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Campionatele atletice de sală

PROBELE COMBINATE 
ȘI-AU DESEMNAT CÎȘTIGATORII

După Campionatele Republi
cane de seniori și tineret, des
fășurate la Bacău, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, aceeași sală 
a găzduit întrecerea probelor 
combinate, adică pentatlonul 
(feminin) și octatlonul (mas
culin).

Disputa feminină s-a înche
iat cu victoria scontată a Lilia- 
nei Năstase, una dintre cele 
mai bune heptatloniste ale 
lumii, nu însă la o diferență 
apreciabilă, tînăra Elisabeta An
gliei dîndu-i o replică foarte 
puternică. Nu aceeași a fost si
tuația în întrecerea masculină, 
Constantin Halichias impunîn- 
du-se clar în fața următorilor 
clasați, cu mențiunea, însă, a 
noului record de juniori I 
(5 603 p) stabilit de ocupantul 
locului secund, Borneo Hurduc.

Iată clasamentul primilor trei 
sportivi si rezultatele înregis
trate de ei : PENTATLON — 
Liliana Năstase (C.S.U. Galați) 
4 578 p (8,24 — 60 mg ; 1,75 m
— înălțime ; 13,23 m — greu
tate , 6,58 m — lungime ; 2:20,96
— 800 m), Elisabeta Anghel 
(Steagul Roșu Brașov) 4 563 p
(8,48 ; 1,75 m ; 13,87 m. ; 6,50 m

2:19,20) — campioană la tineret, 
Camelia Cornățeanu (Dacia Pi
tești) 4178 p (9,07 ; 1,78 m. ; 
13,73 m. ; 6,69 m. ; 2:22,18). OC- 
TATLON — Constantin Hali
chias (Prahova C.S.S. Ploiești) 
5 748 p. (7,41 — 60 m ; 6,81 m — 
lungime, 12,81 m — greutate ; 
1,98 m — înălțime ; 55,49 — 400 
m; 8,65 — 60 mg ; 4,20 m — 
prăjină ; 2:54,48 — 1000 m), Ro
meo Hurduc (Steaua) 5 603 p 
(7,29 ; 6,67 m ; 12,81 m ; 1,86 m ; 
53,14 ; 9,04 ; 4.10 m ; 2:51,20) — 
campion la tineret, Tudor Bog
dan (Rapid) 5 457 p (7,40; 7,03 
m , 9,93 m ; 1,92 m ; 55,99 ; 8,72 ; 
4,40 m ; 3:05,10).

în urma acestor ultime probe 
din cadrul Campionatelor Repu
blicane de sală pentru seniori 
și tineret 1988, iată și clasa
mentele pe puncte ale primelor 
șase cluburi : seniori — 1.
Steaua 136 p, 2. Rapid 107, 3. 
Dinamo 93, 4—5. Voința și Ști
ința C.F.R. Bacău 43, 6. C.S.M. 
Universitatea Craiova 38 ; tine
ret — 1. Steaua 142 p, 2. Dina
mo 86, 3. Rapid 79, 4. Dacia Pi
tești 58, 5—6. Steagul Roșu Bra
șov și C.S.U. I.E.F.S. 29.

Sîmbătă și duminică, la Sibiu

„CUPA f.R. NATAIlf",
PRIMA COMPETIȚIE 

DE SĂRITURI A ARIULUI
Debutul competițional al a- 

nului Ia sărituri în apă va a- 
vea loc sîmbătă și duminică, 
în Bazinul Olimpia din Sibiu 
cu prilejul concursului repu
blican dotat cu „Cupa F.R. Na- 
tație". Vor lua parte cei mai 
buni practicanți din țara noas
tră ai acestui sport, in frunte 
cu componenții loturilor națio
nale de seniori și senioare. 
Printre aceștia: Daniela Popa, 
Monica Mate (Crișul Oradea). 
Ileana Gheorghe, Luana Ciui'u- 
ligă, Ioana Voicu, Corne) Pop, 
Ion Petrache. Florin Avasiloaie 
(Progresul București). Elisabeta 
Kopatz, Bogdan Cibu, Sorin 
Baca (C.S.Ș. Sibiu), Călin Hila 
(C.S.M. Sibiu). Ionica Tudor 
(Lie. ind. 37 București).

Programul întrecerilor — 
sîmbătă: platformă fete, tram
bulină 3 m băieți; duminică : 
trambulină 3 m fete, platformă 
băieți.

Vor fi alcătuite clasamente 
individuale și pe echipe.

Satu Mare. întreprinderea 
de Prelucrare a Lemnului, cea 
mai mare producătoare de 
mobilă din (ară, in același 
timp cea mai mare exporta
toare de mobilă din (ară ; pro
dusele unității respective au 
ob(inut numeroase premii la 
tirguri internaționale, prin
tre care cele de la Paris, 
Koln, Munchen.

A.S. Mobila, de pe lingă 
I.P.L., este o puternică asocia
ție sportivă (președinte : ing. 
Nicolăe Haiduc, secretar : Ni- 
colae Brelan), în care activi
tatea de masă se împletește 
armonios cu cea de perfor
mantă, spre beneficiul oameni
lor muncii din întreprindere, 
majoritatea doritori de a 
practica exercițiul fizic și 
sportul.

Despre relația producție— 
sport la această întreprindere 
vom încerca să facem în rîn- 
durile următoare o „radiogra
fie" • începem cu TURIS
MUL, activitate mult îndrăgi
tă în tot timpul anului. în 
acest anotimp, autocare pur- 
tînd tineri și tinere de la 
I.P.L. Satu Mare se îndreap-

tă aproape la fiecare sfîrșit 
de săptămînă spre județul în
vecinat, Maramureș, mai ore- 
cis spre stațiunea Mogoșa, 
unde schiul și săniușul sînt 
practicate cu pasiune. Spriji
nul Comitetului U.T.C. este 
permanent în această direcție 
și, drept urm,are, Borșa, Băile 
Felix. Stîna de Vale și Peș
tera Urșilor sînt obiective tu
ristice vizitate frecvent de 
numeroși oameni ai muncii 
de la I.P.L. care, de cînd vine 
primăvara, pot fi întîlniți șl 
tn pădurea Moroieni. unde se 
organizează ad-hoc întreceri 
de cros. întîlniri de fotbal 
și handbal. • AUTOMOBI
LISMUL ane o priză mare la 
I.P.L., reprezentanții A.S, 
Mobila putînd fi văzuți dese
ori la raliuri interjudețene și 
chiar internaționale (de pildă 
în Cehoslovacia și R.D. Ger
mană). Circa 25 de Dosesori 
de autoturisme își pregătesc 
singuri autovehiculele cu ca
re iau parte la raliuri tehnico-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

Divizia A de baschet masculin

STEAUA - VICTORII CA TEGORICE 
ÎN MECIURILE CU RAPID

întrecerile divizionarelor A de volei după primele etape ale returului

SUB SEMNUL DEPARTAJĂRII ÎN
Cum era șl firesc, returul 

campionatelor primului eșalon 
voleibalistic s-a lansat sub sem
nul unei încinse și aglomerate 
dispute la mijlocul clasamente
lor. Adică acolo unde se fră- 
mîntă departajarea în grupele 
valorice. Și care echipă n-ar

stările de lucruri din cadrul e- 
chipelor nu-i miră. Campioana 
noastră care în ultimele două 
ediții și-a asigurat titlul cu 
mult înainte de încheierea com
petiției, trece acum prin fră- 
mîntări serioase, de natură 
să-i submineze unitatea. Aceas-

Craioveanca Tanța Drăgoi (Universitatea C.F.R.) trage pe lingă 
blocajul opus de dinamovîstele
reia Popa

GRUPE VALORICE
tă condiție esențială într-un 
sport de echipă — condiție care 
i-a adus și supremația internă, 
și meritate elogii din partea 
unor cunoscuți tehnicieni stră
ini — socotim că trebuie (și spe
răm să fie) repusă în drepturi.

Pentru celelalte 4 locuri în 
prima grupă valorică sînt an
gajate în dispută Elcond Di
namo Zalău și Viitorul Dinamo 
Bacău (ambele țintind și un loc 
pe podium), Explorări Motorul 
C.S.Ș. 2 Baia Mare, Universi
tatea C.F.R. Craiova și Tracto
rul Brașov, în calcule putînd 
intra, eventual, și Relonul Să- 
vinești. Par însă resemnate e- 
chipele din Oradea și Ti
mișoara.

Campionatul feminin compen
sează dezechilibrul dintre li
deră și restul echipelor prin- 
tr-o și mai pasionantă concu
rență în zona departajării în 
grupe valorice. Opt echipe nu
tresc speranța să se alăture 
Universității C.F.R. Craiova în 
cercul elitei. Pozițiile și pers-

Aurelion BREBEANU

bucureștene Maria Chitic și Mi- 
Foto: Aurel D. NEAGU (Continuare in pag 2-3)

Din cele două meciuri Stea
ua — Rapid, desfășurate (în 
sala Construcția I.C.E.D.) în 
cadrul etapei a XII-a a Divi
ziei masculine A de baschet 
doar primul a satisfăcut, atit 
datorită spectacolului sportiv 
oferit, cit și faptului că out-si- 
derii, baschetbaliștii de la Ra
pid. au încercat, și deseori au 
reușit, să facă față mai valo
roșilor lor parteneri de întrece
re. Este drept că aceștia obți
nuseră un avantaj substanțial 
în prima repriză, dar imediat 
după reluare o suită de coșuri 
înscrise de A. Popovici și V. 
Suciu a făcut ca tabela de scor 
să arate în min. 28 doar 69—64 
(pentru Steaua, bineînțeles). A 
urmat din partea ambelor for
mații o cursă pentru .marcarea 
cit mai multor puncte, ceea ce 
a sporit spectaculozitatea parti
dei. dar în detrimentul aten
ției acordate apărării. Scor fi
nal : 115—97 (58—41) pentru
Steaua. A doua zi, parcă recu- 
noscînd greșeala din ajun, ste- 
liștii s-au apărat (agresiv) așa 
cum am dori să vedem întot
deauna echipele noastre. au 
obținut mingi după mingi, au 
lansat o suită de contraatacuri 
și. depășindu-și autoritar ad
versarii. înregistrau scorul de 
39—6 în min. 11 ! Desigur, a- 
preciem prestația foarte bună 
a „5“-ului stelist aflat în te
ren în perioada respectivă 
(Opșitaru, Cernat, Brănișteanu, 
Căpușan, Ardelean), dar aceas
ta nu explică și „K.O.“-ul ra- 
pidiștilor, în majoritatea lor 
foști internaționali. După 39—6 
și 46—10 (min. 14). meciul a 
constituit o simplă formalitate, 
încheiată cu scorul de 121—95 
(56—39) pentru Steaua.

Au înscris: Opșitaru 21+14. 
Ermuraehe 11+14. Ardelean

FI. Ermuraehe (arttncind la coș) 
a fost din nou unul din coșge- 
terii echipei Steaua

Foto: Aurel D. NEAGU

7+22, Reisenbiicliler 19+15, 
Cristescu 6+0, Munteanu 0+18, 
Cernat 13+21. Căpușan 6+20, 
Netolitchi 0+2, Brănișteanu 
15+11, V. loan 17+4 pentru 
Steaua, respectiv Suciu 29+15, 
Mihai 6+14, Marinache 17+22, 
Popovici 15+23, M. Dumitru 
4+6. Ghiță 18+2, Gh. Dumitru 
2+4. Sipoș 4+6 Cudric 2+3. 
Arbitri; N. Constantinescu — 
Z. Raduly și N. Ionescu — M. 
Oprea. (D. STANCULESCU).

vrea să prindă măcar locul 6, 
ultima poziție ce asigură o... 
primăvară liniștită ? Dar, în 
timp ce lidera competiției fe
minine, Universitatea C.F.K. 
Craiova, își continuă seria vic
toriilor cu aceeași precizie, în 
întrecerea băieților cele două 
pretendente la titlu fac schimb 
de locuri, via Zalău. După ce, 
în tur, dinamoviștii bucureș- 
teni au clacat în „ograda" lui 
Tutovan și compania (1—3), iată 
că duminică și campionii, ste- 
liștii, au împărtășit aceeași 
soartă la poalele Mezeșului. Ba 
chiar mai crudă (0—3) și fără 
semne de întrebare în privința 
arbitrajului, după cum am a- 
flat chiar din tabăra „roș-al- 
baștrilor". Ca urmare, Dinamo 
a trecut în față cu un punct 
în plus, dar cursa spre titlu ră- 
mîne deschisă. Meciurile direc
te dintre cele două candidate 
(care, pentru prima oară, vor 
fi duble, sîmbătă și duminică) 
vor decide noua campioană. 
Această dispută se anunță pa
sionantă. Apropo de înfrîngerea 
suferită de Steaua la Zalău, ea 

pare surprinzătoare (mai mult 
decît a părut cea a lui Dina
mo), însă pe cei la curent cu

„VREM SĂ RELUĂM TRADIȚIA SUCCESELOR OLIMPICE,
AS A CUM AM REUȘIT SI LA CAMPIONATELE J J J

afirmă NICOLAE PAVEL, 
antrenor coordonator 

al lotului național de lupte libere

MONDIALE"

Luptele libere din țara noas
tră au încheiat cu bine un an 
competițional (1987) „punctat1* 
de două mari întreceri interna
ționale — Campionatele Euro
pene și cele Mondiale. La com
petiția supremă, după opt ani 
de eșecuri consecutive, un lup
tător român a reușit din nou 
să urce ne nodiumiU de oremie- 
re, alți cîțlva tineri apropiin- 
du-se vizibil de valoarea me- 
daliaților

Acum, la începutul anului o- 
limpic. cînd marea întrecere a 
„celor cinci . cercuri" . va fi

„prefațată" de Campionatele 
Europene de la Manchester 
(16—18 aprilie), am considerat 
utilă o discuție cu antrenorul 
coordonator al lotului reprezen
tativ. Nicolae Pavel.

— Cum apreciați nivelul de 
pregătire a sportivilor noștri ?

— Acum doi ani, cînd am 
preluat conducerea tehnică a 
lotului de lupte libere, am o- 
perat schimbări substanțiale în 
componența acestuia, selecțio- 
nînd o serie de juniori care 
posedau calitățile necesare și 

manifestau dorință de afirmare.

renunțînd la mulți dintre spor
tivii mai vîrstnici care nu reu
șiseră să se afirme pe plan in
ternațional. Dintre acești ti
neri, mulți au realizat însem
nate progrese valorice, remar- 
cîndu-se chiar și în competi
țiile seniorilor. De pildă, Alin 
Făcuraru a devenit vicecam- 
pion european în anul 1987, iar 
Romică Rașovan (48 kg). Bănuț 
Prefit (57 kg), Ciptian Radu și 
Alexandru Koteleș (90 kg) au 
obținut și ei rezultate promiță
toare în turnee rezervate se
niorilor. Referlndu-piă direct la

problema pregătirii în momen
tul de fată, trebuie să spun că 
nivelul lotului este cel prevă
zut în planul anual de antre
nament. S-a muncit mult pen
tru îmbogățirea pregătirii fizi
ce generale si am dus un accent 
deosebit pe creșterea forței, ca
litate strict necesară în noile 
condiții regulamentare. Sigur, 
n-am ajuns la nivelul optim, 
dat majoritatea luptătorilor 
și-au îmbunătățit indicii de for
ță cu 15—20 kg. Un fapt 
îmbucurător este acela că ma
joritatea selecționabililor au în
țeles necesitatea unui volum 
sporit de muncă șl l-au înde
plinit în totalitate în această 
perioadă de iarnă.

— Ce program de pregătire 
aveți în continuare ?

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)



PRODUCTIE.CREATIE SPORT.. ALEARGĂ, PENTRU SĂNĂTATE!",
SECVENȚE MARAMUREȘENE 0 COMPETIȚIE DEOSEBITĂ

Dacă Maramureșul si-a aăs- 
trat locul oe Dodiumul Daeia- 
dei. în clasamentul general în
tocmit oentru rezultatele de 
anul trecut la soortul de ma
să de bună seamă că o con
tribuție determinantă au avut, 
ne ansamblu cele aproape 
o sută de asociații si cluburi 
sindicale. Din Sighetu Marma. 
tiei sau Baia Sprie. din Borșa 
sau Tîrgu Lăpus din Cavnic 
sau (mat ales) din Baia Mare. 
Iar Drintre unitățile de acest 
fel mereu fruntașe în muni
cipiul reședință de iudet 
una cu un nume sugestiv. 
„SĂNĂTATEA". revine în mai 
toate ocaziile. Pentru că. în 
ciuda disoersării lor în diver
se unităti sanitare, cei l 500 
de membri ai asociației Darti- 
cioă consecvent la o samă 
largă de acțiuni, indiferent că 
e vorba de atletism — locuri de 
frunte au fost ocupate nu nu
mai la crosurile veteranilor 
din tară dar si la unele inter
naționale, de „aerobic" (cu 
trei cercuri) de badminton, cul
turism drumeție fotbal orien
tare oescuit sportiv schi. sah. 
tenis de cîmp si de masă, vo
lei (fetele au ocupat prima 
poziție trei ani Ia rind. în fi
nala pe țară a Cupei Sănăta
tea). Oamenii vin în număr 
mare la aceste acțiuni fiindcă, 
în bună măsură, ele sînt sim
ple accesibile cu adevărat 
pentru oricine. Cum ar fi ca
zul ieșirilor săptămînale în 
miilocu] naturii. In cea mai
recentă zi de duminică. .ore
pildă oîrtia Brădet — amena
jată prin forte proprii si nau- 
gurată cu doi ani în urmă — 
a fost luată cu asalt de prie
tenii schiului. .Aceasta, chiar 
dacă nu ne-am prea bucurat 
de zăpadă ne spune Petru 
Curtuzan vicepreședintele A S., 
fiind nevoiti să tot privim 
sure cer doar-doar o ninge. 
Dar nu cu brațele încrucișa
te : am avut alte întreceri, 
precum faza ne asociație la 
sah unde S-au evidențiat Lu
cretia Danciu. soră de Crucea 
Rosie medicii C. Damian si 
L. Moraru"

• SIMARED este altă aso
ciație băimăreană cunoscută 
„Cu mai bine de cinci mii de 
membri susținători !“. pune 
punctul pe i Alexandru Tătar, 
secretar adjunct cu probleme 
organizatorice al Comitetului 
de Partid pe întreprinderea 
tutelară — I.M.M.U.M. Cu echi
pă de lupte greco-romane în 
Divizia A (inclusiv cu un vi- 
cecampion national ’87. Mircea 
Trif) cu o secție de caiac- 
canoe de unde a ..urcat" la

Miinc, start într-un nou campionat dc tenis dc masă

LOTURILE ECHIPELOR DIVIZIONARE
Echipele divizionare A de tenis de masă se vor afla, începind de 

mîine, la startul noii ediții a Campionatului Național, partidele 
primei etape fiind programate la Tg. Mureș, Slatina, Km. Vilcea 
(feminin), Craiova, Od. Secuiesc, Bistrița (masculin).

Astăzi vă prezentăm componența loturilor celor 24 de formații 
care îșl vor disputa cel de al 60-lea titlu de campioană :

MASCULIN

UNIVERSITATEA A.S.A. I 
CRAIOVA s Vaslle Florea, Cris
tian Ignat. Cristian Tiugan, Mir
cea Nicorescu Călin Toms, Eu
gen Florescu. Ilie Găgeatu (an
trenori : Vlrgl’l Bălan. Mihai Bo- 
bocică ; președinte secție : ianoș 
Feher).

C.S.S. CONSTRUCTORUL ÎN
FRĂȚIREA TG. MUREȘ : Sever 
Naidin Deneș PaaL Florin Vai- 
da, Iosif LOrlncz. Csaba Simon, 
Zoltan Barabaș (antrenori : loan 
Lohr Corneliu Maeovel : pre
ședinte secție : Tiberiu Bidlga).

UNIVERSITATEA A.S.A. II 
CRAIOVA : ton Mlhalache, Vio
rel Bădescu Eugen Colan, Ma
rius Bărăgan, Mircea Vitan, Ma
rius Plciu Cristian Toi. Cătălin 
N ’grilă

C.S.M. CLUJ-NAPOCA : simion 
Crișan Daniel Cioca, Tiberiu 
Hettman. Zoltan Zoltan. Cristian 
Matei. Ibai Chindriș (antrenori : 
Șerban Doboși, Mihal Bledea ; 
președinte secție : Elorian Gogu).

SPARTAC STIROM C.S.S. 1 
BUCUREȘTI : Romulus Revisz, 
Traian Cioclu, Dorel Onețiu, So
rin Cauri Laurențiu Bîrlan, Mi
hai Munteanu, Gigi Dinu (antre
nor : Aurel Ovahez ; președinte 
secție : Tănase Dinulescu).

VOINȚA SATU SATU MARE : 
Vaslle Hodasz, Gabor Makoldy, 
Antoniu Dărăbaa, Sandu Nef, 
Dumitru Ghiță, loan IUI (antre
nor : loan Gherghel).

STICLA BISTRIȚA : Călin 
Creangă. Laszlo Bonczidai, Eu
gen Toth. Marian FUlpaș, Vio
rel Andreouț, Vaslle Căluș, Ma
rius Bîrende (antrenor : Gheor- 
ghe Bozga ; președinte secție ii 
Iulius Mlhăilcscu). 

lotul național tînărul Eusebiu 
Făt cu o formație de juniori 
la fotbal participantă la cam
pionatul republican. Dar si cu 
amatori de mișcare, mai multi 
sau mai putini Ia număr cînd 
e vorba de handbal, schi, po
pice. sah fotba1 volei, tenis de 
masă, turism. Intr-o mare uni
tate cu profilul I.M.M.U.M. se 
înțelege că la loc de frunte în 
ce privește agenda competitio- 
nală este ..Cupa constructoru
lui de mașini", ce angrenează 
cam jumătate din totalul oa
menilor muncii. în perioada 
aoriiie-iunie. Dar pînă arunci ? 
Pînă atunci are loc. între al
tele campionatul .de casă", la 
tenis de masă, la sah. în spor
tul. mintii remarcatii ultimului 
concurs s-au numit: L. Varga, 
frezor la Utilaj tehnologic 1. 
colegul lui de secție, lăcătușul 
G. Mare, alți doî lăcătuși. A. 
Bonte de la Mecano-Energetic 
si A. Chereches de la Reductoa- 
re. Iar schiori Iscusiți _s-au 
arătat la „Cupa Fîntîna", 
desfășurată la Borșa cei doi 
Simion Botos. tată si fiu. rec
tificatori la Reductoare. Gh. 
Petrovan. subinginer Mecano- 
Energetic. Al. Toth, tehnician 
la secția Turnătorie.
• GOSPODARII BAZELOR 

SPORTIVE BĂIMĂRENE si-au 
vădit hărnicia, de vreme ce au 
putut raporta. în recenta adu
nare generală a oamenilor mun
cii din A.B.S. depășirea ola
nului de venituri cu 150000 lei. 
Se putea mai mult ?. l-am în
trebat pe Tiberiu Kalona, di
rectorul întreprinderii. ..Sigur 
că da. ni s-a răspuns, iar dacă 
nu am epuizat toate posibili
tățile. motivele sînt diverse 
Le-am dezbătut oe multe fete 
în largul cadru democratic ofe
rit de adunarea generală si 
puteți fi siguri, știm ce avem 
de făcut acum pentru mai bine 
în continuare". După ce notăm 
cîteva nume de fruntași ai 
acestui indispensabil (pentru 
sport) grup de oameni — T. 
Moldovan. L. Bongo. N. Matei. 
Elena. Pop. Clara Szabo. V 
Zabarie — am retinut. de 
la contabilul-sef I. Necșea, 
că planul de venituri pe 1988 
se cifrează la peste opt milioa
ne lei din chirii si cote baze, 
prestări servicii sportive, pres
tări servicii pentru populație. 
cantine, cămine. activități au
xiliare. O activitate, să recu
noaștem. complexă.

♦

O seamă de fapte, o serie 
de exemple. Dintre atîtea al
tele...

Geo RAEȚCHI

I.M.G. BUCUREȘTI : Ștefan
Moraru, Mihal Craioveanu, Flo
rin Slmiot, Dumitru Băluță, Dan 
Rădudescu, Titel Mazilu, Răzvan 
Marinescu (antrenor : Ștefan 
Moraru ; președinte secție : Io
nel Sporea),

MECANICA FINA BUCUREȘTI: 
Gheorghe Teodor, Benone Gri- 
gore, Cornel Stoica, Mihal Grl- 
goreanu, Valentin Surdaru, Oc
tavian Prunescu Florin Moraru 
(antrenor : George Dumitrescu ; 
președinte secție : Gheorghe 
Georgescu).

C.S.S. 2 ȘTIINȚA IJPIPS CON
STANȚA : Radu Dragomir, Eu
gen Simion, Viorel Sterea. Ste- 
llan Nlcolae, Fănel Tudora. Che- 
rasim Diamandl, Cătălin Teodo- 
rescu (antrenori : Viorel Filimon, 
Stelian Hașoti, Anton Cojocaru; 
președinte secție : Constantin
Albu).

C.S.S. TEHNOUTILAJ OD. SE
CUIESC : Andras Fejer, Laszlo 
Nagy, Zoltan Kiss, Ferenc Kiraly, 
Ferenc Fejer, Levente Kovacs, 
Attila TBvissi (antrenor : Ferenc 
Nagy ; președinte secție : Liviu 
Vladu).

HIDROTEHNICA C.S.M. C.S.S. 
BUZĂU : Cristinel Roman eseu, 
Iulian Roman, George Ciubataru, 
Dănuț Badea, Nicolae Oprea, A- 
drian Căldare, Emanuel Oprea, 
Aurelian Postolea (antrenor : E- 
mllian Băciolu ; președinte sec
ție : ștefan Stoica).

FEMININ

JUVENTUS MILMC BUCU
REȘTI : Adriana Năstase, Cris
tina Enulescu, Carmen Găgeatu, 
Anca Cheler, Maria Cocoș, Cris
tina Bucur, Mihaela Angheles- 
cu (antrenori : Vaslle Dumi
trescu, Claudlu Petre ; președin
te secție : Doru Ture.in).
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Una din cele mai fru
moase, din cele mai îndră
gite competiții sportive de 
masă, care se desfășoară 
sub genericul Daciadei, este 
„Aleargă centru sănătate!". 
Ultima reuniune de acest 
fel a avut loc — nu de 
mult — la Slănic Prahova, 
cu peste TOO de iubitori ai 
sportului la start, tineri și 
virstnici din 35 de cluburi 
și asociații sportive din în
treaga tară. In cronica res
pectivă am consemnat am
biția, dirzenia participan- 
tilor, am inserat rezultatele 
buna organizare a compe
tiției. Prea puțin, totuși, 
pentru o asemenea întrece
re !

Intr-adevăr, „Aleargă, pen
tru sănătate !“ e mai mult 
decit o simplă competiție. 
După standurile de carte, 
expozițiile de desene, de 
sculptură, ce sint organizate 
la locul concursului, „Alear
gă. pentru sănătate !“ este 
și un act de cunoaștere, de 
cultură. Iar după felul cum 
este marcată deschiderea 
acestui concurs. acțiunea 
capătă o notă aparte de 
intensitate, de trăire sufle
tească : in fața viitorilor 
atlefi. perfect aliniați, foș
tii campioni ai pistelor, a- 
cum la startul „veterani
lor", au făcut un pas îna
inte. In clipa următoare, 
sub uriașa cupolă a „Pala
tului subteran de sare" din 
vechea mină Slănic. a ră
sunat marșul „Aleargă, 
pentru sănătate !“ ConKo- 
zitor și dirijor. prof. Cor
nel Buceag. mereu la star

DIVIZIA A
(Urmare din paț) l)

pectlvele cele mai bune le au 
Farul Constanța și Dacia Pitești, 
bucureștenele Flacăra Roșie, Di
namo și Rapid intrînd în com
petiție strînsă cu C.S.U.
Galați, Oltcit Craiova și Peni
cilina Iași pentru completarea 
grupei 1—6 în zona fierbinte a 
retrogradării, un duel ce se a- 
nunță lung întie vîlcence și si
bience pentru evitarea penulti
mului loc, dacă nu cumva bă- 
câuancele de la Știința vor în
cerca să predea ..lanterna" și 
chiar să se salveze.

METALUL C.S.S. RM. VÎLCEA: 
Mari-a Alboiu, Maria Bogosiov. 
Anda Girbină. Luminița Nica 
Iuliana Lazăr (antrenor : Trahan 
Ancuța ; președinte secție : 
Gheorghe Scherer).

SPARTAC STIROM C.S.S. 1 
BUCUREȘTI : OtMia Bădescu.
Emilia Ciosu. Mihaela Chiriță 
ioland.a Ciosu. Elisabeta Rus. 
DanieLa Stanciu, Gabriela Stan. 
Argentina Post.. /iicu (antrenor : 
Viorica Dragu ; președinte sec
ție : Ion Iaru).

C.S.M. CLUJ-NAPOCA : Ga
briela Gherman, Ana Marla Mi
ron, Cristina Chindriș Z.. ț Fe- 
renczl. Ramona Filip.

C.S.S. CONSTRUCTORUL ÎN
FRĂȚIREA TG. MUREȘ : Kinga 
Lohr Maria Losonczl. Daniela 
Popovlciu. Erika Gyeresi. Emeșe 
Erdds.

C.S.S. 2 ȘTIINȚA IJPIPS CON
STANȚA : Daniela Șerban. Elena 
Pintilie, Cristinela Catană. Ro
xana Kiss Liliana Florea.

TRACTORUL BRAȘOV : Lore
na Mihai. Marla Gaftea. Monica 
Suciu. Liliana Roman (antrenor : 
Ovidiu Mitroi ; președinte sec
ție : loan Țirea).

C.S. ARAD : Andrea Geliler 
Livla Căruceru, Gabriela Keri 
Simona Otavă, Anca Otavă (an
trenor : Magdalena Leszay : pre
ședinte secție : Ștefan Geller).

HIDROTEHNICA C.S.M. C.S.S. 
BUZĂU : Beatrice Romanescu 
Săndica Calcan. lulia Rîșcanu. 
Daniela Mușetoiu, Delia Tode- 
rean.

C.S.S. I.P.C. ENERGETICA 
SLATINA : Felicia Pipoș, Gabrie
la Radu, Izolda Ghiță, Georgeta 
Cojocaru. Elvira Marineanu (an
trenor : Petre Arnăutu ; pre
ședinți secție : Mircea Dumitres
cu. Constantin Herțanu).

CONSTRUCTORUL TAGCM 
C.S.S. UNIVERSITATEA CRA
IOVA : Maria Păun, Simona Pre- 
dușcă, Carmen Manole. Aurelia 
Marinaș. Simona Coroianu. In na 
Săraru, Marinela Marinescu. Da
niela T?reza (antrenor : Cătălin 
Cojocaru ; președinte secție ; 
loan Șuvaina).

ELCOND ZALAU î Rodica Ur- 
banovici, Marina Ghe, Maria 
Vlntilă, Hdiko Antal. Mirela La
zăr (antrenori ; Ștefan Mike, 
Mariana Costin ; președinte sec
ție : Mlrcîa Ghiurco). 

tul acestor întreceri, ase
menea textierului Marin 
Stan, a ..mterpretilor" Du
mitru Tăimaciu Ferdinand 
Moscovici și alți cindva 
performeri ai stadioanelor.

Da. „Aleargă pentru să
nătate !“ e mai mult decit 
o simplă competiție. ..Slă
nic '8S“ a mai inșemnat și 
o gală de filme, lina dintre 
pelicule reprezenta mai 
multe sute de atleți tineri și 
virstnici la startul aceleiași 
întreceri. Ea se numea „A- 
largă. pentru sănătate !“, 
iar filmul ii purta numele. 
Era ..scurt-metrajul", docu
mentarul — mereu in ac
tualitate — al unui alt ve
teran atlet, prof. Dumi.tru 
Du iac, acum in grupa cea 
mare și deosebit de activă 
a foștilor pistarzi.

Da. „Aleargă, pentru să
nătate !“ e mai mult decit 
o simplă competiție. E. pe 
lingă toate celelalte, un în
demn, o invitație trimisă 
celor cu har in a reda, in 
chip plastic, fenomenul 
snortiv. întrecerea. vrem 
să spunem, a fost larg 
popularizată in acest oraș 
minier : afișe, panouri ,<i 
pliante care, discret. dar 
convingător, au chemat la 
mișcare in aer liber. la 
sport. Si se cheamă că au 
avut ecou, de vreme ce în
trecerea continuă și astăzi 
cu ..probele individuale", 
cu acele curse in care as
pirantul la sănătate, la vi
goare parcurge in fiecare 
zi aleile din iurul blocului 
in care locuiește !

Vasîle TOFAN

DE VOLEI
CLASAMENTELE

MASCULIN
251. DINAMO 13 12 1 37:13

2. Steaua 13 11 2 34: 9 24
3. E:cond 13 9 4 30:16 22
4. Viitorul 13 9 4 33:20 22
5. Exolorărl 13 8 5 30:23 21
5. Univ. C.F.R. 13 7 6 25 :‘>4 20
7. Tractorul 13 7 6 23:23 20
8. Relonul 13 5 8 23:29 18
9. Electromureș 13 4 9 20:29 17

10. C.S.M.U. S-va 13 4 9 17:33 17
11. C.S.U. S^năt. 13 1 12 15:37 14
12. Poli. Tim. 13 1 12 5:37 14

FEMININ
1. UNIV. Craiova 13 13 0 39: 6 26
2. Farul 13 9. 4 .30:18 22
3. Dacia 13 9 4 30:23 22
4. Fl. Roșie 13 7 6 30:22 20
5. Dinamo 13 7 6 27:21 20
6. Raoid Buc. 13 7 6 28:24 20
7. C.S.U. Rapid 13 7 6 24:23 20
8. Ohtcit 13 7 6 24:25 20
9. Penici'ina 13 5 8 22:27 18

10. Chimia 13 3 10 17:34 16
11. C.S.M. Sibiu 13 3 10 14:33 16
12. Știința 13 1 12 7:36 14

Centrul de perfecționare 
a cadrelor din mișcarea 
sportivă. Centrul de cer
ce’ări. împreună cu Con- 
si'iul mun'clpad pentru 
educație fizică șl snort, 
organizează sub auspiciile 
Universității cultural-sti- 
in”flce luni. 22 februar'e 
1983. orele 12.30. in sala 
Dal'es. reluarea dezbate
rilor oe tema „Proble
matica iocurilor snortive 
din Canitală si creșterea 
n-rformanțelor lor la un 
nivel competitiv pe nlan 
International**. Prezintă 
conf. dr. Nicu Alexe.

*

*

i

*

A APĂRUT
AL REVISTEI

„EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT"
A apărut numărul 1, pe anul 1988. a: revistei EDUCA

ȚIE FIZICA ȘI SPORT" cu următorul cuprins: EDITORIAL 
— Tovarășului Nicolae Ceausescu, conducătorul iubit al 
partidului și țării — dragostea, stima și recunoștința între
gului nostru popor , Simpozionul omagial ..EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU — EPOCA MARILOR ÎMPLINIRI ÎN DEZ
VOLTAREA ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT ÎN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA" ; Rubrica 
EDUCAȚIA FIZICA ȘI SPORTUL IN iNVAȚĂMÎNT : Va
lori somato-f'.z’ologice în dezvoltarea calităților motrice la 
elevii claselor V—VIII în trimestrul al II-lea (prof. Adrian 
Duca) 9 TEHNICA — METODICA — ANTRENAMENT: 
Fanionul articulat și modificările tehnic'') schiului determi
nate de introducerea acestuia în circuitul marilor competiții 
internaționale 
desfășurarea ____
(prof. Nicolae Pop. prof. Aurel Ratiu) : Pregătirea fizică 
a sportivilor
• OPINII — CONSULTAȚII : Caracte' istici psihologice pre- 
competiționale ale sportivilor de pe formantă (sporturi in
dividuale, psiholog Marian Niculescu) , Fentru o evaluare 
corectă a muncii antrenorului (prof. dr. Nicolae Postolache).

Fiecare antrenor fiecare profesor de educație fizică sau 
activist al mișcării sportive — un cit’tor permanent al re
vistei de specialitate „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT". 
Abonamentul este cea mai sigură modalitate de procurare.

(prof. Mihai M. Bâră) , 
Campionatului European de volei

CUPA C.S.Ș. ȘOIMII -

I. P. A. SIBIU
LA SCHI ALPIN

Pîrtîa Oncești din stațiunea 
Păltiniș a găzduit. în organiza
rea Comis'ei județene de schi, 
a C.S.S Șoimii și a asociației 
sport've I.P.A. Sibiu tradițio- 
nalu' concurs dotat cu Cupa 
C.S.Ș. Soimii-I.P.A. Sibiu, la 
schi alnin cu 124 de sportivi 
la starturi. Cîstivători slalom 
uriaș eonii II: Anda Curuță 
(Șoimii—T P A.) si C. Bănică 
(C S Ș S'nifal cocii I: Cătălina 
I'-nnr? 'C Ș S Prasovia Brasov) 
si N. iu::«s (C.SȘ Ba’a So-ie) 
slalom so'-cia!. corni II: Raima 
Cristea (C S Ș. Brașovia) și C. 
Bănică (CSS S naia). copii I: 
Cătălina ’-pti'c si p. Bcnea 
(Pion-u) Cin’ Napoca). Ilie 
lONESCU-coresp.).

REDACȚIA ÎNTREABĂ
(Urmare Un pag l)

— Insistăm pe perfecționarea 
tehnicii ince.căm să creștem 
ritmul de luptă și combativi
tatea, deoarece începem să par
ticipăm la o serie de turnee 
internaționale. în ultimele două 
zde ale acestei luni vom concu
ra in Ungaria, in perioada 4—7 
martie vom fi prezenți la un 
turneu in Turcia, iar în zilele 
de 11—13 martie reprezentanții 
tării noas re se vor alinia la 
startul unui concurs interna
țional dificil — Dan Kolov 
(Bulgarian ultima verificare 
înaintea Campionatelor Euro
pene

— Care suit perspectivele pe 
care le întrevedeți elevilor dv. 
la marile competiții din acest 
an 7

— Firește, principalul nostru 
obiectiv in acest an este parti
ciparea cu succes la Jocurile 
Olimpice, unde sîntem hotărîți 
să ne aducem și noi contribu
ția la zestrea de medalii ce va 
fi obținută de delegația țării 
noastre. Vrem să reluăm tra
diția succeselor olimpice, așa 
cum am reus't anul trecut si 
la Campionatele Mondiale. Dar, 
pînă atunci mai avem mult de 
muncit, astfel incit tinerii pe 
care i-am selecționat în urmă 
cu doi an: să-și confirme va
loarea în întrecerile continen
tale De altfel. Campionatele 
Eu.pene de la Manchester vor 
const tu. principalul criteriu de 
selecție pentru intrarea în lotul 
oli.mp.c. După părerea mea. din. 
tre suortivii mai vechi au oosi- 
bilităti să uree ne podiumul de 
n-em "-e al CE. Vasîle Pusasu. 
Nicu Ilincu. Măricel Popa. Clau- 
diu Tămădui nu si chiar Gheor
ghe Mitu. snortiv cu o bună teh
nică dar Ia care se constată 
încă. " supărătoare instabilitate 
in comp > tare Îmbucurător 
este faptul că doi dintre ti
nerii 'omponenți ai lotului, 
Kom că Rașovan si Dănuț Pre- 
f t, au realizat progrese valori
ce care ne îndreptățesc să spe
răm și din partea lor la o cla
sare între numii trei luntători 
ai continentului la categoriile 
respective Nutrim speranța ca 
dir. rîndul acestor șapte nume 
pe care le-am enumerat mai 
su« să se numere cît mai 
multi medaliati la „europenele" 
de la Manchester. îndeplinin- 
du-ne. astfel, obiectivele pe 
care ni le-am propus.

Considerații după 
seniori

țudoka-juniori (lect. univ. Ioan Hantău)

î
*
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Negrul mută. Cine ciștigă?

Următoarea diagramă, 
căreia cititorii trebuie să-i 
descopere secretele, pune 
față in față alte tinere ta
lente. Am vorbit adesea 
despre campionii mondiali 
ai șahului, cei de ieri sau 
de azi. mai puțin despre 
cei de mîine. Iată, cu pie
sele negre, joacă aici ac
tualul campion mondial de 
juniori maestrul sovietic 
de 19 ani Boris Gelfand, 
într-o poziție de luptă a- 
prigă el găsește mutarea 
ce-1 va duce la avantaj în 
toate variantele. Le vom 
detalia în rubrica viitoare.

Radu VOIA
L POȘTA ȘAHISTA
pva.

Plevă

Nu
ia po

rt aten- 
!evăr din

lasparov— 
Idoua este
bheorghiu

nici una 
|<wSar pe 
l f^urează

vreun pion alb pe h3. Pen
tru fișele complete ale a- 
cestor partide, vă sugerăm 
să consultați ..Revista Ro
mână de Șah". In ziar, pro
punem cititorilor totdeauna 
o diagramă spre rezolvare, 
iar o soluție apare în ur
mătoarea rubrică.

MOBILA SATU MARE
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cerea I.P.L. Sala din incinta 
Liceului industrial nr. 2, com
plexul cu terenuri de handbal, 
tenis de cimp și fotbal se a- 
flă bine întreținute, întotdeau
na la dispoziția tineretului, 
pentru antrenamente și com
petiții » BASCHETUL a fost 
secția cu care am încheiat ce
le „24 de ore" petrecute la 
A.S. Mobila Satu Mare, jocul 
cu mingea la coș fiind mîn- 
dria asociației sportive res
pective. Și nu intim plător, 
deoarece, pe lingă faptul că 
echipa feminină ane o compor
tare bună in Divizia A, de la 
Mobila au fost selecționate în 
loturile naționale, de-a lungul 
anilor numeroase baschetba
liste. cele mai recente exem
ple fiind oferite de Angela 
Szcncs (jucătoare vizată și 
de antrenorii lotului de... se
nioare). Edina Szekely, La- 
vinia Tulbure, Noemi Mihal- 
csik și Marta Moldovan. Pe 
bună dreptate afirma Grigo- 
re Suciu, președintele secției 1 
„Tradiția de a ridica tinere 
talente, începută de antrenoa- 
rea Gabriela Both și conti
nuată acum de Iulia Seres- 
Andenco. fosta ei elevă, ne 
îndeamnă să sprijinim din 
toate puterile (ot ce se în
treprinde în domeniul basche
tului, snort mult îndrăgit de 
tineretul sătmărean".
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@ Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, viineri, 19 februarie, va 
avea loc în București, în sada 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
încep-înd de la ora 15,50 și va 
fi urmată de un film artistic.

9 Contin-uă a se atribui în 
ritm susținut, conform progra
mărilor. cîștigurile în televizoare 
color obținute d? către partici
pant! la emisiunile speciale li
mitate LOZ în PLIC.

9 Concursul Pronosport al 
săptămînii are următoarea al
cătuire : 1. Brescia — Padova ; 
2. Cremonese — Udinese ; 3.
Genoa — Parma ; 4. Messina — 
Catanzaro : 5. Samb. — Mode
na ; 6. Taranto — Piacenza ; 7. 
Triestina — Arezzo ; 8. Bari — 
Atalanta (n-auză) ; 9. Bari — A- 
talanta (final) ; 10. Barletta — 
Lecce (nauză) ; 11. Barletta — 
Lecce (final) ; 12. Bologna — 
Lazio (oauză) ; 13. Bologna — 
Lazio (final).

A CÎȘTIGURILE CONCURSU. 
LUI PRONOSPORT DIN 14 FE

Pe teme actuale

„VlRFUL DE FORMĂ" CONTINUU...
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I
I

I
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Un recent simpozion interna
țional pe temele sportului de 
performantă a luat în dezbate
re o problemă care interesează 
în cel mai înalt grad și fotba
lul. S-a pus întrebarea: este 
posibilă o prelungire a vîrfului 
de formă? Sau acest „vîrf" tre
buie neapărat să urmeze legea 
fluxului si refluxului, așa cum 
s-a acceptat pînă acum?

Argumentele „vîrfului conti
nuu". ca în lanțul Himalaiei.au 
fost destule. în primul rind 
s-au făcut referiri la nenumă
ratele vîrfuri de formă ale unui 
Moses, ale unui Rono. ale unui 
Carl Lewis. A fost citat și ca
zul celebrului Liverpool, cu ne- 
șfîrșita lui producție la cel mai 
înalt nivel. Dar de ce să ne 
ducem atit de departe? în ul
tima vreme urmărim — nu fă
ră admirație — seria de suc
cese, de la o săptămînă la alta, 
a Doinei Melinte. care în se
rialul ei. găsește timp și pen
tru... recorduri mondiale. Și să 
ne referim la lunga serie a 
Stelei, atit pe plan intern, cit 
și pe plan internațional, o se
rie care pare să iasă din „mat
ca" vechilor stereotipuri.

Ce se spune în esență? în 
primul rind, se pune sub sem
nul întrebării vechea periodi
zare — pregătitoare, pre-com- 
petițională și competitions!ă — 
care ar atrage automat o redu
cere a momentelor de vîrf. 
(Fostul campion olimpic de 
haltere Vorobiov, astăzi un a- 
preciat cercetător, se arată sur
prins de putinele vîrfuri de for
mă ale atleților sovietici, pu- 
nînd asta tocmai în legătură cu 
periodizarea care nu mai cores
punde ritmului actual al spor
tului).

în fotbal — ca să revenim la 
rubrică — acest ritm modern 
este realmente unul care nu se 
mai potrivește cu vechile 
tipicuri. Și. din acest punct de 
vedere,, graba cu care antreno
rii aruncă în joc mingea aproa
pe că se potrivește cu ritmul 
cel nou, în cadrul unui sport 
în care jucătorii au înconjurat 
globul, de cîteva ori. în avion, 
încă din februarie. (Recenta 
deplasare a lui Dinamo Kiev și 
a Iui Bordeaux tocmai la Los 
Angeles este un exemplu din 
multe altele, ca să nu mai pu
nem la socoteală frecventele 
plecări ale fotbaliștilor euro
peni în Australia).

Veți spune, poate, că in Eu

MECIURI AMICALE

I

„POLI« TIMIȘOARA — F.CJW. 
U.T. ARAD 0—1 (0—1). A mair- 
cat Naghi (min. 38). „Poli“ : 
Almășan — Tanasoglu, Ionuț, 
Crăciun, Pascu — Bobaru, Ma
nea, Bozeșan II — China, Du- 
daș, Banu. Au mal jucat : Stăn- 
cuță, Drăghici, lacob. (C. Crețu 
— coresp.).

UNIREA ALBA IULIA — 
C.S.M. SUCEAVA 1—2 (0—1). Au 
marcat : Trif (min. 65), respec
tiv Buterchi (min. 40) și Moraru 
(min. 88). C.S.M. : Bucu II — 
Cristescu, Butnaru, Ghencean, 
Cioba-nu — Păiuș, Goian, Buli- 
ga — State, Susanu, Buterchi. 
Au mai jucat : Gafencu, Gă- 
lușcă, Ungurean, Șumu.lanschi și 
Moraru. (I. Anghelina — co
resp.).

METALUL AIUD — C.S.M. 
SUCEAVA 1—1 (1—1). Au mar
cat : Hexan, respectiv State. 
(Virgil Hagea — coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — RAPID 
BUCUREȘTI 1—6 (0—0). A mar
cat : Hodină (min. 67). Rapid : 
Toader — Vlad, Mustățea, Rada, 
Ilie — M. Stoica, Drăghici, Bo
zeșan i, Goanță — Țîră, Nica, 
Au mai jucat : Ciocan, Palii, Șt. 
Popa. Mated, Damaschin II, Ma
rinescu. (P. Fuchs — coresp.).

BRUARIE 1988. Cat. 1 (12 rezulta
te): 1 variantă 100% — autoturism 
Dacia 1300 și 45 variante 25% a 
17.500 lei ; Cat. 2 (11 rezultate) ; 28 
variante 100% a 4.181 lei și 712 
variante 25% a 1.045 lei; Cat. 3 
(10 rezultate): 248 variante 100% 
a 700 lei și 7.216 variante 25% a 
175 lei. Report la cat. 1: 50.011 
lei. Autoturismul „Dacia 1300“ a 
revenit participantului Mladen 
Gheorghe din Constanța. *
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 12 FEBRUARIE 1988. 
Cat. 1 : 3 variante 100% — auto
turisme Dacia 1300 ; cat. 2 : 2,75 
variante a 34.815 lei; cat. 3: 18,50 
variante a 5.175 lei; cat. 4: 50,75 
variante a 1.887 lei; cat. 5:193,75 
variante a 494 lei; cat. 6; 369 va
riante a 259 lei; cat. X: 2.209,23 
variante a 100 lei. Report la cat. 
1: 18.115 lei. Autoturismele „Da. 
cia 1300, de la cat. 1. au revenit 
participanților: Dumitru Ion din 
Pucioasa, județul Dîmbovița, A. 
vasiloae I. șl ilie A., ambii din 
București. 

ropa s-a adoptat recent măsu
ra întreruperii campionatelor 
în timpul iernii, ceea ce ar 
pleda in favoarea odihnei in
dispensabile a jucătorilor. E 
un punct de vedere, deși avem 
convingerea că aceste „pauze" 
de iarnă vizează mai curînd 
creșterea numărului de specta
tori în fata gazonului uscat.

Sigur că problema merită o 
discuție avizată. Dar nu putem 
să omitem faptul că la noi . se 
cam pierde timp începînd din 
decembrie, adică intr-o lună în 
care se ivesc și destule prile
juri pentru creșterea în greuta
te. o greutate la care se revine 
cu mare dificultate, chiar în 
luna în care absența (dorită 
sau recomandată) a mingii con
tribuie mult la dispariția auto- 
matismelor de ioc însușite cu 
atîta efort în perioada (hai să 
zicem) competitională.

Un antrenor spunea, mai în 
glumă mai in serios, că la noi 
jucătorul are o vacantă de o 
lună iarna, apoi urmează o lu
nă pentru „lepădarea slanei", 
altă lună de readaptare la... 
minge, după care vine, firesc, 
oboseala de pe urma acestor... 
acumulări.

Sigur că e o simplă glumă, 
dar ceva adevăr tot conține.

Si soluția? Una singură. Fot
balistul modern — dacă am ac
ceptat această denumire — este 
primul capabil să dea un răs- 
puns afirmativ la întrebarea 
legată de posibilitatea înmul
țirii vîrfurilor de formă. El 
este cel care simte cel mai bi
ne reacția organismului la e- 
fort. Dacă Maradona iși permi
te luxul de a traversa Oceanul 
cam de două ori pe lună pen
tru a face fată „pe două fron
turi". dacă Liverpool joacă non 
stop aproape tot anul, fără 
să-și permită refluxuri delibe
rate. e pentru că acești jucă
tori si multi alții — între care 
Ștefănescu sau Boldni: in pri- 
muT rînd — au mereu la ei un 
„aparat" care măsoară cu exac
titate. rezervele de energie 
existente — si mai ales mena
jate. cu bună știință și cu pro
fesionalism — în organism.

„Vîrful de formă" continuu 
este posibil. Dar la asta poate 
contribui în primul rînd con
știința profesională a jucătoru
lui.

loan CHIRILA

C.S. TÎRGOVIȘTE — C.F.R. 
PAȘCANI 1—3 (0—2). Au marcat: 
B. Dumitrescu (min. 60), res
pectiv Rotaru (min. 35, 36, 61). 
(M. Avanu — coresp.).

A.S. DROB ETA TR. SEVERIN
— CONSTRUCTORUL CRAIOVA
3—1 (1—0). Au marcat : Băcilă
(min. 18, 55 și 67), respectiv 
Buică (min. 69). (S. Manafu — 
coresp.).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
F.C.M. II BRAȘOV : 2—0 (1—0). 
Au marcat Mărginean (min. 22) 
șl Chiriac (min. 85).

C.S.M. BORZEȘTI — TEXTILA 
BUHUȘI 2—1 (0—0), MECON
GH. GH. DEJ — DUNĂREA CĂ
LĂRAȘI 3—0 (1—0), C.S.M. BOR
ZEȘTI — DUNĂREA CĂLĂRAȘI 
1—2 (1—1), MECON GH. GH. 
DEJ — LETEA BACĂU 2—0 
(0—0). (Gh. Grunzu — coresp.).

UNIREA URZICENI — PRA
HOVA C.S.U. PLOIEȘTI 2—2 
(1—1). Au marcat : Andrei (min. 
39), Aelenel (min. 66), respectiv 
loniță (min. 36) și Gălățeanu 
(min. 85). (M. Tabarcea — co
resp.).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— GAZ METAN MEDIAȘ 1—0 
(0—0). A marcat : Oros (min. 
83). (I. Lespuc — coresp.).

DUMINICA

participați cu cit mai 
multe bilete!

re, în 
succesive (din 75) 
ligă și cu NUMAI 
RE I • Cîștiguri 
autoturisme • Se 

bilete
10

ÎNCĂ O NOUĂ Șl FAVORA
BILA OCAZIE I • 12 nume- 

cadrul a 3 extrageri 
• Se cîș- 
2 NUME- 

în bani și 
participa 

cu bilete in valoare de nu
mai 10 lei • ULTIMA ZI 
pentru jucarea numerelor fa
vorite este SÎMBĂȚĂ, 20 fe

bruarie I
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5 minute cu Romulus Gabor
■KHHmBaMraswztwKwwuMmnanMHaaMuaBcaMatsnBrauHeaB

„LA CORVINUL, PUNCTUL FORTE
RĂMÎNE... ECHIPA"

— Cum mai e Romulus Ga
bor ?

— ?!?
— Cu piciorul care te-a necă

jit atîta vreme...
— Cum-necum. am lucrat cot 

la cot cu toti ceilalți colegi. 
Mai am o mică jenă, dar sper 
să treacă și asta. .

— La ce cotă evaluezi pe 
Corvinul. acum, in apropierea 
startului dc primăvară?

— Știu eu ce să spun ? Cred 
că s-a lucrat bine. Timp sufi
cient am avut, nimeni nu s-a 
eschivat de la treabă. Cu un 
antrenor ca Titi Ardeleanu. îl 
Cunoaștem cu toții, îți vine și 
greu să încerci să tragi chiu
lul...

— Mai la concret. Putem 
vorbi, in momentul de fată, de 
un anume „punct forte" al Cor- 
vinului ?

— Nu știu dacă e bine sau 
rău, dar. acum, Ia Corvinul nu 
putem vorbi de asa ceva. La 
noi. punctul forte rămîne. 
...echipa. Intr-un asemenea 
grad. îneît dacă lipsește unul 
sau altul dintre titulari. nu 
prea se simte.

Priviri spre eșalonul secund

c.s. botoșani Încearcă un plus ofensiv
După un tur oscilant, cu vic

torii asupra lui F.C. Constanta 
și F.C.M. Progresul Brăila și 
un „nul" (pe teren propriu) cu 

Politehnica Iași, prin care ... a 
schimbat liderul seriei în ulti
ma etapă a turului, dar și cu 
alte două „egaluri" (tot „acasă") 
cu echipe „de pluton". C.S.
Botoșani are in față un retur 
condiționat de următoarele 
date; —2 la „adevăr", un go
laveraj negativ (—4, echivalent 
cu un sever 0—4 la Buzău) și 
perspectiva „8 jocuri acasă, 
9 în deplasare". • Plenara clu
bului, ținută la 5 februarie, a 
relevat mctivele acestei „com
portări modeste" (apreciere a 
publicului local, după cîte am 
aflat) ce poate fi argumentată 
și cu faptul că, în tur, echipa 
din Botoșani a obținut doar un 
punct în deplasare, la... mult 
rămasa în urmă Petrolul Brăila. 
Aceeași plenară a decis trei 
schimbări importante : la nive
lul conducerii clubului (noul 
președinte : Georgel Cristescu). 
al* conducerii secției de fotbal 
(președinte : Constantin Drehu- 
ță) și al conducerii tehnice 
(antrenor principal a devenit 
unul dintre... „actualii jucători 
de bază ai C.S.-ului". Valentin 
Cramer, cunoscutul ex-divizio- 
nar A, secondat de Alin Caza- 
ciucj. • S-au făcut într-o pe
rioadă scurtă, eforturi în plus 
pentru a asigura, în primul 
rînd, condiții optime de pregă
tire jucătorilor, care, în afara 
„programului loco", au benefi
ciat de două săptămîni (...inten
sive) cu accent pe întărirea 
potențialului fizic, dar și cu 
„jocuri de intrare în ritm",

dc ce nu? — 
poți să ne 
noastră eli- 
Campionatul

— Chiar și... Romulus Gabor?
— Chiar si el. Am lipsit atî

ta vreme.,.
— Să înțelegem că. in retur. 

Corvinul poate sălta peste a- 
cest „0" de la „adevăr" ?

— Dacă începem eu dreptul, 
acasă eu zic că da Mai ales că 
de „afară" avem de unde adu
ce cîteva puncte...

— Ca fost și — 
viitor tricolor, ce 
spui despre grupa 
minalorie pentru 
Mondial din 1990?

— Că deși îi avem în serie 
pe danezi nu trebuie să ne te
mem. în preliminariile pentru 
„Euro ’88“ ne-am speriat, la 
început, de spanioli si ne-am 
împotmolit, la urmă, eu Austria. 
Vreau să spun că de astă dată, 
va trebui să ne mobilizăm 
exemplar de la start la sosire...

— Cu ce inchciem ?
— Cu promisiunea lui... Ga

bor de a iuca eventual, meciul 
calificării pentru „Roma" ca în 
noiembrie 1983. la Bratislava... 
Vă mai amintiți ?

Gheorghe NICOLAESCU '

petrecute in mediul fortifiant
— ales și de formații „cu nu
me" al Cîmpulungului Mol
dovenesc. • Cum sublinia noul 
președinte al clubului, se insis
tă mult, în prezent, asupra u- 
nui adevăr de care depind 
alte ...adevăruri viitoare ; „res
ponsabilități a mersului echipei 
trebuie să stea, etapă de etapă, 
pe umerii tuturor, fiecare însă 
avînd atribuțiile lui precise po 
teren și in afara acestuia". 
• Lotul nu are noutăți deose
bite : Raicu Bordeianu, Erdio
— portari : Epure, Luca, Zaha- 
ria, Sandu, Mihăilescu, Bedrea- 
gă, Abălașei — fundași ; State, 
Șofrar- Cramer — mijlocași ; 
Cojocaru. Șurubaru, Bostan, 
Rusu, Vasilache Anghel. Bota 
și Dinu (ultimii de la Steaua — 
tineret) — atacanți. • Val. Cra
mer (3C de ani» începe o expe
riență nouă, egală. înainte de 
orice, cu un angajament: ace
la de a menține Botoșanii în 
circuitul „orașelor de «B»“. Du
bla calitate, de antrenor-jucă- 
tor, îl obligă, evident, la mai 
mult. Ca jucător, s-a pregătit 
„qot la cot" cu... Bedreagă („o 
"speranță* care a făcut unii 
păși spre confirmare"). Dinu și 
Bota („un «vîrf* cu fizic im
presionant și cu calități de po
sibil jucător complet"), toți de 
20 de ani. Ca antrenor. încear
că o „remodelare" a tocului e- 
chipel. mizînd pe capacitatea de 
efort a componenților lotului 
(în majoritate „pînă la 25“ ca 
vîrstă) astfel îneît ea să reali
zeze un plus ofensiv și un plus 
de puncte.

George ROTARU

Himalaiei.au


PESTE HOTARE
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Jocurile Olimpice de iarna
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MARELE FAVORIT, P. ZURBRK-'’-FN,
A PIERDUT COMBINATA ALPINA I

CALGARY, 18 (Agerpres). în 
ziua a 5-a a „Olimpiadei aîbe“ 
de la Calgary, în concursul de 
schi fond, proba feminină de 
5 km a fost cîștigată (așa cum 
aminteam, și în numărul de 
ieri al ziarului — n. red.) de 
sportiva finlandeză Marjo Mati- 
kainen.

COMBINATA ALPINA S-a 
încheiat cu succesul austriacu
lui Hubert Strolz, care a to
talizat în cele două probe — 
coborîre și slalom special — 
36,55 puncte. Pe locul secund 
s-a situat un alt sportiv 
austriac, Bernhard Gstrein, cu 
43,45 puncte, în timp ce pe po
ziția a treia s-a clasat italianul 
Paul Accola — 48,24 puncte, în
vingător în proba de slalom, 
cu timpul de 1:24,93. Prin
cipalul favorit al competiției, 
elvețianul Pirmin Zurbriggen, 
care cîștigase proba de cobo
rîre. a ratat o poartă în manșa 
a doua a slalomului special, 
fiind descalificat.

Concursul de PATINAJ VI
TEZA a programat proba mas
culină de 5 000 m, în care vic
toria a revenit campionului 
suedez Tomas Gustafson, cro
nometrat cu timpul de 6:44,68 
— nou record mondial. Și ur
mătorii clasați au realizat per-

iormanțe mai oune decît ve
chiul record al lumii, ocupan
tul locului secund, olandezul 
Leo Visser fiind înregistrat în 
6:44,98, iar Gerard Kemkers 
(Olanda) — în 6:45,92.

Turneul de HOCHEI PE 
GHEAȚA a continuat cu trei 
meciuri din grupa preliminară 
B, încheiate cu următoarele 
rezultate : U.R.S.S. — S.U.A. 
7—5 (2—0. 4—2, 1—3) ; R.F. Ger
mania — Austria 3—1 (1—1, 
1—0, 1—0) ; Cehoslovacia —
Norvegia 10—1 (1—0, 5—0, 4—1).

în clasament conduce echipa 
U.R.S.S. — 6 puncte, urmată 
de formațiile R.F. Germania — 
6 puncte, Cehoslovaciei — 4 
puncte, S.U.A. — 2 puncte, Aus
triei și Norvegiei — zero 
puncte.

în proba individuală masculi
nă din cadrul
PATINAJ 
xecutarea 
pe primul 
se află 
(U.R.S.S.),
Boitano (S.U.A.) și Brian Or- 
ser (Canada).

Din cauza condițiilor atmos
ferice nefavorabile (vînt puter
nic) ultimele două manșe ale 
probei feminine de SANIE si 
proba de SĂRITURI DE LA 
TRAMBULINA de 90 m au fost 
amînate.

La finele acestei săptămîni, 
halterofilii seniori și juniori 
vor fi prezenți la întreceri de 
anvergură. „Cupa Varna" este 
una din aceste competiții. La 
ea, conduși de antrenorul Dan 
Drăghici, vor fi prezenți spor
tivii Petre Tufă, Gigi Sccan, 
Andrei Szasz, Cristian Oprea și 
Daniel Șuteu. în R.D. Germa
nă va avea loc concursul dotat 
cu „Cupa de cristal", la care 
vor lua parte juniorii Tiberiu 
Caraffa, Traian Cihărean -și 
Dumitru Negreanu, sub condu
cerea tehnică a antrenorului 
Mihai Constantinescu.

Programînd Campionate 
ropene (22—24 
si Campionate 
25 octombrie, 
a însemnat 
nastică un an 
Viile în care,

ACTUALITATEA

PE EȘICHIERUL

INTERNATIONAL
Cu

0

concursului de 
ARTISTIC, după e- 
exerclțiilor impuse, 
loc al clasamentului 
Aleksandr Fadeev 
urmat de Brian

SPORTURILE LUNECĂRII
Conform legilor nescrise ale progresu ui, care guvernează 

obligatoriu și performanța sportivă, iată, se impămîntește o 
nouă categorie de discipline, pînă acum considerate drept 

w opuse ca specific, Pe scurt, este vorba despre „sporturile 
5 lunecării", sporturi în care sub o formă sau alta se urmărește 

sporirea (sau menținerea !) vitezei. Conform acestei noi 
grupări, schiul și deltaplanismul bunăoară. înotul și aler
garea pe 100 de metri, caiacul și ciclismul (lista puțind fi, 
evident, completată cu cele mai curioase asocieri I) ar fi 
supuse unor legi comune, cele ale lunecării, indiferent dacă 
materia de sprijin este zăpada, apa. aerul ori pămintul. 
Stratificate astfel, disciplinele lunecării intră mult mai ușor 
(și... obligatoriu !) în sfera de interes a unor tehnici de virf. 
cum ar fi știința spațială, chimia carbor’tlui. a fibrelor de 
sticlă și a materialelor plastice, fizica /lu idelor si solide
lor. aerodinamica. Cercetări de ultimă oră ale industriei 
textile aplicate domeniului sportului demonstrează, fără pu
tință de tăgadă, că. de Pildă, nu combinezoanele mulate si 
lucioase ale sănierilor, patinatorilor viteziști _ sau chiar ale 
sprinterilor, apărute si întrebuințate pe scară largă în ul
timii 20 de ani, ar fi cele mai favorizante pentru sporirea 
vitezei: ultimul .strigăt" îl constituie un echipament din țesă
turi ușor aspre, cane ar ușura, se Dare mult mai bine, scur
gerea aerului. în fîșil. de-a lungul corpului performerului.

Ce surprize ne va mai oferi în viitor impactul performan
tei sportive cu progresele tehnice — ele înseși uluitoare — 
ale societății omenești ?
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VARȘOVIA, 18 (Agerpres) 
două runde înainte de încheierea 
turneului internațional feminin 
de șah de la Varșovia, în cla
sament conduce Zo-ia Lelciuk 
(U.R.S.S.) cu 9 P, urmată de 
Hanna Erenska (Polonia) 7,5 p, 
Cristina Bădulescu (România) — 
6,5 p etc. Margareta 
ocupă locul 6, cu 5,5 
da a 11-a. partidele 1 
Mureșan, Bădulescu 
Ghenova — Lelciuk, 
Wiese s-au terminat 
Lisovska a cîștigat la Hofmann.

MOSCOVA, 18 (Agerpres). 
Turneul candidatelor la titlul 
mondial feminin de șah, desfă
șurat în localitatea gruzină 
Thaltubo, s-a încheiat, diar vii
toarea adversară a campioanei 
mondiale, Maia Ciburdanidze, 
nu va fi cunoscută decît după 
disputarea unui meci de baraj, 
de 6 partide, între marile maes
tri sovietice Nana Ioseliani și 
Elena Ahmi-lovskaia, clasate 
pe locul 1 la egalitate, cu cîte 
10 p. Ele au fost urmate în cla
sament de Litinskaia și Levitina 
— cu cîte 8 p, Aleksandria — 
6,3 p, Brus-tm-an — 5,5 p, Gaprln- 
daișvili — 4,5 p, Arahamla — 3,5 
p în ultima rundă, a 14-a, Io
seliani a cîștigat la Aleksandria, 
iar Ahmîlovskaia a învins-o p^ 
Brustman.

Mureșan 
p. In ruin- 
Erenska — 
— Sofieva, 
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remiză, iar
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DE LA UN SPORT LA ALTUL
RECORDURILE LUI AOUITA

• • Alergările medii și lungi au avut dintot- 
’ ’ deauna practicanți de mare clasă, recordmani
■ ■ de o înaltă valoare. între care Nurmi, Hagg, 
" ■ Zatopek. Kuț, Clark. Fiecare dintre aceștia. 
“ “ dar și mulți alții au avut o contribuție în- 
.. semnată la dezvoltarea atletismului mon-
- ■ dial. Și totuși, parcă o poziție specială o 
' ’ are marocanul Said Aouita, despre care se 
.. spune, pe drept cuvint, că este cea mai pro-
■ ■ eminentă personalitate dintre alergătorii lu- 
■; mii. Este campion olimpic, campion mon-

dial, multiplu recordman al -lumii...
- ■ Pentru a-i putea judeca mai bine valoa-
■ • rea. iată un tablou al recordurilor sale per-
;; sonale : 400 m — 46,9, 800 m — 1:44,38, 1000 
.. m — 2:15,71. 1500 m — 3:28,46 (RM). o milă 
-- — 3:46,76. 2000 m — 4:50,81 (RM), 3000 m —
•’ 7:32.23. 2 mite — 8:13,45 (RM), 5000 m
” 12:58,39 (RM). 10000 m — 27:26,11, 3000
■ ■ obst. — 8:21,92.
:: RECORD FOTBALISTIC INDOOR

’ Fotbalul de sală a
.. cunoscut într-o
- ■ rioadă de 
'; te scurtă 
’ dinară
- • ceea ce a 
;; nat F.I.F.A.

eorde
■. Astăzi au loc in tot
■ • mai multe țări fel de

pe- 
timp foar- 
o extraor- 
răsDÎndire. 

și determi- 
să-i a- 

ofi ci aii za rea.

m

inter- 
particl- 

dintre

fel de turnee 
naționale- cu 
pacea unora 
cei mai renumiți iu- 
eătorf. în felul aces
ta, iată, activitatea 
comoetlțipnală indoor 
devine un auxil’ar 
oretios al unei pre
gătiri și mai temei-

. Eu- 
mai, Moscova) 
Mondiale <18— 

Rotterdam), 1987 
pentru gim- 

plin. în condi- 
spre deosebire 

de alte sezoane, nu s-a sem
nalat nici o absență de marcă 
pe scena celor două competi
ții de virf, anul trecut a în
lesnit specialiștilor și publicu
lui o cîntărire exactă a valo
rilor și posibilităților perfor
merilor. Cu atît mai mare e 
satisfacția noastră cu cît, de- 
monstrîndu-și clasa și resur
sele, școala feminină româ
nească s-a impus. în 1987, ou 
strălucire, cucerind un număr 
record de medalii. Atît la C.E., 
unde Daniela Silivaș a urcat 
de 4 ori pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de pre • 
miere, adjudecîndu-și șl titlul 
la individual compus (exact 
ca Nadia Comăneci în 1975, la 
Skien), cît și la C.M., unde tri
umful Aureliei Dobre, deve
nită astfel prima campioană 
mondială absolută din istoria 
gimnasticii noastre, a fost în
tregit (e drept, și precedat) 
de izbinda echipei.

Realizînd „De Perfecte 
Show" (citat din ziarul olan
dez „Het Vrije Volk“), echipa 
României a lăsat la Rotterdam 
o impresie, fără exagerare, co
pleșitoare. Atît în privința u- 
nei virtuozități atingind per
fecțiunea, dar șl în aceea — 
poate mai importantă, căci ca
litățile morale au plăcut din 
totdeauna mai mult — a unei 
capacități de mobilizare și de 
stăpânire, care a încintat și u- 
luit. Sigur că o asemenea is
pravă, pregătită cu competen • 
ță, luciditate și sudoare, vic
torie a unui colectiv larg de 
sportive (Aurelia Dobre, Da
niela Silivaș, Ecaterina Szabo. 
Eugenia Golea. Camelia Voi- 
nea, Celestina Popa) și de teh
nicieni (Adrian Goreac, Maria 
Cosma, Octavian Belu, Adrian 
Stan). a captivat, generînd 
cele mai „fierbinți" superlati
ve. la vremea respectivă reda
te. abundent, in aceste pagini. 
Dar la fel de adevărat e. fără 
ca asta să umbrească în vreun 
fel excepționala prestație a

echipei României la C.M., că 
evenimentul numărul 1 al a- 
nului 1987 l-a constituit, 
gimnastică, succesul de pro
porții al Aureliei Dobre. De
butantă la o întrecere de ase
menea anvergură, creditată cu 
șanse mai mici (normal, in 
concurență cu multipla cam
pioană continentală Silivaș. cu 
campioanele mondiale en titre, 
ex aequo, Șușunova și Ome- 
liancik etc.), ba încă — amă
nunt mai puțin cunoscut, dar 
real — reintrată pe drumul 
performanței după un grav și 
(la timpul acela) proaspăt ac
cident (care a împiedicat-o să 
,se antreneze 6 luni !). Aure
lia părea să fi ajuns la Rot
terdam doar ca să învețe, să 
acumuleze experiență. Numai

in

Aurelia Dobre sau primul titlu 
campioană mondială absolu- 

din
de 
tă istoria gimnasticii 

românești

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

BASCHET • în meci retur 
pentru semifinalele „Cupei Cu
pelor", la masculin, echipa vest- 
germanâ Bayer Leverkusen a 
dispus pe teren propriu, cu 
scorul de 97—80 (52—42), de for
mația Juventud Badalona. în
vingători în prima manșă ou 
97—74, basehetbaliștli spanioli 
s-au calificat pentru finala com
petiției, în oare vor îratîlnl e- 
cltipa franceză C.S.P. Limoges.

ÎNOT • In cadrul concursului 
de la Goteborg, înotătorul so
vietic Ghenadl Prigoda a cîști- 
gat proba d î 100 m liber, cu 
timpul de 50,08, iar suedezul 
Anders Holmerz s-a situat pe 
primul loc la 400 m liber în 
3:52,39. Alte rezultate : mascu
lin : 100 m fluture : Vadim la- 
roșduk (U.R.S.S.) — 55,22 ; 200 
m bras : Petri Souminen (Fin-

efectuate în 
sezonului 

oricare altă 
sportivă, 

în sală a 
și inregls- 

de recorduri, 
dintre acestea

rata a 24 de ore. în '’ 
acest răstimp au fost ~ 
înscrise un total de 
509 goluri, 354 de că
tre formația învingă
toare, 155 de către 
cea învinsă. Jocul a 
fost condus, ne rînd, 
de opt arbitri, 
partidă evoluînd 
de fotbaliști,
s-au schimbat la in- «. 
terval de cîte trei • • 
ore... ' ‘

nice 
timpul 
rece. Ca 
activitate 
fotbalul 
prilejuit 
trarea 
Unul 
a fost consemnat în 
localitatea Magde
burg. din R. D. Ger
mană. Două echine 
locale au disputat un 
meci. în sală, pe du- 
1N POARTA, DE PESTE UN SFERT DE SECOL ! f

Una dintre formațiile de frunte ale fot- ■ • 
balului argentinian este Boca Juniors, a că- ’’ 
tei poartă este apărată, cu succes, de Hugo .. 
Gatti, supranumit „El Loco", ceea ce în- • • 
seamnă .„nebunul". Gatti și-a făcut publică ” 
intenția de a abandona fotbalul comoetițio- . 
nai. Vestea i-a mîhnit pe multi dintre nu- .. 
merosii săi suporteri, dar ei uită că Gatti ” 
are 42 de ani și că lasă în urmă o carieră ' 
de peste un sfert de secol, fiind unul din - .. 
tre cei mai vîrstnici jucători ai campiona- • • 
tulul argentinian. Iar Gatti soune : ..Gata. ‘ ’ 
nu mal merge ! Sînt serioase probleme de .. 
generații : marea maioritate a echipierilor - • 
mei au în lur de 20 de ani. Asta înseamnă 
că aș nu tea să le fiu tată 1 Si cum ei mă ., 
resnectă d’n ce în ce mai outin. tratîndu-mă •> 
ca ne unul de vîrsta lor, am decis să mă • ’ 
opresc". ..

Rubrică realizată de Romeo VILARA

în 4.
80 «■ 

care ‘

ea,

Landa.) — 2:21,90 ; feminin : 50 
m liber : Helena Aberg (Sue
dia) — 29.55 ; 100 m spate : Lo- 
renza Vigaranl {Italia) — 1:04,X7.

TENIS • In clasamentul gene
ral aii „Marelui Premiu" se 
menține lider su idezufl Mats 
Wilander, cu 1 209 puncte, ur
mat de compatriotul să<u ștefan- 
Edberg — 90S puncte, austra
lianul Pat Cash — 840 p, ceho
slovacul Ivan Lendl — 480 p, o- 
landezul Mtchiel Schapers — 420 
p și sovieticul Andrei Cesnokov 
— 398 p. • In turneul interna
țional feminin de la San Fran
cisco, jucătoarea australiană 
Wendy Turnbull a învins-o ou 
6—1, 6—2 pe americanca Bar
bara Gerken, Robin White 
(S.U.A.) a cîștlgat eu 6—2. 6—2 
în fața compatrioatei sale Elise 
Burgin, iar Jana Novotna (Ce
hoslovacia) a dispus cu 7—6, 
6—3 de Gigi Fernandez (Porto 
Rlco).

talen/tatâ și harnică, 
și exactă in evoluții 
la citeva premiera 

„ars etapele" și.

că 
grațioasă 
(inclusiv 
mondiale !), a 
spre surpriza generală, a câș
tigat fără drept de apel, adău
gind titlului suprem absolut și 
pe cel de la bîrnă. Și nu 
doar atît ! S-a dovedit „pasă
re măiastră". A 
gimnastica intr-o 
reușită între artă, știință 
sport" („Volkskrant"). 
identifioat drept „l’enfance de 
l’art" („l’Equipe"). Pentru ca, 
triumf ind, campioană paste 
campioane, să-și păstreze na
turalețea și modestia, ca o 
școlăriță ce e, de 15 ani. în 
1987, Aurelia a scris în cartea 
de aur a gimnasticii nu o filă 
frumoasă, ci un întreg capitol. 
Asta onorează, dar și obligă. 
La și mat multă muncă, la și 
mai multă încordare, la și mai 
multă dăruire.

transformat
„simbioză
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Ovidiu lOANITOAl^

• Steaua în Italia : 1—1 cu Fiorentina • F.C. Porto, ținuta in șah 
de o divizionara B I • Grecia întrece Irlanda de Nord • Eindho
ven, învinsa in... Franța

"ÎNCEPÎNDU-Și turneul în Italia, campioana României, Steaua 
București, a susținut un meci la Florența, întîlnind puter
nica echipă locală Fiorentina (cu Hysen,, Di<az etc.). Partida 
s-a încheiat la egalitate : 1—1 (1—1).

SURPRIZA de proporții în 
turul 4 al „Cupei Portugaliei" ! 
Deși a evoluat pe teren propriu, 
F.C. Porto, lideră autoritară a 
campionatului și, totodată, de
ținătoarea la zi a Cupei Cam
pionilor Europeni, a Supercupei 
Europei și a Cupei Interconti
nentale, n-a putut depăși, nici 
după prelungiri, pe divizionara 
B Estoril, intîlnlrea terminln- 
du-se 0—0 I Meciul se va rejuea 
pe terenul echipei Estoril. Alte 
rezultate : Aves — Benfica o—2, 
Felguelros — Guimaraes 0—1, 
Parades — Setubal 0—1, Braga 
— Vila Real 5—2, Baraganca — 
Penafiel 0—0.

„AMICAL" la Atena. între și- 
lecționatele Greciei șl Irlandei 
de Nord. Gazdele au clștigat cu 
3—2 (0—1).

TURNEUL internațional pen
tru cădeți de la Silvas (Portu
galia) s-a terminat cu succesul 
reprezentativei Portugaliei, care 
a acumulat același număr de 
puncte (4) ca și cea a Franței, 
dar a avut un golaveraj supe
rior. Partida decisivă dintre 
Portugalia șl Franța n-a dat 
nici un învingător : 0—0.

SCOR de... hochei în meciul 
disputat la Nicosia între Ome
nia Arapidou (divizia B) și 
Austria Salzburg, oaspeții ter- 
minînd învingător! cu 9—2 (5—0).

P.S.V. EINDHOVEN, neînvinsă 
în campionatul Olandei, unde 
conduce detașat, a jucat în 
Franța, cu Olympiqtie Lyon. 
Partida de verificare a fost cîș- 
tigată de Lyon, ou 2—1
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