
■Proletari din toate țările, unlți-vă !

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XLIV - Nr. 11 867 | 4 PAGINI - 50 BANI Joi 18 februarie 1988

înaintea partidei de duminică,

din C. C. E. la handbal masculin

UN UTIL TEST AL CAMPIOANEI NOASTRE
Icri, in Divizia A: 3 H9

după-aml-ază, în Sala FloIeri 
reasca s.a disputat, în devans, 
partida de handbal dintr-e for
mațiile STEAUA și A.S.A. ELEC- 
TROMIJREȘ TG. MUREȘ con- 
tînd pentru etapa a XIII.a a 
Diviziei A. La capătul unui ioc 
cu destule faze spectaculoase, 
campionii au terminat învingă
tori cu scorul de 34—19 (16—8).
A fost o utilă verificare înaintea 
partidei pe care bucureștenil o 
vor susține duminică, în deplasa
re, în compania campioanei R.F. 
Germania, Tusem Essen, în sfer
turile de finală ale C.C E. Fără 
să forțeze (antrenorii Radu Voi- 
na și Ștefan Birtalan auz trimis 
în teren multe rezerve). Steaua 
și-a demonstrat superioritatea la 
toate capitolele și a cîstigat me
ritat. Handbaliștii mureșeni au 
pus destule probleme campioni
lor. mai ales în prima repriză, 
cînd de altfel au și condus cu 
2—0. Treptat însă, elevii antre
norului Ștefan Orban au... stins 
moto-areie

Steaua a jucat fără Nicolae 
Munteanu, scutit motivat de un 
efort suplimentar înaintea parti
dei de duminică, fără Adrian 
Ghimcș. în continuare indisponi-

Paul Cicu (Steaua) intr-o frumoasă acfiune pe- semicercul formației 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș Foto : Eduard ENEA

IN OBIECTIV
GIMNASTICII LA LOCUL DE MUNCA
Analizînd modul cum s-a 

acționat pentru extinderea prac
ticării gimnasticii la locul de 
muncă și creșterea eficienței 
sociale a acesteia. Comitetul 
Executiv al C.N.E.F.S. a apre
ciat că. pe baza acțiunilor în- 
treprlnse în ultimii ani. s-au ob. 
ținut progrese in acest dome
niu în toate îudețele tării. Așa 
cum am mai arătat, față de 
circa 1 milion de oameni ai 
muncii, ci ți practicau exercițiile 
acestui gen de gimnastică la 
sfîrșitul annlui 1985, numărul 
acestora a crescut în prezent 
la 2 542 000.

In vederea generalizării prac
ticării gimnasticii Ia locul de 
muncă în întreprinderi și insti
tuții. a perfecționării acestei 
activități, ca mijloc de păstra
re și întărire a sănătății, mă
rire a capacității de muncă și 
a randamentului în activitatea 
profesională a oamenilor mun
cii s-au stabilit noi acțiuni în 
completare la Planul comun de 
măsuri al C.N.E.F.S. din martie 
1985. realizat împreună cu Con
siliul Central al U.G S.R.. C.C. 
al U.T.C., UCECOM, Ministerul 
Educației și învățămmtului. Mi
nisterul Sănătății. Pentru a ve
ni în sprijinul îndeplinirii a- 
cestor măsuri, prezentăm cîte- 
va dintre ele :
• Consiliile județene pentru 

educație fizică și sport. în 
strînsă conlucrare cu consiliile 
județene ale sindicatelor și U- 
niunile județene ale cooperației 
meșteșugărești și cu soriiinul 
comitetelor județene U.T.C., al 
Direcțiilor sanitare județene și 
al conducerilor unilâiilor socia
liste își vor intensifica preocu
pările în sferele lor de activi
tate pentru buna organizare și 
permanentizare a practicării 
zilnice a gimnasticii la locul de 
muncă cu întregul efectiv de 
oameni ai muncii din colective-

I

cu A. s. A. Elcctrom’Jrcș
bil șl Dumitru Berbece, ușor ac. 
cidentat. Oricum, prin prestația 
portarilor Adrian Simion și Tu
dor Vasile, pofta de joc a lui 
Marian Mirică, siguranța tot 
mai mare a tînărului Paul Cicu, 
Steaua a demonstrat că rămîne 
o formație solidă. Marcatori : 
Mirică 7, Cicu 6, Costache 6, 
Ionescu 4, Dumitru 3. Orăgăniță 
3, Petre 3 și Stingă 2 o întru în
vingători, respectiv Mureșan 5, 
R. Moldovan 4, Ciobanu 3. Vajda 
3, Furnea 2, Bădău 1 și David 1. 
Au arbitrat bine: L. Condruț și 
O. Marin (Ploiești)

Mihail VESA 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
- RULMENTUL BRAȘOV 20-14

în Sala sporturilor „Dacia* din 
Timișoara s-a disputat partida 
de handbal feminin. Dr/izia A. 
dintre Constructorul din localita
te și Rulmentul Brașov. Timișo- 
rencele au cîștigat cu 20—14 
(11—6). Brașovencele au marcat 
primul gol in min. 14! Printre 
marcatoare : Pălici 8. Trucă 5. 
respectiv Ion 4, Ilie 3. Au arbi
trat Al. Vîrtopeanu și Șt. Geor
gescu (București) (C. CREȚU 
coresp.).

EXTINDEREA

le respective. în acest sens se 
va acorda o atenție deosebită 
atragerii femeilor spre această 
activitate.
• Stabilirea în cursul semes

trului I 1988 a locurilor de 
muncă din întreprinderi, insti
tuții și unități ale cooperației 
meșteșugărești unde predomi
nă munci sedentare, bazate pe 
efort static prelungit, pe efort 
dinamic intens și de durată sau 
pe efort localizat, monoton si 
unilateral pentru trecerea la 
practicarea în cadrul acestora 
a exerclțiilor de gimnastică in

(Contînuare în na o 2-3)

•ț
I PRIMA LECȚIE DE SCHI

Profitind de zăpada care rezistă pe înălți
mile muntoase, din ce in ce mai multi tineri 
practică schiul in timpul vacantelor, conce-

diilor
ginea
Aurel ,— „„ „„„ ....
Poiana Brașov, o grupă de începători primește 
primele îndrumări de la instructorul ei.

sau sfîrșiturilor de săptâmină. în ima- | 
surprinsă de fotoreporterul nostru I 

D. NEAGU pe una dintre pîrtiile din j

Dc astăzi, Ia Vatra Dornci

FINALELE „CUPEI PIONIERUL11 
LA SPORTURILE DE IARNĂ

la finalele republi- 
„Cupei Pionierul'1, 
tradițională ce se 
sub genericul Da-

După ce și-au stabilit cam
pionii pe clasă și școală, apoi 
pe localitate și județ, purtă
torii cravatei roșii cu trico 
lor pasionați ai sporturilor de 
iarnă se vor întîlni, între 18—21 
februarie, 
cane ale 
competiție 
desfășoară 
dadei.

Și tot prin tradiție, locul de 
disputare a acestor finale este 
localitatea Vatra Dornei, veri
tabilă perlă a Țării de Sus a 
Moldovei, acolo unde două 
pîrtii special amenajate, pe 
Dealul Runcu și Dealul Negru, 
precum și alta pentru sanie, 
sînt gata de start. Un 
care se va da astăzi, nu 
în prezența sutelor de copii din 
localitate, mari amatori ai spor
turilor „sezonului alb", ci și 
al altor sute din așezările în
vecinate, Dorna Candreni și 
Dorna Arini, Iacobeni și Ciocă
nești, Poiana Negrii și Poiana 
Ștampei, Crucea și Șarul Dor
nei. Cu toții vin să vadă fina
lele, să urmărească pe cei mai

start 
numai

(Continuare în vag 2-3)

Pe agenda actualității plenarele organizațiilor sportive

arad.- PREOCUPĂRI PENTRU RIDICAREA JOCURILOR LA NIVELUL 
VALORIC AL DISCIPLINELOR INDIVIDUALE

La sfîrșitul săptămînii trecute 
a avut loc plenara C.J.E.F.S. 
Arad si se poate spune că ea 
a constituit un veritabil eveni
ment pentru activul sportiv 
din această parte a tării si o 
confirmare elocventă a pro
greselor cantitative si calitati
ve înregistrate în acest iudet 
în planul dezvoltării mișcării 
sportive. Ne gîndim nu numai 
la numărul sporit de par
ticipant! la diversele con
cursuri de masă din cadrul marii 
noastre competiții naționale 
Dadada. la extinderea gimnas
ticii la locul de muncă. Ia In
tensificarea întrecerilor rezer
vate elevilor sau a acțiunilor 
pentru formarea de instructori 
voluntari, ci și la creșterea per
manentă a nivelului valoric al 
muncii depuse in procesul «ie 
instruire, fapt ce a dus la în
deplinirea si depășirea tuturor 
indicatorilor stabilit! pentru a- 
nul 1987. La capitolul activității 
sportive de performantă s-a 
înregistrat, de asemenea un 
progres remarcabil. Dar mai 
bine să lăsăm să vorbească. în 
graiul lor concis, cifrele, care 
sînt mai concludente decît ori-

Ai

Sfîrșit de sâptâminâ la Bacău

SUCCES DE PUBLIC IN SALĂ, 
DAR PRIMĂVARA SE APROPIE™

evenimen- 
detinut de

Dilemă serioasă pentru iubi
torii sportului din Bacău, sîm- 
băta • si duminica trecută : afi
șul sfirșitului de săptămînă (la 
propriu și la figurat, în cen
trul municipiului mari panouri 
publicitare anuntind 
tele sportive) era 
mai multe disci
pline, orele de des
fășurare. din păca
te, suprapunindu-se 
pe ici, pe colo, in 
punctele esenția
le... Norocul celor 
care nu se puteau 
decide a fost ci 
locurile de desfă
șurare — Sala 
Sporturilor, pentru 
volei și handbal și 
Sala de atletism — 
sînt megieșe, in 
perimetrul central 
al orașului, așa 
incit am constatat 
personal, in cursul 
dimineții de dumi
nică, desele schim
bări de locuri. Si
gur că un risc tot 
era asumat, a- 

vind în vedere ma
rele aflux de pu
blic la toate aceste 
manifestări sporti
ve, pentru 
dată plecat din tri
buna Sălii Sportu
rilor de la cuplajul 
de handbal al echi
pelor favorite, di
vizionarele A Ști
ința Bacău, cu Do
robanțul Ploiești 
(feminin) și „Poli" 

Timișoara (mascu
lin), nu mai găseai 
cere decît (eventual), 
sus, la intrarea în sală, 
scară, incinta fiind _______
(aproximativ 2 000 de spectatori). 
Iar daci plecai din Sala de 
atletism (unde locurile 3înt 
mult prea puține pentru dori

că. o-

ta întoar- 
un loc 
sau pe 

arhiplină

al ridicării accelerate a 
țintelor profesionale ale 
norilor). 23 de medalii 
Campionatele Mondiale, 
cele Universitare, 3 la 
pene". 9 la

ce. Au fost planificate 16 trofee 
in diferite competiții interna
ționale oficiale si au fost ob
ținute (bineînțeles, cu însem
nate eforturi atît în domeniul 
dotării tehnico-materiale. cit si 

.——... a cunos- 
antre- 
(5 la 

2 Ia 
„euro- 

ocurile Balcanice

Campionatele Naționale de sărituri pe schiuri

SPORTIVII DE LA DINAMO BRAȘOV
PE PRIMELE LOCURI

Din cauza lipsei de zăpadă, 
calendarul competițional al Fe
derației Române de Schi-Bob 
a suferit unele modificări. Ast
fel pe trambulina de 90 m de 
la Borșa s-au desfășurat. In 
devans. Campionatele Naționale 
pentru seniori și juniori. Intre-

■

... 

■

*

*

torii să asiste la întrecerile pe 
teren acoperit) si te întorceai 
înaintea alergării de 3 000 m, 
unde se sconta, pe bună drep
tate, un succes localnic, al e- 
levelor lui Dorin Melinte. ris
cat să nu vezi decît dintr-o 
poziție dezavantajoasă sprintul

Prilej de satisfacție pentru iubitorii băcăuani ai - - - - -........... ....
trecut în

voleiului : Viitorul Dinamo a în-
Divizia A pe „U“ C.F.R. Craiova. 

Foto : Aurel D. NEAGU

Iuliei Beșliu și al Iuîiei Negu
ră. adică al campioanei de se
nioare și. respectiv, de tineret 
Dar, oricum, merita, pentru că

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag. 2—3)

și 4 la ..Cupa Prietenia"). Plu
suri au fost înregistrate si in 
ceea ce privește numărul 
sportivilor promovați în loturile 
reprezentative (de la 64 la 71). 
al tinerilor cuprinși în concur
surile de selecție (49 000—50 000), 
al sportivilor clasificați (20—22 
candidați olimpici. 170—171 la 

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag 2-3)

cerea celor mai buni specia
liști ai genului a fost prece
dată de concursurile pregăti
toare dotate cu „Cupa Dinamo“ 
și „Cupa Maramureș". Acestea 
au constituit utile teste înain
tea decernării titlurilor de cam
pioni în care au fost angrenați 
cei mai buni săritori pe schiuri 
de la Dinamo și A.S.A. Brașov, 
în timpul competițiilor zăpada 
s-a menținut într-un strat co-

(Continuare in pag 2-3)

CINCI ATLETE ROMÂNE 
CONCUREAZĂ ÎN NOUA 

ZEELMDĂ
Cinci atlete române, com

ponente ale lotului repre
zentativ, heptatlonista Lilia
na Năstase, alergâtoarea de 
garduri Nicoleta Căruțașu, 
săritoarea în lungime Vali 
loneScu-Constantin. aruncă- 
toarea de greutate Livia 
Mehcș și discobola Mariana 
Innescu-Longyel. au plecat 
în Noua Zeelandă la invi
tația forurilor de specialita
te în vederea participării la 
un circuit de concursuri în 
ultima decadă a acestei luni.



CEI 800 DE PRIETENI AI ATLETISMULUI

TINERII BOXERI DIN CRAIOVA DORESC SA RE’

@ Toți școlarii din Călimănești trăiesc bucuria aler 
gării in aer liberaer liber

En plină iarnă șl înțr-o zonă 
6ubmontană. în

’ tuată stațiunea 
terică vîiceană 
copiii pionierii și școlarii s-au 
consolat destul de repede : în 
absența zăpezii, prilej. în alți 
ani. de a... activa săniuțele și 
schiurile. iată și-au reluat an
trenamentele la cros. în 
bele tetratlonului.

I-am întîlnit pe banda 
asfalt a Călimăneștiului. 
Căciulata-Cozia sau spre 
nicu Vîlcea, pe străduțele care 
brăzdează stațiunea, în gru
puri compacte sub îndrumarea 
profesorului de educație fi
zică Aurelian Cîrstca, sau a 
unor elevi mai mari, din ulti
mii ani ai școlii, ai ciclului 
gimnazial.

Școala din Călimănești de
ține o tradiție atletică necu
noscută. copiii care învață 
aici au fost campioni pe ju
deț la tetratlon. mulți ani la 
rînd și. de asemenea, la aler
gările de cros. O reprezentan
tă a lor. Diana Dugu, în pre
zent componentă a secției de 
atletism a Clubului Sportiv 
Școlar din Rm. Vîlcea, se a- 
firmă ca o viitoare performe
ră la disc. Pentru copiii Că
limăneștiului. un model de a 
persevera în pregătire. Și a- 
ceasta cu atît mai mult, cu Cît

care este si- 
balneo-clima- 

Călimăncști.

pro-
de

6pre 
Rîm-

condițiile sînt excedente ; a- 
menajărilor din școală li se 
adaugă role oferite de relief 
(în special pentru probele de 
cros) și de Casa pionierilor și 
șoimilor oatriei. Președintele 
Consiliului orășenesc al orga
nizației pionierilor, profesorul 
de fizică Gheorghe Scirlea, 
este și director-adjunct cu 
probleme educative al școlii 
din Călimănești...

Așadar în plină Iarnă, a- 
tletișm la nivelul tuturor 
claselor din ciclul gimnazial, 
pentru stabilirea campioanei 
pe școală, a echipei care va 
merge mai departe, la faza 
pe județ și. poate, și mai de
parte la etapa finală, repu
blicană. Este un vis orea cu
tezător ? „Nicidecum!“, a- 
firmă eu toată convingerea 
pioniera Mihaela Trofin. Iar 
un alt elev al școlii. Florin 
Croitorii, coleg de atletism cu 
Mihaela adaugă : „Ne place 
atletismul, care ne-a oferit, în 
flecare an de școală, numai 
satisfacții — locuri de frunte 
Ia nivelul județului. De aceea 
stăruim în pregătire, avem 
ambiția de a ne autodepăși 
continuu. Iar concursurile de 
tetratlon constituie una din
tre modalitățile ce ni se 
oferă..."

Directorul școlii din Călimă-

nești, prof. Constantin Stoica, 
se arată satisfăcut (ca. de alt
fel întregul corp profesoral) 
pentru felul în care activita
tea sportivă a celor aproape 
800 de elevi — dintre cane mai 
bine de 500 sînt fete — se ar
monizează cu învățătura. Ține 
să facă precizarea : „După 
orele de educație fizică, ele
vii sînt mult mai atenți, 
ceptează mai bine 
predate la celelalte 
asimilează fără 
forturi materia, 
cu un grad mai 
ficultate... Ca să 
asupra faptului 
disciplina constituie un 
demn de relevat la nivelul 
turor claselor, iar starea 
sănătate — un element 
referință..."

Stăruim cu privirile asupra 
elevilor din Călimănești, 
flați în plină alergare, 
razele unui soare 
anunță primăvara, 
brajii îmbujorați, 
a face mișcare în 
se poate citi pe fețe. Ca 
profesorului Cîrstea, 
meritul de a fi format aproa
pe 800 de prieteni ai atletis
mului. în folosul lor. pentru 
sănătatea și vigoarea lor...

re- 
noțiunile 

obiecte, 
prea mari e- 
chiar lecțiile 

ridicat de di
nu mai insist 

că ordinea și 
fapt
tu- 
de 
de

a- 
eub 

care, parcă. 
Toți au o- 
Bucuria de 
aer liber li

Si
care are

Tiberiu STAMA

1

n

Pe boxerii craioveni i-am 
găsit în plină activitate și, pri- 
vindu-le antrenamentul, ne a- 
minteam că reprezentativa ju
dețului Dolj s-a situat cîțiva 
ani la rînd în fruntea ierar
hiei boxului juvenil, cucerind 
titlurile de campioană în anii 
1984 și 1985, iar în 1986 s-a si
tuat pe locul secund, fiind în
vinsă, la limită (7—5), de re
prezentativa Municipiului Bucu
rești. Este adevărat că în anul 
1987 ■ ■ ■•
ma' 
cute, 
torii 
tate, 
create, ca și hotărîrea fermă de 
a reveni în frunte.

Firește — la vremea respec
tivă — cei mai mulți dintre 
iubitorii sportului cu mănuși 
din țara noastră au fost sur
prinși de rezultatele finale ale 
competiției pe echipe a junio
rilor, punîndu-și fireasca în
trebare • cum este posibil ca 
reprezentativa de box a Capi
talei, unde activează multe 
secții (18) șl numeroși antre
nori (36), să fie întrecută de e- 
chipa unei singure localități ? 
Amintind, numai în treacăt, 
una dintre explicațiile acestor 
rezultate „surpriză" — slaba 
activitate desfășurată în multe 
secții bucureștene, unele dintre 
ele profilate tocmai pe pregăti
rea juniorilor — vom încerca 
să prezentăm cititorilor și cel 
de-al doilea aspect al proble
mei : munca pasionată, bine 
organizată, dusă la Craiova cu 
conștiinciozitate și prioepere de 
cîțiva instructori, sub îndruma
rea unul singur antrenor — Va- 
sile Fîntînă.

juniorii craioveni n-au 
reușit performanțele tre- 
dar am aflat de la fae- 
de răspundere din locali- 
că există toate condițiile

Cele două secții care furni
zează cei mai mulți tineri pu- 
giliști echipei reprezentative a 
județului sînt C.S.M.-I.J.T.L. și 
C.F.R. (ambele din Craiova). La 
C.S.M.-I.J.T.L., alături de an
trenorul Vasile Fîntînă (cu o 
normă întreagă) mai activează 
și fostul campion european de 
juniori Ion Joița (instructor). 
La C.F.R.. același antrenor Va
sile Fîntînă (Plata cu ora) este 
ajutat de patru foști boxeri de 
performanță (Traian __ Pană, 
Marcel Sîrba. Constantin Buz- 
duceanîi, Petre Stoiu), care se 
întrec în depistarea și inițierea 
în tainele boxului a unor ti
neri talentați de la Liceul in
dustrial nr. 3 C.F.R., în incinta 
căruia se află si sala de an
trenament.

La ora vizitei noastre, în 
sala de box de la C.S.M. — co
respunzătoare ca spațiu și bine 
utilată —. sub îndrumarea lui 
Ion Joița se pregăteau peste 20 
de juniori și copii, antrenorul 
V Fîntînă fiind cooptat în con
ducerea tehnică a lotului na
țional. Dintre aceștia i-am re
marcat pe Daniel Camen, Lu
cian Șerp. Fănel Cămărașu, 
Robert Tița, Fănel Trandafir și 
campionul de juniori Iulian 
Ciobanu, Marian Slăvulete —. 
sportivi în care antrenorii își 
pun mari speranțe. Din echipa 
anilor 1985—86, instructorul L
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Dumil
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U& GOLINTRE UN SALT SI
cu cîțiva ani în urină, în- 
dîrjit în pasiunea sa, per
fection îndu-și elevii și, deo- 
potrivă, autoperfecționîndu-se, 
neluînd 
neîncrezătoare 
legi mai experimentați, 
ceea ce a " 
pare, bine.

Pe lingă 
nă, vestea 
ril a mal 
ment de inedit, anume izbîn- 
zile într-un procedeu ce nu 

oferise cam de mult 
astfel de satisfac
ții. Să cîștigl bra
sul (prin Liana 
Coman și... Radu 
Doroftei), la un 
cu reprezentanții

în s iarnă zîmbetele 
ale unor co

tar 
făcut, a făcut, se

premiera sucevea- 
celor nouă victo- 
cuprins un eie-

mai 
val 
de

Aflam deunăzi despre vic
torii românești, nouă la nu
măr, la un concurs de înot 
în Polonia. O știre ca orica
re alta pentru publicul larg 
obișnuit de o bună bucată 
de vreme cu astfel de lzbînzi 
românești prin bazinele lu
mii. Și totuși, această veste 
purta o seamă de semnifica
ții, care nu au trecut — nu 
puteau trece ! — neobservate 
de specialiști.

Să subliniem, 
e vorba de un 
de performeri,
înotători de 13 ani, 
care au și început 
numărătoarea i 
v ersă pînă 
prima probă 
competitivitate, 
cursul Prietenia. _ . 
gătorli din piscina orașului 
polonez, provin din trei cen
tre, pe locuri pe podium și- 
tuîndu-se și unii din alte 
două centre. Sigur. Sibiul și 
Brăila, Reșița sau Ploieștlul 
au un nume în natația noas
tră — și nu numai —, Iar
prezența unor Liana -oman, 
Beatrice Coadă, Bogdan Că- 
linescu sau Georgiana Ște
fan într-un asemenea lot al 
speranțelor se înscrie în 11- 
mltelj firescului. Au inter
venit însă surprizele. Una 
legată chiar de apariția u- 
nui nou centru cu producti
vitate... internațională. El se 
cheamă Suceava, care a a- 
vut nu un singur reprezen
tant îd grupul cu pricina, 
el doi, și care a avut la con
cursul din Polonia nu doar 
o fată, pe Iullana Pantlli- 
mon, dar șl un băiat, pe 
Radu Doroftei. Cu ei, cu 
alții încă, antrenorul Sergiu 
Tanasă a pornit de la zero

Intîl, că 
mai nou

in
ia 
severa 
adică ,Con- 

. Ei, învln-

cuiicurs
a șase țări, între care R.D. 
Germană, înseamnă — veți 
fi de acord — ceva deosebit 
și generator de încredere 
sporită.

Dar nu toate surprizele le
gate de generația înotători
lor nâscuți în 1975 sînt din
tre cele plăcute. Pentru că 
de pe lista amintită lipsesc 
— cum probabil ați și sesi
zat — lipsesc, așadar, nu- 
melj unor înotători din Baia 
Mare. Din centrul care a 
contribuit covîrșitor la afir
marea '
Șl dacă ne vom aminti 
nici la 
de anul trecut nu a figurat 
vreun maramureșean în rîn- 
dul medaiiaților, rezultă, e 
limpede, un anume gol pe 
treptele performanței. Ceea 
ce trebuie să constituie un 
semnal de 
tehnicienii 
mul rînd. 
tru îl 1

natației românești ! 
---  " că 

Concursul Prietenia

alarmă. Pentru 
băimărenl în pri- 
Dar nu doar pen-

Geo RAEȚCHI

SriRSIT DE SAPTAMINA ea dacau
(Urmare din pag. 1)

de fată tot erai șl bucuria suc
cesului nu-ți era, ca un adevă
rat suporter ce te aflai, străină.

Ne-am convins că Bacăul are 
multi și devotați asemenea su
porteri, în tribune aflindu-se 
alături de factori de mare răs
pundere pe plan local, care-și 
găsesc timp si pentru această 
importantă laiură a vieții so
ciale. nenumărati cetățeni, de 
toate virstele si profesiile, atrași 
de frumusețea spectacolului 
sportiv. Și este cazul să pre
cizăm acum că municipiul de 
pe Bistrița, important nucleu al 
performantei sportive româ
nești. nu numai că oferă des 
asemenea prilejuri de spectacol, 
dar și cadrul modern și func
țional al unor baze sportive, 
care, totodată, întregesc armo
nios noul peisaj al urbei.

Purtătorii trîcourilor Științei 
au fost, în principal, cei care 
au polarizat atenția spectatori
lor și trebuie să spunem că 
aceștia s-au străduit să nu-i 
dezamăgească. După ce hand
balistele au cules aplauze la 
scenă deschisă prin dezinvoltu
ra cu care au înscris 37 de go
luri în poarta Dorobanțului 
Ploiești (cu care terminaseră la 
egalitate în tur, deci publicul 
era doritor de revanșă), anima
te de Tîrcă și Ciubotaru (aceas
ta din urmă voind să arate că 
are, totuși, valoare de lot re
prezentativ !), handbaliștii au 
trecut cu hopuri peste un meci 
deoseb't de tensionat (22—20), 
cu redutabila echipă timișorea
nă. Picat că echilibrul valoric 
din teren a stimit scintei ne
sportive. cum 
ile Vasilache

au fost altercați- 
(fostul băcăuan.

acum timișorean) — Vlad. cînd 
cu greu mai întrezăreai dorința 
de joc. Si atunci preferam să 
ne gîndim la sofii Vasilca sau 
Bondar, care evoluează împre
ună cu succes pe scena primei 
divizii, sub culorile Științei, ele 
ca portărite, ei ca marcatori...

Sala de atletism părea in 
timpul reuniunilor un stup de 
albine harnice, cei aproape 300 
de atleți, antrenori, arbitri si 
oficiali muncind, sub privirile 
atente ale spectatorilor sau ne- 
văzuți, la rampă sau în culise, 
in slujba performanței. Cu ti
chii la concltadinii lor, sărito
rul de triplu Mihai Bran, fon- 
distele Iulia Beșliu sau Maria 
Pîntea. cu urechile la veștile 
sosite de peste Ocean de la 
soții Melinte, aflați în circuitul 
indoor nord-amertcan, comuni
cate de crainicul .sălii, specta
torii gustau, ca niște avizați ce 
sînt de o bună bucată de vre
me, de cînd s-a construit pista 
circulară acoperită la Bacău, 
lupta tuturor competitorilor cu 
secundele și centimetrii, pentru 
obținerea titlurilor de campioni 
ai țării. Omniprezent, directo
rul concursului, „badea Necu- 
lai" (Mihalache). metodist la 
C.J.E.F.S.. for care s-a dove
dit o atentă și capabilă gazdă 
pentru caravana atletismului.

Afară era ceață si frig, tot 
perimetrul sportului era sub 
nea. Si dacă în tribune am mai 
surprins dialoguri despre me
ciul de volei sau de fotbal 
(divizionara A S.C. Bacău 
disputa duminică un joc de 
verificare la Piatra Neamț), a- 
cestea nu însemnau că sportu
rile de sală nu se bucurau de 
toată atenția, ci doar că, totuși, 
se apropie primăvara...

respunzător, astfel că disputele 
au fost extrem de interesante 
și spectaculoase. Cei mai buni 
s-au dovedit săritorii de la Di
namo Brașov, care s-au situat 
pe primele trei locuri ale cla
samentului final : REZULTATE 
TEHNICE : Campionatul Națio
nal de seniori : 1. Octavian
Munteanu 196,4 p (sărituri de 
103+103 m) — campion națio
nal 2. Atilla Mezei 176,1 (94+ 
100 m„ 3. Lorintz Balint (toți 
de la Dinamo Brașov) 173,1 
(96+98 m) ; juniori : 1. Virgil
N agoe (A.S.A.) 119 (87+78 m) 
— campion național, 2. Claudiu 
Cheșcă (Brașovia) 108,2 (74+84 
m), 3. Gigi Damian (Brașovia) 
71.2 (66+73); „Cupa Dinamo": 
1. Wilhelm Gross (A.S.A.) 188,8 
(100+102 m), 2. O. Munteanu
183 2 (100+98), 3. L. Balint 166,8 
(94-95.5 m) ; „Cupa Maramu
reș" : 1. O. Munteanu 182,7 
(101+97 m), 2. L. Balint 98+97 
tn), 3. A. Mezei 173,5 (102+98 m).

Delii 
trei 
unei 
Borc 
Clau 
Pep; 
3. A 
2:17, 
slalc 
Rupi 
Dell

lov
1:51, 
1:51

I

★

Un grup de schiori si schioa
re condus de antrenorul Dan 
Cristea. a participat, zilele tre
cute, la întreceri internaționale 
în Bulgaria. în stațiunea Bo- 
roveț au avut loc Campiona
tele Naționale ale țării gazdă, 
la care au fost prezenți și 
schiori români. Fetele noastre 
au avut comportări remarcabi
le. Claudia Postolache a cîști- 
gat cursa de slalom uriaș, iar

ra-rrwaa’sjL’isr

„CUPA PIONIERUL11
(Urmare din pap I)

ATLETISM, in suita recorduri
lor s-au înscris la Campionatele Repu
blicane de sală, după cum ne-a sesizat 
antrenorul Leonida ... -
stabilite în proba 
marș — 20:52,32 de 
(P.T.T.) la seniori. 
Ion Toaîe (Gloria 
juniori I • CELE MAI MULTE titluri 
au revenit atleților (mai bine zis atlete
lor) de la Rapid — 6, club urmat de re
prezentanții altor două bucureștene, Di
namo (5) și Steaua (3), cîte două titluri 
cîștigînd sportivii de la Știința C.F.R. 
Bacău șl Voința București. • DUPĂ CE 
a ratat la înălțimea de 1,84 m, Niculina 
Iile a trecut-o In barajul pentru primul 
loc, cu Elena Schromm, Mai bine mal 
tîrzl.u decît niciodată... 
DUL n-a putut 
proba feminină 
Marieta Ucu și 
hann Schromm 
fiind clasați la _ _
NISTA Liliana Năstase s-a distins și la... 
„individuale", ureînd pe poddum (locul 
2 la garduri și 3 la lungime) și ealificîn- 
du-se în finală la 60 m, cu bune rezultate. 
Deci, 3 din 7 1 (P. S.).

BOX. DELEGATUL GENERAL al com
petiției pugilistice dotate cu „Cupa 16 Fe
bruarie", Traian Panait, ne-a informat 
despre premiile speciale care au fost ofe
rite boxerilor evidențiațl la competiție din 
partea A.S. Loto Pronosport și a clubului 
Rapid, 'astfel : cel mai frumos mîci : 
M. Bereșoaie (Rapid) — T. Panait (Semă
nătoarea) ; cel mai eficace boxer : P. Bor- 
nescu (Mecanică Fină) ; cel mal tehnic

Caralosifoglu, și cele 
masculină de 5 km 
către Coste) Șofran 
șl 22:58,82 de către 

Panduri! Tg. Jiu) la

. Mal bine
• NICI TELESI- 

departaja locurile 2—3 în 
șl masculină d! 60 m, 
Ramona Steici (7,48), Io- 
și Florin Florea (3,93), 

egalitate. • HAPTATLO-

I
sportiv : N. Lan cu (Voința) ; cel mai 
rituos învins : I. Dăscălete (Rapid) ; cel 
mal tînăr participant : I. Leondrariu (O- 
limpia). • LA TOATE reuniunile, dar 
în special la cea finală, în Sala Giulești 
âu fost prezenți foarte mulți spectatori, 
unii dintre ei privind însă meciurile d>ln 
poziții incomode (în picioare). Sperăm că 
organizatorii — receptivi la solicitările

me-

POST-SCRtPTUM
numerosului public — vor programa edi
ția următoare a „Cupei 16 Februarie" în 
sala mare a clubului feroviar. (M. Tr.).

CĂLĂRIE. UN PASIONAT a! echitației 
timișorene rămîne veșnic tînărui antrenor 
Mircea Tomescu (Agronomia) care, la 82 
de ani, se ocupă cu aceeași dăruire de 
instruirea numeroșilor copii care trec 
„pragul" acestei asociații, înființată de el 
în urmă cu un deceniu și Jumătate. • 
ȚINÎND seama de necesitatea unor modi
ficări privind modalitatea desfășurării u- 
nor competiții, forul de specialitate a so
licitat antrenorilor să ofere sugestii utile, 
menite să contribuie la ridicarea nivelu
lui valoric al campionatului. Răspunsu
rile I Fie o simplă pledoarie „pro domo", 
vizînd doar necesitățile de moment ale 
fiecărei secții, fie ... nimic, adică o to
tală ignorare a problemei pusă în discu
ție. Așadar, pare mai ușor să critici, de- 
cît să-ți aduci o r;ală contribuție la îm
bunătățirea activității. (Em. F.).

HOCHEI PE GHEAȚĂ, „cupa fede
rației" s-a bucurat la Miercurea Ciuc,

ca de altfel toate competițiile importante 
desfășurate acolo, de o organizare foarte 
bună, remarcată de. toți participanțli și 
subliniată de oaspeți • ARBITRAJUL, 
asigurat de purtători ai ecusonului inter
național din România, Bulgaria și Uniu
nea Sovietică, a fost ireproșabil, indife
rent cine s-a aflat pe gheață, cu crosa sau 
cu ... fluierul a INTRE EXECUȚIILE de 
excepție ale hocheiștilor din Kiev a fost 
șl golul al cincilea marcat în partida cu 
România B de atacantul Zemcenko : des
cumpănit (corect) de apărători, avînd ca 
singur punct de contact cu gheața ... cro
sa a șutat la poartă și a marcat. Curată 
acrobație 1 • IN FIECARE DIMINEAȚA
hocheiștli de la Sokol făceau o jumătate 
de oră de „înviorare" tare, ceea ce și 
explică, în parte, forma lor fizică deose
bită. Toți ceilalți dormeau, ceea 04 și ex
plică, tot în parte, desigur... (M. C.).
SĂRITURI IN APĂ. PENTRU PRIMA 
DATA de cînd se desfășoară „Cupa F. R. 
Natație", Clubul Sportiv Școlar Triumf 
București nu va avea echipă reprezen
tantă la această competiție republicană 1 
Este drept că unii sportivi s-au transfe
rat la alte cluburi, iar alții au renunțat 
la activitatea oompetlțională. Dar de aid 
și pînă la a nu se putea alcătui cît de 
cît o echiipă este cale lungă. în orice caz, 
schimbul de generație se face prea mult 
simțit. Situația dezvăluie de fapt că nu 
toți antrenorii de la C.S.Ș. Triumf șl-au 
făcut 
motiv 
Sibiu, 
poetiv

I
I
)

I
I
I

I
I

pe deplin datoria în ultimii ani. 
pentru care sîmbătă și duminică, la 
secția de sărituri a clubului res- 
va fi... absentă. (D. St.).

I
I

buni dintre cei buni, pionierii 
care prin intermediul acestei 
frumoase competiții aspiră la 
mai mult, la mai sus...

Probele finalelor : SCHI, fond 
(11—12 ani) și alpine (11—12 ani 
și 13—14 ani), sanie, 13—14 ani 
(în trei manșe, deci cu șanse 
multiple de stabilire a celor 
mai bine pregătiți), biatlon 
(11—14 ani). Epilogul întreceri
lor îl va constitui un original 
festival cultural-sportiv intitu
lat sugestiv „Bucuriile zăpe
zii", o feerie pregătită de copii, 
o parte dintre finaliști și, ală
turi de ei, reprezentanți ai o- 
rașului Vatra Dornei și ai ju
dețului Suceava.

Finalelor și celorlalte activi
tăți cultural-educative, gazdele 
Je-au creat un cadru organiza
toric deosebit

AU
LA

Reamintim câ viza șl 
eliberarea legitimațiilor- 
abonament de intrare ia 
competițiile sportive pe 
anul 1988 a început la 1 
februarie.

Legitimațiile-abonament 
eliberate și nevizate pînă 
la data de 15 martie a.c. 
își pierd valabilitatea. J

F 
te 
(70 
tă 
25°/ 
ria 
vai 
vai 
vai 
vai
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DE ACORD, DE VINA E UNEORI ANTRENORUL. DAR JUCĂTORII?
Era în perioada de pregătire 

centralizată, în etapa montană, 
cînd jucătorii noștri de Divizia 
A luau parte la 
citant progiam 
precompetiționalâ. 
o nouă alergare, 
lometri pe pantele înzăpezite. 
Cînd jucătorii Petrolului au 
aiuns în camere, pentru o- 
dihnă, am avut o convorbire 
mai lungă cu antrenorul Petre 
Dragomir. Sigur, in prim-plan 
s-a aflat situația echipei și po
sibilitățile ei de viitor. Gîndu- 
rile antrenorului se împărțeau 
în mai multe direcții, la joc, la 
meciurile returului, la calcu
lul șanselor echipei și la jocul 
rezultatelor. Dar într-o anume 
direcție am zăbovit mai mult 
în discuția noastră, aceea a e- 
voluției echipei, a prestației 
sale. Petre Dragomir ne vor
bea, cum a numit-o el, despre 
O STARE DE JOC.

Ce vrea să fie aceasta ?
„Vedeți, ne pregătim cu toa

tă seriozitatea, spunea. Și așa 
o fac in perioada de mante, 
iarna, toate echipele. Și o fac 
fără cusur, nimeni nu e me
najat. Numai că, atunci cînd 
încep jocurile, alți factori 
să influențeze evoluția de 
samblu a unei echipe".

Care factori ? în afară de 
loarea intrinsecă a jucătorilor, 
care dau... Valoarea echipei, in
diferent de numele și renumele 
unei echipe, forma sportivă de
pinde, cum spunea antrenorul 
Dragomir, de :
• starea de sănătate a spor- 

tiviloi
• starea de antrenament
• starea de spirit
• STAREA DE JOC
Din toate acestea, în mod 

normal, antrenorul răspunde,

cel mai soli- 
din perioada 
Se încheiase 

de cîțiva ki-

vin 
an-

va-

prin menirea sa, de starea de 
antrenament, de 
cătorilor, la care 
înțeles, ideea de 
fiecărui jucător.
trebuie să se intereseze cel mai 
mult de ceilalți factori:

• de sănătate, dar nu puține 
sînt cazurile cînd jucătorii tre
buie să fie împinși de la spate 
să meargă la consult la un 
medic specialist, să urmeze ri
guros tratamentul impus de o

pregătirea ju- 
adaugă, bine- 
joc, sarcinile 

El, fotbalistul,

Pe teme actuale

entorsă sau ruptură musculară, 
ca să nu mai vorbim că foarte 
mulți neglijează sau fug de ca
binetul de stomatologie. Așa 
s-a ajuns ca pînă și la lotul 
național, cum a fost cazul cu 
cel olimpic, de acum trei-patru 
ani, pe opt-nouă dintre jucători 
să-i ducă medicul, ca pe niște 
copii, să-șl trateze dinții.
• starea de spirit Și aceas

ta a devenit o preocupare ma
joră a marilor echipe, unde psi
hologul stă permanent lîngă 
antrenor. Intr-adevăr, nu poți 
să lucrezi — și să ai rezultate 
bune — cu o echipă care tre
mură cînd intră pe teren. Jucă
torii, în primul rînd, trebuie să _ 
creadă în șansa lor și să lupte ” 
pentru ea. De aici, de la o mo
destă stare de spirit, apare și 
această teamă la majoritatea 
echipelor noastre cînd evolu
ează în deplasare, unele ple- 
cînd din start cu ideea înfrîn- 
gerii, de unde și metafora 
„acasă Iei, în deplasaro mie
lușei 1" Teama de a nu pierde 
strică jocul, spectacolul sportiv.

Spunind toate acestea, e oare 
nevoie să mai vorbim despre 
necesara și permanenta relație 
care trebuie să existe între 
ANTRENOR și JUCĂTOR? 
Despre participarea conștientă 
la procesul de pregătire, dar și 
despre ANTRENAMENTUL IN
VIZIBIL, cum a fost numită 
viața particulară, să zicem așa, a -------- ---------------- , .
noi ____ ____
dea 1. Lucescu,
Ștefănescu și alții 
de prin alte părți, ne-au ară
tat că fotbaliștii mari au fost 
primii Care s-au preocupat de 
recuperarea lor, de odihnă, de 
STAREA DE JOC. Antrenorul, 
mai ales la eșecuri, are și el 
partea de vină, dar el e primul 
schimbat, în timp ce jucătorii 
iși văd de treaba lor, precum 
în proverbul cu „apa trece, 
pietrele rămîn"... și rămîn pre- 
zenți doar la... drepturi I

Peste două săptămînl începe 
returul campionatului. Iată, 
deci, teme de meditație pentru 
mulți jucători, de la care se 
așteaptă o evoluție superioară 
celei din toamnă. Altfel, cam
pionatul. cu două-trei excepții, 
va bate pasul pe loc.

jucătorului ? Exemplele de la 
>1 — Petschovschi, Ozon, Dri- 

Dembrovschi, 
—, ca și cele

într-una din diminețile aces
tei săptămînl. înaintea antrena
mentului echipei Rapid, '.-am 
provocat pe Goanță la cîteva... 
„un-doi“-uri.

— Cum a fost cu debutul tău 
in echipa națională?

— Mă credeți că atunci clnd 
mi s-a comunicat că sînt con
vocat la lot am avut Impresia 
că cineva face o glumă cu mi
ne? Surpriza a fost foarte m ire. 
Nu contează că am jucat doar 
60 de minute în ambele locuri 
din Israel, dar să știți că m-am 
simțit onorat de această inves- 
titură. că am dus tot sufletul 
in teren, pentru a._ convinge 
Am reținut bine ce-a vrut •& 
spună antrenorul Emerich Jenei 
în interviul din „Suplimentul de 
fotbal" afirmînd că sint „un ju
cător capabil de progrese". As
ta mă obligă enorm în apropia
tul sezon, dar îmi dă 
ranta că voi fi pe mai 
în atenția antrenorilor 
reprezentative.

— Spune-nc. cum si 
apărut in... fotbal?

— Ce să zic ?... Ca toți copiii 
am bătut mingea prin curtea 
școlii si pe locurile virane. Tda- 
tă. cineva care privea la ioaca 
noastră, mi-a zis ; ..mă. tu să te 
duci la centru, la F.C.M. Reșița, 
că știi multe". Și m-am dus •- 
colo, dînd peste antrenorul Ca
rol Otil. Ce om de treabă, cite 
lucruri bune m-a învățat ' Și 
uite. asa. cu timpul, am aiuns

si sne- 
deoarte 
echipei

cfnd ai

ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
rugby, tenis si volei nu și-au 
îndeplinit obiectivele planifica
te la competițiile oficiale, cla- 
sîndu-se sub posibilități". Pres
tațiile necorespunzătoare ale 
multor formații, pe care unii 
le-au pus numai pe seama lip
sei condițiilor materiale adec
vate cerințelor pentru afirma
rea în arena competițională, 
puteau deveni evoluții mai 
bune dacă si cadrele tehnice vi
zate s-ar fi angajat cu toate 
forțele la urnirea... carului per
formantei. S-au rostit critici si 
autocritici privind metodele im
proprii de selecție, slaba cali
tate a procesului de instruire, 
întreținerea si folosirea neju- 
dicioasă a bazelor sportive, 
lipsa de sprijin din partea u- 
nor factori cu atribuții în ac
tivitatea sportivă. Dar. pentru 
că nu se prea respectă progra
mul si volumul de lucru la e- 
chipe cu antrenori retribuit! 
pentru... munca lor. cine este de 
vină? Au fost discutate, desi
gur. multe probleme pe par
cursul a aproape 4 ore fier
binți. Ne-am oprit la cea a 
redresării jocurilor sportive, ea 
constituind „o problemă a pro
blemelor". ..Cu ajutorul facto
rilor cu atribuții în mișcarea 
noastră sportivă vom crea Con
diții materiale coresnunzătoare 
procesului de selecție si for
mare a viitorilor performeri. 
Avem disponibilități de tinere
țe si talent in județul nostru si 
dacă vom reuși să organizăm 
mai bine lucrurile, iar toate

cadrcle tehnice vor aborda temeinic problema jocurilor, a- 
tunci le vom aduce, in scurt 
limo. la nivelul disciplinelor in
dividuale". se snune în mate
rialul prezentat plenarei. Ascul- 
tîndu-i De vorbitori, am prețuit 
cuvîntul lor clar, oria care 
s-au arătat animați de voința 
de a lucra mai mult si mai 
bine. S-au luat decizii impor
tante. aprobate de toți partici- 
pantii. iar realizările obținute, 
experiența dobîndită. dorința 
de autodepășire și de a demon
stra că succesele înregistrate nu 
sînt întîmplătoare constituie tot 
atîtea argumente în favoarea 
viitoarelor împliniri din 1988.

Constantin ALEXE

să deDutez în Divizia B. cam ne 
la 16—17 ani.

— Și cum ai venit la Rapid ?
— Simplu. In ’84 s-a th.at la 

Timisoara un trial cu jucătorii 
din eșalonul secund. " 'niseră 
acolo tovarășii Cornel Drăgu- 
șin, de la federație, Viorel Kra
us si nea Rică Răducanu. Eu. 
firește ca Întotdeauna vroiam 
să arăt cam ce pot și, astfel, 
după ioc si discuțiile de doM- 
re m-am transferat la clubul 
Rapid, care, la 21 de ani. ni-a 
oferit marea sansfi de a volua 
De prima scenă a fotbalului. Ca 
să fiu sincer îmi otece aicL Co
legii de echlnfi. publicul mai 
ales el ne care nu-1 tntflnestl 
nicăieri in tară. Un singur lu
cru f-am cere noi: să ne a iute 
in momentele cele mal erele, să 
treacă cu vederea greșelile care 
mai apar tn ioc fiindcă nlmeut 
nu vrea să., greșească.

—* Ce crezi desore Rapid 1
— Nu vreau sfi spun vorbe 

mari. Ne-am pregătit și ne pre
gătim. in continuare 
sfim Derioada grea 
aflăm pentru ea 
care vine să fie a 
să vedeți...

— O ultimă întrebare: ce mo
del sportiv ai avut ?

— L-am urmărit mereu eu 
sufletul la gură pe Ilie Baluci. 
îmi plăceau la el driblingul 
bucuria de a iuca.

sfi traver. 
In care ne 
primăvara 
noastră. O

Stelion TRANDAFIRESCU

i

IA MECANICA FINA-MIJITE PROMOVĂRI DIN
în perioada de vacantă com- 

petitională lotul divizionarei B 
Mecanică Fină București a su
ferit modificări importante. 
Patru componenti au primit a- 
cordul de transfer : Tică și
Cioacă pentru Progresul Vulcan 
București. Iliescu pentru Auto, 
buzul București si Stănulescu 
pentru URBIS București. în 
schimb merită de evidențiat fap
tul că noutățile sînt în majori
tate promovări din propria pe
pinieră (de la echipa Diaman
tul care activează în categoria 
Promoție): C. Dumitru si B. 
Stănescu — portari; Cecman. 
Matei si Hîrdău — mijlocași. 
Constantinovici și Gulin — îna
intași, precum si mijlocașul Ma. 
tei de La I.O.R. București. „Ve
teranii" rămași sînt: Vochin — 
portar, M. Stănescu, Ghiță, 
Zamfirescu, Bivolaru, Dumitra, 
Lică — fundași. Căruntei. Co- 
jocaru. Nica. Manea — mijlo
cași. Pîslaru. Petre. Dragne — 
înaintași • Antrenorii Vasile 
Cosma (principal) si Mihai Iatan 
(secund) au Început pregătirile 
în vederea returului la 11 ia-

nuarie. In București. Pentru 
..încărcarea bateriilor" s-a efec
tuat o pregătire centralizată, de 
două săptămînl, la Timișul de 
Sus. După 25 ianuarie, în pro
gram au fost incluse mai multe

Priviri spre 
eșalonul secund

partide de verificare, cu Auto
buzul București. Progresul Vul
can București. C.F.R. Pașcani. 
Prahova C.S.U. Ploiești. Mecon 
București. Electrica Titu. F.C. 
Argeș: pînă la reluarea activi
tății oficiale echipa va mai sus
ține jocuri cu Steaua Mizil (tur-

MECIURI
„CUPA 6 MARTIE"

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCA
(Urmart din pag l)

PROPRIA PEPINIERA
retur) Prahova C.S.U Ploiești, 
Abatorul București • „Avînd 
sprijinul Centralei de Mecanică 
Fină, al întreprinderii de Me
canică Fină (M. Ghiță — pre
ședintele C.O.M.) am reușit să 
întinerim lotul media de virată 
scăzînd la 23 de ani, ne-a de
clarat inginerul Gheorshe Fîciu. 
președintele secției de fotbal. 
Cu sori îi nul conducerii între
prinderi am creat condiții opti
me de pregătire a jucătorilor. 
Dună cum decurg antrenamen
tele am constatat că 
torit sint dornici de 
iar obiectivul Dronus.
a rămîne în Divizia 
fi materializat".

toti iucă- 
afirmare, 
acela de 
B ooate

Pomoiliu VINTILA

AMICALE

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
SASE
LTIPLA" 
IM I’IC
E 1988 
a I: 19 
igerea a

categorla 1 : 68.545 led.
H-a : cat. A : 4 
a 56.000 lei ; cat. 
100% a 24.731 lei.

igerea a 
extrage- 
8 11 25: 
3 39 10 
rI-a: 12 
a Vil-a: 
gerea a 
2. Fond 
.611
:rii

Ici.

>88
varian

ta 1300“ 
varfan- 

variante 
2.75 va- 
I : 39.75 

: 130.25 
: 276.50 
1.172,25

Report la 
FAZA A 

riante 25% 
3 variante 
care o excursie de 2 locuri 
R.P Ungară și diferența în 
merar și 25 variante 259/o a 6.183 
lei ; cat. C : 41.00 variante a 3.922 
lei : cat. D : 77.00 variante a 
2.088 lei ; cat. E : 248,00 variante 
s 648 lei ; cat. F : 477,00 variante 
a 337 lei ; cat. G : 2.498.7S va
riante a 100 iei.

Cîștigătorl! autoturismelor „Da
cia 1300“ (70.000 lei) sînt : ~ 7
Ion din Aibă tulia (jud. Alba). 
Tataranu Ioan șl Arsene Dolina 
din București.

Cîștigătorli de la faza a n-a, 
cat. A sînt: Gelz Nicolae din 
Lipova (jud. Arad), Berlndel Ion 
din Mtoveni (jud. Argeș). Chiri- 
buta Ion din Brașov și Dumitrescu 
Nicolae din Rm. Sărat (clștigă 
fiecare cite 50.000 lei).

va- 
B : 
din 

în 
nu-

Lupan

• ASTAZI este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor la 
tragerea săptămînală LOTO, pro
gramată pentru mîine. vineri. 19 
februarie. Jucați din timp nume
rele dv. preferate I

regim de muncă, creîndu-se si 
cadrul organizatoric adecvat.

• Extinderea în unități eco
nomice a unor experiențe pozi
tive si eficiente: gimnastica de 
angrenare (individuală 6au co
lectivă înaintea începerii lu
crului); organizarea, după ex
periența întreprinderii de cio
rapi din Sebeș — județul Alba 
a unor cabinete de cultură fi
zică medicală prin care să se 
extindă practicarea masajului 
și automasajului; organizarea, 
după exemplul unor unități e- 
conomice din Capitală, a unor 
„colțuri de educație fizică" do
tate cu materiale sportive.
• Ridicarea calității și spo

rirea eficientei sociale a practi
cării exercițiilor fizice • For
marea de noi instructori spor
tivi obștești — minimum doi la 
fiecare loc de muncă (de prefe
rat din rîndul sportivilor, a ce. 
lor ce Îndrăgesc mișcarea) • 
Antrenarea — cu sprijinul Di
recțiilor sanitare județene și a 
Inspectoratelor școlare județe
ne — în mai mare măsură. în 
această activitate, a medicilor 
de întreprinderi și profesorilor 
de educație fizică • Intensi
ficarea propagandei sportive, 
elaborarea si difuzarea de pro
grame de gimnastică, organiza
rea în 1988 a două schimburi de 
experiență. în tară, pe tema: 
„Forme și metode folosite de 
instructorii sportivi pentru rea
lizarea Ia un nivel calitativ su
perior a gimnasticii la locul de 
muncă". Includerea în viitorul 
Simpozion a! Daeiadei a unor 
teme prin care să se abordeze, 
pe bază de cercetare si expe
rimentare, probleme privind 
îmbunătățirea conținutului gim-

nasticii la locul de muncă • In 
cursul trimestrului I al anului 
1988. Consiliile județene si or
ganele cu atribuții din județe 
vor analiza modul in care se 
acționează oentru Îndeplinirea 
hotărîrilor si sarcinilor stabi
lite.

...Evident, măsuri judicioase 
menite să ducă la creșterea exi
genței, a răspunderii în vederea 
îndeplinirii in cele mai bune 
eonditiuni a sarcinilor oentru 
generalizarea gimnasticii la 
locui de muncă. (M. Fr.).

în organizarea asociației spor
tive Viscolii din Capitală, se 
desfășoară prima ediție a „Cu
pei C Martie" la fotbal (sistem 
turneu). întrecerile se desfă
șoară pe baza sportivă a echi
pei organizatoare, la care par
ticipă 10 formații, divizionarele 
„C“ I.M.G.B., F.C.M. Dunărea 
Giurgiu, Danubiana București, 
I.S.C.I.P. Ulmeni, Petrolul Roa
ta de Jos, Viscofil, precum șl 
Motoare Diesel, Electra. Prefa
bricate din „Onoare" și C.P.B. 
din „Promoție" (10 echipe).

Iată ți primele rezultate: 
I.M.G.B. — C.P.B. 4—1 (3—0), 
Motoare Diesel — Prefabricate 
1—0 (1—0).

Tot în organizarea asociației 
sportive Viscofil se desfășoară 
„Cupa 6 Martie", rezervată e-

chipeior de juniori, la care 
participă șase formații și se 
joacă sistem tur-retur. lată e- 
chipele participante: Electra, 
Prefabricate, Motoare Diesel, 
I.M.G.B., Mecon și ViscofiL 
Nicolae TOKACEK — coresp.

• F.C.M. Delta Dinamo Tulcea 
— Autobuzul București 1—0 
(0—0). A marcat Grosu (min. 
56). (L Diaconu — coresr..).

• Minerul Băița — Minerul 
Baia Sprie 1—2 (0—1). Au mar
cat : Crișan (min. 82), respectiv 
Micloș (min. 37) ți Szilaghi 
(min. 54). (Al. Simen — coresp.)

* Meci amical, la Ploiești. 
Astăzi, de la ora 15,30. stadio
nul Petrolul găzduiește partida 
amicală dintre echipele divizio
nare A Petrolul și F.C.M. 
Brașov.

DE LA I. D. M. S
Magazinele auto I.D.M.S. livrează plnă la 29 

bruarie 1988 autoturisme DACIA cumpărătorilor
fe- 

care 
au depus banii la CEC in cont pentru autoturism 
pînă la data de 30 iunie 1983 in baza numărului de 
ordine centralizat pe țară, indiferent de magazinul 
de înscriere, după cum urmează :

București : cumpărătorii cu domiciliul stabil In 
municipiul București, jud. Giurgiu și Teleorman.

Pitești : cumpărătorii ou domiciliul stabil în ju- 
dețelt Argeș, Dîmbovița, Olt. Prahova, vîlcea.

Brașov : cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude
țele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș.

Bacău : cumpărătorii cu domiciliul stabil in 
țele Bacău. Buzău, Neamț, Vrancea.

Cluj-Napoca : oumpărătorîi eu domiciliul 
in Jud. Cluj.

Iași : cumpărătorii eu domiciliul stabil in județele 
Botoșani. Iași, Suceava, Vaslui.

Timișoara : cumpărătorii ou domiciliul stabil în 
județele Arad Bihor. Timiș.

Reșița: cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 
Alba. Caraș-Severin. Hunedoara. Mehedinți, Sibiu.

Bala Mare : cumpărătorii cu domiciliu,! stabil în 
județele Bistrița-Năsăud. Maramureș, Satu 
Sălaj.

Craiova : cumpărătorii ou domiciliul stabil în 
țele Dolj ș! Gor1.

Brăila : cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
țele Brăila. Călărași, Constanța, Galați, 
Tuleta.

jude-

jude-

stabil

Mare,
judj-

jude- 
Ialomlța,

VinzărUe se efectuează in funcție de 
stocul de autoturisme și capacitatea zil
nică de livrare a fiecărui magazin.

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

Precizăm că la livrare se eliberează au
torizație provizorie de circulație pină la 
domiciliul cumpărătorului. Iar de la sta
ția PECO care deservește magazinul auto 
se asigură, contra cost, carburantul nece
sar.

Pentru înscrierea la magazinele auto 
I.D.M.S., In vederea cumpărării autoturis
mului DACIA, șolicitanții se vor prezenta 
pentru luarea In evidență conform aron
dării teritoriale a județelor de domiciliu 
la magazinele auto din prezentul anunț.

Se primesc înscrieri prin transfer pen
tru persoanele care au bani depuși la 
CEC In cont pentru autoturism, astfel t

Autoturisme OLTCIT CLUB — anterior 
datei de 30 iunie 1986.

Autoturisme DACIA 1410 SPORT — an
terior datei de 30 septembrie 1986.

Autoturisme DACIA BREAK — anterior 
datei de 31 decembrie 1982.

Pentru toate tipurile de autoturisme 
ARO, pînă la onorarea tuturor persoane
lor <Mn evidența magazinului auto 
T.DM.S. Pitești, nu se pot face transfe
ruri.

I
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Duminică se dispută prima manșă a sferturilor de finală din 
cupele europene la handbal masculin. Prezentăm citeva detalii 
despre adversarele formațiilor noastre, Steaua și H.C. Minaur 
Baia Mare.

C.C.E.: TUSEM ESSEN
„ECHIPA CARE VINE- HELLERUP I.K

Cupa I.H.F la Fairfax (S. L. A.)

SUEDIA - POLONIA 1-1! DOINA MELINTE, DIN NOU

Jocurile Olimpice de iarnă

SURPRIZA LA HOCHEI:
Partenera de întrecere a echi

pei Steaua în sferturile de finală 
ale „Cupei Campionilor Euro. 
peni”, ediția 1987/88. este cunos
cuta formație vest-germană Tu
sem Essen. După frumoase și 
apreciate evoluții tn prima șl a 
doua ligă de handbal a R.F. Ger
mania, Tusem Essen a făcut pa. 
sul decisiv în arena marii per
formanțe, înscrlndu.și numele de 
campioană în edițiile 1986 și 1967. 
De altfel, președintele secției de 
handbal, Dietmar Balkenhol, 
declara că în actuala ediție 
a C.C.E. echipa Tusem do
rește să susțină cît mai multe 
partide, altfel spus, să intre tn 
fazele superipare ale competiției. 
La conducerea echipei se află, 
din 1986, un tlnăr antrenor (34 de 
ani). Johann-Ingi «unnarsson, 
secondat de ... președintele sec
ției, conlucrarea dintre aceștia 
reflectîndu-se tn oorformanțele 
obținute. Tusem Essen dispune 
de un lot valoros, care s-a lntă. 
rit în actualul sezon cu patru 
handballști: Aarne Eppers (Tuspo 
Nilrnberg), Thomv Ebcrlein 
(TUS Mlederpleis), Otrk Ranin și 
Thomas Springel *DSC Wanne 
Eickel), care s-au alăturat șl 
s.au integrat perfect In nucleul 
de bază al echipei, format de 
internaționalii Ștefan Heckcr, 
portar. 27 de ani, 76 de prezențe 
în prima reprezentativă. Wolf
gang Kubitzkl, 28 de ani, 34 de 
prezențe In reprezentativa R. F. 
Germania, pentru care a înscris 
50 de goluri și cunoscutul pivot 
Jochen Fraatz, 25 de ani. 94 de 
selecționări. 359 de goluni în
scrise. Cel mal vechi component! 
ai echipei (din 19791 — Hecker, 
R. Hensen (34 de ani. 8 selecții 
în prima reprezentativă) șl 
Liekenbrock (29 de ani).

Așadar, campioana R. F. Ger
mania la handbal masculin. 
Tusem Essen, este „echipa care 
vine”, dorind să re’nnoade șirul 
succeselor repurtate de-a lungul 
anilor de formații le prestigiu 
ca Vfl Gummersbach. TV Gros, 
wallstadt sau OSC Thler Dort
mund. Dar, să nu uităm că hand- 
baliștii vest.germani vor avea de 
Înfruntat o la fel ie cunoscută 
echipă europeană, dubla cîștigă- 
toare si finalistă a Cupe! Cam
pionilor Europeni. Steaua Bucu
rești.

0 FORMATIE
REALMENTE PUTERNICA

N.

Duminică, la Copenhaga, H.C. 
Minaur Baia Mare abordează a 
treia etapă a „Cupei I.H.F.” la 
handbal masculin — cea a sfer
turilor de finală — urmînd să 
evolueze tn compania formației 
Helierup Idrot Klub. Este, proba, 
bll, o formație mai puțin fami
liară iubitorilor handbalului de 
la noi, dar nu și tehnicienilor (și 
nu numai celor români), care o 
apreciază ca foarte valoroa
să. Ceea ce caracterizează, de 
altfel, handbalul masculin la ora 
actuală, anume „handbalul-atle- 
tlsm", nu este nicidecum o meta
foră gazetărească. Apreciere va
labilă șl pentru adversara echi
pei noastre: Helierup I. K. are o 
medie de Înălțime care se apro
pie de 1,80 m și o „rezistență 
care îi permite să joace... două 
meciuri intr-o singură zi, tntr-o 
competiție oficială” (am citat din 
revista daneză „Handbold”, ia
nuarie 1988). Poate că ziaristul 
danez a exagerat puțin ; cert 
este însă că Minaur trebuie să 
se pregătească pentru a întîmpi- 
na o rezistență deosebită. cu 
atît mal mult, cu cit meciul se 
dispută In sala proprie a forma
ției daneze, cu o capacitate de 
numai 500 de locuri (situată în 
Copenhaga-Nord, cartierul Gen- 
tofter), conducerea clubului refu. 
ztnd o sală mult mai încăpătoare, 
tocmai pentru a-si valorifica mal 
bine... suporterii!

Doi dintre componcntil forma
ției Helierup. Michael Senger 
(nr. II) șl Ears Lundoye (13) în
sumează 107 și, respectiv, 
selecționări In „naționala” 
ză, alți cîțiva foarte tineri 
tori (dar făcînd parte din 
de bază), printre care 
Hansen (portar), Lars 
Paul Ziebe au făcut parte din 
echipa reprezentativă a Dane
marcei la C.M. de tineret (loc 9, 
24—22 cu Norvegia), oare a avut 
loc în Iugoslavia, la Rijeka, în 
decembrie trecut. tn „Cupa 
I.H.F.” Helierup a eliminat cu 
scorul general de 49—12 pe Valur 
Reykjavik (Islanda) J cu 48—38 
pe Sporting de Portugal.

CALGARY, 17 (Agerpres). în 
turneul de HOCHEI pe gheață 
din cadrul Jocurilor Olimpice 
de iarnă de la Calgary, selec
ționata Poloniei a obținut un 
surprinzător rezultat de egali
tate : 1—1 (0—0, 1—1, 0—0), cu 
echipa Suediei, deținătoarea ti
tlului mondial. Jucătorii suedezi 
au deschis scorul prin Elde- 
brink (min. 24), golul egaliza
tor fiind înscris în minutul ur
mător de Morawiecki. în cele
lalte două partide disputate, 
reprezentativa Canadei a învins 
cu scorul de 4—2 (0—0, 1—1, 
3—1) echipa Elveției, iar se
lecționata Finlandei a dispus 
cu 10—1 (4—0, 4—0, 2—1) de
formația Franței.

în clasamentul grupei preli
minare A conduce echipa Ca
nadei, cu 4 puncte, urmată de 
Suedia — 3 p. Finlanda. Elve
ția — 2 p, Polonia — 1 p șl

VICTORII ROMÂNEȘTI ÎN RUNDA

Franța — Ou.Concursul de PATINAJ AR
TISTIC și-a desemnat în Sala 
Sporturilor Saddledome primii 
laureați : sportivii sovietici
Ekaterina Gordeeva și Serghei 
Grinkov, învingători în proba de 
perechi. Pe locurile următoare 
s-au clasat cuplurile Elena Va
lova — Oleg Vasiliev (U.R.S.S.) 
și Jill Watson — Peter Oppe- 
grard (S.U.A.).

Proba masculină de COBO- 
RIRE din cadrul COMBINATEI 
ALPINE a revenit elvețianului 
Pirmin Zurbriggen, înregistrat 
cu timpul de 1 -.46,90 (medie o- 
rară de 99,918 km), urmat de 
francezul Frank Piccard — 
1:47,38 și canadianul Felix 
Belczyk — 1-.48,24. Pîrtia de
concurs a măsurat 2 967 m, cu 
o diferență de nivel de 804 m.

în proba individuală feminină 
disputat pri- 

primul loc al 
află Ute Ober- 
Germană),

KM FOND FE-

ÎNVINGĂTOARE PE 1 MILA
NEW YORK, 17 (Agerpres). 

în concursul internațional de 
atletism de la Fairfax (S.U.A.), 
atleta română Doina Melinte 
a terminat învingătoare în 
proba de 1 milă, cu 4:39,49. Re
amintim că în precedentul con
curs din „circuitul american", 
la Eart Rutherford, atleta ro
mână a stabilit un nou record 
mondial al probei, cu 4:18,86.

Alte rezultate : 60 m garduri 
masculin : Greg Foster (S.U.A.) 
— 7,48 ; săritura cu prăjina : 
Rodion Gataulin 
5,80 m ; 60 
(S.U.A.) — 
nin : Diane 
52,30.

(U.R.S.S.) - 
m : Emmit King 
6,55 ; 400 m femi- 
Dixon (S.U.A.) —

Mihail VESA

A 10-A A TURNEULUI DE ȘAH
DE LA VARȘOVIA

de SANIE s-au 
mele manșe. Pe 
clasamentului se 
hoffner (R.D

în proba de 5 
MININ : 1. Matikainen (Finlan
da) 15:04. 2. Tihonova (U.R.S.S.) 
15:05, 3. Ventsene (U.R.S.S )
15:11.

ROMA, 17 (Agerpres). în ca
drul unul concurs internațional 
desfășural la Geneva, atletul 
canadian Marc McKoy a stabi
lit cea mai bună performanță 
mondială în proba de 60 m gar
duri cu timpul de 7,47.

29 de 
dane.
jucă- 

_7“-le 
Soren 

Gjolse,

lon GAVRILESCU

(Agerpres). 
feminin 
a conti- 
în care 
cîștigat, 
Grazina

VARȘOVIA, 17 
Turneul internațional 
de șah de la Varșovia 
nuat cu runda a 10-a, 
Cristina Radulescu a 
cu piesele negre, la 
Szmacinska, iar Margareta Mu- 
reșan a învins-o pe Bojena Si
kora. Alte rezultate: Sweczik 
— Ghenova 0—1 ; Lelciuk — 
Nikolin 1—0; Sofieva — Li- 
sowska 0—1 ; Hofmann — E- 
renska 1—0; Wiese — Mije 0—1. 
In clasament conduce Zoia 
Lelciuk (U.R.S.S.) cu 8,5 p, ur
mată de Erenska (Polonia) — 
7 p, Bădulescu (România), So
fieva (U.R.S.S.) — 6 p, Mureșan 
(România), Ghenova (Bulgaria), 
Sikora (Polonia), cîte 5 p etc.

TENISUL LA ORA

După „Cupa Federației41 la hochei pe gheață

ANGAJAREA FERMA IN JOC O CERINȚĂ DE BAZĂ
Turneul internațional de ho

chei pe gheață dotat cu- „Cupa 
Federației”, desfășurat la Mier
curea ?iuc. a fost mai bineve
nit ca oriclnd și a avut ea par
ticipante, pe Ungă formațiile 
România A (lotul de seniori) șl B 
(Lotul de tineret), reprezenta
tiva Bulgariei șl pe Sokol Kiev, 
acum pe locul I In Super-llga 
Uniunii Sovietice Pentru spor
tivii noștri, aflațl in pregătire 
in vederea Trofeului „Thayîr 
Tutt” (seniorii) și Campionatele 
Mondiale de tineret — grupa B 
cele trei partide din „Cupa Fe
derației” au constituit un test 
riguros, cu parteneri avtnd va
lori șl stiluri de joc diferite. 
Echipa reprezentativă a Bulga
riei, antrenată de patru luni de 
sovieticul “ "
principal 
zat pe o 
in lipsa 
Si tactic 
curlle grupate și apărările dure, 
ceea ce oferă destule elemente 
pentru o verificare tnaintea u- 
nor competiții oficiale tn care 
vor evolua adversari cu carac
teristici asemănătoare, tn ce 
privește pe Sokol Kiev, sintem 
tentați să afirmăm că este cea 
mai bună echipă sovietică pre
zentă la noi In ultimii ani. Deși 
fără un gabarit impresionant, 
așa cum .se poartă” in ultima 
vreme tn hocheiul mondial, 
sportivii sovietici au un patinaj 
deosebit de rapid, o Ireproșabilă 
tehnică a crosei. aleargă 
continuu In cercuri cind 
largi cînd mal strlnse de nu 
mai știi după care să te ții și 
la oare va ajunge pucul. Tocmai 
în această deplasare continuă, 
în iureș cu pase și șuturi tari, 
fulgerătoare din încheietura 
miinld. receptat? fără greș, con
stă arta (și arma principală) a 
hochelștilor din Kiev aparițiile 
cele mal surprinzătoare pe tra
iectoria pucului. In partea cea 
mai vulnerabilă a porții adverse 
fiind greu de contracarat. Sco
rurile la care au cîștigat (14—1 
cu Bulgaria 16—0 eu România 
B și 10—2 cu România A) stnt 
concludente.

Se poate afirma că centru 
actualul stadiu de pregătire In 
care se află, mai ales sub as
pectul, foarte important, al o- 
mogenlzăril. cele două ioturi

V. Kiseliov, are ca 
atu jocul In torță, ba- 
bună pregătire fizică, 

unor mijloace txhnice 
deosebite folosind ata-

s-au comportat satisfăcător. Ele 
au avut prestații diferiți. Tine
retul (antrenori I. Bașa și FI. 
Gheorghe) a dovedit o mai bună 
pregătire tactică, de unde pa
sele mai cu adresă și acțiunile 
ceva mal clare. Remarcabil și 
curajul cu care a abordat par
tidele ou Bulgaria și, îndeosebi, 
cu Sokol Kiev, poate cel mal 
mare ciștlg tn campania de 
pregătire pentru „mondialele” din 
Japonia. Să adăugăm că totul 
are un portar pe care se poate 
conta, - • - -
stant 
etțiva 
Geru,
Gal și Gh. Alexe — care pro
mit, sub așteptări evoluind Dl- 
mache, D. Popovici. - — 
SzBke și A. Csikl.

Lotul de seniori, 
Al. Kalamar și V. Crlhan, 
avut comportări "
După un joc acceptabil cu „ti
neretul”, a făcut o partidă sub 
orice critică tn compania Bul
gariei, cîștlgat greu cu 3—2, e- 
xact scorul la care era să Re 
învins. Buluceala după puc In 
lipsa oricărei orientări tactice, 
pase neglijente, Ineficacitate 
datorită unei așezări defectuoase 
tn teren, mal ales tn fața por
ții adverse... De necrezut, după 
cum tot de necrezut, In atari 
condiții, a fost evoluția de a 
doua zl, cu Sokol. Ambiție, dă
ruire, atacuri In forță, apărare 
dîrză. timp de două reprize, în
cheiate cu 9—2 și l—l ! Șl, pre
cizăm. hochelștH de ta Sokol 
s.au zbătut, acesta e cuvtntul. să 
Înscrie, așa cum au făcut-o In 
ultima parte a meciului, clnd ai 
noștri au cedat fizic (atenție !), 
la 10—1. în minutul 59.19 înlo
cuind portarul ou un atacant, 
hotărlți să mai dea măcar un 
gol... Nu au dat. ei au primit, 
prin și pe contraatac de .1. Po
povici.

Am put» concluziona, sim
pla. că așa fac și echipele 
noastre de club, în campionat 
sau tn meciuri internaționale, 
adică — cum se spune — „una 
caldă, una rece !”. Starea de 
mobilizare, de dăruire totală nu 
este șl va trebui să fie perma
nentă. pentru că resurse 
vom conteni 
xistă. Iată 
care stă în fața

Corcdovă, millt mal con-
91d*clt colegul Gtucas. 

jucători „de cîmp” 
Andrei, Dragomlr. Cs.

Z. Nagy, A.

antrenat de 
a 

contradictorii.

alături de aceea a disciplinei 
In Joc. Urmărind alcătuirea e- 
chipel, ne-am Întrebat de ce au 
fost folosiți jucători pe care co
lectivul tehnic nu poate conta 
pe deplin, schimbind carac
terul de pregătire al turneului 
intr-unui de performanță, in loc 
să Încerce formule, suplinind 
testului (șl rodind „linii”) din 
cel pe care se contează. însuși 
Iulian Popovid, cel cu golul 
descris mai sus, a venit la 
Miercurea tn afara lotului, a 
fost folosit șl s-a spus că ar fi 
fost cel mai bun fundaș al tur
neului... Cînd au greșit selec
ționerii 7 Șl, cu o lună Înaintea 
competiției din Olanda, credem, 
nu prea mal e timp de expe
riențe, că 
Dar, dacă 
făcut din 
competiție

sînt destule de făcut, 
a 
o

vrețl, și aceasta 
„Cupa Federației” 
cu adevărat utilă.

■ ■ Dacă în baschet și, într-o
■ • măsură mai mică, în volei, 
;; fenomenul este ușor 
.. tectat și, totodată,
• ■ plicat, iată însă că
■ • tismul” (la propriu)
■ • tot mai simțit și pe 
‘ rile de tenis ! Lăsîndu-1 de-o 
.. parte pe cehoslovacul Srei-
- ■ ber, adevărat „turn de con- 
; ’ trol” cu cei 2,03 m ai săi, 
' ’ la concluzia de mai sus a-
■ • jungem și numai trecînd în
■ ■ revistă staturile cîtorva din- 
“ tre jucătorii fruntași de azi: 
. ’ Noah — 1,93 m, Mecir —
■ • 1,92 m. Becker și
" Lendl — 1,88 sn. 
: ’ Leconte — > .85 m 
.. Wilander — 1,82
• ■ m, McEnroe — 
“ 1,80 m, reieșind 
.. exceptîndu-1 pe 
.. (1,78 m), întreaga
■ ■ tenisului mondial a... efes- 
’ ; cut! Pentru că, nu-i așa ?, 
'; „micuțul" Connors, excepția
• ■ menită să confirme regula,
• • reprezintă o generație afla- 
‘; tă mai degrabă către sfîrși- 
.. tul carierei...
• ■ „Cei mai buni tenismani 
' ’ ai lumii sint tot mai tnalți 
.— nota mai deunăzi ziarul
- • francez (recent înființat)
■ • «Le Sport* — 71 la sută 
'; dintre performeri depășind 
.. 1,80 m. Cei de calibru mic
■ • au șanse din ce în ce mai 
;’ puține". Se pare că primul 
‘ care a intuit fenomenul a
- ■ fost McEnroe, care a co-
■ ■ mentat astfel surprinzătorul 
‘ ’ triumf al lui Becker la 
.. Wimbledonul 1985 : „Becker 
-• n-a cîștigat prin joc, al lui 
*; fiind, cred, nu atît de com- 
'’ plet ca al meu. El a cîști-
■ ■ gat, ca la box, prin alonjă!

de de- 
de ex- 
„gigan- 
se face 
terenu-

clar că. 
Connors 
elită a

„GIGANȚILOR" ::
Datorită înălțimii de la care 
pleacă (n.n. la o diferență " 
de 8 cm !), serviciile lui, ca .» 
și ale lui Lendl, capătă o • ■ 
viteză deosebită și devin ' ’ 
greu de parat. Nu știu cînd, ' 
dar într-o bună zl scunzii .. 
nu vor mai intra pe terenu- ■ ■ 
rile de tenis decît ca să se J 
amuze. Victoriile 
ține, invariabil, 
înalți”.

In nici 3 ani, 
vestirea lui McEnroe tinde .. 
să se transforme în regulă, - ■ 
bulversînd legile tradiționa- ;' 

le ale tenisului. . ► 
mai ales in ceea - - 
ce privește selec- 
ția. „Giganții" au 
tot mai multă .. 

căutare (inclusiv la fete!), .. 
avantajele lor tehnice fiind -- 
lesne de probat. Atît, cum ' ‘ 
arăta McEnroe, în domeniul .. 
serviciului (lungimea mîinii • > 
întinse și a rachetei ațin- “ 
gînd, în unele cazuri, 3,5 "

vor apar- .. 
celor mai - -
deci, pre-

m I), cit și în acela, la fel < - 
de important, al jocului la - ■ 
fileu, unde o anvergură a ” 
brațelor sporită oferă, lo- .. 
gic, mai multe posibilități - - 
de „agățare" a mingilor.

Căutînd să stopeze sau “ 
măcar să limiteze efectele .. 
„gigantismului”, Connors și • ■ 
McEnroe au propus, în re- “ 
petate rtnduri, fie înălțarea .. 
fileului (cu 5 cm), fie în- ■. 
gustarea careului de servi- ■ ■ 
ciu (cu 50—60 cm2), fie și ' ’ 
una și cealaltă, tn fața u- .. 
nui fenomen care cîștlgă tot -- 
mai mult teren, sugestiile ■■ 
lor n au avut darul să con- ‘, 
vingă pe nimeni... - -

Ovidiu IOANIȚOAIA

nu 
să credem — e- 
marea problemă 

antrenorilor.

Mircea COSTEA

• Panathinaikos continuă sâ piardă... ® Monchenglad- 
bach, surclasată la Groningen ! • F. C. Portsmouth în 

pragul falimentului
LA ABERDEEN S-a disputat 

meci-ul tur dintre formațiile 
Scoției și Angliei, contînd pen
tru sferturile de finală ate Cam
pionatului European rezervat e- 
chipelor de tineret. Fotbaliștii 
englezi au obțln.ut victoria cu 
scorul de l—0 (0—0), prin_ golul 
marcat în minutul

LA ABU DHAB1 
tru preliminariile 
Asiei, selecționata 
a întrecut cu scorul 
(1—0) formația Indiei. Unicul gol 
al partidei a fost înscris. tn 
minutul 24 L1u Haieuane.

DUP A 19 ETAPE, în campio- 
continuă să con- 

cu 29 p 
O.F.I. 

cu cîte

85 de Porter, 
în meci pen. 
camp'onatului
R.P. Chineze 

de 1—0

natul Greciei 
ducă echln- L’rlssa. 
urmată de formațiile 
Creta și A.E.K. Atena —
26 p. Rezultate înregistrate tn
etapa a 19-a : Larissa •— Diago-

ras 1—0 ; Ethnikos — Panathi- 
naxkos 1—0 : Heraklls — Kala- 
marla 2—0 ; Panlonios — Pana- 
halki 0—0 ; A.E.K. Atena — Arts 
Salonic 2—1 ; Panseralkos — 
O.F.I. Creta 0—1 ; P.A.O.K. Sa
lonic — Levadtakos 4—1 ; Olym
pia kos Pireu — Verria 2—0.

IN FINALA turneului desfășu
rat în orașul La Valletta, selec
ționata olimpică a R. D. Ger
mane a întrecut cu scorul de 
1—0 (1—0), echipa Maltei. Pe
locul trei s-a situat formația 
Finlandei, care a învins cu 3—o 
(2—0) reprezentativa Tunisiei.

IN CONTINUAREA turneului 
pe care-1 Întreprinde in Franța, 
Sparta Praga a intîlnit formația 
F.C. Toulouse. Gazdele au ter
minat învingătoare cu scorul de 
3-1 (2-1).

F. C. LOKOMOTIVE LEIPZIG

și-a Început turneul in Egipt 
jucînd la Cairo în compania re
prezentativei țării gazdă. Fotba
liștii egipteni au Obținut victo
ria cu scorul de 1—0 (1—0), prin 
golul Înscris, in minutul 8, de 
Younis.

ÎNTR-UN MECI AMICAL, dlis- 
putat In orașul olandez Grdnln- 
gen, echipa locală a învins cu 
scorul de 4—0 (2—0) formația
vest-germană Borussia 
chengladbach.

ECHIPA SOVIETICA 
VOLGOGRAD, aflată în 
in Cehoslovacia, a jucat 
mația T.E. Vltkovlce. Victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 
1—2 (2—0).

F.C. PORTSMOUTH din prima 
ligă a campionatului englez de 
fotbal și una dintre cele mai 
vechi din „Soccer” (fondată în 
1898) se află In pragul falimen
tului. relatează presa britanică. 
F.C. Portsmouth are o datorie 
de peste 2 milioane de dolari, 
fiind amenințată cu punerea 
sub sechestru a stadionului șl a 
instalațiilor anexe. Rezultatele 
slabe din campionat au dus la 
o penurie de spectatori, accen- 
tuînd criza financiară mal ve
che a acestui club, antrenat de 
fostu! international Alan Ball.

Mon-
ROTOR 
tuirneu 

cu for-
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