puțin plăcute, in
vizibile în cronicile cu rezulta
te șl care ne pun pe gînduri. 
Ca și la alte sporturi. șahul 
tinde uneori (cînd este greșit 
înțeles) să-și piardă noțiunea 
de joc. Copiii sînt împovărați 
de Importanța rezultatelor și 
uită să se... joace. Părinții stau 
nemișcați la ușile sălilor de joc 
cîte 4—6 ore (mai avan ca la exa
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„CUPA SULINAR" LA
Schiori] alpini și-au disputat 

primul concurs al anului în 
Postăvar, unde, pe un traseu 
marcat pe Pîrtia Lupului, a avut 
loc „Cupa Sulinar*. La întrecere 
au fost ' prezenți cel mai buni 
specialiști ai probelor, care se 
pregătesc în vederea disputelor 
balcanice ce vor avea loc în țara 
noastră la mijlocul lunii martie. 
Antrenorii Paul Ivănescu și Mi
hai Bîră-jr au marcat un traseu 
comun pentru băieți și fete, cu 
Delia Parate și Ion Frățilă în 
prim-planul curselor.

Slalomul special al băieților, 
cu 53 și 52 de porți în aranja
mentul antrenorilor Nicolae 
Barbu și Gheorghe Bălan, a fo-st 
foarte disputat și a dat cîștig 
de cauză lui Dorin Dinu, care 
manifestă o frumoasă revenire 
printre protagoniști. La fete, an
trenorii Ion Gnrău șl Dan Cris- 
tea au trasat cîte 52 și, respec
tiv, 53 de porți într-un aranja

ment gi 
teresant 
mai bin 
Fera.
slalom 
rate (Di 
Postolac 
Liliana 
ieți : 1
2:2f5,45 
2:27.13 : 
2:27,69 
Mihaela
1:31,17.
1:34,01, 
1:34,26 r

ci se
Porii k^
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„Cupa 
schiorik 
gramatg 
la Săce 
Lipsei 1

DEBUT COMPETIȚIONAl/
Biatloniștii au debutat în noul 

an cu concursul dotat cu „Cupa 
CJEFS Brașov* care a avut loc, 
zilele trecute, pe Valea Rîșnoa- 
vei. S-au disputat curse indivi
duale pe 10 si 20 km, precum și

VIRTUȚI EDUCATIVE

întrecer 
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neral 
poligon 
dorit.
20 km 
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parte vremea cînd — profitînd 
de timpul favorabil — bicicliș- 
tii vor ieși, din nou, în număr 
mare la... aer și mișcare. Pînă 
atunci însă, vom căuta, în
tr-un alt material să vă prezen
tăm experiența pozitivă a jude
țelor fruntașe în acest domeniu, 
cum au rezolvat ele problemele 
dotai >■ materiale cu biciclete 
de mai multe tipodimensiuni, cu 
schimbător de viteză, ale cola
borării cu serviciile de circu
lație, ale procurării echipamen
tului adecvat acestei discipline, 
ale organizării și funcționării 
centrelor și cercurilor de ci
cloturism.

siile de specialitate, împreună 
cu factorii de răspundere în 
activitatea sportivă de masă din 
cadrul sindicatelor organizații
lor de tineret 
spectoratelor 
organe locale 
țiuni hotărîte 
activității de 
clusiv întreceri de ciclism de 
masă, astfel îneît marea com
petiție sportivă națională Da- 
ciada să cuprindă în cadrul el 
tot mai mulți iubitori ai spor
tului cu pedale. Pe întreg cu
prinsul țării ființează actual
mente peste 20 centre județene 
de cicloturism, dintre care — 
am aflat de la resortul de spe
cialitate din cadrul C.N.E.F.S. 
— cîteva cu foarte bune rezul
tate : Caraș-Severin, Brăila și 
Gorj. Deși, acum, iarna se află 
încă în drepturi, nu este de

randamentului lor în 
și învățătură, la școală 
producție. Nu cu mulți 

urmă, din fața Parcului

asupra 
muncă 
sau în 
ani în 
Sportiv Dinamo, în zilele libere, 
sute de cicloturiști porneau spre 
pitoreștile locuri dimpre jurul 
Bu. ureștiului : Călugăreni, Sna- 
gov, Cernica. Argeș etc. în ul
timul timp, din păcate, acțiu
nile de acest fel au devenit 
mai rare. A dispărut, să-1 nu
mim cu un cuvînt, organizato
rul, cel cu inițiativa, cu propu
nerea de a porni la drum, pe 
un anumit traseu, căruia l-am 
putea spune al sănătății și 
culturii.

Pentru 
activități, 
sar ca, în

și pionieri, in- 
școlare, al altor 
să treacă la ac- 
de dezvoltare a 
cicloturism, in-1

i
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de înscriere, 
cumpărătorii

după cum urmează :
au domiciliul stabil in mu
nicipiul București, jud. 
giu șl Teleorman 
cu domiciliul stabil în 
țele Argeș Dîmbovița, 
Prahova, Vîlcea 
cu domiciliul 
țele Brașov 
ghlta. Mure 
cu domiciliu' 
țele Bacău, 
Vrancea 
cu domiciliul 
Cluj 
cu domiciliul 
țele Botoșani 
Vaslui 
cu domiciliul 
țele Arad Bihor, Timiș, 
cu domiciliul stabil în jude- 
țel Alba Caraș Severin, 
Hunedoara Mehedinți, Sibiu 
cu domiciliul stabil în jude
țele Bistrița Năsăud, Mara
mureș, Satu Mare, Sălaj 
cu domiciliul stabil în jude
țele Do j si Gorj 
cu domiciliul stabil în ju
dețele Bră’la, Călărași, Con
stanța. Galati Ialomița, Tul- 
cea

La livrarea autoturismului, cumpărătorii trebuie să prezinte. 
In med obligatoriu, comunicarea cu numărul de ordine pe 
țară.

Vînzările se efectuează in funcție de stocul de autoturisme 
și capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru oersoaneie care au 
bani depuși la CEC in cont pentru autoturism, astfel :

Auturisme OLTCIT CLUB ...........................*............................
Autoturisme 

tembrle 1980
Autoturisme

brie 1982
Pentru toate 

tuturor persoanelor din evidența 
Pitești, nu se pot face transferuri.

Pentru înscrierea la magazinele auto I.D.M.S tn vederea 
cumpărării autoturismului DACIA, solicitanții se vor prezenta 
pentru luarea tn evidență conform arondării teritoriale a ju
dețelor de domiciliu la magazinele auto din prezentul anunț.

pentru
Giur-

Pitești pentru cumpărătoril

Brașov pentru cumpărătorii stabil în 
Covasna,

jude- 
Har-

Bacău pen ir ■- cumpărătorii stabil în 
Buzău, I

1 jude- 
Neamț,

revitalizarea acestei 
credem că este nece- 
toate județele, comi- JUDOUL A RATA

Ciut

Iași

Timișoara

Reșița

Baia Mare

Craiova

Brăila

pentru

pentru

pentru

pentru

pentru

pentri

pentru

cumpărătorii

cumpărătorii

cumpărătorii

cumpărătorii

cumpărătorii

cumpărătorii

cumpărătorii

stabil

stabil 
Iași,

stabil

in jud.

în jude- 
Suceava,

în jude-

anterior datei de 30 iunie 1986
DACIA 1410 SPORT — anterior datei de 30 sep-

DACIA BREAK — anterior datei de 31 decem-

tipurile de autoturisme ARO, pînă la onorarea 
magazinului auto I.D.M.S.

(Urmare din pag I)

INTRE DOUA SEZOANE DE RUGBY
(Urmaie din pag l)

Echipele noastre de frunte 
punctează mai mult decît îna
inte. Asta e limpede. Și e bine! 
Dar dacă 12 divizionare au mar
cat 268 de încereări sau. dacă 
vreți, un total de 2336 de punc
te, să nu uităm că aceleași for
mații prezintă cifrele respec
tive și la... pasiv. Se pune, deci, 
întrebarea : a crescut capacita- 
tatea de exprimare ofensivă a 
cluburilor românești, sau apă
rările sînt mai ușor de depă
șit ? Se pare că răspunsul în
clină, mai degrabă, spre a doua 
variantă, din moment ce în 
partidele internaționale — aco
lo unde se verifică orice ...ipo
teză lansată de campionat — 
nu s-a constatat de fel o spo
rire a eficacității. Naționala a 
izbutit un singur eseu în cele 
două întîlniri oficiale ale toam
nei (ce-i drept, unul de toată 
frumusețea, în compania „XV"- 
lul sovietic). A primit, în 
schimb, opt, din care șapte la

Agen ! Riscurile jocului deschis, 
ar putea spune cineva.

Numai că adevărata concluzie 
pare să fie mult mai serioasă, 
alarmantă. Pentru că și în 
campionat, și pe plan interna
țional a fost vizibilă pentru 
oricine puținătatea placajelor, a 
aplicării unor „scheme" speci
fice și pentru apărare. S-au fă
cut încercări în direcția reali
zării continuității fazelor, dar 
nu știm să se fi acționat în 
vreur fel pentru ca școala ro
mânească a placajelor, cum o 
numeau și o recunoșteau spe
cialiștii de peste hotare, să rede
vină o realitate. Și opinăm că 
un asemenea deziderat poate fi 
atins nu prin cine știe ce „ino
vații* de regulament, ci prin 
reconsiderarea procesului de 
antrenament. La bază, adică în 
cluburi, începînd de la nivelul 
copilului care merge întîia oară 
la terenul străjuit de hașuri, 
unde află că alfabetul poate a- 
vea între primele litere ...p-ul; 
fiindcă în rugby pasa ți placa
jul sînt esențiale I

ințarea federației. Ne-am fi în
depărtat, însă, de adevăr. Pen
tru că și acum stăruie neaștep
tat de slaba comportare la Cam
pionatele Mondiale de la Essen 
(18—21 noiembrie). Unul după 
altul, cei 5 reprezentanți ai țării 
noastre au trecut pe banca eli- 
minaților, după primul sau cel 
mult al doilea tur, nedreptățit 
fiind numai Mihai Cioc, nefe
ricit accidentat cînd mai avea 
atît de puțin pînă la treptele 
podiumului.

Activitatea eompetițională in
ternă — cu o planificare mult 
mai judicioasă — a stimulat 
secțiile asociațiilor și cluburilor 
sportive. Așa Se explică, poate, 
și faptul ca la finalele republi
cane individuale de seniori" au 
reușit sa îmbrace tricourile de 
campioni mulți concurențl care 
erau departe de asemenea pre
tenții înaintea startului : Florin 
Băjenaru (Rapid București) la 
categoria superușoară, Constan
tin Conian (Oțelul Tîrgoviște) 
la „semiușoară". Iulian Rusu 
(Steaua) la ..semimijlocle" și 
Valentin Oltel (Dinamo Brașov) 
la .semigrea". îmbunătățirea 
activității secțiilor a fost re

levată 
tului 
Ion, p 
zultati 
tul că 
butanl 
Clui-f 
Petrol 
blana 
ocupe, 
în cla 
pa rea 
și spo 
găti re 
în uit 
linierr 
titive 
de ec 
fiind

Ani 
Camp 
deose 
cei di 
prezei 
(prim 
pun < 
la fit 
te. în 
tulari 
acum 
asta i

Nut 
mâne 
întrej 
greșe



rilor

I!
admi te- 

iii dintre
la afla- 
proaste. 

uneori
șocat de
părinte ai
grșit un 
* slab 
elași nu. 
ul meu a
ile sînt

iportanța 
cciale Ia 
piiior, a- 
11 tehnic 
al parti
de cazul 

1 a nu fi 
ducea la 
unic pro- 
ul!!!...
îcă o dată 
■e deose- 
și astep- 

■ la Cam-

DÎVIZIA DE BASCHET (f)
Sala Floreasca găzduiește azi, 

de la ora 13,30, o interesantă 
reuniune de bascnet care cu
prinde prima manșă a meciuri* 
lor Politehnica Minc-Energie 
C.S.S. 4 București — Chimistul 
C.S.Ș.Rîmnicu Vîlcea și voința 
C.S.Ș. 2 Bucu. ești — Olimpia 
București, din cadoul etapei a 
XIV-a a Diviziei feminine A. 
Reținu atenția în mod deosebit 
întîlni^ea Voința — Olimpia, atît 
prin echilibrat de valoare mani
festat în partidele directe ante
rioare (scor : 2—?), cît și prin 
faptul că din ambele formații 
fac parte numeroase actuale sau 
fost internaționale î Ștefania 
Borș, Elena Filin Elena Calo- 
ianu. Rodi ca Jugănaru, Luminița 
Măringut, Roxana Ștefan (Voin
ța), Mălina Marinache, Romela 
Cristea, Mariana' Bădinici, Ale
xandrina Bîră, Ecaterina Stingă, 
Cornelia Stoichiță (Olimpia).

CAMPIONATUL DE SCRIMĂ
(Urmare din pap. I)
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opiniile oamenilor de scrimă, 
urmărind el însuși să pună la 
îndemîna trăgătorilor, antreno
rilor și secțiilor un cadru cît 
mai propice și eficient (ținînd 
cont de necesitățile performan
ței în condițiile unui buget e- 
conomicos), forul de specialitate 
a întocmit și aprobat, prin bi
roul său federal, un nou sistem 
de desfășurare a Campionatului 
Național de seniori pe echipe, 
începînd cu acest an.

Astfel, pe baza clasamentului 
divizionar și al campionatului 
de calificare din anul 1987, cite 
12 echipe de fiecare armă (6 din 
„A", 4 din „B“ și două prove
nind din calificări) au fost îm
părțite în două serii, unde în- 
tilnirile se vor desfășura în 
două etape, sistem turneu. Pri
mele 4 echipe din fiecare serie 
(pe baza punctajului acumulat) 
vor participa la etapa a III-a 
a campionatului, desfășurată în 
sistemul eliminării directe, cînd 
se va stabili ierarhia finală. In
teresant de subliniat și stipu- 
larea prevederii regulamentare 
conform căreia înscrierea și 
participarea în acest campionat 
de seniori sînt condiționate de 
obligativitatea prezentării a cel 
puțin o echipă de copii sau ju
niori la respectiva armă. Aceste 
măsuri — care se adaugă celei 
deja aplicate în ediția prece
dentă, în privința decernării 
titlurilor de campion pe baza 
adiționării punctelor obținute 
prin clasarea în cele două faze 
ale întrecerii individuale — vor 
contribui, sîntem convinși, la 
creșterea valorică a scrimerilor 
noștri, prin competiții soli
citante.

Și o ultim'ă noutate : răspun- 
zînd orientării Federaței Inter
naționale de Scrimă, care a a- 
dus în prim-plan o nouă armă 
(cea de a cincea) — spada fe
minină (din anul 1989 aceasta 
va intra și în programul C.M. 
de seniori), în luna iunie a a- 
cestui an va fi decernat primul 
titlu de campioană națională la 
spadă individual.

Priviri spre

eșalonul secund
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Divizionarele A pregătesc noul sezon
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Pe teme actuale

ÎNAINTAȘII CEI PUTERNICI
SI... SUBTILI

O anchetă internațională 
aceea pe care o organizează 
de an revista France Football 
pentru alegerea celor mai buni 
fotbaliști ai anului prezintă un 
interes mult mai mare decît 
„parada vedetelor". Parcurgerea 
listei jucătorilor. de prim-plan 
și studierea profilului lor sînt 
tot atîtea repere privind mo
mentul actual în fotbal și chiar 
perspectivele celui mai popular 
sport din lume...

O primă observație... Pe bu
letinele celor 
participante 
popuilor" din 
pentru prima___ , _ „__
34 de. nume de jucători.

Elementul esențial în acest lot 
este acela că din cei 34 de ju
cători, nu mai puțin de 19 (!) 
sînt înaintași, nouă — mijlocași, 
doi fundași și patru portari. Cu 
alte cuvinte, comentatorii au 
trecut masiv linia de mijloc a 
terenului, exprimînd, parcă, 
prin votul lor. dorința de 
spectacol pe care o resimt în 
primul rînd tribunele.

Pe lista 
nile sînt 
îată-le:

1. Ruud 
înaintaș; 2. Futre 
înaintaș; 3. Butragueno — 
puncte, înaintaș; 4. Michel 
29 puncte, mijlocaș; 5. Lineker 
— 13 puncte, înaintaș; 6. Bar
nes — 10 puncte. înaintaș; 7. 
Van Basten — 10 puncte. îna
intaș; 8. Vialli — 9 puncte, îna
intaș; 9. Robson — 7 puncte, 
mijlocaș; 10. Allofs — 6 puncte, 
înaintaș...

Deci: 8 înaintași și doi mij
locași. (Cu specificația că pri
mul mijlocaș clasat, adică Mi
chel. ne-a marcat golul hotărî- 
tor de la Sevilla, pentru a în
scrie mai tîrziu ambele goluri 
ale eliminării 
în deplasare.)

Este evident 
tă accentul pe 
creație. Dacă 
rație cu ancheta 
sfîrșit de an. constatăm că pe 
primele cinci locuri se află un 
mijlocaș (Hagi). un fundaș cen
tral (Belodedici). un „vîrf" (Că- 
mătaru). un mijlocaș de acope
rire (B61oni) și o extremă a- 
proape clasică (Lăcătuș). (Ten- 

ale lui Belo- 
chiar și izolat 

a orientării

Iprjape 
dintele

ca 
an

27 de publicații 
(inclusiv „Sporti 
Albania, prezentă 
oară) figurează

primilor zece, opțiu- 
la fel de tranșante.

Gullit — 106 puncte,
91 puncte,

61

lui Porto, chiar

în această anche- 
jocul ofensiv, pe 
facem o compa- 

noastră de

ofensive 
dedici indică — 

o acreditare 
spre ofensivă).5 sn

DUMITRU DUMITRIU
FACE PARTE Șl

Ancheta europeană plasează 
fotbalul european înlr-un mo
ment în care atacul încearcă să 
se impună în duelul 
rea. Să sperăm că 
balul nostru se va 
cest ecou.

*

cu apăra- 
si în fot- 
resimți »-

a doua observație... Cerce- 
fișele celor zece de pe lis-

O 
tînd 
ta anchetei, constatăm o creș
tere a taliei jucătorilor. Cu o 
singură excepție 
1,70), toți ceilalți 
între 1,75 (Allofs) 
lit) sau 1,87 (Van

S-a spus deseori că talia atle
tică nu se prea împacă cu teh
nicitatea felină. Iată, însă, că 
recenta anchetă a reușit să 
înmănuncheze atleti puternici, 
dublați de o tehnicitate de In
vidiat. în care longilintd Gul
lit se ia la întrecere cu reflexele 
de „cocoș" ale lui Butragueno.

Concluzia ? Cei puternici și 
masivi fac eforturi deosebite 
pentru a nu ceda rafinatilor a- 
vantajați de o talie mai mică. 
Cu ani în urmă, nu prea putea 
fi vorba de un pivot de baschet 
cu o tehnică rafinată. Aceas
ta era mai curînd apanajul con
ducătorilor de joc cu talie me
die. în ultimii ani. însă, se 
constată o impresionantă „teh
nicizare" a uriașilor baschetu
lui, un exemplu sugestiv fiind 
Sabonis. Și toți cei care vor 
veni de acum încolo vor avea 
in față ștacheta de virtuoz a 
lui Nikos Gallis, care, fără să 
fie un baschetbalist înalt, 
„obligă" pe „uriași" să se : 
fuiască. pentru a nu ieși 
fr mt.

Fotbalul nu poate face 
eepție. în fotbalul modern

(Butragueno, 
pendulează 

și 1,85 (Gul- 
Basten).

îl 
șle- 
din

ex- 
e 

din ce în ce mai greu să „aș
tepți". adică să-ti 
doar calitățile fizice 
Acum, toată lumea 
joc. (Și mai ales la 
bii). Jucătorii înalți 
vor depune un efort 
direcție vor ajunge 
pleti ceașcă pe lîngă

Pe lista noastră de cinci „la 
sfîrșitul sezonului", tehnicianul 
(Hagi), adică ce] care 
ștacheta, are 1.70. El 
tragueno. Dar unde 
lalți ?...

valorifici 
naturale, 

trece la 
firul ier- 

care nu 
în această 
să se îm- 
cei subtili.

ridică 
ar fi Bu- 
sînt cei-

loan CHIRILA

BIN PIU IONUL FRUNTAȘ5
SFEAUA MIZIL"

• De ieri, F.C.M. Brașov a 
intiat în ș doua parte a peri
oadei pregătitoare în care ac
centul și ponderea antrenamen
telor cad pe jocurile de veri
ficare. cu caracter de omogeni
zare • Brașovenii au luat star
tul pregătirilor la 5 ianuarie. 
După două zile, lotul jucătorilor 
condus de Costică Ștefănescu și 
Dumitru Anescu a urcat în Po
iana Brașov, pentru „încărca
rea bateriilor" • La sfîrșitul 
stagiului de la munte care a 
durat 10 zile, cei doi antrenori 
i-au supus pe jucători unui e- 
xamen practic care a coincis 
cu testul Cooper, pentru a se

I.C.I.M.). Dumitriu și Andrași 
— mijlocași; Filip, Fîșic, Ter- 

’ heș, Barbu și Selmeși — îna
intași. Berteanu a primit acor
dul clubului și va evolua la 
I.C.I.M. După cum se poate ob
serva. din lot lipsește Mandoca, 
dispărut fără urmă. Dacă în cel 
mai scurt timp nu se va pre
zenta la program, conducerea 
clubului se va vedea obligată 
să ia măsuri drastice împotriva 
lui • „Cu o singură excepție, 
ne bazăm pe vechiul lot de ju
cători" — ne spunea antrenorul 
secund Dumitru Anescu. „Nu 
avem un lot cu nume sonore, 
dar el are două mari calități:

COSTICA ȘTEfĂNtSCU: „TREBUIE SA PUNEM CAP AT
FLUCTUAȚIILOR DE FORMĂ

— Costică Ștefănescu, te afli la F.C.M. Brașov din ia
nuarie 1986. Peste aproximativ două luni, la 26 martie, 
împlinești 37 de ani. Ce gînduri ai asupra dublului statut, 
de antrenor și jucător ?

— Am îmbrăcat de 66 de ori tricoul echipei naționale si 
am 489 de prezențe tn Divizia A. Ar fi tare frumos să 
ating cifra celor 500 de jocuri. Dacă echipa va avea nevoie 
de mine... Acum, insă, preocuparea mea de căpătii este le
gată de ridicarea nivelului profesional, în asa fel incit să 
devin un foarte bun tehnician, să fac din F-C.M. Brasov 
o echipă de care să se vorbească numai laudativ. Șl, eu 
zic, că experiența mea îndelungată, dublată de receptivita
tea jucătorilor de care mă ocup, ne poate aduce satisfacția 
unor comportări din ce în ce mai bune in returul campio
natului.

— Pe ce factor trebuie să... pedalezi în această perioadă, 
pentru ca F.C.M.-ul să nu mai traverseze perioade nefaste, 
așa cum nu de puține ori s-a întîmplat în sezonul de toam
nă ?

— Avem multe de pus la punct. După ce am atins facto
rul fizic, în continuare trebuie să insistăm și asupra celor
lalți. Ca să fiu cît mai explicit, trebuie să ne îndreptăm 
atenția spre creșterea calității jocului. Prea am avut multe 
scăderi în tur datorită fluctuațiilor de formă. Concret : ne 
preocupă îmbunătățirea marcajului și dublajului; o mai 
mare concentrare in momentele decisive, ca si la fazele 
fixe. Și, mai ales, mărirea procentajului paselor reușite care 
înseamnă chintesența jocului, de aici pornind totul în fot
bal.

— Alte probleme care te frămîntă ?
— Revenirea la forma de virf a Iul Avădanei, Barbu si 

Mărgărit, toți trei foarte înzestrați, dar inconstanți în me
ciurile din toamnă si, totodată, menținerea la un nivel la 
fel de ridicat a lui Bălan, Naghi, Polgar si Terhes, oamenii 
de bază, cu cel mal bun randament,

— La sfîrșitul campionatului trecut ați primit trofeul 
fair-play, pentru cea mai disciplinată echipă. Acum, în 17 
jocuri, tot atîtea cartonașe galbene și unul roșu. Ce între
prindeți pentru îndreptarea acestei stări de lucruri ?

— Este o problemă care ne frămîntă mereu. A ți fost, 
de altfel, dezbătută în ședința de analiză, prilej cu care 
toți jucătorii s-au angajat să aibă o comportare exemplară 
în retur.

— Despre relația echipă-suporteri, ce puteți spune ?
— Din păcate, este ca și inexistentă! Nu le simțim pre

zenta decît atunci cînd treaba merge bine... Adevăratul su
porter trebuie să se 
greu. Tuturor celor 
comportarea echipei 
mult...

ll

afle alături de noi ?( la bine, si la 
care ne iubesc le promitem că prin 

vom încerca să ■ ni-l apropiem cît mai

>UL
impiona- 
ului eșa- 
irate re- 
Iar fap- 
deși de- 

C.F.R. 
Arad, 

i Danu- 
eușit să 
onorante 
preocu- 
enorilor 

1 o pre- 
I. Și, nu 
să sub-

■ compe- 
număr 

vizionar

spectiva 
> și, în- 
ilimpice, 
ului re- 
Niculac 
of, dis- 
sportivi 
greuta- 
erea ti- 
, de pe 
lă. Dar,

loul ro- 
arcurgă 
m fără

— Antrenorul Dumitru Du
mitriu este mulțumit de com
portarea echipei sale, Steaua 
Mizil, în sezonul de toamnă ?

— Bilanțul poate fi socotit ca 
bun. Echipa, la sfîrșitul turu
lui, a ocupat locul 4 în seria I 
a Diviziei B, a acumulat 21 de 
puncte: deci cu două puncte 
mai puțin decît liderul. F.C. 
Constanța. Totuși, se putea mai 
mult.

— în ce constă nemulțumirea?
— Faptul că evoluțiile din 

deplasare nu s-au situat la ni
velul dorit. De aceea, din cele 
8 partide susținute în deplasa
re. am realizat doar trei punc
te Aceasta se datorește momen
tului defensiv în care întnea'”' 
echipă n-a reușit să găsească 
soluții pentru a evita primirea 
unor goluri: ca o medie — două 
de fiecare meci. Regretul este 
mai mare cu cît în unele parti
de disputate în deplasare am 
reușit să marcăm un gol sau 
chiar două. Și totuși am pă
răsit terenul învinși...

— Cînd ați reluat pregătirile 
pentru retur ?

— Primul antrenament l-am 
efectuat în ziua de 12 ianuarie, 
la Mizil. Tot aici vom lucra 
pînă la 21 ianuarie. în conti
nuare. vtm pleca la Sinaia, 
pentru două săptămîni, apoi 
vom susține o suită de jocuri 
de pregătire.

—Cu ce lot ați plecat la 
drum ?

— Cu vechiul lot, adică cu

Mîrzea, Haralambie — portari, 
Mironaș, Costin, Andrei, Marian 
Stanciu, Leontin Stanciu, Miha- 
lache, Drăgan, Nicolae Lazăr 
— fundași. Cosma, Goia, Galeș, 
Grigore — mijlocași. Greaca, 
Radu, Aret Ene, Ciolponea, Cos- 
tel Lazăr — înaintași. Vrem 
să-i promovăm pe juniorii Ni- 
cullță și Bălăceanu. ambii mij
locași, precum și pe portarul 
Rotaru, fost la Minerul Filipeș- 
tii de Pădure.

— -Cum credeți că va fi retu
rul pentru Steaua Mizil ?

— Sper că va fi mult mai 
fructuos. Avem si un program 
mai bun. Am scăpat. în general, 
de meciurile „tari" pe propriul 
teren. în toamnă am jucat aca
să cu Politehnica Iași, cu F.C. 
Constanța si cu Unirea Focșani. 
Deci, mai avem doar cu F.C.M. 
Progresul Brăila și cu Gloria 
Buzău. Asta nu înseamnă că 
celelalte partide sînt deja cîș- 
tigate! De aceea, 
vem o comportare 
să atît acasă cît 
sare, de unde să 
cu o recoltă mai bogată în punc
te. ca o consecință a unor 
jocuri bine închegate din punct 
de vedere tehnico-tactic. totoda
tă spectaculoase.

— Considerați că în disputa 
pentru promovare participă 
primele patru formații din se
ria I ?

— După părerea mea, princi
palele pretendente la șefia cla
samentului sînt Politehnica

Iași și F.C. CDnstanța, echipe 
care în toamnă au practicat un 
joc de bună 
au acumulat multe 
disputele din deplasare. Dar. să 
nu uităm că în plutonul frun
taș al seriei I a Diviziei B se 
mai află F.C.M. Progresul Bră
ila și... Steaua Mizil.

P. VINTILA

calitate și. firesc, 
puncte în

cunoaște cu exactitate gradul a- 
cumulărilor pînă la ora H 
• Medicul echipei, Laurian 
Taus, își exprima satisfacția 
față de modul cum au lucrat 
componenții lotului : „Toți ju
cătorii, fără excepție, au indici 
fiziologici buni, ceea ce demon
strează 
Există 
muncă,
tre noi toți. Relația antrenor — 
medic — masor contribuie la 
efectuarea unei perioade de in
struire la cei mai ridicați pa
rametri. Este un prim indiciu 
că în returul campionatului e- 
chipa noastră va avea o evolu
ție superioară față de sezonul 
de toamnă" • Iată și lotul^ de 
jucători al brașovenilor : 
gar și 
Naghi, 
Patru,
Vasile
Șulea, 
venit

că s-a lucrat cu rîvnă. 
un climat sănătos de 
de bună colaborare în-

Pol- 
Șanta — portari ; Bălan, 

Ștefănescu, Moldovan, 
Kiss, P. Lucian și Șt. 
— fundași; Avădanei, 

Mărgărit, Moșoman (re- 
după 3 ani de la

MÎ'HMSIPAIIA SI Al TOII) PmoWOlH IMOiriIAAA

vrem să a- 
mai valoroa- 
și în depla

ne întoarcem

• CtȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 17 IA
NUARIE 1988. Cat. 1 (13 rezul
tate) : i variantă 100% a 30.819 
lei și 63 variante 25% a 
Iei ; cat 2 (12 rezultate) : 
riante 100% a 1.997 lei și 
variante 25% a 499 lei ;
(11 rezultate) : 36* variante 100% 
a 344 lei și 13.550 variante 25% a 

eîștigurlie 
Loto a 
a IlI-a 

cat. H, în 
a apărut 

greșit dintr-o eroare de dactilo
grafiere.

86 lei. ERATĂ : La 
tragerii extraordinare 
Revelionului la faza 
prima cat. se va citi 
loc d" cat. N. cum

7.705
44 va-

1.375 
cat 3

« A doua TRAGERE PRONO- 
EXPRES a anului în curs va a- 
vea loc astăzi 
nusrie, 
în sala 
nei nr. 
cipanții 
în sală, tragerea 
Aspecte . de la operațiunile

miercuri, 20 la- 
începînd de la ora 15,50, 
clubului din str. Doam- 
2 din București. Parti- 
interesați au acces Iib»r 

fiind publică. 
"! de 

tragere vor fi transmise Ia ra
dio,’ pe program il i, la ora 1«,15.

Numerele extrase vor putea fi 
audiate și in reluare, pe același 
program, la ora 21,05 șl mîlne, 
joi, 21 Ianuarie a ora 8,50.

® De mare interes se anunță șl 
trage-e"' obișnuită LOTO a aces
tei săptămln' (de vineri, 22 ia
nuarie) • din z! tn zi, fondurile 
de cîștigu la ace gen de tra
geri s-au dovedit tot mal sub- 
sian’iale șl mai generoase de 
unde si marele număr de cîști- 
gători de autoturisme și de im
portante sume de bani.

H nu uitați că a sfîrșit de 
săp’ămînă cmai precis duminică, 
24 ianuarie se reiau avantajoa
sele si atractivele trageri LOTO 
2. C’stiffurile voi fi și de aceas
tă dată, pe măsura așteptărilor, 
avînd tn vedere că, spre deose- 
b'r de a1’ gen de trageri, la 
LOTO 2 se poate cîștlga șl cu 
trtT’TAT 4 NUMERE Taxa de par- 
Ho'na-e este de numai 10 lei, dar 
este demn de menționat că șan- 
s“le <dnt direct p-oporționale cu 
numărul varlante'or jucate 1

ambiția și puterea de luptă. A- 
cestea ar fi atuurile pe care ne 
bazăm în retur și sînt sigur că 
echipa noastră va marca saltul 
calitativ așteptat. Cu toții am 
învățat din greșelile săvîrșite în 
topmnă și o dată eliminate vom 
evolua, cu siguranță, mai bine, 
pentru a ne autodepăși și a ne 
atinge obiectivul propus, acela 
de a încheia campionatul pe un 
loc lipsit de griji" • în pauza 
de prînz, dintre cele două an
trenamente 
dăm pe 
jucător al 
tanul _ l ____ ___ __ __ ,
care a intrat in al 16-lea an de 
activitate sub culorile echipei 
de sub Tîmpa : „în toamnă am 
resimțit din plin absența con
ducătorului de joc. Cu ani în 
urmă, l-am avut pe Pescaru, 
care știa totul ; ceva mai recent 
a fost Șerbănică și treaba 
mergea destul de bine. Acum, 
n-a mai apărut nimeni. Am în
cercat cu Avădanei, dar el este 
de alt profil. îi place să apară 
mereu în față, la finalizare, să 
șuteze Ia poartă. Deci, aici tre
buie să... umblăm, la mijloc. 
Am discutat problema cu an
trenorii și acum, o dată cu jocu
rile de verificare, intenționăm 
să încercăm cu Terheș, deși 
stăm în cumpănă : el este gol- 
geterul nostru, cu 8 goluri mar
cate în turul campionatului" 
O Să-l ascultăm și pe Barbu: 
„Returul va fi mult mai bun. 
în tur, și eu, și ceilalți coechi
pieri ne-am cam jucat cu oca
ziile. Am ratat nepermis de 
mult din poziții excelente, ceea 
ce ne-a lipsit de puncte pre
țioase Ne pregătim bine și nu 
se poate ca saltul mult dorit să 
nu apară" ® Acum, o dată cu 
„amicalele". începe și lupta 
pentru un loc în primii „11“. 
Există o mare concurență pe 
posturi. Și toți jucătorii știu că 
antrenorii nu țin seama de 
nume, ci numai de ceea ce știe 
și poate fiecare.

zilnice, 
cel mai 

brașovenilor, 
echipei. Ion

îl abor- 
vechi 
căpi- 

Naghi,

Gheorgho NERTEA



iNOTĂTOARELE ROMÂNCE —

PROTAGONISTE
CANNES (prin telefon). Con

cursul internațional desfășurat 
în bazinul de 25 metri din lo
calitate. cu participarea unor 
înotători din Belgia, Elveția, 
Italia. R.F.G.. România si. de
sigur. Franța, a prilejuit noi 
victorii ale reprezentantelor 
noastre. Astfel, campioana m an- 
dială si europeană Tamara 
Costache s-a impus în proba de 
50 m liber cu timpul de 25.76. 
fiind urmată de Luminița Do- 
brescu — 25,87 si Livia Copa
riu — 25.98. La 100 m liber în-

PE GHEATĂ
Șl PE ZĂPADĂ
C.E. DE PATINAJ ARTISTIC
Ultima prob? a Campionatu

lui European de patinaj artis- 
tta de la Praga, proba mascu
lină. s-a încheiat eu victoria 
sovieticului Aleksandr Fadeev — 
2.0 puncte, urmat de compatrio- 
ții săi Vladimir Kotin — 8,4 
puncte si Viktor Petrenko — 5.8 
puncte

VICTORIA ANDREEI EHRIG
Campionatul European feminin 

de patinaj viteză de la Konks- 
berg (Norvegia) a fost cîștigat 
de Andrea Ehrlg (R. D. Germa
nă). cu 180,163 puncte. In ul
tima zi a concursului, Andrea 
Ebrig a obținut victoria în pro
ba dr 1 540 m cu timpul de 
2:1" *6.

TOMBA CONFIRMA
Proba masculină de slalom 

special disputată pe pîrtia de 
la Ba'i Kleinkircheim a revenit 
schiorului Italian Alberto Tom
ba înregistrat în două manșe 
cu timpul de 1:58 46. L-au urmat 
concurenții austrieci Thomas 
Stangassinger — ?:00,60 și Bern
hard Gstrein — 2:00,78.

In clasamentu’ general al ,.Cu
pei Mondiale*, după 14 probe, 
se menține lider Alberto Tomba, 
cu 181 puncte, u -mat de elveția
nul Plrmin Zurbriggen — 151
puncte.

Șl LA CANNES
vingătoare a fost Dobrescu, 
cronometrată cu 54,76. înaintea 
colegelor sale Copariu — 55,00, 
record junioare. Costache — 
55,19. Resițeanca a mai cîștigat 
Si cursa de 200 m liber de ase
menea cu un bun rezultat — 
1:58,41. Cu 1:01.66. Copariu a 
îmbunătățit cea mai bună per
formanță națională pentru ju
nioare si senioare la 100 m flu
ture. A doua în această probă 
a sosit Stela Pura — 1:01,77 — 
băimăreanca realizînd. prin vic
toria de la 1500 m liber, in 
16:01.97. cel mai bun rezultat al 
reuniunii. învingătoare a ter
minat si Anca Pătrășcoiu, înre
gistrată la finele cursei de 100 
m spate în 1:01,89 (a treia s-a 
clasat Andreea Sighiarto. cu 
1:04,52).

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

gerea din finala cu Iugoslavia 
a reactualizat — pentru a cîta 
oară 7 — deficiențele din cam
pionatul intern. Să spunem lu
crurilor pe nume: meciurile 
din prima divizie nu le solicită 
la maximum pe jucătoare : ele, 
ca și antrenorii și cluburile 
așteaptă meciurile de... dumi
nică, acestea vin și trec și to
tul se reia de la capăt. Pe de 
altă parte, disputele cu miză 
mare și de maximă importanță 
sînt foarte puține. Firește, a- 
cestea nu scuză comportarea 
siabă a echipei noastre repre
zentative în finala cu Iugosla
via. Am plătit — într-un cu- 
vînt — un mare tribut propri
ilor greșeli.

— Să înțelegem că o bună 
echipă națională poate exista 
doar cînd și formațiile de club 
sînt puternice ? Cum se poate

TRAGEREA EA SORJI A SFERTURILOR DE FINALĂ 
ÎN CUPELE EUROPENE IA HANDBAL FEMININ

Egle Vilnius —. Rulmentul Brașov în Cupa I.H.F.
La Basel a avut loc ieri tra

gerea la sorți a sferturilor de 
finală ale cupelor europene la 
handbal feminin, fază a compe
tiției în care s-a calificat si o 
reprezentantă a handbalului 
nostru feminin. Este vorba de 
Rulmentul Brașov (Cupa I.H.F.) 
care va avea ca adversară pu
ternica formație Egle Vilnius 
(U.R.S.S.). Brașovencele vor e- 
volua în deplasare în primul 
meci. Iată programul complet 
al sferturilor de finală. C.C.E.: 
Spartak Kiev — Vorwărts Fran- 
furt Oder (R.D.G.), Krakov 
(Polonia) — Hypobank Viena, 
Bayer Leverkusen (R.F.G.) — 

ajunge la o astfel de... sincro
nizare ?

— Măsurile ce trebuie luate 
nu ridică probleme deosebite. 
Dar aplicarea lor nu poate să 
mai întîrzle nici o clipă. Va 
trebui revăzută concepția de 
joc și stabilit dacă ea mal răs
punde cerințelor actuale. Apoi, 
să trecem la treabă și să elabo
răm o concepție unitară de pre
gătire în handbalul feminin. Se 
întrevăd — în actuala conjunc
tură — perspective dintre celb 
mai frumoase pentru echipa na
țională a României. Colegii de 
la cluburi, sîntem siguri, vor 
da dovadă de multă receptivi
tate. Cel puțin aceasta este opi
nia ce mi-am format-o discu- 
tînd, în timpul C.M. din Bulga
ria, cu tehnicienii români, cei 
mai mulți antrenori ai echipe
lor divizionare A, prezenți la 
Burgas și la Sofia în urma li

Radnicki Belgrad. Spartak Bu
dapesta — U.S.M. Gagny (Fran
ța). CUPA CUPELOR : S C. 
Leipzig (R.D.G.) — Vasas Bu
dapesta, Kuban Krasnodar 
(U.R.S.S.) — Casano (Italia),
Liulin Sofia — Gjerpen Skien 
(Norvegia), T.V. Liitzellinden 
(R.F.G.) — Vozdovac Belgrad. 
CUPA I.H.F.: VfL Engelskir
chen (R.F.G.) — T.S.C. Berlin. 
„G. Dimitrov" Sofia — Buduc- 
nost Titograd. Olimpia Liublia- 
na — Nordstrand (Norvegia). 
Meciurile se vor disputa în 
perioada 15—21 (turul) și 22—28 
februarie (returul).

nei excelente idei a conducerii 
federației de handbal.

— Cum vi s-au părut arbi
trajele la C.M.?

— Arbitrajele au fost exce
lente. Nu ne-a surprins nici o 
decizie a „cavalerilor fluieru
lui". Numai că decizii prompte 
și corecte, cum au fost cele de 
la campionatul mondial — dic
tate îr. spiritul regulamentului 
I.H.F. — pot fi intîlnite foarte 
rar în arbitrajele din campio
natul intern. De aceea facem un 
apel la arbitrii noștri să aplice 
cu consecvență regulamentul 
Federației Internaționale și al 
Federației Române de Handbal, 
indiferent de locul unde au loc 
meciurile.

în încheierea discuției, antre
norul principal și-a exprimat 
încrederea în talentul handba
listelor noastre, în capacitatea 
antrenorilor lor de a le pregăti 
la un nivel corespunzător, ast
fel ca echipa României să urce 
cît mai sus în ierarhia mon
dială. Opinii la care subscriem.

„CUPA MONDIALĂ" LA SCRIMA
BUDAPESTA, 18 (Agerpres). — 

In turneul internațional feminin 
de floretă de Ia Budapesta, con- 
tînd pentru „Cupa Mondială", 
pe locul I s-a clasat Ana Voșa- 
klna (U.R.S.S.), urmată de 
Zsuzsa Jax.osl (Ungaria), Diana 
Blanchett! (Italia). Elisabeta Tu
ta» (România) Gertrud Stefa- 
nek (Ungaria). Olga Napalkova 
(U.R.S.4.) Margarita Zalaffi 
(Italia), Zita Funkenhauser 
(R.F.G.) etc.

Tot ta cadrul „Cupe! Mon
diale'. la masculin care a avut 
Ioc la Havana pe primele locuri 
s-au clasat Mathias Gey 
(R.F.G.), Gulllernu Betancourt 
(Cuba). Tullo Diaz (Cuba). Joa
chim Wendt (Austria) Mathias 
Behr rR.F.G.) Efigenio Favier 
(Cuba). Boguslaw Zych (Polo
nia) Marco Arplno (Italia).

ÎN „CUPA I.H.F.“ (f)
BELGRAD. 18 (Agerpres). — 

în meci retur pentru „Cupa 
Federației Internaționale" la 
handbal feminin, echipa Buduc- 
nost Titograd a întrecut pe te
ren propriu. cu scjrul de 
28—23 (10—10). formația Inter 
Bratislava. în primul joc sco
rul a fost egal, 24—24. astfel că 
handbalistele iugoslave s-au 
calificat pentru sferturile de 
finală ale competiției.

„INTERNAȚIONALELE** DE TENIS ALE AUSTRALIEI
Tur de orizont în campionatele naționale

La Melbourne au continuat 
„Internaționalele" de tenis ale 
Australiei. In turul 3, la dublu 
masculin, Svensson. Tidemann 
— Annaaone Rensburg 6—4, 
6—3. Iar la feminin, Navratilova, 
Shriver au întrecut pe Suire, 
Tanvier ou 6—3, 7—4. In meci
restant din „optimi", la simplu

măscuita, Jarryd l-a eliminat pe 
Frawley cu 3—6, 6—1, 6—7, 7—6, 
6—2. In sferturi campionul Ivan 
Lendl î-a eliminat cu 6—2, 6—1. 
T—□ pe Todd Wltsken, iar Pat 
Cash l-a învins - , 6—1, 6—4, 6—2 
pe Michiel Shapers. La feminin, 
Chrl Evert a di-pus cu 8—3, 
6—1 de Claudia porwik.

Iugoslavia: VELEZ MOSTAR ÎN FRUNTE!

P£ SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • Norvegianul 

Geir Kvernmo a terminat învin
gător în maratonul de la Hous
ton (Texas) flird cronometrat 
pe distanța de 42,195 km cu tim
pul de 2h 11:44. Pe locul doi, la 
șase secunde de cîștigător, s-a 
clasat mexicanul Salvador Gar-

CICLISM • Turul Venezuelei 
a continuat cu etapa a șasea, 
cîștigată de rutierul venezuelean 
Jose Ruiz înregistrat pe distan
ța de 151 km cu timpul de 3h 
50:41. în clasamentul general si
tuația se menține neschimbată : 
continuă să conducă Martin Far
fan (Columbia), urmat de Luis 
Barroso (Venezuela) — la î s șt 
Viaceslav Ekimov (U ILS.S.) — 
la 1:10.

ȘAH • In runda a 8-a a tur
neului de la Wijk Aan Zee (O- 
landa). fostul campion mondial

Anatoli Karpov a cîștigat la 
Van Der Wiel, Van Der Sterren 
a pierdut la Plket, Farago l-a 
învins pe Liubojevici, iar parti
dele Nlkolicl — Tal, Hansen — 
Hllbner șl Andersson — Sosonko 
s-au încheiat remiză. în clasa
ment conduce suedezul Anders
son, cu 6 puncte, urmat de Kar
pov — 5,5 p.

TENIS DE MASA • La Thor- 
naby ,AngI!a) au luat sfirșit în
trecerile turneului Europa — A- 
sla. Proba masculină a revenit 
suedezului Jan-Gwe Waldner, 
care l-a întrecut ta partida de
cisivă cu 2—1 (21—18, 17—21,
21—0) pe Yoo Nan Kyu (Coreea 
de Sud) In fina’" probei femi
nine Li Hui Bur> (R.P.D. Core
eană) a dispus cu 2—0 (21—15, 
21—17' de Dal' LUI (R.P. Chi
neză).

La terminarea turului, pe pri
mul loc s-a clasa* — pentru pri
ma oară ta lunga-1 Istorie — 
Velez Mosuar. După cum a de
clarat antrenoru' echipei, fostul 
ei portar Măriei, merite au toți 
componenții, dar mai ales Ju- 
ricl, Kajtaz și Tuțe, toți trei in
ternaționali A De fapt acest 
trio fo-mează atacul — punctul 
forte al echipei. O caracteristică 
a formației este tinerețea ei, cu 
jucători promovați in prima 
garnitură din propria pepinieră 
(Jedvai, Kodro Tufek, Popovic!, 
Repak și Ciavar) Dacă la aceș
tia adăugăm și pe „veteranii" 
Petranovici, Karabeg Gudelj sau 
Prskaio — cu 3—, ani mai mari 
— ne dăm seams că viitorul e- 
chipei este asigurat. Se spune 
că ta această toamnă Velez Mos
tar a jucat nu numai cel mai 
eficient, da. a demonstrat și cel 
mal frumos joc. Ca și cel mai 
corect : doar 10 cartonașe, gal
bene. O mare surpriză a con
stituit- o Sloboda, din centrul 
minier Tuzla, care a ocupat lo
cul 2 ! Niciodată pînă acum a- 
ceastă echipă nu a jucat așa de 
bina Jocurile demonstrate ta 
tur sînt rodul constanței și co
eziunii echipei. Antrenorul 
Gerum, a folosit 7 jucători 
toate meciurile. La Tuzla au

voluat și doi golgeterl 
lui — Lukic’ si Mihid, 
cîte 9 goluri.

Steaua Roșie Belgrad 
un nesperat loc 3 Ja 
de puncte — 21 — cu 
deoarece, la un moment dat, ea

1. VELEZ 17 9 5 3 28-16 23
2. Sloboda 17 9 3 5 31-18 21
3. St. Roșie 17 8 5 4 34-24 21
4. Partizan 17 7 6 4 27-17 20
5. Dinamo 17 8 4 5 27-18 20
6. Vardar 17 9 2 6 17-19 20
7. Rijeka 17 5 9 3 18-14 19
8. Radniciki 17 9 0 8 27-23 18
9. Vojvodina 17 6 5 6 26-27 17

10. Rad 17 5 6 6 22-21 16
11. Hajduk 17 5 5 7 25-28 15
12. Zelezniciar 17 4 7 6 16-21 15
13. Buducnost 17 5 5 7 18-25 15
14. Priștina 17 6 3 8 20-29 15
15. Osijek 17 5 4 8 21-31 14
16. Sutjeska 17 5 3 9 20-26 13
17. Sarajevo 17 5 3 9 14-22 13
18. Celik 17 4 3 10 14-26 11

a ocupat 
egalitate 
Sloboda)

al turu- 
ambii ou

penultimul loc ta 
Să mal notăm faptul

*

Observatorii apreciază că 
a fost unul dintre cele mai 
urmărite procese din isto
ria mai nouă a Angliei, 
opinie publică așteptînd cu 
înfrigurare să vadă ce ati
tudine va adopta Curtea din 
Leeds fată de actele de 
violență ale unor așa-ziși 
suporteri din fotbalul en
glez. comise la Bradford, 
lupă meciul (de liga a Tî-a) 
dintre echipa locală si 
Huddersfield, la capătul 
căruia, un ttnăr de 17 ani. 
Darryl Penny, sl-a pierdut 
viața, victimă « unei lovi
turi de cutit.

..Noutatea" procesului a 
constat în aceea că. după 
ce a terminat cercetările 
tudecătorul nu l-a inculpat 
doar pe vinovat, oe numele 
său Owen Monteith ci st 
ne șefii celor două bande 
de huligani care orodus«se- 
ră încăierarea în ci»'ta fap
tului că. în momentul res
pectiv. ei stătuseră de-o 
parte, tntr-o nrjmj 'a-ș tri-

PRIMUL AVERTISMENT SERIOS
bunalul nereținînd in con
tul lor nici o culpă. Decla- 
rtndu-1 pe Monteith vinovat 
de omucidere involuntară și 
condamnîndu-1 la 3 ani de 
detenție. Curtea i-a acordat, 
totuși, circumstanțe atenuan
te. pe motivul că ..nu poate 
fi omis faptul că Penny a 
fost, el tnsusi. un animator 
al violenței". Dacă aici tri
bunalul a manifestat du*'x 
opinia presei, o oarecare ele- 
mentă. în schimb el s-a ară 
tat intransigent ~u rei dr' 
șefi de bandă' Socot!ndu-i 
..provocatori ai actului cri
minal si. totodată a’’‘'”*l mo
rali ai lui" el le-a dat sanc
țiunea max'mă nre”x’"*ă dr 
lege 30 de luni de IneM-,

—* a „ora
ții apărării an nled-f hi 
multă abilitate. invoMnd ne- 
oarticioarea mnnrn** •> rrc. 
necHvitar huli'-'eni trr-nțrr 
odiosa !). numai ră hotărî 
tă să furnizeze un evr—n’ti 
Curtea din a - ------

impasibilă, adoptînd poziția 
amintită.

Inutil să vă spunem că 
opinia publică a primit de
cizia cu satisfacție. presa 
insulară subliniind că. în 
sfîrșit. justiția a deschis o- 
chii asupra unui pericol so
cial în creștere. Această do
vadă de mînă forte, prima 
de acest gen, a stîrnit (după 
aceeași sursă) mai degrabă 
îngrijorare decît îndîrjire 
în rîndui falșilor suporteri 
zare s-au lămurit, chiar da
că destul de tîrziu. că pină 
si ..complicitatea morală" îi 
noate expune la condamnări 
drastice! „Cel dinții aver
tisment 
tiar a 
Page în 
pace să
•-'O

serios, cum scria un 
si avut darul să-i 

i snerieti. ceea ce ne 
i credem că. aseme- 
■at-i-itor de dezordini 

al rSfuieli. am rres’t si noi. 
avUtind prea multă răbdare".

Orice alte comentarii sînt 
-’■» prisos.

Ovidiu IOANIȚOAIA

ei, 
ta 
e-

a ocupat 
clasament.
că la această formație evoluează 
un junior cu mari perspective : 
mijlocașul Prosinețkl, declarat 
cel mai bun fotbalist al turneu
lui final at C.M. de juniori din 
Chile, unde titlul a revenit re
prezentativei Iugoslaviei.

După Șoștarici șl Ilievski, am
bii purtători a! ecusonului 
F.I.F.A., un al treilea arbitru 
iugoslav a fost scos de pe lista 
arbitrilor Internaționali de către 
biroul federal 
nărui Zoran

Petranovici, portarul echipei 
Velez Mostar, lideră a campio

natului

Este vorba de tî- 
Petroviei (35 ani)

*
• După 18

natul Spaniei _ ____
ducă echipa Real Madrid cu 30 
p urmată de Real Sociedad și 
Atletico Madrid — cu cite 25 p. 
Rezultate înregistrate ta etapa a 
18-a : Cadiz — Valladolid ' * 
Sporting Gljo-n — Murcia 
Zaragoza — F.C. Barcelona 
Osasuna — Betis Sevilla 
F.C. Sevilla — Logrones 
Espanol Barcelona 
3—0 ; Valencia — Sabadell 2—2 ; 
Athletic Bilbao — Atletico Ma
drid 5—1 ; Real Madrid — Real 
Sociedad 1—0 (Butraguefio) ; Las 
Palmas — Celta Vigo 2—0.
• Rezultate înregistrate în e- 

tapa a 19-a a campionatului O- 
landel : FC. Haarlem — Venlo
1— 0 : Groningen — Volendam 
0—1 ; Alkmaar — Fortuna Sit- 
tard 1—1 ; Roda Kerkrade — 
Ajax Amsterdam o—3 : Sparta 
Rotterdam — F.C. Den Haag
2— 1 ; Doordrecht — F.C. Utrecht 
1—2 ; P.S.V Eindhoven — 
Twente Enschede 2—2 fprimul 
punct pierdut de lideră ta ac
tualul campionat !), Tilburg

etape, ta 
continuă

campio- 
să con-

l—« ; 
i-i ;
i—i:
1— « :
2— 0 ; 

Mallorca

care, ta final: Cupei Iugoslaviei 
(Rijeka — Hajduk), a dictat re
petarea unei lovituri de la 11 m. 
După părerea observatorului fe
deral repetarea nu se impunea, 
tn sfîrșit, să notăm că cinci ju
cători stat golgeteri al turului, 
cu cîte 9 goluri : Mlhici, Luklcl 
(Sloboda), Kitanovskl (Rad), 
Ba j ce ta (Sutjeska) și Skerjanet 
(Rijeka).

Gheorghe GLISICI

* A
— F.C. Den Bosch 1—0. In cla
sament continuă să conducă 
P.S.V. Eindhoven cu 35 p (din 
18 jocuri) urmată de Ajax — 
28 p.
• In etapa a 17-a a campio

natului Portugaliei. lidera cla
samentului, echina F.C. Porto, 
a învins cu 1—0. în deplasare, 
formația Farense. Alte rezultate: 
Benfica Lisabona — Boavista 
2—0; Rlo Ave — Setubal 2—2 : 
Chaves — Sporting Lisabona
1— 1 ; Belenense» — Guimaraes
2— 0 ; Penafiel — Portlmonense 
0—0 ; Salguleros — Maritimo
1— 0 ; Academica — Varzim 1—0; 
F.C. Braga - Elvas 2—2 ; Es- 
pinho — Covilh- 2—0. Clasament: 
t. F.C. Porto — 29 p (un ,1oo 
mai puțin disputat) : 2. Benfica
— 25 p ; 3. Boavista — 22 p.
• Meciurile disputate ta „Cupa

Albaniei" s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : 17 Nen-
tori — Korcea 1—o ; Flamurtari
— Skanderbeg 4—1 ; Vlaznia — 
Dinamo 2—0 ; Partizan t- Bis- 
trtca 4—1 • Apollonia — Tomori
2— 0.
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