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După „Top 12" pentru seniori Ia tenis de masâ

0 REUȘITA VERIFICARE ÎNAINTEA»
COMPETIȚIILOR»

Plasat înaintea unor eveni
mente de marcă în tenisul de 
masă internațional — „Europa 
Top 12“ pentru seniori și ju
niori și Campionatele Europe
ne de seniori —. concursul 
„Top 12“ pentru seniori și se
nioare, care s-a desfășurat la 
Tg. Mureș, în condițiile organi
zatorice foarte bune asigurate 
de clubul Constructorul TAGCM, 
a oferit posibilitatea sportivi
lor noștri de a arăta cum tre
buie acționat pentru abordarea 
cu rezultate cît mai bune a 
competițiilor amintite.

Prima si cea mai importantă 
concluzie este aceea că. atit 
felele, cît și băieții dispun de 
capacitatea de a se prezenta la 
nivelul cerut, dar pentru aceas
ta trebuie intensificată munca 
în perioada următoare, cu deo
sebire la lotul masculin, ținînd 
seama și de noile promovări 
(Călin Creangă. Daniel Cioca 
ș.a.). dar și de forma neconclu
dentă manifestată de mai ve
chii titulari (Vasile Florea, An
dras Fejer etc.).

Desigur. însă, cu multă aten
ție a fost urmărită Otilia Bă- 
descu (Stirom Spartac C.S.Ș. 
1 București), care are printre 
obiective și prezența la „Euro. 
pa Top 12". cu startul săptă- 
mîna viitoare, la Ljubljana. 
Pentru tânăra noastră jucătoare, 
aflată încă la vîrsta junioratu
lui. această primă prezentă în
tre cele mai bune 12 jucătoare 
de pe continent, constituie un 
nou prilej de afirmare în arena 
internațională. Ce a arătat ea 
la „Top 12“ ? înainte de toate 
că are acele calități competi
tive pentru a face față unui 
examen atît de dificil cum va 
fi cel din sala „Tivoii" din 
Ljubljana, dovadă că a si ter
minai neînvinsă turneul de la 
Tg. Mureș în compania uinor 
adversare puternice. Dar. deși 
s-a impus fără drept de apel 
(majoritatea victoriilor au fost 
obținute la diferente apreciabi-

INTERNÂTIOMALE

Otilia Bădcscu. cîștigâtoarea 
,,Topului 12“ de la Tg. Mureș, 
se pregătește intens pentru 
participa cu succes și la

„european"

a 
cel

le), Otilia nu a mai manifestat 
același aplomb, fiind evidente 
și unele minusuri în ceea ce 
privește executarea unor lovi
turi. Este drept, ultimul con
curs de verificare (desfășurat 
zilele trecute) a arătat o creș
tere a formei, dar Otilia Bă- 
descu trebuie să înțeleagă că 
numai prin realizarea jocului 
care a adus-o între primele ju
cătoare europene poate să-si 
mențină poziția fruntașă. Ne 
referim. în special, la aborda
rea psihică a meciurilor, la ne
cesitatea de a manifesta mai 
mult curaj, de a evolua cu 
aceeași vivacitate care a con
sacrat-o. Alături de Otilia Bă-

loan NOVAC
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Asfâzi și inline

iN DIVIZIA A DE BASCHET (f)
trei meciuri ale

baschet, progra- 
etapei a XVII-a, 
și miine, în Ca- 
Olimpia are loc

Toate cele 
grupei valorice 1—6 a Diviziei 
feminine A de 
mate în cadrul 
se dispută, azi 
pitală. în sala
cea mai atractivă partidă, în- ’ 
tre Olimpia și Chimistul C.S.Ș. 
Km. Vîlcea (orele de începere : 
17 și respectiv 11), iar în sala 
Floreasca se desfășoară întîl- 
nirile Politehnica Mine-Energie 
C.S.Ș. 4 București — Universi
tatea
poca (ora 13,30
Voința C.S.Ș. 2 București — 
Rapid C.S.Ș. 5 București (ora 
15 și ora 10,30).

C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na-
și ora 9) și

GH. GOSPODINOV:
K

UN LOC UNDE SPORTIVII
ÎȘI REFAC FORTELE

Coborîm într-o gară micuță, 
ca de basm, și ne aflăm în sta
țiunea balneară Băile Felix — 
cunoscută, intr-adevăr, „peste 
mări și țări". O așezare în 
cîmpia Crișurilor, la numai 8 
km de Oradea, despre care ci-
tim în pliantele 
reclamă : „...situată 
la 140 m altitudi
ne... zonă bogată în 
fag și stejar... nrin. 
cipala bogăție te
rapeutică a stațiu
nii o constituie iz
voarele de apă 
termală minerali
zată (temperaturi 
de 20—48 grade 
Celsius) cunoscute 
încă de la începu
tul mileniului... in
dicații terapeutice : 
afecțiuni reumatis
male. posttraumati-, 
ce, neurologice..."

Stațiune frumoa
să. în care te poți 
plimba printre ve
chile stabilimente 
(băi. vile). con 
strucții de prin 1870. 
sau la „umbra"
impunătoarelor, majestuoaselor 
hoteluri moderne : Termal, Bel
vedere, Felix I și II, Lotus ș.a. 
Dezvoltarea stațiunii în ultimii 
ani ? Cifrele spun totul : 600 
de locuri în 1965, circa 8000 în 
1987.

Ceea ce ne-a impresionat în 
mod deosebit la Băile Felix7a 
fost atracția pe care această 
stațiune o exercită asupra spor
tivilor. Pe care îi vezi pretu
tindeni. Niște treninguri albas
tre aleargă prin pădure ; altele,

Una din ,,perlele" Băilor Felix : Hotelul 
Belvedere

roșii, trec pe șosea printre 
cei veniți la tratament, care 
se plimbă liniștiți ; pe un cîmp, • 
în preajmă, se joacă fotbal ; 
privești dimineața pe ferestre
le hotelului, vezi sportivi fă- 
cînd exerciții - de înviorare. 
Explicația afluxului de spor-

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag 2-3)

TOTUL E SA CAUȚI*

SĂ CAUȚI FĂRĂ ASTÎMPĂR"
/ Ț
| Interviul nostru |

— Ne spuneți că ați dat cu 
piciorul și în mingea rotundă, 
și în cea ovală, iar ca orice 
gălățean ce se respectă ați tre
cut și prin sălile de box și lup
te. Ce v-a făcut, Gheorghe Gos
podinov, să vă opriți la haltere?

— Chestie de trunchi și aș
chie ; dacă vă voi spune că 
tatăl meu, Pavel Gospodinov, 
a fost de 17 ori campion de 
haltere al României, cred că 
am lămurit totul. îl țin minte, 
musculos și agil,, ridicînd „bile" 
în curtea casei. Și-mi mai a- 
mintesc că cea mai mare do- 

întrec în-
mintesc că cea mai 
rință a mea era să-1 
tr-o bună zi.

— Și ați reușit ?
— Să-1 întrec, nu.

o singură dată egal, în 1948, 
cînd am ieșit amîndoi campioni, 
el la categoria 60 kg, eu la 
56. Cu mențiunea că antrenorul 
meu se numea... Pavel Gospo
dinov. Și că nu erau de nici

I-am fost

unele prin improvizatele noas
tre săli de concurs, nici echi
pament, nici material sportiv. 
Noroc că tot tatăl meu a meș
terit la el, la Șantierele Na
vale din Galați, cîteva bare, 
cîteva discuri, și am avut cu 
ce să ținem campionatele țării. 
Asta o vreme, pînă ce ne-am 
procurat și noi ceva „scule" 
mai acătării.

— în cazul _________ _____
întrebarea cu cîțiva ani jna- 
poi : de unde 
podinov-tatăl 
sese rădăcini 
Galați ?

— Există oare vreun port 
care halterele să nu fi fost 
mare cinste ? Docherii, 
tradiție.

acesta să dăm

pînă unde Gos- 
la haltere? Prin- 

acest sport in

în 
la 

prin 
îl desemnau pe cel

♦

mai puternic dintre ei, și o fă
ceau, cum altfel ?, prin între
ceri de — hai să nu le spunem 
haltere — ridicare a greutăți
lor. Erau figuri legendare prin
tre muncitorii portului, Duțu, 
Socrate, Marcu Ghinzhinis, pe 
care ochii copilăriei îi vedeau 
a fi cei mai 
lume !

— Ce 
dinov ?

— 75. 
trebare. 
Tot timpul îi dă o mînă de a- 
jutor fratelui mai mic.

puternici din

mai 
Ce 
Și.

face Pavel Gospo- 
vîrstă are acum ? 
mulțumesc de în- 

nu stă o clipă locului.

Sorin SATMARI

(Continuare In pag. a 4-a)

PE PÎRTIILE DE
ÎNVINGĂTORI SCONTAȚI ÎN „CUPA CARAIMAN“

Pe piftiile din Valea Dorului 
din Bucegi s-a desfășurat, zi
lele trecute, o nouă ediție a 
„Cupei Caraiman" la schi al
pin. La întrecere au fost pre- 
zenți toți sportivii din loturile 
naționale de fete și băieți, ca
re se pregătesc intens pentru 
Balcaniada de schi ce va fi 
găzduită de țara noastră, în a 
doua decadă a lunii martie. Au 
avut loc curse de slalom spe
cial : 2 manșe a 50 de porți 
pentru fete și 2 manșe a 58 de 
porți pentru băieți.

La fete s-a detașat prin evo
luții sigure Mihaela Fera, care 
le-a devansat confortabil pe 
următoarele clasate, iar la bă
ieți Emilian Focșeneanu a făcut 
două curse remarcabile, reușind 
să se impună în fața colegilor 

săi de club (A.S.A. Brașov) 
Csaba Portik și Ion Frățilă.

REZULTATE TEHNICE, fete: 
1. Mihaela Fera (Șoimii Sibiu) 
1:43,54, 2. Claudia Postolache 
(Dinamo Bv.) 1:45,94, 3. Iudith 
G6rog .(C.S.Ș. Baia Sprie) 1:51,46. 
4. Dons Bomfert (Șo’mii Sibiu) 
1:56,05. 5. Gerlinde Mihuț

COMPETIȚII
După o perioadă în care ză

pada s-a lăsat cam mult aștep
tată. a nins din belșug si pan
tele munților au fost îmbrăca
te cu un strat gros de nea. Din 
această cauză, calendarul com- 
petițional al Federației de 
Schi-Bob a fost conturbat la 
începutul sezonului iar acum

(C.S.Ș. Petroșani) 1:59,09, 6.
Anamaria Toma (C.S.Ș.-Armata 
Predeal) 1:59,34; băieți: 1. E- 
milian Focșeneanu 1:33,79. 2. 
Csaba Portik 1:34,33, 3. Ion 
Frățilă (toți de la A,S.A. Bv.) 
1:35,31, 4. Aurel Foiciuc (Dina
mo Bv.) 1:35,36, 5. Cristian
Bucur (C.S.U. Bv.) 1:36,45, 6.
Cătălin Fusulan (C.S.U. Bv.) 
1:37,09. (Victor SB ARCE A, co- 
resp.).

NON-STOP
cînd condițiile permit, compe- 
tițiile se desfășoară aproape 
non-stop. într-o discuție pur - 
tată cu Ștefan Sava, secretar 
responsabil al forului de spe
cialitate. am aflat amănunte 
despre principalele competiții 
ale perioadei imediat urmă
toare.

„Cupa Carpați" la blatlon. în 
trecere internațională cu parti
ciparea unor apreciați specia
liști ai genului din Bulgaria. 
Cehoslovacia. R.D. Germană 
Polonia si România. Coșicursul 
va avea loc la 5—6 februarie, 
pe cunoscuta de acum bază a 
A.S.A. de pe Valea Rîșnoavei 
din apropierea Predealului.

„Cupa C.S.Ș. Predeal" la schi 
alpin se desfășoară între 3 și 
5 februarie. în Postăvar.

„Cupa Șirnea" la schi fond e 
programată în zilele de 6 și 7 
februarie (copii si juniori).

Tot în această perioadă, mai 
multe loturi de tineri schiori 
participă la întreceri interna
ționale. Astfel, în U.R.S.S. se 
dispută „Cupa Prietenia" la 
schi alpin si biatlon. iar în 
Bulgaria la fond.

ÎNAINTEA finalelor republicane
Faza de zonă din Capitală

Sala de atletism din comple
xul sportiv bucureștean „23 
August" a găzduit zilele trecu
te una din fazele de zonă ale 
Campionatelor Republicane pe 
teren acoperit, pentru seniori 
și tineret. Dintre rezultate sînt 
de consemnat noul record na
țional de sală la aruncarea 
greutății (bărbați), 19,04 m, au
tor fiind Marius Andrușcă 
(C.S.M. Suceava), precum și 
cele două victorii obținute de 
heptatlonista Liliana Năstase 
care a concurat la 50 mg și 
lungime.

Iată cî.știgătorii întrecerilor: 
FEMININ — 50 m : Corina Ro-

PARTICIPARE NUMEROASA LA CONCURSUL
DE PATINAJ ARTISTIC DE LA MIERCUREA CIUC
Pe patinoarul acoperit din 

Miercurea Ciuc s-a desfășurat 
sîmbătă si duminică, primul 
concurs de patinai artistic ai 
anului, dotat cu Cupa Harghita. 
Zece secții din țară, plus Cen
trul olimpic Mecanică Fină 
București, au fost reprezentate 
prin cei 76 de concurenți în
scriși Ia toate categoriile de 
vîrstă. In întrecerea pe echipe, 
primul loc l-au ocupat gazdele 
prin C.S.S. Miercurea Ciuc, 
urmate de C.S.Ș. Dunărea Ga
lați și Centrul olimpie Mecanică 
Fină București. Iată învingăto
rii : speranțe II : Cristina Fc- 
kete (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 
și Cătălin Gheorghiu (C.S.Ș.

șioru (C.S.U. Galați) 6,2; 50 mg: 
Liliana Năstase (C.S.U. Galați) 
6,7 ; lungime : Liliana Năstase 
6,12 ; înălțime : Niculina Uie 
(Voința Buc.) 1,85 m ; greutate: 
Mihaela Loghin (Steaua) 18,54 
m , BÂRBAȚI — 50 m : Colin 
Gilkeș (C.S U.-I.E.F.S.) 5,8 ;
50 mg : George Boroi (Steaua) 
6,5 ; lungime : Lucian Boitz 
(Steaua) 7,46 m ; triplu : Lucian 
Sfia (Voința Buc.) 16,54 m ; 
înălțime ; Constantin Militaru 
(Steaua) 2,15 m ; prăjină : Răz- 
van Enescu (Steaua) 5,00 m ; 
greutate : Marius Andrușcă
19,04 m (n. rec. de sală).

George LAZAR — coresp.

Dunărea Galați) ; speranțe, I : 
Eva Kedves și Marton Miklos 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc) ; copii 
II : Ramona Cruceru (C.S.Ș. 
Olimpia Reșița) și Gheorghe 
Chiper (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) ; 
copii I : Kinga Szekely (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc) ; juniori II : 
Nora Schreithoffer (C.S.M. 
Cluj-Napoca) și Cătălin Frăți
lă (C.S.Ș. Tîrgoviște) ; juniori 
T : Codruța Moiseanu si Zsolt 
Kerekes (ambii CO I.M.F.) ; 
seniori : Marius Negrea (A.S. 
Voința Brașov) : perechi, spe
ranțe : Eliza si Marton Miklos 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc) ; copii : 
Eva Kedves, Gheorghe Chiper 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc).



DE 1700 DE ORI „PREZENT!

nevoia 
odihnă

Loc de desfășurare — Liceul de matematică-fizică 
„Mihai Viteazul" din București

succesive de ma-
fizică (speciaiita- 
simțim

0 ÎNTRECERE LA CARE SE RĂSPUNDE

,.După ore 
tematică și 
tea noastră), 
unei destinderi prin 
activă. Lecțiile de educație fi
zică, activitățile sportive ex- 
trașcolare vin să realizeze 
foarte bine această necesitate 
pentru organism și pentru 
randamentul nostru la învăță
tură, la lucrările practice..."

Exprimate cu sinceritate (și. 
mai ales, cu toată convinge
rea). cuvintele elevei Oana 
Costea, din clasa a X-a E a 
Liceului ..Mihai Viteazul" din 
Sectorul 2 al Capitalei, con
stituie mai mult decît o opi
nie personală ; ele reprezintă 
un cuvînt de ordine 
toți elevii 
îndelungată 
formanțe 
bine de 80 
solvenți pot fi reîntîlniți 
diverse întreprinderi ca mun
citori și tehnicieni cu o înaltă 
calificare sau ca student! 
fruntași în facultăți cu profil 
politehnic), și în sport (de aici 
au pornit spre marea perfor
manță handbalistul Cristian 
Gațu, fotbalistul Ion Nun- 
weiller. atleta Doina Cătinea- 
nu, si multi alțl sportivi de 
elită).

,,Nu urmărim, prin activită
țile sportive organizate în 
liceu, doar să propulsăm elevi 
în performanță. Cînd se ivesc 
talente autentice, ic îndru
măm. firește, către cluburile 
sportive școlare. Ne preocupă, 
însă. în cel mai înalt grad, ca 
TOȚI elevii să se bucure de 
foloasele exercițiului fizic, ale 
snortului practicat sistematic, 
ale ulîor întreceri destinate să 
d'sc’plineze tineretul" ne ex
plică prof. Delia Mincu, di
rector cu probleme educative.

Și, în căutarea unei formule 
de mare eficiență, s-a ajuns 
la „Cupa Liceului". O compe
tiție cu 1700 de participanți! O 
întrecere care, anul acesta, 
împlinește un sfert de veac 1 
O acțiune sportivă de masă 
care începe toamna, după pri
mele săptămîni de școală și 
se finalizează în iunie, înain
te de vacanța mare. In 
gramul ,,cupei", 4 ramuri 
sport — baschetul, 
handbalul și voleiul, 
iarna se organizează o 
pă pentru amatorii de 
tică. Și, tot separat, elevii din 
primul an de liceu iau parte 
la o „cupă a bobocilor". Fi
rește că și acestea fac parte

pentru 
acestui liceu cu o 
tradiție și în per

la învățătură (mai 
la sută dintre ab- 

în

pro- 
de 

fotbalul, 
Separat, 
mini-cu- 
gimnas-

din sportul pentru toți, punc- 
tînd în clasamentul general 
stabilit la finele tuturor între
cerilor. Un clasament (și, în 
general, o situație statistică 
riguroasă) care cade în sarci
na elevilor. Din rîndul lor 
sint selecționați și oficialii, și 
arbitrii. Consiliul asociației 
sportive, format din elevi și 
avînd ca președinte pe Bog
dan Popa, din clasa a X-a E, 
se îngrijește să inițieze 
cursuri speciale, astfel ca toa
te întrecerile. să aibă un cadru 
organizatoric temeinic organi
zat. Cadrele didactice de spe
cialitate, profesorii Romeo și 
Constanța Ionescu și Tatiana 
Mocanu, nu fac decît să asi
gure asistența tehnică necesa
ră, iar profesorii diriginți (in 
corpore)) să stimuleze și să 
evidențieze pe cei mai buni 
și mai disciplinați dintre e- 
levi...

Fiind o ediție jubiliară, e 
de la sine înțeles că și dispu
ta capătă o încărcătură emo
țională sporită. Tocmai de a- 
ceea e greu să anticipăm e- 
chipele care vor urca pe po
diumul de premiere. Totuși, 
unele pronosticuri se pot face 
în privința favoritelor: cla
sele XI E și XI K, în cazul 
baschetului-fete ; a X-a A și 
a X-a E la handbal fete și a
X- a M la handbal băieți ; a
XI- a I la fotbal și a XII-a E 
la volei fete. Numai că pînă 
la turneele finale mai sint a- 
proape 5 luni...

Iată, foarte sumar, cum este 
concepută „una dintre cele mai 
reușite acțiuni sportive școlare ; 
un model pentru toate uni
tățile de învățămînt din Capi
tală și, deocamdată, printre 
puținele care reușesc să asigu
re participarea tuturor elevilor 
într-o activitate sportivă orga
nizată, continuă", remarca to
varășul Nicolae Stancu, pre
ședintele Consiliului Municipal 
București pentru Educație Fi
zică și Sport.

Pornind de aici, considerăm 
că un schimb de experiență (nu 
numai la nivelul unităților șco
lare din Sectorul 2...) ar fi 
binevenit S-ar înscrie în efor
turile organelor sportive, ale 
U.T.C. și Inspectoratului școlar 
de a face din lecțiile de edu
cație. fizică și din activitățile 
sportive școlare de masă mij
loace PERMANENTE de întă
rire a sănătății tineretului stu
dios și de sporire a capacității 
de învățătură a elevilor.

Tiberiu STAMA

Ord de educație fizică la Liceul „Mihai Viteazul" din București... 
In program, elemente pentru creșterea forței, rezistenței și in- 
deminării prin exerciții de gimnastică. O conduce prof. Romei 
Ionescu Foto : Nicolae PROFIR

Pînă ci nd ? INSTRUIRE DUPĂ
cam uitat lumea voleiu- 
obiceiurile bune 7 Sau, 
exact spus, acele argu

mente — nu puține — care 
au stat în spatele perfor
manțelor trecute ? 
că da, în destule 
cazuri. Bunăoară, 
planificării muncii 
gătire la cluburi...

Ne-a parvenit 
notă din partea Colegiului 
central al antrenorilor, din 
care rezultă că 37 de antre
nori de la echipe de „A" și 
„B‘ (ambele eșaloane însu
mează 72 de formații) nu 
vor avea dreptul să mai ia 
loc — în fine — pe banca 
tehnică la meciurile etape
lor din 7 și 14 februarie, 
„deoarece n-au înaintat la 
F.R. Volei planurile de pre
gătire pentru ediția 1987— 
1988 a campionatelor". O 
privațiune meritată, dar ve
nită abia după prima parte 
a competiției. Obligația 
secțiilor și a antrenorilor

să prezinte 
înainte de

URECHE!

Se pare 
locuri și 

obiceiul 
de pre-

recent o

divizionari era 
aceste planuri 
start I Poate n-am face un 
caz din „lapsusul" atîtor 
tehnicieni (și din toleranța 
federației), dacă n-am ști 
că aparenta lor lipsă de dis
ciplină reflecta o realitate 
și mai neliniștitoare, anume 
aceea că nu numai ei, ci 
majoritatea celorlalți lucrea
ză la întîmplare, fără pla
nuri zilnice de antrenament, 
că se duc cu... mîinile în 
buzunare la ședințele de 
pregătire și le structurează 
formal, adesea stereotip, 
neurmărind scopuri clare, 
decurgînd din concluziile 
antrenamentelor anterioare, 
din necesitățile perspectivei. 
Nu e bine, firește, că unii 
nu-și întocmesc planuri ge
nerale de pregătire, pentru 
un campionat, dar și mai 
grav este că au uitat de 
planurile zilnice de antre
nament. Cîți au și cine îi 
controlează 7

Ori de cîte ori generația 
Doinei Ivănescu, Nataliei 
Todorovschi, Tinelei Pleșo- 
ianu — la vremea sa vice- 
campioană mondială — re
memorează această perfor
manță, înaintea talentului 
real al jucătoarelor este 
pusă rigoarea metodică a 
antrenorilor Gh. Constanti- 
nescu și M. Georgescu, adu- 
cîndu-i sincere laude. Pla
nurile de pregătire și, mai 
ales, caietul de antrenament 
rămîn în mintea lor mo
dele (și pentru astăzi) de 
seriozitate, exigență și pro- 
fesionalitate. Noul obicei al 
comodității și formalismului 
al pregătirii după... ureche 
își arată fără echivoc roa
dele în scăderea competitivi
tății. Și e tolerat, împreună 
cu desele abateri de la in
dicațiile metodice sau de la 
normele generale. Pînă 
cînd?

Aurelian BREBEANU

CAMPIONATELE DIVIZIILOR A Șl B
DE VOLEI tN PRAGUL RETURULUI
în această săptămînă se re

iau campionatele Diviziilor A 
șl B — tineret la volei. Retu
rul are o „deschidere" atrac
tivă joi 4 februarie, cînd in 
Capitală se vor întîlni echipele 
masculine Dinamo București și 
Elcond Dinamo Zalău (sala Di
namo, de la ora 17). Sîmbătă 
(în aceeași sală, tot de la ora 
17), Dinamo București primește 
vizita Universității C.F.R. Cra
iova. Celelalte partide se vor 
desfășura duminică.
• Joi, la Galați, este pro

gramată restanța dintre echipa 
locală C.S.U. Rapid din locali-

tate și Universitatea C.F.R. 
Craiova (f).
• Perioada premergătoare 

returului a fost folosită și pen
tru o serie de jocuri de verifi
care, unele dintre acestea fiind 
incluse în cadrul unor turnee 
organizate de echipele noastre 
divizionare.
• La Constanța a avut loc 

cea de-a II-a ediție a „Cupei 
Comerțul", participante fiind 
șase formații feminine din țara 
noastră și o echipă invitată de 
peste hotare, formația bulgară 
Tolbuhin (prezentă cu două e- 
chipe, de senioare și de junioa
re). Trofeul a revenit oaspetelor

ACTUALITATEA LA TENIS
• Au fost stabilite loturile 

reprezentative pentru anul 1988. 
Iată componența acestora: se
niori (lot lărgit, antrenor Ște
fan Georgescu) — Florin Se- 
gărceanu. Andrei Dîrzu, Mihai 
Vanță, Marius Comănescu (toți 
Dinamo), Adrian Marcu, Răz- 
van Itu, Daniel Dobre, Adrian 
Popovici. Silviu Gorgan (toți 
Steaua), George Cosac (Dinamo 
Brașov) ; senioare + junioare 
(antrenor : Mihai Tăbăraș) : 
Diane Samungi, Teodora Tache, 
Monica Pecheanu, Loredana Bu
jor (toate Dinamo), Daniela 
Moise (Steaua). Angela Kerek 
(Electrica Timișoara). Claudia 
Neacșu (C.S.Ș. Dîmbovița Tîr- 
goviște), Izabela Martin (Poli
tehnica București) ; juniori 
(antrenor Alexe Bardan) : Ma
rius Onilă (Progresul), Daniel 
Dragu, Andrei Pavel (C.S.Ș. 2 
Petromar Constanța). Dinu Pes- 
cariu (T.C.B.), Dan Moise 
(Steaua), Cristian Zetu (C.S.Ș. 
Timișoara).

• Concursul dotat cu Cupa
Unirii, desfășurat în sălile Pro
gresul .,.23 August" și IPB Mi
litari din Capitală, s-a încheiat 
cu următoarele rezultate : se
nioarei-junioare, finală: Floren
tina Curpene (ICIM Brașov) 
— Daniela Moise (Steaua) 2—6- 
6—2. 6—2 ; semifinale : Curpe
ne — Daniela Ivana (Steaua) 
6—2, 6—1 ; Moise — Diane Sa- 
mu.ngi (Dinamo) 2—6, 6—4,
6—3 ; seniori, finală : Răzvan 
Constantinescu — Emil Hnat 
(ambii Victoria CCIAG) 3—6,
6— 4. 6—4 ; semifinale : Con-
stantinescu — Ciprian Porumb 
(Victoria CCIAG) 6—4. 6—2 :
Hnat — Adrian Popovici (Stea
ua) 6—1. 0—6. 6—4 ; pentru lo
cul 3 : Porumb — Popovici 2—6.
7— 6, 6—1 ; juniori, finală : Re
mus Fărcaș (Dinamo Brașov) — 
Râul Cristescu (Victoria CCIÂG)

6— 2, 6—3 ; semifinale : Farcaș
— George Corbu (Medicina 
București) 6—2. 6—3 ; Cristescu
— Cornel Teodorescu (Steaua)
7— 6, 6—2 ; pentru locul 3 : 
Teodorescu — Corbu 4—6. 6—4, 
6—3.

• Au fost nominalizați spor
tivii pentru . ‘ " 7__ ‘
de pregătire olimpică, care își 
desfășoară activitatea la Ga
lați : Daniel Dragu, Andrei 
Pavel (C.S.Ș. 2 Petromar Con
stanța). Cristian Zetu (C.S.Ș. 
Timișoara). Bogdan Hnatiuc 
(C.S.Ș. Unirea Iași), Ciprian 
Porumb (Victoria CCIAG), Ovi- 
diu Dragomir (Dinamo Brașov), 
Csondor Bibza (A S. Construe- 
torul Cluj-Napooa), Patrie Ceuca 
(A.S. Mecanica Bistrița), Eduard 
Samson, Silviu Bălan. Cosmm 
Rati (C.S.M. Dunărea Galați).

® In perioada imediat urmă
toare. caledarul competițional 
intern prevede următoarele con
cursuri : Turneu F.R.T. (8—12 
februarie. Tîrgoviște — seniori 
+ senioare) ; Cupa 16 Februa
rie (13—18 februarie, Buhuși — 
seniori. București — senioare, 
Galați — copii) ; Cupa 8 Mar
tie (27 februarie — 3 martie, 
Cluj-Napoca — senioare).

® La 
pentru 
Cupa 
noastră 
lificat în semifinală.. unde 
fost învinsă 
tării gazdă._

Centrul Național

concursul internațional 
juniori
Start, 
Angela Kerek s-a ca-

a 
de reprezentanta 

,___ _____ Ralita Mildrieva,
6— 2, 7—5, (în finală: Milorieva 
— MagdrSena Maleeva 6—t
7— 5). Proba feminină de dublu 
a fost cîstigată de un cuplu al 
țării gazdă Milorieva. Țveteliaa 
Nikolova care a dispus tn fi
nală de perechea română Ke
rek. Loredana Bujor, cu 7—6, 
7—6.

de la Sofia, 
reprezentanta

SCHI. MEREU LA DATORIE. De ani șl 
ani, buna organizare a majorității întrece, 
rllor de schi interne și internaționale șe 
află în grija oamenilor de la I.A.B.S. Bra
șov. Fie că este viscol, fie că este vreme 
frumoasă, competițiile se desfășoară nor. 
mal, fără fisuri șl totul decurge normal. 
Transportul sportivilor si oficialilor, caza
rea, masa, pavoazarea și tot ceea ce este 
absolut necesar unei bune organizări este 
pus la punct pînă la amănunt. Permanent 
la datorie se află Vaier Tirnoveanu, care 
se îngrijește de toate, care este permanent 
în mijlocul evenimentelor. Mereu tinăr 
(deși se apropie de vîrsta pensionării), me. 
reu activ. Vaier Tirnoveanu nu este altul 
decît fostul fundaș stingă al divizionarelor 
A Jiul Petroșani șl Steagul Roșu Brașov de 
acum 3—4 decenii. Dacă s-a despărțit de 
sportul îndrăgit în tinerețe, el se află acum 
tot alături de sport și, după cum speră 
toți cel ce-1 cunosc, se va afla în această 
postură 'ncă mulțl ani. (P. Iv.).
SCRIMA. ARBITRAJUL tn sabie ___

mult mai dificil decît la celelalte arme, flo
retele șl spada fiind arme electrice și, 
reci, mai obiectivizate pe planul deciziilor de

este

arbitraj. Vorba scrimerilor: „dacă se aprln. 
de o singură lampă, cea valabilă, arbitrul 
n-are cum te păcăli...". Este mal dificil, 
însă, și prin numărul mare de asesori (4) 
pe care îl necesită fiecare asalt, în afara 
arbitrului, ceea ce presupune o mare dis
ponibilitate a celor solicitați de directora
tul tehnic, în special din rîndul concuren. 
țllor care au fost eliminați. Totuși, deși 
acest lucru a fost anunțat în ședința teh-

POSTSCRIPTUM

nică de către organizatorii campionatului, 
antrenorii secțiilor avind obligația de a 
urmări prezența sportivilor lor in sala de 
concurs, sabrerii ieșeni au plecat in corpo. 
re, în frunte cu antrenorii I. Bițucă și I. 
Tudor, imediat după ce ș_au încheiat dis
putele, atît în proba individuală, cit și in 
cea pe echipe, deși se resimțea acut lipsa 
arbitrilor la acea oră. Federația de scrimă

trebuie să la măsuri în asemenea cazuri, 
concursurile trebuind să se desfășoare cu 
operativitate și în disciplină (P. Sl.j.

TEN!S DE MASA, surprinde, mal mult 
sau mal puțin, ținînd seama de modul cum 
s_a desfășurat activitatea secției șl de In
teresul manifestat .de club în ultima vre
me, surprinde, deci, retragerea din cam
pionat a formațiilor de la Progresul, locul 
unde cu ani s.au format mari jucători, un
de în vitrina cu trofee există numeroase 
cupe de campioni, mărturie a unei munci 
intense. De ce 7 Din păcate, toate răspun
surile primite pînă acum sint nesatisfăcă
toare... 0 DIN NOU despre denumirile 
unor echipe. Iată, în urma unor noi fu
ziuni, unele formații (alături de altele mai 
vechi) și-au alcătuit un nume format din 
patru-cinci „cuvinte", majoritatea din ini. 
țiale. Ne întrebăm, alături de suporteri, 
care cum vor fi încurajate C.S.S. Energetl- 

Slatina, sau Constructorul
sau
Sli

de

ca I.C.H. I.P.C.
TAGCM Universitatea C.S.S. Craiova, 
Hidrotehnica C.S.M. C.S.S. Buzău, sau 
ința C.S.Ș. 2 IJPIPS Constanta? Greu 
spus... (Em. F.).

li
nur! 
bun 
înec 
luni 
Gat 
al 
Vat

(întîia echipă), urmată în cla- a 
sament de Braiconf Brăila, Co- I 
merțul Constanța, Calculatorul * 
București, Chimpex Constanța, . 
Hidrotehnica Focșani, Metal 331 
București și echipa de junioare I 
a oaspetelor. (C. POPA, co- 
resp.).

q Un alt turneu, dotat cu 
„Cupa Constructorul", s-a des
fășurat la Bacău, în organiza
rea echipei masculine locale Vi
itorul Dinamo, care a fost și 
cîștigătoarea acestei competiții 
(3—1 cu Dinamo București, 3—0 
cu Tractorul Brașov și A.S.A. 
Electromureș Tg. Mureș), cele
lalte participante departajîn- 
du-se (prin victorii directe) în 
clasament în ordinea mențio
nată. (Fl. FILIOREANU, co- 
resp.).
• Divizionara A feminină 

Farul Constanța a participat la 
un turneu în R D. Germană, la 
care au mai fost prezente for
mația bulgară Spartak Pleven, I 
echipa națională de junioare a | 
gazdelor și două formații de 
club, S.C. Leipzig și T.S.C. Ber- I 
lin (organizatoarea turneului) I 
Cupa pusă în joc a fost adju- ’ 
decată de T.S.C. Berlin, pe lo- ■ 
cui al doilea clasîndu-se Farul I 
Constanța. Jucătoarea română • 
Marilena Neacșu a primit tro- 
feul pentru cea mai completă I 
voleibalistă a turneului.

• In perioada 23—27 februa
rie se vor desfășura turneele I 
zonale ale campionatelor de I 
juniori II, în localitățile Bacău, * 
Baia Mare, Lugoj, Pitești, Si- ■ 
biu, Tr. Măgurele (f), Caran- I 
sebeș, Oradea, Piatra Neamț, • 
Rm. Vîlcea, Suceava și Tul- 
cea (b).

I

I
I
I

(Urmare din pag. 1)

tivi aici ne-o dă medicul reu
matolog Mircea Ncșu, cunoscut 
arbitru de fotbal (fost jucător 
al Universității din Cluj-Napo- 
ca, timp de 6 ani, perioadă în 
care a absolvit Facultatea de 
medicină) : „Stațiunea se pre
tează foarte bine la recupera
rea sportivilor, tratamentele 
de aici dau rezultate bune în 
vindecarea microtraumatismclor.

I.
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VACANTE,
I.T.H.R. București informează 

1988. agențiile de turism din Bucur 
șl tratament tn perioada

De rsținut este faptul că. in trl 
și masă sint reduse cu cca 40% I 

înscrieri și Informații la agenții
— Bd 1848 Nr 4 tel. 14.98.81
— Bd. Nicolae Bălcescu Nr. 35 1
— Str. Luterană Nr. 4 tel. 14.21.1
— Bd Republicii Nr. 68 tel 14.01
— Calea Moșilor Bloc 65 bis. tel
— Str. Tomtza Nr 13 te'. 14.959
— Calea Grivlțe! Nr. 138 tel 17.:
— Bd. Iosif Broz Tlto Nr. 41 C
— Bd. Metalurgiei Nr. 9, Oficiul
— orașul Buftea. Str. 16 Februt

Invitație la „BALUL
I.T.H.R. București. în colabor; 

organizează in zilele de 27 si ' 
MĂRȚIȘORULUI" la Băile Got

Programul este următorul :
27 februarie : orele 12.30 pleca 

Intercontinental. pe traseul Pites 
Băile Govora; cazare la vila 1 
cină festivă la restaurantul ..Sil 
stelari la 250 metri de vilă). < 
distractive, tombolă, muzică, da

28 februarie : vizitarea stațiun 
plecare spre București, cu sosi

înscrieri si informații la toat 
I.T.H.R. București.



ivizionarcle A pregătesc noul sezon

5 HOTĂRiTĂ SĂ NU COBOARE SUB MINUS PATRU...

în a doua parte 

a sezonului 
competifional

s-a „oxi- 
Cîmpulung 
unde, spre 
erau vreo 
mele două 
rmis, între 

r me- 
tere-

tă, „numai 
irea fizică 
decadă a 

îca Petre 
Ieșenilor, 

crai era la 
e nou la

din motivele mai sus-amintite
• C.S.M. Suceava joacă fru
mos. Simionaș încearcă mereu 
„o baghetă allegro", convins că 
șansele Sucevei stau în creș
terea valorică a echipei, fără 
importuri. ~ 
mentul de 
conturează 
cătuire de 
Cristescu, 
Ciobanu — 
liga, Cașuba — Sfrijan, Păiuș
• C.S.M. Suceava a totalizat 
12 puncte. (In cercurile fotba-

De altfel, în mo- 
față, echipa care se 
are următoarea al- 
principiu : Alexa — 
Ghencean, Gălușcă, 
Gafencu, Goian, Bu-

minus șase nu pare să-l sperie, 
deoarece sucevenii au mai ob
ținut puncte în deplasare, iu
bitorii fotbalului amintindu-și, 
între altele, de acel 2—2 cu 
Sportul Studențesc • Care ar 
fi cauzele lui minus patru ? 
„Defileul" a existat în perioada 
celor 16 goluri primite în me
ciurile cu Steaua (5), „U“ (6) 
și Oțelul (5). Atunci s-a văzut 
că defensiva nu e sudată. (Ca 
să nu 
faptul 
într-o

mai punem la socoteală 
că absența lui Alexa 

serie de meciuri a con-

N RETUR NU VOM MAI FI... 19 DEBUTANT!"
antrenor care seamănă cu 

onaș. Echilibrat, reflexiv, 
! mai e nou prin lume, fără 
1" cu care vii după aproape 
gazon poate fi greu răstur- 
e eterogenă de articole. O 
maș e un ,.schimb" cu un 
ar la numai 38 de ani. Și 
it să fie altfel in cazul unul 
ost conducător de joc al lui 
ani, fiind, in fapt, antrenor 

; înainte 
jucător.

de instituirea func- 
mereu contestată si

, te rog, 
.m avut
■cat pentru prima oară 
rept urmare, am greșit 
!, am ratat mult dincolo, nu 
aducător de joc, ceea ce mă 
profilez oarecum pe Cașuba, 
cperiență la... 25 de ani, du- 
itate peste medie, l-ar ajuta 

'istre diferite, acasă și

a sinteză...
19 debutanți, ca o 

in 
in

primăvară 7

— Ixi primăvară nu vom mai fi 19 debu
tanti. Se simte, de altfel, un anume reflux al 
fricii de joc. Dar tnai e mult de lucru. Sper 
ca si Alexa să fie mereu bun de joc. Echipa 
întreagă a salutat apariția micii bui fotografii 
in ,,Supliment", care amintește că Alexa e 
portarul cu media cea mai bună in acest 
retur. In altă ordine de idei, avem dificultăți 
in absenta unui teren de antrenament. Dar 
cred că se rezolvă. Publicul a început să vină 
la jocuri nu ca la o echipă in trecere prin 
A, cum se in/timplă la echipele promovate, ci 
ca la o echipă care nu a depus nici pe de
parte armele. Si acest lucru e un barometru 
pe care eu, cel puțin, îl înregistrez.

— Văd că citești. Ai adus cărți. Unde ai 
procurat acest album de pictură ?

— Am prieten un librar. Mă anunță. Eu 
cred că dintr-o carte ne-fotbalistică poți în
văța tot atita cit dir.tr-un manual 
că sau de fiziologie. Unii susțin că 
bal s-a spus totul. Poate că e așa. 
cu atit mai virtos e necesar să 
altă parte. Se leagă ele toate... 
aminte, am văzut Bucureștiul, pentru prima 
oară, nu cu fotbalul, ci cu Olimpiada de 
matematică, acum 25 de ani.

de metodi- 
despre fot- 
Dar atunci, 
cauți Si In 
îmi aduc

P. Grigore, 
confirmînd 
enii se pot 
i pe flăcăii 
îl că Radu 
ga și Popa 
tra Domei 
care urcă 

jțMstecăniș. 
Stea- 

Botoșani, 
Botoșani, 

1 Neamț, 
a Rădăuți, 
î Mare și, 

de trans- 
Șumulan- 
București 
meciurile 
Timișoara 
nerul Va
st din ur- 
; aplaudat, 
unei, „s-a

listice „nordiste" se spunea la 
startul campionatului că echipa 
va putea aduna 11 puncte). Nu 
e mult, dar nu e nici puțin. în 
orice caz, acest minus patru 
oferă destule șanse, dat fiind 
faptul că mai sînt și alte echi
pe intr-o situație mai grea, dar 
care speră — „avem program 
bun, am scăpat de._ ași“ —, 
adică argumente care țin mai 
puțin de valoarea ■ • • - -
Cei grăbiți cred că 
mare" se joacă 
doua, cu Sportul 
„acasă1. Simionaș e 
rere. El spune că 17 etape re
prezintă un drum lung, la ca
pătul căruia se va putea spune 
— abia atunci — dacă Suceava 

sau 
din
are
cu 
lui

tehnică. • 
„meciul cel 
în etapa a 
Studențesc, 
de altă pă-

și-a îmbunătățit jocul 
(doar) a repetat evoluția 
prima jumătate. • Suceava 
în retur un meci greu 
Steaua. Dar perspectiva

tribuit la subminarea echipei). 
• C.S.M. Suceava așteaptă re
turul cu o anume încredere 
(Cașuba e campionul optimis
mului). Dar sucevenii știu că 
e greu un retur în care ești 
obligat să-l aperi pe minus pa
tru, fără să cedezi vreun punct 
Q C.S.M.-ul a încheiat perioa
da montană. Acum vin jocurile. 
La Piatra Neamț, apoi cu Ma
ramureșul, tur-retur. In ceea 
ce ne privește, credem că su
cevenii au mai multe șanse de- 
cît alții, pentru că fac calcule 
mai puține.

loan CHIRILA

„Fotbalul" bate -din nou la 
ușă, deși stadioanele s-au as
cuns sub zăpada proaspăt că
zută. Fotbalul, cu lumea lui 
atît de frumoasă, dar și cu 
„probleme" legate de discipli
nă în teren și în tribune. Pe 
tema aceasta, am stat de vorbă 
cu Ion Pașca, președintele Co
misiei de disciplină a F.R.F., 
discuția noastră referindu-se 
atît la turul campionatului, cît 
și la sarcinile ce revin condu
cătorilor de echipe, antrenori
lor și jucătorilor, acestora ală- 
turîndu-li-se, bineînțeles, și 
spectatorii, pentru realizarea 
unor cît mai reușite spectacole 
fotbalistice. Deci:

— Citeva cuvinte despre pro
blemele cu care a fost confrun
tată în toamnă Comisia de dis
ciplină. Ce ne puteți spune 
despre ele ?

— Comisia a desfășurat un 
mare volum ,,de muncă, anali- 
zînd și rezolvînd, în ședințele 
sale săptămînale, numeroase 
cazuri în turul campionatu
lui actual, începînd de la sim
ple eliminări din joc, 
incidente mai grave, 
normele de conduită 
au fost încălcate de 
antrenori, conducători 
așa-ziși suporteri. Multe dintre 
aceste cazuri, care s-au petre
cut mai ales în eșaloanele di
vizionare inferioare, au fost e- 
ficient comentate în coloanele 
ziarului Sportul, fiind supuse 
astfel și judecății opiniei pu
blice sportive.

— Ce ne puteți spune des
pre eficiența muncii r 
venire și combatere a 
titudinilor ?

— Dintre rezultatele 
doresc să subliniez că ! 
cu anul competițional 
1987, ca urmare a creșterii exi
genței, a înăspririi sancțiunilor 
pentru abaterile cele mal frec
vente, s-a reușit reducerea cu 
circa 20% a abaterilor disci
plinare ale jucătorilor divizio
nari (cartonașele roșii), conseni- 
nîndu-se astfel și prima ten
dință de scădere a graficului 
acestui gen de abateri din ul-

Priviri spre eșalonul secund

pînă la 
în care 
sportivă 
jucători, 
și unii

de pre- 
incorec-

obținute 
începînd 

1986—

timii ani. Această tendință s-a 
menținut și în turul actualu
lui campionat, cu o singură ex
cepție — regretabilă — la Di
vizia A, deși în turul campio
natului 1986—1987 tocmai la a- 
cest eșalon de elită se înregis
trase cea mai spectaculoasă 
scădere a eliminărilor din joc. 
Dacă Divizia. A nu va redeveni, 
în retur, cum e normal, un e- 
xemplu pozitiv pentru celelalte 
eșaloane divizionare și dacă 
toate cluburile și asociațiile nu 
vor lua o poziție mult mai 
fermă pentru prevenirea abate
rilor, există pericolul ca jucă
torii să se „adapteze" — în 
sens negativ — noilor rigori 
regulamentare și să revenim la 
vechiul grafic de creștere a 
abaterilor disciplinare.

— Și totuși, s-au înregistrat 
unele rezultate promițătoare ?

— Un rezultat foarte impor
tant al activității F.R.F. pe tă- 
rîm disciplinar îl constituie 
stăvilirea tendințelor de proli
ferare și agravare a actelor de 
violență și dezordine pe tere
nurile de fotbal, spre deosebi
re de situația din unele țări, 
unde actele de violență pe sta
dioane au produs adevărate 
ravagii. Spre lauda lor, marea 
majoritate a cluburilor și aso
ciațiilor au depus eforturi or
ganizatorice considerabile pen
tru păstrarea ordinii și disci
plinei pe stadioane, fiind spri
jinite în acest scop în mod e- 
ficlent de F.R.F. La 
cidentele. regretabile, 
avut loc, constituind 
de la regulă, au fost 
nate cu severitate de 
noastră prin suspendări 
porarc de echipe 
depunctări și chiar prin ex
cluderea din competiție, în ca
zul echipei Torpedo Zărnești. 
Toate aceste măsuri nu sînt 
insă suficiente.

— Vă gindiți, 
munca de prevenire 
lor, mai importantă 
ceea de pedepsire a

— Firește. Cheia

noi, in- 
care au 
excepția 
sancțio- 
Comisia 

tem- 
și terenuri,

desigur, la 
a abateri- 

decît a- 
lor?
prin care

se poate asigura ordinea și dis-

ELECTIlOMURtȘ - B DEBUTANTA CARE PROMITE
IRTELE3
e perfor- 
îgătire, la 
rte bine 
uperarca“. 
găsim săli 
îlă șl re- 

lucrează 
de educa- 
lin ele îl 
tului de 
du Marc, 
tru recu- 
>st pe la

1

ruarie 
odihnă

eazare

brozie

noi? Cei mai mulți dintre marii 
noștri sportivi...", ne spune L. 
Petca, profesor de educație fi
zică.

Nu plecăm din stațiune îna
inte de a vorbi cu un alt ca
dru de specialitate. Este Ion 
Negocscu, medic primar, șef al 
Policlinicii Balneare Felix II. 
„Aici este un loc ideal pentru 
recuperarea sportivilor de per
formanță. Antrenamentele fă
cute în paralel cu băile ter
male duc la creșterea capaci
tății de efort, elasticitatea arti
culațiilor, a mușchilor, la o 
mai bună circulație periferică. 
Antrenamentele în condițiile 
noastre sînt cu randament cres
cut, iar rezultatele — de obi
cei — spectaculoase. Apele ter
male sînt unice în țară, clima 
este deosebit de favorabilă, cu 
ierni blîndc, iar încărcarea io
nică este tonifiantă. Și, în în
cheiere, să vă mai spun ceva: 
ne plac sportivii, este bine că-i 
avem mereu printre pacienții 
obi.șnuiți. Ei dau mai multă 
viață stațiunii, o anume culoa
re, răspîndesc optimism. Oricînd 
îi primim cu mare plăcere !“.

Cu cîțiva an iîn urmă discu
tam. la Tg. Mureș, cu entu
ziastul director al lui Electro, 
ing. Ion Olteanu. Puternicul 
nucleu sportiv care a devenit 
astăzi această întreprindere re
numită în țâra noastră era în 
plină ascensiune. Acum, Elec
tromures are 17 secții pe ra
mură de sport si a 'pătruns 
convingător în aria performan
ței prin reprezentanții ei. In 
convorbirea noastră a apărut 
atunci si subiectul ..fotbal". Pe 
cînd și o echipă de prim-plan 
a întreprinderii, 
„Să nu ne grăbim, 
puns interlocutorul 
răbdare, consolidînd 
pă de avansare 
competiționale, sper 
în fotbal o formație care să 
ne reprezinte cu succes. Și, iată, 
Electromures este prezentă as
tăzi în Divizia B“. Pe un loc 
satisfăcător pentru debutul în 
eșalonul secund al fotbalului 
nostru, dar cu perspectiva de 
a-si consolida poziția si a fi. 
astfel, la înălțimea prestigiului 
clubului pe care îl reprezintă.

Cum pregătește formația din 
Tg, Mures ..actul al doilea" al

am întrebat, 
ne-a răs- 
nostru. Cu 
fiecare eta
pe treptele 
sa avem și

campionatului? „Cu multă 
atenție, cu grija de a confirma 
și a amplifica reușitele noastre 
din tur. Ne bazăm, cînd facem 
această afirmație, pe faptul că 
lotul dispune de resurse încă 
nefructificate, că echipa a cîș- 
tigat, cit de cît. experiența ne
cesară" Diviziei B. că ne bucu
răm de condiții de pregătire și 
joc dintre cele mai bune", ne 
declara antrenorul principal al 
lui Electromures. Marcel Pigu- 
lea. Reuniți la Tg. Mureș la 11 
ianuarie, fotbaliștii de la Elec
tro s-au pregătit, o perioadă de 
timp; de la 16 ianuarie, la So
vata. revenind apoi acasă.

Despre turul campionatului, 
printr-o caracterizare generală. 
Si. în continuare, despre modul 
cum decurg pregătirile ne-a 
vorbit antrenorul secund. Arpad 
Fazekaș, cel care a îmbrăcat, 
ani în șir, tricoul divizionarei 
A, A.S.Â., și care, din 1983. la 
numai un an după ce a aban
donat activitatea competiționa- 
lă. face parte din conducerea 
lui Electromures : „Sigur, con
tactul cu Divizia B n-a fost 
ușor. Echipa a resimțit un 
timp șocul, dar s-a redresat, a
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STUDENȚILOR
I.T.H.R. București ofe

ră în perioada vacantei 
studenților bilete la o- 
dihnă in stațiunile Voi- 
neasa. Durău. Călimă- 
nești-Căciulata. Borsec. 
Băile Felix. Băile Her- 
culane Amara. Eforie 
Nord Mangalia. Pucioa
sa, Băile Govora. Băile 
Olănești. Sovata Brea
za. Lacu Sărat. înscrieri 
și informații la toate a- 
gențiile de turism ale 
I.T.H.R București.

• CÎȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 31 
IANUARIE 1988. Categoria 1 : 
(13 rezultate) — 8 variante
100% a 4.823 lei și 350 varian
te 25% a 1.206 lei ; categoria 2 : 
(12 rezultate) — 
100% a 417 lei și 
25% a 104 lei; 
(11 rezultate) — 
100% a 91 lei și 
te 25% a 23 lei.

9 După cum se .__  __ ______
timp s-a revenit la ritmul normal 
al tragerilor obișnuite din cursul 
săptămînii, spre bucuria nume
roșilor pârtieipanțl la LOTO si 
PRONOEXPRES. In acest con
text, anunțăm că tragerea obiș. 
nuită PRONOEXPRES de astăzi, 
3 februarie, va avea loc In Bucu
rești. în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, începînd de la ora

131 variante
6.097 variante 
categoria 3 : 

1.135 variante 
45.951 varian-

stle. In ultimul

15,50. Radiodifuziunea va trans
mite aspecte de la desfășurarea 
operațiunilor de tragere pe pro
gramul I, la ora 16,15. Numerele 
extrase vor fi retransmise pe a. 
celași program, în aceeași zi, la 
ora 23,05, și mîine, joi, la ora 
8,55. Accesul în sală este liber 
pentru toți cel Interesați, tragerea 
fiind publică.

A Pentru a vă asigura din timp 
participarea la concursul PRO
NOSPORT de duminică, 7 te. 
bruarie, consemnăm mal jos în- 
tiinirlle programate : 1. Como — 
Florentina ; 2. Empoli — Inter ; 
3. Pescara — Juventus ; 4. Torino 
— Ascoll ; 5. Verona — Sampdo. 
ria; 6. Bari — Modena ; 7. Bar
letta — Piacenza ; 8. Bologna — 
Lecce : 9. Brescia — Catanzaro ; 
10. Genoa — Arezzo ; 11. Sambe- 
nedettese — Laz'o ; 12. Taranto — 
Udinese ; 13. Triestina — Atalan- 
ta. Vă dorim noi succese !

A Nu uttațt să vă procurați 
din timp bilete la TRAGEREA 
MULTIPLA LOTO de duminică, 
7 februarie 1

ciplina se află în mîinile con
ducătorilor și antrenorilor. Dar 
iată că numai în turul campio
natului actual 33 de antrenori 
și 37 de conducători s-au făcut 
vinovați de diferite abateri dis
ciplinare, abateri care s-au 
transformat, în unele cazuri, in 
surse de tensiune jau chiar de 
instigare a jucătorilor și spec
tatorilor. Aceasta este realitatea 
șl nu trebuie să o ocolim. Ori
ce ieșire nervoasă, precipitată, 
de pe banca tehnică pînă la 
limita terenului de joc, orice 
apropiere de arbitrii de tușă cu 
sau fără vociferări, și mai ales 
intrarea nepermisă în terenul 
de joc. gesticulațiile prelungite, 
teatrale, ale unor antrenori și 
conducători pot deveni oricînd 
surse de tensiune. Numeroasele 
abateri disciplinare comise de 
conducători și antrenori (Ia 
5—6 jucători cu abateri disci
plinare, apare în fața Comisiei 
de disciplină și un conducă
tor sau antrenor), periculozita
tea sporită pe care o prezintă 
abaterile lor demonstrează că 
și în această categorie de edu
catori ai 
mai sînt 
reeducați.

— Cu 
returul?

— Nu este greu de ghicit că, 
în retur, cînd fiecare meci a- 
propie echipele de primele 
locuri sau, dimpotrivă, de.„ 
ultimele, întrecerea va fi șl 
mal dîrză, și mai încordată. Dar 
această dispută trebuie să aibă 
loc în limitele regulamentului 
și, la o astfel de desfășurare, 
sînt chemați să contribuie cei 
care iubesc cu adevărat fotba
lul, munca de educație urmînd 
să fie dusă, pe toate căile și 
prin toate mijloacele posibile, 
în ceea ce privește Comisia 
noastră, ea așteaptă o accen
tuată îmbunătățire a ordinii 
și disciplinei pe terenurile 
noastre de fotbal. Ne-ar bucu
ra, desigur, ca ședințele noas
tre să fie cît mai scurte, pe 
„ordinea de 
ce în ce mai 
indisciplină.

jucătorilor de fotbal 
unii care trebuiesc...

cc gînduri așteptați

zi“ figurînd din 
puține cazuri de

Jack BERARIU

Peste 
oaja

citeva momente, jucătorii de la Electromures se vor ail- 
intr-un susținut cros, punctul principal in programul de 

pregătire al zilei

in
cu

făcut 
deplasare, 
Metalul la București, au apărut 
și comportările mulțumitoare 
acasă, cu Gaz Metan Mediaș, cu 
Tractorul. Sintcm la plus la 
adevăr, ceea ce constituie un 
bun punct de plecare pentru 
retur. Fată de programul difi
cil care ne așteaptă, am lucrat 
intens si acasă, si ia Sovata si 
cred că am obținut acumulări
le atît de necesare pentru 
ga cursă care urmează", 
completăm observațiile de 
sus cu citeva calificative 
vlnd randamentul în tur. Naște, 
care a apărat ca în perioadele 
lui de reușită, Koncz, Cr. Stoi
ca și L. Popa — acesta din ur
mă în a dona parte a campio
natului. intră în categoria evi- 
dențiaților. Se_ așteaptă 
mult de la 
Ursu.

Fiindcă am 
jucători, iată 
tromureș : Naște, Moldovan — 
portari ; Marton (de la A.S.A.), 
S. Popa. Ursu, Koncz, Gali, 
Vass, Lechințan — fundași : 
Szakaci. L. Popa. Cr. Stoica. 
Bano, Kuti (în prezent indispo
nibili), Grigore — mijlocași ; 
Varga, Albu. Pigulea II, Rîtea, 
Sălăgean — atacanți. Cr. Mol
dovan a fost transferat la 
A.S.A. Tg. Mureș. înregistrăm, 
cu satisfacție, și promovări din

unele partide bune 
la Caracal, și

echipele de juniori : Roșea, 
Minor, Biro (menționăm că 
formația de .juniori din cam
pionatul republican — antre
nor : T. Mărginean, ocupă lo
cul al doilea).

Eftimie IONESCU

lun-
Să 

mai 
pri-

mai
Varga. Sălăgean,

amintit nume de 
si lotul lui Elec-

Azi, pe stadionul Giulești
PRIMUL JOC AL ANULUI 

IN CAPITALA
Astăzi, de La ora 15, Rapid des. 

chide seria jocurilor amicale, de 
verificare. In Capitală, întîlnlnd 
pe stadionul Giulești divizionara 
B F.C. Constanța.
• JOI, LA PLOIEȘTI, va avea 

loc un interesant meci de verifi
care. Pe stadionul Petrolul, de la 
ora 15.30. se va desfășura partida 
amicală, de verificare, dintre di
vizionara A Petrolul și Lotul na
țional de juniori U.E.F.A. ’88.
• AV1NTUL REGHIN — OLIM

PIA SATU MARE 0—3 (0—3). Au. 
torii golurilor: Patkos (min. 10) 
șl Bolba (min. 21 și 30). (L. MA- 
lOR.coresp.).
• INSTRUIREA ARBITRILOR 

DIN LOTUL DIVIZIONAR A. în 
perioada 19—21 februarie va avea 
loc la București instruirea arbi. 
trllor din lotul divizionar A, pri. 
lej cu care se va efectua și tes
tarea fizică și teoretică a -cava
lerilor fluierului".



NOI AFIRMĂRI ALE ȘAHIȘTILOR NOȘTRI
Open-ul internațional, dispu

tat în cadrul Festivalului șa- 
hist de la Wijk aan Zee — e- 
diția 50, a prilejuit o nouă a- 
firmare pentru unul dintre ju
cătorii noștri fruntași, maestrul 
internațional Iulius Armaș. 
Turneul a fost cîștigat de 
francezul Gilles Andruet, cu 
7,5 p (din 9 posibile), urmat 
de Iulius Armaș, cu 6,5 p, 
ambii obținînd calificarea pen
tru grupa de mari maeștri la 
ediția de anul viitor. Pe urmă-

T-------- 4
toarele locuri ale clasamentu
lui au fost Grinberg (Franța) 
și Bosboom jOlanda) — 6,5 p, 
Van Scheltinga, Pliester, De 
Boer (toți Olanda), Lee (An
glia) — 6 p etc. în cadrul a- 
celeiași competiții, marea ma- 
estră română Margareta Teo- 
dorescu a ocupat locul 6 în
tr-una din grupele de califi
care. în total, la Festivalul de 
la Wijk aan Zee au luat parte 
1 10r jucători și jucătoare 
de șah

UN LUPTĂTOR DESEMNAT DREPT CEL MAI BUN SPORTIV AL ANULUI

I

TURNEU DE CALIFICARE LA VOLEI PENTRU J. O
AMSTERDAM (Agerpres). — 

La Amsterdam au început între, 
cerile turneului de volei mascu
lin pentru calificare la Jocuri
le Olimpice. Iată rezultatele înre
gistrate în primele meciuri dis-

putate : Camerun — Venezuela 
3—0 (15—9, 15—11, 15—5); Olan
da — Grecia 3—1 (15—12, 8—15,
15—11, 15—8); R.P. Chineză — 
Belgia 3—0 (15—8, 15—12, 15—7).

iNTR-0 ȚARA
Sportul cubanez s-a făcut cu

noscut în arena internațională 
în primul rînd prin succesele 
unoi pugiliștl care s-au remar
cat pe diferite ringuri din lu
me devenind campioni olim
pici sau mondiali. în ultimul 
deceniu, boxul cubanez domină 
cu autoritate marile turnee pu- 
gilistice internaționale, școala 
de box din Cuba cîștigîndu-și 
un binemeritat renume. Azi, 
oricare iubitor al sportului pus 
în situația să amintească nume
le unui mare sportiv cubanez, 
va aminti cu siguranță și fără 
întîrziere de Teofilo Stevenson, 
Emilio Coreea, Adolfo Horta 
sau, în orice caz, un alt nume 
de boxer, Cuba lansînd, în ul
timele două 
pugiliști cu 
mondial.

Pentru a 
alți mari 
trebuie să : 
atletul

IN CARE INTIIETATE

PE GHEATĂ Șl PE ZAPADA
• La apropiatele Jocuri Olim. 

pice de iarnă, R.D. Germană va 
participa cu un lot de 53 spor, 
tivi și sportive.

Printre cei selecționați se nu
mără Karin Kania, Christa 
Rothenburger, Andrea Ehrig, Uwe 
— Jens Mey, Andre Hoffmann 
(patinaj viteză) ; Katarina Witt, 
Simone Koch, Peggy Schwartz, 
Michael Huth (patinaj artistic); 
Wolfgang Hoppe, Dietmar Schau- 
erhammer (bob); Frank — Peter 
Rotsch, Andre Sehmlsch (blatlon); 
Simone Opltz, Silke Braun (schi- 
fond); Jens Welssflog și Remo 
Lerderer (sărituri de la trambu
lină).

clasat, la egalitate — 2:17.92. Anita 
Wachter (Austria) si BLanca 
Fernandez Ochoa (Spania).

• „Cupa Mondială” la biatlon 
a programat la Ruhpolding o 
probă feminină de 10 km, în ca
re victoria a revenit schioare! 
bulgare Iva Skodreva, cu timpul 
de 40:21.8. Pe locul secund s.a 
clasat concurenta vest-germană 
Petra Schaaf — 40:24,9.

decenii, numeroși 
„firmă* în sportul

nu fi nedrepți cu 
sportivi din Cuba, 
nu-1 uităm nici pe 

Alberto Juantorena,

Campionate 
viteză de la 
lotul R. P. 
șapte spor.

• La apropiatele 
Mondiale de patinaj 
St. Louis (S.U.A.), 
Chineze va cuprinde . . 
tive, în frunte cu Li Jinyan (19 
ani), care deține cele mai bune 
performanțe mondiale la 3 000 m 
și 1 500 m.

dublu campion olimpic 
Montreal

Și totuși, într-o țară recu
noscută ca o forță pugilistică 
de primă mărime, în anul 1987, 
în uima anchetei realizată de 
specialiștii Institutului Național 
de Sport și Educație Fizică din 
Cuba, cei mai buni sportivi cu
banezi au fost desemnați lup
tătorul Pedro Roque — cam
pion mondial la lupte greco-ro- 
mane, la categoria 52 kg și at
leta Fidela Quirot — dublă me
daliată cu aur la Jocurile 
Sportive Panamericane.

Nu știm în ce măsură vic
toriile Fidelei Quirot au consti
tuit o mare surpriză, d;ir suc
cesul 
la Clermont 
competiție de nivel mondial, a 
stârnit un mare interes în lu
mea luptelor. Ce-i drept, unii 
sportivi din Cuba au mai ocu
pat locuri fruntașe în întrece
rile supreme de lupte greco- 
romane rezervate juniorilor. De 
pildă, la Campionatele Mondia
le de juniori de la Schifferstadt 
(1986), trei reprezentanți ai Cu
bei au reușit să urce pe cea 
mai înaltă treptă a podiumului 
de premiere : Pedro Roque (52 
kg). Alfredo Vicet (70 kg) și 
Hector Milan (115 kg). Dar este 
binecunoscut faptul că, 
sporturile individuale cu 
tact direct între adversari, 
cerea de la juniori la seniori

tânărului Pedro Roque 
Ferrand, într-o

în 
con- 
tre-

se face cu mai mare dificul
tate, performanțele obținute la 
nivelul juniorilor fiind mai rar 
repetate. Tocmai această ispra
vă a fost izbutită de cubanezul 
Pedro Favier Koque, care a re
ușit în doi ani consecutiv să 
cucerească titlurile de campion 
mondial de juniori, ca și de 
seniori. Dintre colegii săi, 
campioni la Schifferstadt, nu
mai Hector Milan a ocupat un 
modest loc 7 la Clermont Fer
rand, Alfredo Vicet fiind eli
minat după primele tururi. 
Progresul valoric realizat de 
Pedro Roque și surprinzătoa
rea sa victorie la întrecerile 
mondiale de la Clermont Fer
rand, prima realizare de acest 
gen a unui luptător cubanez 
la stilul greco-romane, explică 
șl justifică rezultatul anchetei 
specialiștilor cubanezi.

Mihai TRANCA

• Stațiunea de sporturi de iar
nă iugoslavă Kranjska Gora a 
găzduit un slalom uriaș, contînd 
pentru Cupa Mondială44 la schi 
alpin feminin, in care victoria a 
revenit sportivul iugoslave Mateja 
Svet, cronometrată în două man. 
șe în 2:15,75. Pe locul secund s.a 
situat Vrenl Schneider (Elveția) 
— 2:17,41, iar

9 Tn prima zi a turneului in. 
ternational de hochei pe gheață 
de la Leningrad, la care partici
pă echipe secunde, s.au înregis
trat următoarele 
U.R.S.S. — 
4—0, 1—0); 
dia 0—0.

_ ___ rezultate : 
Finlanda 9—2 (4—2,
Cehoslovacia — Sue.

feminină de 5 000 m 
campionatelor de pa-

pe locul trei s-au

• Proba 
din cadrul 
tinaj viteză ale U.R.S.S., compe. 
tiție, care s-a desfășurat la Le
ningrad, a fost cîștigată de Svet
lana Boiko, cronometrată în 
7:48,93.

„TOP 12“ LA TENIS DE MASA
Urmați dtn vag l)

descu s-au evidențiat si alto 
jucătoare — Kinjța Lohr 
(Constructorul C.S.Ș. înfrățirea 
Tg. Mureș). Maria Alboiu, Ma
ria Bogoslov (Metalul ~ 
Rm. Vil cea). Emilia 
(Stirom Spartac C.S.Ș. 
candidate la un loc in 
zentativa națională sau 
re reprezentante ale noastre la 
„Europa Top 12“ pentru iuni- 
oare. de 13 Constanța. Depinde 
numai de antrenorii 
club si. mai ales.
echipa națională de a realiza la 
nivel maxim programul stabilit 
astfel ca toate sportivele să se 
afle în maximum de formă la 
momentul potrivit, moment ca
re se apropie cu pași mari.

în ceea ce-i privește p<- bă
ieți, doar Călin Creangă (Sticla 
Bistrița) a evoluat la cota cu
noscută. el confirmînd succesul 
de la Campionatele Naționale, 
în urma lui se află însă spor
tivi care au certe posibilități de 
a oferi mai mult decît au fă
cut-o pînă acum — Vasile FIo-

C.S.Ș
Ciosu 

1) etc..
repre- 
viitoa-

de 
de

la 
la

rea (Universitatea A.S.A. Cra
iova), Andras Fejer (C.S.Ș. 
Tehnoutilaj Od. Secuiesc), Ro
mulus Revisz (Stirom Spartac 
C.S.S. 1), Daniel Cioca (C.S.M. 
Cluj-Napoca) etc. —, motivele 
invocate pentru a acoperi mul
tele greșeli omise fiind lipsite de 
substanță. Singurul lucru care 
rămine valabil este acela că, 
pină acum, nici antrenorii, nici 
sportivii nu s-au pregătit cu 
adevărat, eludind obligațiile ce 
le revin. Sperăm ca planul de 
pregătire alcătuit să fie respec
tat întocmai de către toți, astfel 
ca la C.E., unde echipa noastră 
va întâlni adversari deosebit de 
puternici, să se realizeze obiec
tivul propus, acela de a rămî- 
ne printre cele mai bune for
mații europene.

Pentru ’toți specialiștii, așa
dar. concursul „Top 12“ de la 
Tg. Mures a reprezentat un mo
ment principal pe agenda de 
lucru, oferind tuturor posibili
tatea unor analize și adoptarea 
măsurilor care se impun pen
tru a aborda cu rezultate cit 
mai bune competițiile ce se a- 
p copie.

„TOTUL E SA
tUrinare lin duq l)

— Pe lingă gospodărie, ca 
un bun gospodar ce este.

— Glumiți 1 ! în sala de an
trenament a clubului Dunărea 
Galați. Am uitat să precizez 
că și fratele meu, Nelu, a fost 
tot halterofil și acum e tot an
trenor. Trebuia să fi spus de 
la început „așchiile și trun
chiul"...

— Ca antrenor sînteți cunos
cut în primul rînd drept omul 
care l-a descoperit pe Nicu 
Vlad...

— Fiindcă ele cel mai „so
nor”. Dar mai sînt și Gelu 
Radu și Maftei, amîndoi meda- 
liați la mondiale, olimpice și 
europene. Formați tot la Ga
lați, rămași cu trup și suflet tot 
în haltere — Gelu e azi antre
nor la Tîrgu Mureș, al doilea 
la Onești. După cum și în pre
zent, la Rapid, pregătesc alți 
viitori performeri, cum ar fi, 
bunăoară Ștefan, fratele mai 
mic al lui Nicu Vlad.

— Sînt sanse ca Ștefan să-și 
întreacă fratele ?

— Sînt șanse să se apropie

cu 27 p, urmată de Flam arțari șl 
Vlora — cite 22 p.CAMPIONATE ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE : EINDHOVEN

RĂMINE NEÎNVINSĂ © MALINES A TRECUT ÎN FRUNTE • LA
RISSA SE MENȚINE LIDERĂ

In OLANDA, P.S.V. Eindhoven 
se pare că nu are rivală... In e. 
tapa a 21.a, lidera a dispus cu 
9—1 (!) de ADO Haga. Astfel, 
P.S.V. rămine neînvinsă, cu un 
golaveraj de invidiat: 79—16 șl 5 
puncte avans față de a doua cla. 
sată, Ajax Amsterdam! Alte re
zultate : P.E.C. Zwolle — Den 
Bosch 3—2, Alkmaar — Venlo 
0—0, Haarlem — Willem 1—3, 
Dordrecht — Ajax Amsterdam 
1—3, Sparta Rotterdam — Fortu
na Sittard 1—1, Kerkrade — Vo- 
lendam 2—1, Groningen — Feye- 
noord 2—0, Twente — F. C. 
Utrecht 1—0. Pe primele locuri: 
P.S.V. Eindhoven — 37 p din 19 
jocuri, urmată de Ajax — 32 p, 
Willem și Sittard cu cite 24 p (din 
21 partide). Surprinde desigur, e- 
voluțla ma! slabă a —----
noord.

REAL Madrid își 
ria succeselor în _. 
SPANIEI. Ea se află în fruntea cla
samentului cu un avans substan. 
țial : are 34 p, față de a doua 
clasată Atletico Madrid — 28 p, 
și cea de pe poziția a 3-a, Real 
Sociedad — 27 p (din 19 j). Du
minică. Real a dispus cu 4—0 de 
Cadiz (H. Sanchez — 2. Sanchis. 
Maqueda), în timp ce Atletico Ma
drid a trebuit să se mulțumească 
cu un scor egal (1—1) cu Saba- 
dell, în deplasare. Partida dintre 
Real Sociedad și Zaragoza a fost 
amînată din cauza unei ploi to
rențiale. Alte rezultate : Mallorca
— Athletic Bilbao 0—1, Logrones
— Valencia 2—1, Celta — Espanol 
3—0, Betis — F.C. Sevilla 0—1, 
F.C. Barcelona — Las Palmas 
1—1, Murcia — Osasuna 1—0, Val
ladolid — Gljon 2—0.

IN CAMPIONATUL BELGIEI, 
lupta pentru primul loc este 
foarte strinsă. F.C. Malines și 
Antwerpen se află în frunte cu

echipei Feye.

continuă se. 
campionatul

32 p, după 21 de etape, fiind ur. 
mate de F.C. Bruges — 31 p. Ma. 
lines a dispus duminică de Cour- 
tral cu 5—2, în deplasare, în timp 
ce Antwerpen a fost întrecută cu
2— 0, pe teren propriu, de Char
leroi! Celelalte rezultate: Winter
slag — Waregem 0—0, St. Trond 
— Racing Jet 1—0, Anderlecht — 
F.C. Llăge 0—0, La Gantoise — 
Beerschot 1—0, Standard Llftge — 
Lokeren 1—1, Cercle Bruges — 
F.C. Bruges 0—2, S.K. Beveren — 
Molembeek 3—0.

LARISSA se menține lideră în 
GRECIA, după 17 etape. Ea a dis
pus clar duminică de Panahaikl 
cu 4—0, dar și următoarele clasa, 
te au obținut victorii: A.E.K. la 
Olymplakos, cu 2—0 (are 24 p),
iar O.F.I. Creta la Arls Salonic, 
cu 4—0 (totallzînd în prezent 24 
p). Alte rezultate : Ethnikos — 
Levadiakos 2—1, Iraklis — Verria
3— 1, Panathinaikos — Kalamaria 
2—0, Panseraikos — Diagoras 0—2, 
P.A.O.K. Salonic — Panionlos 
2—0.
• REZULTATE înregistrate în 

etapa a 18-a a campionatului din 
Albania: Apolonla — Labinotl
1—0 ; Besa — „17 Nentorl” 1—1 ; 
Luftetari — Skenderbeg 1—0 ; „31 
Korriku" — Beslidhka 2—2; Fla- 
murtarl — Lokomotiva 0—0; Par
tizani — Vllaznia 1—0. Tn fruntea 
clasamentului se află „17 Nentori“,

ALTE REZULTATE, ȘTIRI
• Aflată în turneu in R.P. 

Chineză, formația sovietică Dina
mo Kiev a întâlnit la Guangzhou 
o selecționată locală pe care a 
întrecut-o cu 2—1 (0—0).
• Organizatorii turneului fi

nal al Campionatului Mondial 
din 1990 au anunțat că finala 
competiției se va disputa pe sta
dionul olimpic din Roma, în a. 
cest scop procedîndu.se încă de 
anul acesta la mărirea capacității 
tribunelor.

O Rezultate înregistrate în 
turneul internațional în sală de 
la Frankfurt de Main: Eintracht 
Frankfurt pe Main — Fortuna 
Dilsseldorf 6—1; Bayer Uerdingen 
— Werder Bremen 7—2.
• Formația F.C. KOln șl-a 

continuat turneul în Costa Rica, 
jucind în compania unei selecțio
nate locale, care a obținut victo
ria cu scorul de 2—1.
• La Rijeka s-a disputat me. 

ciul amical dintre selecționatele 
de tineret ale Iugoslaviei și Ita. 
liel. Partida s.a încheiat la ega. 
îitate: 1—1 (0—0).

9 Tn clasamentul goîgeterilor 
campionatului Italian după 17 e. 
tape conduce Maradona (Napoli) 
cu 10 goluri, urmat de Careca 
(Napoli) — 8 goluri’, Polster (To. 
rlno), Elkjaer (Verona), Giordano 
(Napoli), Sliskovicl (Pescara) 
cite 7 goluri.
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CAUȚI, SĂ CAUȚI FĂRĂ ASTÎMPĂR44
de el Deși la numai 19 ani, 
Ștefan are tot ce-i trebuie ca 
să-mi depășească pronosticul, 
în schimb Pavel, mezinul fami
liei Vlad, e formidabil de dotat. 
De două luni l-am .adus șl pe 
el la Rapid, șl... așteptăm. Aș
teptăm, bineînțeles, lucrînd.

— Cum a fost cu descoperi
rea lui Nicu Vlad ?

— Simplu ca bună ziua, aș 
zice eu acum : am organizat în 
comuna Piscu, în apropiere de 
Galați, o acțiune de demonstra
ție și selecție, apoi un cen
tru de inițiere în haltere. Unul 
din copiii reținuți s-a numit 
Nicu Vlad, iar restul a fost 
multă muncă și ambiție. Deci 
o acțiune de popularizare a 
halterelor. asemănătoare cu 
cele inițiate mai de curînd de 
ziarul „Sportul”, cum a fost 
cea de la IMUAB, cum e cea 
de azi, de la Buftea unde și 
stăm de vorbă. în această idee, 
v-aș invita nu peste multă vre
me în comuna Bolintin. lîngă 
București Intenționez să pun 
și acolo bazele unui centru de 
inițiere, instructor sportiv ur- 
mînd să fie un fost elev de-al

meu
— Am notat invitația, ca 

permanentul neastâmpăr ce 
caracterizează. Sperați să des- 
coperiți un Nicu Vlad și la 
Bolintin ?

— Altminteri de ce mai or
ganizăm asemenea acțiuni ? A- 
vem un tineret extraordinar de 
dotat, am convingerea că în 
satele noastre se află, în mu
gure, mulți campioni ai lumii. 
Totul este să scormonim ne
încetat „zăcămîntul”, să cău
tăm într-una acești viitori cam
pioni.

— E suficientă această cău
tare? O dată descoperit un ta
lent sau altul nu intră în vi
goare o altă lege, să-i spunem 
a cunoașterii tuturor tainelor 
pregătirii, a științei antrena
mentului ?

— Dacă intrăm pe acest tă- 
rîm nu ne-ar mai ajunge nici 
spațiul unui... manual, dar a! 
unui interviu. Rezumînd la 
maximum v-aș întreba însă : 
oare această . cunoaștere, știin
ță — ziceți-i- cum vreți — nu 
e, la urma-urmei tot multă, 
permanentă căutare ?...

șî 
vă

ATLETISM • Rezultate Inre. 
gistrate în campionatele Angliei, 
desfășurate la Cosford : mascu
lin : 60 m: Lincoln Asquith — 6,62; 
săritura în înălțime: Geoff Par. 
sons — 2,27 m ; 200 m : Linford 
Christie — 21,26; feminin: 60 m : 
Paula Dunn — 7,29; 400 m Sally 
Grunnell — 53,28; 60 m garduri : 
Kerry Robin — 8,29. • Cu prilejul 
unui concurs disputat la Johnson 
City (Tennessee), sprinterul ame. 
rican Butch Reynolds a cîștigat 
proba de 400 m cu timpul de 46.25. 
tn cursa de o milă, pe primul 
loc s.a situat irlandezul Marcus 
O’Sullivan 3:57,79. • Atletul portu
ghez Ezequiel Canario a termi
nat învingător în concursul de 
cros de la Tourcolng (Franța), fi. 
ind înregistrat pe distanța de 
9,200 km cu timpul de 28:37. 
Cursa feminină, disputată pe un 
traseu în lungime de 4,500 km, a 
fost cîștigată de sportiva france
ză Marie.Pierre Duros 15:42.

CICLISM • Campionatul Mon
dial de ciclocros (profesioniști), 
desfășurat în localitatea elveția, 
nă Hagendorf, a fost cîștigat do 
Pascal Richard (Elveția), înregis
trat pe distanța de 24 km cu 
timpul de 1.20:56. Pe locurile ur
mătoare s.au situat olandezul 
Adrie van der Poel — la 1:40 si 
elvețianul Beat Breu — la 1 :52. 
• Proba de semifond cu adițiune 
de. puncte, din cadrul campionate
lor unionale pe velodrom acoperit 
de la Moscova, a revenit lui Marat

Ganeev, urmat de Dimitri Ncllu- 
bov și Mihail Orlov.

ȘAH • In turneul candidatelor 
La titlul mondial, ce se dispută în 
localitatea gruzină Țhaltubo, du
pă trei runde conduce Marita Li. 
tinskala cu 3 p, urmată de Irina 
Levitina cu 2 p. In runda a treia 
Litlnskaia a cîștigat la Nana A- 
leksandria, iar Levitina a remizat 
cu Ahmllovskala. * Turneul de 
la Pola a fost cîștigat de maes. 
trul Strikovicl cu 9.5 p, urmat de 
Maximovicl, Djurici și Abramo. 
vie! cu cîte 8,5 p. In ultima run
dă, Mikfci l.a învins pe Abramo- 
viei, Kozul a pierdut 
viei. Djurici a remizat 
man.

la Striko. 
cu Oster-

turneului 
Guaruja 
brazilian 
cu 6—3. 

Eliot Teît-

TENIS • In finala 
internațional de la 
(Brazilia), jucătorul 
Luiz Mattar l.a învins 
6—3 pe americanul 
scher. • Intr-o partidă demon, 
stratlvă, disputată la Frankfurt pe 
Main, jucătorul cehoslovac Ivan 
Lendl La întrecut cu 6—4. 7—5 pe 
vest-germanul Boris Becker.

TENIS DE MASA © Proba 
masculină pe echipe din cadrul 
campionatelor Internaționale ale 
Irlandei de Nord a fost cîștigată 
de formația Belgiei, care a dis. 
pus în finală, cu 3—1, de selecțio
nata Irlandei. La feminin, în fi. 
nală. Japonia a dispus cu 3—1 
de Anglia.

NATAȚIE • tn. concursul de sărituri î-n apă de la Canberra, 
sportivul Tan Li-nagde din R.P. Chineză a cîștigat proba de 
trambulină (3 m) cu 715.74 p, reușind să-l întreacă pe celebrul 
campion olimpic și mondial americanul Greg Louganis, clasat 
al doilea cu 695,58 p. Pe locul trei s-a situat Kent Fergusson 
(iS.U.A.) cu 665.67 p. La feminin, pe primul loc a terminat 
Gao Min (R.P. Chineză)
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