
Imaginea nouă, luminoasa a localităților țării

0 STAȚIUNE PENTRU CAM 
CRESC PERMANENT OPȚIUNILE 

IUBITORILOR DE SPORT: PREDEAL
au cunoscut o radicală 
reorganizarea adminis- 

trativ-teritorială a țării se numără și Predealul, una din frumoa
sele stațiuni climaterice ale Văii ~ ' 
rele țării.

Mica așezare de altădată s-a 
transformat într-o 
stațiune climaterică 
Situat la cumpăna rîurilor Pra
hova și Timiș, fiind orașul cu 
cea mai ridicată altitudine din 
țară (1.060 m — 1.110 m).
Predealul este unii dintre cele 
mai căutate locuri de recreare, 
odihnă, sport și tratament.

L-am vizitat din nou — ca în
totdeauna cu mare plăcere — șl 
ne-am dat seama că atrăgătoa
rea stațiune dispune de tot ce
ea ce este necesar pentru a-și 
justifica renumele, pentru a 
răspunde exigențelor dezvoltă
rii turismului din țara noastră, 

sa fac parte : 
bază materială 

compusă din 
cazare în ho- 

confortabile 
în cabane tu
rn vile; două

între așezările României socialiste care 
transformare in anii care au trecut de la

Prahovei, vestită si peste hota-

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

renumită 
montană.

Din ..zestrea” 
o puternică 
pentru turism. 
1.008 locuri de 
teluri moderne, 
alte 1.376 locuri 
ristice si 1.612 
instalații moderne de telescaun 
(1.200 persoane/oră). două tele, 
schiuri 550/oră); pirtii de schi 
(Clăbucet, Subtelescaun Cio
plea Orizont. Gîrbova). Aces
tor dotări li se adaugă atîtea 
si atîtea frumuseți naturale, 
locuri de basm pentru excursii 
montane.

Dornici să pătrundem in „se
cretele” impetuoasei dezvoltări 
a cunoscutei stațiuni, urcăm 
cele 134 de trepte din mijlocul 
stațiunii — peste drum de ga
ră — șl intrăm în sediul Con
siliului popular al orașului. 
Unde, firesc, întîlnim pe pri
mar, in persoana tovarășei 
Marieta Manea, de dinei ani 
în această funcție — pe oare 
o Întrebăm: ..Este greu să răs
punzi de gospodărirea unei 
atît de mari stațiuni montane?” 
Ne răspunde zîmbind: ..N-are 
cum să fie ușor. De fapt. Pre
dealul nostru este ea o mare 
si complexă întreprindere, 
cu... foc continuu, dar cu mult 
ozon. Indiferent de anotimp, 
noi n-avem pauze în primirea 
excursioniștilor, a oamenilor 
muncii veniti aici pentru odih
nă. turism sau sport. Orașul 
trebuie să «rida» mereu, să 
fie luminos, să-si primească 
oaspeții cu grijă și bucurie”. 
..Și cine îi face să... rîdă ?“ 
întrebăm. „Evident — ni
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Ieri, o frumoasă victorie în „sferturile14 C.C. E. la fotbal

STEAUA-GLASGOW RANGERS 2-0 (1-0)
Joc foarte bun in prima repriză, dar

scorul nu reflectă îndeajuns
superioritatea echipei noastre

se

Modesto FERRARINI

(Continuare în vqq 2-3)

Ploaia, transformată în nin
soare, căzută în timpul nopții 
precedente părea să compro
mită în mare măsură buna 
desfășurare a partidei de ieri 
dintre echipele Steaua și Glas
gow Rangers, în cadrul sfertu
rilor de finală ale Cupei Cam
pionilor Europeni la fotbal. 
Dar prin eforturile excepțio
nale depuse de organizatori 
terenul de joc al stadionului 
Steaua s-a prezentat destul de 
acceptabil pentru a permite

disputarea
punzătoare . ..... ...
meci internațional, așteptat cu 
major .și justificat interes de

în condicii cores- 
a acestui important

spre entuziasmul tribunelor 
arhipline. A fost o primă re
priză foarte bună a campioa
nei noastre, cu un început de-a 
dreptul fulminant, care a și 
dus la o rapidă deschidere de 
scor. Se intrase abia în mi
nutul 3 cînd, la capătul unei 
presiuni puternice tn careul 
oaspeților, aceștia s-au văzut 
nevoiți să cedeze. După ce tot

ți

■

■

SEMNIFICAȚIILE
La plecarea din incinta Clu

bului Sportiv Școlar 1 din Ti
mișoara, in pofida îndelungii 
convorbiri cu prof. Elsa Mi
hailov, directoare adjunctă, și 
Adrian Damșa, secretar al 
C.J.E.F.S. Timiș, am fost atît 
de puternic tentați de un sim
plu tabel al sportivilor selec
ționați din cadrul clubului în 
diferite loturi naționale în a- 
nul 1987, care atrăgea prin li
tera și caracter sintetic privi
rile tuturor, îneît gazdele, fe
ricite de succesul lor propa
gandistic, nu ne-au lăsat să 
clecăm pînă 
de pe 
„Acești elevi-sportîvi, cu care 
ne mîndrim, se pregătesc sub 
îndrumarea profesorilor-antre-

nu ne-au
nu l-au desprins 

perete, oferindu-ni-1.

UNUI PANOU
nori pentru a reprezenta în 
viitor la competiții internațio
nale sportul românesc", se 
scria în încheierea unei liste 
care începea cu caiacista Ma-

PZtt

C.S.Ș. 1 TIMIȘOARA

ria Ciucur, componentă a lo
tului olimpic, și se încheia cu 
șahistul Adrian 
cuprindea 25 de 
6 discipline — 
tică, înot, lupte 
artistic și șah, 
școlare 
cu Școala Generală 18 (șapte

Zarcula. Lista 
performeri din 
caiac, gimnas- 
Iibere, patinaj 

din 12 unități 
timișorene. începînd

DE ONOARE
dintre elevii sportivi nomina
lizați, la gimnastică și înot), 
contlnuînd cu Liceul Industrial 
Electromotor (trei nominalizați, 
la caiac și lupte libere) șl ter- 
minînd cu... Grădinițele nr. 9 
si 16 (care furnizează două pa
tinatoare artistice). Sigur, în
tre aceste două mici sportive, 
aflate încă la vîrsta jocului

Paul SLAVESCU

(Continuare tn na o 2-3)

Pe agenda actualității plenarele organizațiilor sportive

PRIMELE SUCCESE OBȚINUTE DE TINERII LUPTĂTORI

Așa s-a deschis ieri scorul în partida Steaua — Glasgow Rangers
Foto: Eduard ENEA

iubitorii sportului din întreaga 
țară.

De altfel, în prima parte a 
meciului, cînd terenul nu de
venise încă prea frămîntat. 
Steaua și-a putut face jocul 
său obișnuit, în viteză, impu- 
nîndu-se de o manieră cate
gorică asupra adversarei- sale. 

el, într-o fază anterioară, nu 
reușise să fructifice o mare 
ocazie la mingea de gol pusă 
cu capul de Lăcătuș, PIȚURCA 
se revanșează prompt, trim!-

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. 2-3)

De azi, la Poiana Brașov

CAMPION (Hf NAȚIONALE DE SCHI ALPIN
De azi pînă duminică la Po

iana Brașov, se vor disputa 
Campionatele Naționale de schi 
alpin - ale senloaUor si juniori, 
lor. Federația de specialitate 
ne-a făcut cunoscut programul 
definitiv al întrecerilor: azi — 
slalom uriaș (M). vineri — sla
lom (M). simbătă — slalom 
uriaș (F). duminică — slalom 
(F). Concursurile se vor dispu
ta pe pîrtiile Lupului (probe
le de ..uriaș”) si .sub Telefe
ric” (cele de slalom) urmînd 
să înceapă în fiecare zi apro
ximativ la ora 10. Vor fi pre
zent! la starturi cei mai bund 
schiori ai tării. între care a-

— Aveți o carte de vizită 
„plină", cum vă este și... soma
ticul — ați condus cercetarea 
științifică in sport, ați pus ba
zele documentării și informării 
în domeniu, v-ați preocupat de 
prognoza performanței sporti
ve, desfășurați o susținută 
muncă didactică și de dezbate
re ; ce v-a îndemnat să accep
tați si conducerea halterelor ?

— Era o sarcină pe care n -o 
cerusem, dar nici nu puteam să 
o refuz. De fapt, m-a bucurat 
chiar. îmi anula un ve hi com
plex : mi se tot reproșa mai în 
șoaptă, mai cu glas tare, că 
sint un om doar de sinteză, de 

mintim pe Mihaela Fera. Lilia 
na Ichim. Claudia Postolache. 
Delia Parate. Adriana Macrea, 
Doris Bonfert, Dinu Dorin. 
Ioan Pinke. Dan Iliescu, Con
stantin Viorel. Viii Podaru. Ion 
Frătilă. Emilian Focseneanu.

După cum ne-a declarat se- 
cretarul adjunct al federației 
de schi-bob. Alexandru Wagner, 
aceste campionate vor repre
zenta ultimul mare test în ve
derea definitivării lotului ce 
ne va reprezenta la Campiona
tele Balcanice pe care le va or
ganiza tara noastră. între 12-14 
martie.

U
■ ■■

Interlocutor : președintele Federației Româna 
de Haltere și Culturism, NICU ALEXE

reflecții, un teoretician care nu 
„mirosise” sudoarea performan
tei, nu-î cunoștea tainele și 
avatarurile. De aceea am con
siderat această misiune. încre
dințată de conducerea C.N.E.F.S. 
ca pe un test, la capătul căruia 
trebuia să demonstrez, cum se 
spune, că nu știu doar să port 
elegant mapa, ci sâ mînuiesc și 
sapa.

— Performanțele acestei ra
muri sportive erau, pe atunci, 
joase. Nu v-a fost teamă de 
eșec ?

— Atunci, adică acum 15 ani, 
știam doar că — o floare ne - 
însemnind primăvara — trebuia

Al CENTRULUI DE
Cu un an în urmă, la Plena

ra C.J.E.F.S. Gorj, în rîndul 
participanților la discuții a 
luat cuvîntul un pasionat iubi
tor al sportului, director al Li
ceului Industrial nr. 5 din lo
calitate, ing. Cornel Andrițoiu, 
care a solicitat organizarea în 
cadrul unității școlare pe care 
o conducea a unui Centru Na
țional de pregătire olimpică la 
lupte libere. El a precizat con
dițiile existente în cadrul Li
ceului Industrial nr. 5. asigu- 
rînd asistența de tot sprijinul 
său. Federația de specialitate a 
făcut demersurile necesare. a 
sprijinit punerea în aplicare a 
hotărîrii luate, astfel că zilele 
trecute, la recenta Plenară a 
C.J.E.F.S. Gorj l-am ascultat 
din nou pe Ing. Andrițoiu. De 
data aceasta, in postura de pre

să construim o echipă, să mb- 
dificăm o mentalitate, să alun
găm complexul mediocrității, 
să-i obișnuim pe sportivi și pe 
tehnicieni să aspire și să crea
dă în posibilitatea intrării hal
terelor noastre în eșalonul in
ternațional de elită.

— Aceasta pe plan subiectiv; 
dar pe cel obiectiv ?

— Halterele se pretează ad
mirabil la obiectivizare. Valo- 
rificînd cunoștințele oclor mai 
buni tehnicieni români, in pri-

Sorin SATMARI

(Continuare In pag 2-3)

PREGĂTIRE OLIMPICĂ
ședințe al centrului de pregăti • 
re, raportînd primele succese 
ale tinerilor luptători de la Tg. 
Jiu.

Ne-am deplasat la sediul Li
ceului Industrial nr. 5 și am 
vizitat sala de antrenament, 
camerele, sala de mese, atelie
rele unde își însușesc secretele 
profesiilor alese — toate aces
tea puțind primi calificative de 
„bine” sau „foarte bine".

Antrenorii Alexandru Motorga 
(coordonator), Alexandru Gean
tă și Eugen Cîrciumaru i-au 
prezentat oe orimii juniori se
lecționați în luna octombrie a 
anului trecut : Florin Drăgoi, 
î.aurențiu Dumitrescu. Dan 
Lungu (toți de la Dinamo Bra
șov), frații gemeni Laurențiu 
si Gabriel Ciucă (Hidrotehnica 
Constanța), Cătălin Militaru 
(C.S.Ș. Olimpia Craiova), frații 
gemeni Bogdan și Aurel Ciufu- 
lescu (C-S.Ș. Călărași), Marin 
Toma (C.A.L. Tg. Jiu), Cornel 
Țrugmel (C.S.Ș. Mangalia) etc„ 
în total 20 de componenți ai 
noului Centru Național de pre
gătire olimpică. O dată înche
iate formalitățile de transfer pe 
linie de învățămînt noua uni
tate sportivă de performantă 
și-a început activitatea Serio
zitatea în pregătire, perfecta 
îmbinare a învățăturii cu an-

STANICĂ OLTEANU A 
LA „INTERNAȚIONALELE-1 DE

La Russelsheim au avut loc 
„Internaționalele” de judo ale 
R.F. Germania, competiție de 
mare amploare, la care au 
participat sportivi din nu mai 
puțin de 24 de țări: Anglia, 
Brazilia (cu două echipe com
plete), Cuba, R. D. Germană. 
R.F. Germania. Franța, Japo
nia (cu două formații). 
România, S.U.A., U.R.S.S. ș.a.

DE LA TG. JIU
trenamentul sportiv au făcut ca, 
după numai patru luni de la 
înființarea centrului. tinerii 
luptători de la Tg. Jiu să ob
țină primele succese într-o 
competiție de nivel national. 
La „Cupa 16 Februarie" — de 
fapt un turneu de selecție pen
tru alcătuirea lotului național 
de juniori —, reprezentanții a- 
cestei unități sportive au cîș- 
tigat întrecerile la opt din cele 
zece categorii de greutate la 
care s-a desfășurat concursul: 
S. Demeter (50 kg), A. Ciufu- 
lescu (54 kg), B Ciufiilcscu 
(58 kg), D. Lungu (68 kg), 
L. Dumitrescu (74 kg). N. Vă- 
leanu (81 kg), M. Toma (88 kg) 
și FI. Drăgoi (115 kg), iar Ia 
categoria „cădeți" <’ 
s-au mai impus încă trei ju
niori pregătiți la Tg. Jiu: C. 
Militaru (54 kg). G. Ciucă (58 
kg) si L. Ciucă (68 kg).

Competiția amintită a orile- 
juit cooptarea în Centrul de la 
Tg. Jiu a unor noi juniori re
marcați. cum sînt Vasiie Fjăți- 
lă (Vaslui). Vasiie Boian (Că
lărași). Mihai Dumitrescu 
(Brăila). Dan Mihăescu (Bu
zău). Daniel Roșea (Tg. I'u) —

Mihai TRAN CA

(Continuare In nao > <?

URCAT PE PODIUM
JUDO ALE R. F. GERMANIA
Dintre sportivii români (înso
țiți de antrenorul princioal al 
lotului reprezentativ. Con
stantin Niculae), Stănică Oltea- 
nu a reușit să urce pe treapta 
a IlI-a a podiumului de onoa<8 
la categoria ușoară. Tot tn fi
nala pentru locul 3 a ajuns și 
Nicolae Iosif (cat. mijlocie), 
dar în timpul acesteia s i ac
cidentat, situindu-se pe tocul 5.
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UN MODEL DEMN DE URMAT
îl oferă elevii Școlii nr. 7 
din orașul Sf. Gheorghe

Tinerii din comuna Micfalău 
— foști șoimi ai patriei sau 
purtători ai cravatei roșii cu 
tricoloi — evocă deseori cu 
nostalgie anii în care in mij
locul lor. la lecțiile de sport 
sau la întrecerile organizate în 
școală, se afla un tânăr învă
țător. pe nume Acatiu Feier, 
ur. părinte si totodată un prie
ten. împreună cu el, cu cadre
le didactice ale școlii, la Mic
falău a fost amenajată una 
dintre cele mai atrăgătoare 
baze sportive din tară, cu spa
tii pentru atletism sl porticuri 
de gimnastică, cu terenuri pen
tru ..ioturi". Se înțelege, toate 
folosite integral, spre bucuria 
beneficiarilor și spre satisfac
ția părinților lor. Și tot îm
preună copiii și învățătorul au 
inițiat un cerc de cicloturism 
de c factură aparte, prezent — 
timp de mai bine de un dece
niu — pe multe din tiaseele 
țării și chiar peste hotare, în 
Bulgaria. Cehoslovacia, Unga
ria R.D. Germană etc. Zeci și 
sute de biciclete purtau pe 
micii sportivi peste tot, aiu- 
tîndu-i să cunoască frumuseți
le patriei, ale naturii, oamenii, 
cu obiceiurile, cu portul șl cîn- 
tecele lor. In ambele cazuri 
experiența lui Acațiu Feier a 
inspirat multe din lucrările 
unor cadre didactice de specia
litate prezentate fie la diverse 
colocvii. fie la Simpozionul 
National al Daciadef.

Ulterior, transferat în orașul 
Sf. Gheorghe, profesorul de 
educație fizică Acațiu Feier 
și-a continuat activitatea sa 
neobosită în domeniul sportu
lui pentru toți, pentru copii și 
școlari cu precădere, acolo în 
instituția de învățămint în 
care a fost repartizat, la Școa
la nr. 7 din cartierul Cucului. 
L-am reîntîlnit în primul an 
de muncă în noua școală, l-am 
revăzut recent: într-o unitate 
de învățămînt în care sportul 
era aproape o necunoscută, ia
tă acum realitățile, pur și sim
plu provoacă uimire, fie că 
este vorba de „plantarea" 
curții școlii cu terenuri pentru 
handbal, baschet și volei sau 
de amenajarea unor sectoare 
rezervate amatorilor de atle
tism, fie că ne referim la me
sele de tenis amplasate in fie
care etaj al clădirii școlii; me
se proiectate după o concepție 
proprie profesorului de educa
ție fizică, de tipul Phonix 1 
și Phonix 2. Mese de tenis ca
re alternează, în spațiul culoa 
relor. cu altele, pentru șah, de 
dimensiuni-liliput, tocmai po
trivite pentru a fi la dispozi
ția copiilor, chiar a celor din 
primele clase. Și, ca uimirea 
să fie completă, iată, pe între
gul culoar al parterului școlii 
panouri cu fotografii și foto
montaje — o veritabilă expozi
ție! Cuprind imagini sugestive 
din bogata activitate sportivă

a Școlii nr., 7 din Sf. Gheor
ghe, concretizată prin multe 
diplome și medalii — locuri 
fruntașe în „Cupa Pionierul" 
fie la handbal sau badminton, 
fie la schi și șah. Cuprind însă 
șl alte imagini, din sportul 
românesc, reușitele minunate
lor noastre gimnaste Ia C.M. din 
Olanda, ale atletelor si desigur, 
ale fotbaliștilor de la Steaua» cîs- 
tigători ai 
Europeni. . _ 
fel. o adevărată 
imagini) a 
de vară și 
realizat cu 
flirigînți și 
elevilor" _  ____
prof. Adrian Muș, director-ad
junct cu problemele educative 
rare tine să adauge: „Este o 
marc bucurie pentru oricine in
tră în școală să vadă ceea cc 
au putut realiza copiii noștri 
Multi vin să se inspire, să în
vețe din această experiență, 
care poate folosi și altora...".

De bună seamă că așa este! 
Munca pasionată a profesorului 
de educație fizică de la Școala 
nr. 7 din Sf. Gheorghe si a 
elevilor care învață aici con
stituie 
tru ca 
model, 
pentru

Cupei Campionilor 
Cuprind, tot ast- 

istorie (în 
Jocurilor Olimpice 

de iarnă. „Totul 
copiii, cu profesorii- 
adesea cu părinții 
ne atrage atenția

un puternic tema pen- 
și alții
Pentru
reușite

să copieze acest 
bucuria lor și 

similare.
Tiberiu ST AM A

□ C

j Neîndoielnic, tînăra generație 
„a tirului cu arcul se află, în 
ultima vreme, în prim-planul 

"întrecerilor interne. Ea a asal
tat de multe ori în 1987 poziți
ile fruntașe ale seniorilor, a 
reușit nu de puține ori să se 
claseze pe primele locuri ale 
podiumului eje premiere și — 

_ demn de relevat — a realizat 
— chiar o serie de recorduri na- 
Iționale care au urcat cota per

formanțelor noastre în arena 
internațională.

In acest sens 
șl comportarea 
lui", competiție 

icent în sala de .
lutului $1 la care au fost pre- 

Jzenți arcași și arcașe din nouă 
cluburi și asociații sportive. Cu J toate că de la acest concurs — 
singurul pe agenda internă cu 
probe de sală pe distante lungi 
— au lipsit o serie de trăgători 
valoroși (printre care cei de la 

•Voința din Satu Mare și Tg.
Mureș, de la Sănătatea Tg. Mu- 

Jreș), foile de arbitraj au con- 1 semnat nu mai puțin de șapte 
noi recorduri naționale șl alte 

«idouă punctaje care egalează 
Jmai vechi realizări.

în fruntea listei acestor re
zultate, din nou, tînăra repre

zentantă a clubului Olimpia 
București Diana Nicolaescu. cu 

■•trei noi recorduri de senioare: 
‘ 321 p la 50 J aparținea din 

competiție), 
(v.r. 619) și 

n F.I.T.A. (v.r.
această listă

ila clubul gazdă, C.S.M. : senio
rul Puiu Ciubotaru cu 631 p.

I la 2X50 m (v.r. 624) sl juniorii 
Adrian Popovici cu 562 p la 

12X70 m (v.r. 557) si 573 p la 
2X50 m (v.r. 552). si Constan-

elocventă este 
în „Cupa Iașu- 
desfășurată re- 
pe malul Bah-

m (v.r.. 320 p, îi 
1987, de la aceeași 
630 p la 2X50 m 
2557 p la bublu 
2547). Ar urma pe 
alți trei arcași de

• PARTICIPAREA echipelor 
Steaua, H.C. Minaur Bala Mare 
și Rulmentul Brașov In cupele 
europene a necesitat amînarea u- 
nor partide, clasamentele la zl 
aTătînd astfel :

MASCULIN
L DINAMO 14 10 2 2 357-310 36
2. Steaua 13 11 0 2 352-288 35
3. H.C. Minaur 13 8 3 2 361-314 32
4. „Poli" Tim. 14 9 0 5 389-339 32
3. Știința 13 6 2 5 308.337 27
C. Metalul 14 5 2 7 295-326 26
7. Dinamo Bv. 14 5 1 8 333-339 25
8. „U“ Cj.-N. 14 5 1 8 329-349 25
9. Unlv. Cv. 14 4 2 8 307-314 24

M. ASA Electr. 14 5 0 9 330-363 24
11. Relonul 14 4 0 10 299-326 22
12. Dacia 13 3 1 9 302-357 20

FEMININ
L MUREȘUL 14 12 0 2 384-266 38
2. Chimistul 14 12 0 2 356-295 38
3. Știința 13 10 3 0 386-279 36
4. Rulmentul 13 9 0 4 284.248 31
3. TEROM 14 5 4 5 365-354 28
C. Confecția 14 7 0 7 316-338 28
7. Rapid 14 5 2 7 321-337 26
8. Hldrotehn. 14 5 1 8 265-276 25
9. Construct. 14 4 2 8 286-321 24

10. Oțelul 14 1 3 10 285-352 19
11. Dorobanțul 13 2 1 10 242-321 18
12. C.S.M. Sibiu 13 1 2 10 213-216 17

Campionatele Diviziei A, mascu-
lin șl feminin. sînt întrerupte
pînă la 20 martie a.c., cînd se
vor dispu-ta etapele a XV-a (a
IV-a a returului).

TROFEUL „SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE 

— Masculin —
1. Măricel Voinea (H.C. Mi- 

naur) — 113 goluri»); 2. Tudor 
Roșea (Dinamo Brașov) 90 ; 3. 
Gabriel Marian (Universitatea 
Craiova) 88 ; 4. Marian Dumitru 
(Steaua) 85 *) ; 5. Sergiu Pop (U- 
niversitatea C.U.G. Cluj-Na.poca) 
79 ; 6. Alexandru Fdlker (Politeh
nica Timișoara) 77 ; 7—10. Petre
Cozma șl Mircea Grabovsch! (Da
cia PlteșW *). Alexandru Mate! 
(Politehnica Timișoara) șl Marian 
Zamfir (Relonul Săvineștl) 74 ; 
11. Adrian Bondar (Știința Ba
cău) — 71 ♦) : 12. Dumitru Ber
bece (Steaua) — 58*).

— Feminin —
1. Esztera Matefl (Mureșul Tg. 

Mureș) — 131 de goluri ; 2. Ma
riana Tîncă (Știința Bacău) ») 130: 
3. Simona Tudor (Dorobanțul 
Ploiești) *) 129 ; 4. Rodica PăHci 
(Constructorul Timișoara) 119 ; 5. 
Rodica Grigoraș (Confecția) 113 ; 
6. Gabriela Ahtoneanu (Oțelul Ga
lați) 97 ; 7. Irina Cămui (Hidro
tehnica Constanța) 83 ; 8. Edit 
Tdrok (Chimistul Hm. Vîlcea) 80 ; 
9. Vasdlica Dobre (Rapid) 77 ; 10 
Cristina Tache (Rulmentul Bra
șov)») — 72 ; 11. Daniela Paștiu 
(C.S.M. Independența Sibiu) 71 ; 
12. Liliana Bloju (Chimistul Rm. 
Vîlcea).-69.

•) Echipele din cane fac parte 
jucătorii respectiv! au susținut 
cîte o partidă mal puțin.

REPROGRAMARI DE JOCURI 
IN DIVIZIA A

Partidele restante din Divizia A 
au fost reprogramate după cum 
urmează : știința Bacău — Steaua 
(masculin) șl C.S.M. Independența 
Sibiu — Știința Bacău (feminin)
— vineri, 4 martie (ora 17 și, 
respectiv. 16) ; Rulmentul Brașov
— Dorobanțul Ploiești (feminin)
— joi, 10 martie, ora 17 ; Dacia 
Pitești — H.C. Minaur Baia Marc 
(masculin) — vineri, 11 martie, 
ora 17,30.

CUPA ROMÂNIEI
Duminică, 6 martie, se va des

fășura turul sferturilor de finală 
ale Cupei României, masculin și 
feminin, după următorul program: 
FEMININ : TEROM Iași — Rul
mentul Brașov, Mureșul Tg. Mu
reș — Oțelul Galați, Chimistul 
Rm. Vîlcea — Hidrotehnica Con
stanta șl Rapid București — Ști
ința Bacău; MASCULIN : Di
namo Brașov — Dacia Pitești, 
H.C. Minaur Baia Mare — Dina
mo București, Relonul Săvlnești
— Steaua și Universitatea Craiova
— Politehnica Timișoara. Returul 
va avea loc duminică 13 martie. 
CRITERIILE DE CALIFICARE IN

CUPA ROMÂNIEI
Incepînd cu etapa a HI-a (sfer

turile de finală), în cazul în care 
după desfășurarea meciurilor tur-

retur cele două echipe se află la 
egalitate de puncte, pentru depar
tajare și promovare in etapa se
mifinală se vor aplica următoare
le criterii :

a. diferența de goluri ;
b. echipa care a înscris un nu

măr mai mare de goluri în de
plasare ;

c. aruncări de la 7 m, conform 
prevederilor regulamentare.

SUSPENDĂRI
Jucătorii Lucian Vasilache (Po

litehnica Timișoara) șl Neculai 
Vasilca (Știința Bacău) eu fost 
suspendați pentru patru și, res
pectiv, o etapă. De asemenea, an
trenorul Roland Gnneșch (Politeh
nica Timișoara) a fost suspendat 
două etape.

Echipei Utilajul știința Petro
șani l-a»fost ridicat dreptul de 
organizare a primelor patru eta
pe (cînd este gazdă) în returul 
seriei a n-a a Divizjed B, de ti
neret, în sala din Petroșani. Jocu
rile resnoetive vor avea loc 
Sala sporturilor din Tg. Jiu.

IMAGINEA NOUA
(Urmare din pag D

în

Rubrică replizată de
Mihail VESA

uanv.'UMua*

REDACȚIA ÎNTREABĂ,
(Urmare -in pag. I)

RESTANTA IN DIVIZIA A FEMININA : DOROBANȚUL 
PLOIEȘTI - MUREȘUL TÎRGU MUREȘ 20-31

Ieri, la Ploiești, în Divizia A 
feminină de handbal a avut loc 
meciul restant dintre Doroban
țul Ploiești șl Mureșul Tîrgu 
Mureș. Evoluînd foarte bine, ju
cătoarele oaspete au obținut o 
victorie convingătoare, la sco
rul de 31—20 (16—9).

Au însoniis Tudor 10, Cr. An

ton 4, Petre 2, Marineac 2, Stoe- 
nescu 2 pentru Dorobanțul, res
pectiv Matefl 10, Stroia 7, Bl- 
ro 4, Bărbat 3. Mozsi 2, Pardi 
2, Florea 2, Avram 1 pentru 
Mureșul. Au arbitrat T. Ctire- 
lea șl I. Păunescu (ambii din 
București).
Octavian BALTEANU — coresp.

MrmisiRAnA ot sui
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
PRONOEXPRțSS 

DIN 2 MARTIE 1988
EXTRAGEREA I: 5 36 32 24 

43 6
EXTRAGEREA a Il-a 1 31

40 7 45 21 38
Fond total de cîștiguri : 

629.075 lei din care 5.904 lei. 
report la categoria 1.
• AST Azi, joi, 3 martie, este 

Ultima ZI pentru a juca nume
rele favorite la MAREA OCAZIE 
A SEZONULUI, constând In TRA
GEREA EXTRAORDINARA LOTO 
A MĂRȚIȘORULUI, programată 
-“‘-u mîine, vineri, 4 marile.

LOIO-PmOSPOPI 1NF0RHEAZÂ
• Pentru iubitorii tragerilor de 

tipul LOTO 2, anunțăm că, dumi
nică, 6 martie, vor avea posibili
tatea să-și încerce din nou șan
sele la formula respectivă, cu 
nelipsitele cîștiguri, inclusiv 
pentru 2 numere 1
• A început, de cîtewa zile, 

vînzarea biletelor la TRAGEREA 
EXTRAORDINARA RRONOEX- 
PRES care va avea loc miercuri, 
9 martie 1
• Din cauza orelor tîrzil la 

care s-au desfășurat unele parti
de de fotbal din competițiile eu
ropene intercluburi, rezultatele 
concursului Pronosport din 2 
martie vor fi publicate la rubrica 
noastră de mîine, vineri, 4 martie.

mul rind a prof. Lazăr Baro- 
ga, cu trecut glorios in . hal
tere și cu o >gată activitate 
publicistică, apei a antrenoru
lui Ștefan Achim și a deca
nului nostru 
norul emerit 
s-a elaborat 
lecție și de 
generalizat in toate secțiile și 
în primul rînd la, loturile na
ționale. Noutatea acestui mo
del consta în mărirea cantită
ții de repetare pe direcția so
licitării concursului, în mări
rea sensibilă a încărcăturii, 
dusă pînă la pragul 
ori uneori chiar 
litățile anterior 
sportivului. De 
de lupte, canotaj 
că, halterele au 
ramuri sportive care au arun
cat la ladă vechiturile meto
dologice (așa zisa -teorie a 
„valurilor" înalte și joasg) a- 
doptîmd teza volumelor limită 
susținute cu intensități maxi
male. Deci totul conform spe
cificului de concurs.

— Prin aceasta ați 
cauzalitatea creșterii 
manțelor în haltere ?

— Nu, inventarul

die vârstă, antre- 
Ștefan Petrescu, 
modelul de se- 

pregătire unitară,

maxim 
peste posibi- , 

știute ale 
fapt, alături 
și gimnasti- 
fost primele

r“

epuizat 
perfor-

factorilor 
este mai mare, și încercînd o 
ierarhizare a lor trebuie să 
adaug efectul fericit al selec
ției mai bine făcută ca ori
când, al disciplinei față de 
muncă, al motivației sportivi
lor al îndrumării și controlu
lui mult mai bine efectuat, ca 
și infuzia de experiență proas
pătă reușită în cîm.pul nostru 
de gândire și intervenție de 
către Dragomir Cioroslan, 
fost halterofil de anvergură, 
iar acum apreciat secretar 
adjunct.

răspunde — există întreprin
deri si unități specializate . în 
acest scop. în principal O.J.T. 
Brașov — Predeal si secția do 
transport pe cabluri. As vrea 
însă să subliniez faptul că ce
tățenii orașului. îmnrcună cu 
deputății — spre- cinstea lor — 
au pus întotdeauna umărul, 
ori de cîte ori era ceva de fă
cut pentru înfrumusețarea lo
calității. M-aS referi nu numai 
la construcțiile ridicate aici, 
de-a lungul anilor, ci si la 
spatiile pentru practicarea unor 
jocuri sportive (terenuri de 
fotbal si tenis, mai ales, soli
citate adesea si de unele clu
buri fruntașe din Capitală si 
din tară, pentru pregătire). Ia 
amenajările existente în cadrul 
Liceului din localitate, la nîr- 
tiile de schi atît de primitoare

FEDERAȚIILE RĂSPUND
— Deci toate bune și fru

moase... Prin filtrul acesta, u- 
șor roz 7, nu cumva riscăm, 
însă, să pierdem din vedere 
faptul că anul trecut, la „eu
ropenele" și „mondialele" se
niorilor nu s-a obținut nici o 
medalie de aur la „total” ?

— Veghem permanent ca nu 
cumva să-și facă apariția și 
în haltere aceste fenomene 
atît de periculoase care sînt 
suficiența, starea de narci
sism. După trei ani de rezul
tate remarcabile, în care am 
trăit toate „durerile facerii" 
celor mai remarcabile rezul
tate românești în haltere (in
clusiv titluri și recorduri mon
diale de seniori și juniori), in
tr-adevăr, în 1987 am consta
tat că drumul spre vârful pi
ramidei a fost mai puțin obo
sitor decît efortul de a rămî- 
ne acolo 
aceea, 
te la 
le-am 
drept 
succes. Am fost îndeajuns de 
grăitor? Moment de la care 
pornind sînt convins că mun
ca la loturile noastre națio
nale și în secțiile de perfor
manță a marcat o cotitură, a 
generat un mănunchi de ac
țiuni și gînduri noi, cu care 
mergem optimist s>pre Jocurile 
Olimpice ale acestui an.

— Mult mai aproape decît 
Olimpiada,- peste numai două 
luni, se 
pionatcle rilor...

— Așa 
clipă aoest lucru. ' și sînt con
vins că și la Cardiff selecțio- 
nabilii noștri vor găsi, și nu 
o dată, drumul spre podium. 
Numai că în acest an gindul

„sus". Tocmai de 
cele 18 medalii obținu- 

com petițiile amintite
considerat mai .degrabă 
un duș rece dccît un

vor desfășura 
Europene ale
este, nu uităm

Cam- 
senio-
nici o

tin Frai ci 652 o la 2X30 m 
(v.r. 650).

Dincolo însă de aceste per
formante este de reținut că în
trecerea senioarelor a fost do
minată net de Diana Nicolaes- 
cu. care a reușit să-si devan
seze principalele adversare în 
ambele manșe de simplu 
F.I.T.A.

La 
lipsa 
locuri 
de la începutul lunii februarie 
(Mircea Fîrdea, Alexandru 
Kiss și Iosif Szatmari) — a 
fost mai echilibrată. în prima 
manșă de simplu F.I.T.A., 
Victor Stănescu (Petrolul Plo
iești) a obținut mai mult cu 
38 p decît Puiu Ciubotaru si cu 
84 p decît Ion Lungu (C.S.M.), 
pentru ca în cea de a doua, 
Ciubotaru să realizeze un plus 
de 20 p peste Lungu și de 27 p 
față de Stănescu. La total însă, 
petrolistul (care cu 678 p la 
2X70 m a egalat recordul na
țional) s-a situat în . fruntea

seniori, competiția . — în 
ocupantilor primelor trei 
la „naționalele" de sală

clasamentulu 
peste puncta] 
lea clasat. 1 
47 p peste 
al treilea, I.

REZULTA] 
Diana Nicol 
+ 1271) 2.
2474 p Al'il 
PrelipccTvJu | 
seniori : 1J 
2420 p (123 
Ciubotaru 24 
ÎOn Lungii | 
junioare I: 
(Voința Râd 
1134). 2. M] 
3. Maria id 
C.S.Ș. RădăJ 
Adrian Popq 
1105). 2. Cor] 
3. Cezar Ale 
trei. C.S.M.) 
rian Șestoc | 
linte 1906 p| 
Florin Ignaifl 
Aninoasa).
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Divizia A de baschet feminini

VOINȚA BRAȘOV A OBȚINUT 0
CLUJ-NAPOCA, 2 (prin te

lefon). In singurul med echi
librat desfășurat până acum în 
cadrul turneului final al gru
pei 5—8 a Campionatului Na
țional de baschet feminin, e- 
chipa Politehnica Mine-Ener
gie C.S.Ș. 4 București a între
cut pe Rapid C.S.Ș. 5 Bucu
rești cu 55—54 (41—22). Forma
ția studențească a început în 
forță (16—3 în min. 6. 37—19

A LOCALITĂȚILOR
de Ia Clăbucet. Gîroova sau 
Cioplea (si care desigur, com
portă permanente îmbunătățiri, 
perfecționări) si. mai recent 
la piscinele din incinta unor 
hoteluri. Pe noi, gospodarii 
Predealului ne interesează tot 
ceea ce poate asigura un aspect 
cît mai agreabil si. implicit, 
buna funcționare a stațiunii în 
planul activității sportive și 
turistice".

în îndeplinirea obiectivelor 
planului de sistematizare a o- 
rasului. a altor proiecte ale Con. 
siliului popular — privind dez
voltarea în continuare a aces
tei frumoase stațiuni a Văii 
Prahovei, care este Predealul — 
cetățenii, în frunte cu depută
ții lor, î.și vor aduce în conti
nuare substanțiala lir contribu
ție. Iar sportul, in multiple for
me de manifestare, nu va fi — 
și nu poate L — neglijat. Dim
potrivă...

în min. 17) 
nu imprimi 
rapid, iar 
minînd autl 
repriza seci] 
Politehnica 
noscut, ea 
scrie decât 
dul unei ap

min. 38) dl 
le au ratat 
re. studenta 
iar cu 8 sd 
ierului firiW 
Rapid a fol 
secunde de 
I. Georgiu. | 
drea 16. La 
Zidaru 6. 1] 
4 pentru p| 
Lefter 15.
Ritluianu 6.| 
8. AlixangyJ 

Alte
— Mobila | 
81—46 (38—1 
hi Ia 67—53 
Politehnica | 

Mircea

PRIMEL
Triiiu

l-.-MWJUg «MS»

nostru major îl reprezintă 
Jocurile Olimpice, „europenele" 
constituind oel mai important 
test. în perspectiva marii com
petiții din septembrie.

— Știm că vă preocupă mult 
și analiza estetică a perfor
manței, sinteți un om des vi
zitat și de metafore. Cum ați 
zugrăvi, așa, dintr-un „pe
nel", acest sport, cu care y-ați 
identificat 7

un 
ori 
de 
Și

, - " s. - «
gînd care mă in

die cîte ori privesc 
imensă esență bio- 
psihică al ridicării

— E 
cearcă 
efortul 
logică . 
halterei, uneori de trei ori mai 
grea decit sportivul însuși. 
Cred că momentul învingerii 
efectului gravitațional cu o a- 
semenea povară, schițând chiar 
și gestul ușoarei desprinderi 
de pe sol cînd bara ajunge 
deasupra canului. este cel mai 
superb elogiu adus verticali
tății; și puterii de a rezista, 
de care numai omul adevărat 
este capabil.

■n

un ti 
care 
Vlad

Cu 
sionați. cun 
tescu, preș< 
detune de 1 
să.«e, actua' 
ceului Indu 
Cornel An< 
Centrului c 
că. si al or 
cale, cei a, 
luptători — 
dispun de 
pregătire și 
plexul pont 
proapo gat;

Tinerii ai 
unități snor 
sint optimi 
primele .? 
nale la cai 
elevii lor 
nai al Rom 

Pri 
gust) să d 
și eficiența 
la Tg. Jiu. 
țiile și un 
favorabil p 
jului pentn 
formau'ă si 
dorit de ni

<Wmăr< 
(Cons 
sprijir

„Cupa

es

SEMNIFICAȚIILE UN
(Urmare din pag. 1)

cu păpușile (chiar dacă pe 
gheață se descurcă mai bine 
decît altele), și caiaclsta Maria 
Ciucur sau șahista Otilia Ganț, 
ambele maestre ale sportului, 
ultima și maestră FIDE, re
marcate în arena intenațională 
sub culorile naționale, este o 
sensibilă diferență, dar aceas
ta arată tocmai munca pe ni
veluri de vîrstă din cadrul 
clubului, aducerea candldaților 
la performanță, pas ca pas, 
de la inițiere la măiestrie, de 
la rezultate pe plan local la 
cele de rezonanță republicană, 
unele cu reverberații In com
petițiile internaționale.

Astfel, bilanțul 1987 al celor

818 sportivi 
nul 1980), li 
de performa 
vansați și 3 
leva 33 de 
tiții republii 
dalii) și 34 
turile de ji 
Nn trebuie 
goria (mai 
sportivi ir; 
legitimare, 
pentru C.S. 
ceștia fiind 
și șahiști.

Din acest 
al realei p 
celor 8 seci 
dre tehnice 
didactice), 
sament. al<
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mioare: 1.
Î557 d (1286 
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JS,. Marina 
(Mriâ + 1230);

Stănescu 
I. 2. Puiu 
193 + 1216) 3. 
(1177+1196); 
pi a Marciuc 
63 p (1029+ 
Poleac 2060, 
918 (ambele 
miori I : 1. 
>5 p (1060+ 
Frai 2130 o. 
cu 2004 (toti 
i II: 1. Do- 
I Iulian Me- 

C.S.M.). 3.
D (Minerul

ISTEAUA-OLASGOW RANGERS 2-0 (1-0)
(Urmare din pag. 1)

pa 5-8
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țînd în plasă balonul respins 
de un apărător scoțian.

Acest debut atît de promiță
tor crease deja publicului spe
ranțe într-o victorie netă, care 
ar fi putut pune încă de a- 
cum bazele calificării în semi
finalele competiției. Dar cu 
toate că Steaua și-a continuat 
frecventele sale asalturi Ia 
poarta lui Woods, că și-a mai 
creat suficiente situații de a 
marca, avantajul luat s-a men
ținut la proporții minime pînă 
după pauză. Tabela de scor 
s-ar fi putut, de pildă, schim
ba în min. 13, cînd portarul 
scoțian a intervenit excelent la 
„bomba" lui Hagi din lovitură 
liberă. Sau în minutele 18 șt 
19, cînd mai întîi Woods a a- 
vut un reflex excepțional la 
șutul din careu al lui Ungu- 
reanu (superbă a fost și pasa 
în adînclme trimisă de Belode- 
dici). apoi Lăcătuș n-a reușit 
decît să șteargă ușor, cu ca
pul. mingea centrată cu preci
zie de lovan. Același Lăcătuș 
avea să se dovedească neinspi
rat, zece minute mai tîrziu, la 
mingea ricoșată de la un ad
versar, pe care a preferat sa 
o paseze spre Pițurcă (inter
ceptată fiind în traiectoria ei 
de un apărător al oaspeților) 
în locul unui șut direct pe 
poartă. în sfîrșiit, să amintim 
și de acele faze fierbinți din 
min. 30, cînd din nou porta-

rul scoțian s-a remarcat la 
excepționalul șut al lui Hagi, 
dar și cînd, în momentul ur
mător, arbitrul a refuzat echi
pei noastre penaltyul care se 
impunea la faultul comis în 
careul oaspeților asupra lui 
Majaru.

Din păcate, ieșirea din teren 
a lui Lăcătuș (ca urmare a 
întinderii suferite), precum și 
accidentarea Iui Hagi (produsă 
la un atac dur din partea lui 
Nisbet), care a rămas pînă la 
sfîrșit printre coechipierii săi, 
dar cu un randament mai scă
zut, aveau să afecteze spre fi
nalul primei reprize și după 
pauză evoluția de ansamblu a 
echipei noastre, îndeosebi forța 
ei ofensivă, pe un teren care 
devenea din ce în ce mai greu 
și solicita eforturi mai mari. 
Le-a venit astfel mai lesne sco
țienilor, care trecuseră prin 
multe momente grele și scăpa
seră destul de ieftin în prima 
jumătate de oră, să se 
(folosind adesea 
neregulamentare, ________
și de concursul arbitrului, care 
a fragmentat cu și fără rost 
jocul), ba chiar să și reușeas
că în unele perioade să echi
libreze disputa, fără însă a de
veni cu adevărat periculoși în 
preajma careului echipei noas
tre. De altfel, oaspeții nu 
și-au creat în întreg meciul 
nici o ocazie clară de gol, ac
țiunile lor de atac fiind des
trămate cu relativă ușurință de 
experimentata și decisa apăra
re stelistă.

Ar fi fost însă nedrept — 
chiar în condițiile scăderii sale 
de ritm din repriza secundă — 
ca Steaua să rămînă doar cu o 
victorie la limită. Spre satis
facția unanimă, însă, scorul s-a 
modificat în minutul 67, cînd 
Hagi — la o lovitură liberă din 
afara careului scoțienilor — a 
executat scurt spre IOVAN și 
mingea șutată de acesta, după 
un ușor ricoșeu din zidul ad
vers, avea să poposească în 
plasă. Chiar dacă nici așa nu 
reflectă fidel întreaga desfășu
rare a jocului, superioritatea e- 
videntă de ansamblu a cam
pioanei noastre, dominarea in
sistentă exercitată de ea și 
marile ocazii ratate în prima 
repriză, acest 2—0 constituie, 
totuși, un rezultat remarcabil, 
care ne poate face să privim 
cu încredere meciul retur, din 
16 martie, de la Glasgow.

ARBITRII MECIURILOR DIN
Corvinul Hunedoara — Stea

ua: I. Igna; D. Buciuman și 
I. Ferenczi (toți din Timișoara);

F.C.M._ Brașov — C.S.M. Su. 
ceava: 
dru și 
resti);

F. C.
Mureș: 
stantin 
și M. Ștefănoiu (Tg. Jiu);

Victoria București — „Poli" 
Timișoara: Cr. Teodorescu; N. 
Georgescu (ambii din ~ 
și C. Corocan (Reșița);

Flacăra Morenl — S.C.
V. Curt; M. Georgescu 
din Constanța) și Fl. Popescu 
(Ploiești);

Oțelul Galați — Rapid: Al. 
Mustățea; A. Nicol eseu (ambii

G. Ioncscu; V. Alexan- 
V. Ilie (toți din Bucu-

Argeș — A.S.A. Tg. 
N. Dincscu; Gh. Con- 
(ambii din Rm. Vîlcea)

Buzău)

Bacău:
(ambii

apere 
și mijloace 
beneficiind

Arbitrul italian Luigi Agnolin 
a condus cu greșeli următoarele 
formații :

STEAUA : Stîngaciu — 1O- 
VAN, Bumbescu. BELODE- 
DICI, UNGUREANU — STOI
CA. Rotariu (min. 66 Bălan), 
HAGI, Majaru — Lăcătuș 
(mjn. 37 Balint), PIȚURCA.

RANGERS:
Nicholl. Gough Roberts, MUN
RO — Nisbet

WOODS
(min. 77 D. 

Ferguson), Souness, Wilkins, 
COOPER — McCoist (min. 85 
Francis), Durrant.

MINUTUL 91, LA VESTIARE
Primul popas, o dată ajunși la cabinele stadionului Steaua l-am 

făcut la vestiarul.formației noastre. Antrenorul ANGHEL IORDAnescu 
înconjurat de ziariști români și scoțieni face următoarea caracterizare 
a meciului : „A fost o partidă dificilă pentru formația noastră. Cred 
că victoria ei nu poate fi pusă la îndoială. Ea putea să sc concreti
zeze la o diferență și mai mare fără ratările noastre și intervențiile de 
excepție ale portarului Woods. Partida a avut caracteristica unei în
treceri cu miză, de calificare*. întrebat de un coleg dc presă scoțian 
dacă nu 1 s-au părut cam „tari* intervențiile unor Jucători de la 
Rangers, antrenorul nostru a precizat : „Este drept, Glasgow Rangers 
a făcut un meci de apărare, utilizînd în scopul limitării proporțiilor 
scorului, și mijloace regulamentare, dar și multe care au depășit li
mitele regulilor jocului*. In privința partidei de la Glasgow, Anghel 
Iordănescu a opiniat : „Sînt conștient de dificultatea întîlnirii retur, 
dar avem pe de o parte un avantaj de două goluri, deloc neglijabil, 
și pe de alta sper ca echipa noastră să realizeze o creștere de formă 

de pîn^ 13 această partidă. Am convingerea că Steaua se va 
califica*. Și-acum, cîteva opinii ale Jucătorilor: LA c A TUȘ, foarte afectat 
de accidentarea care l-a obligat să părăsească terenul, smirne : „Adver
sarii noștri au apelat la toate mijloacele posibile spre a obține o di
ferență cît mai mică de scor. Calificarea se joacă, dar noi păstrăm 
prima șansă*. UNGUREANU • „O victorie care putea fi mai substan
țială. în special în prima repriză aveam dreptul la încă două goluri. 
Vreau să mulțumesc inimoșilor spectatori pentru încurajările pe-rma- 
nente*. BALINT: „Ne așteaptă o partidă grea la Glasgow. Dar Rangers 
va trebui să iasă Ia atac acolo și noi trebuie să știm să profităm de 
acest lucru*. IOVAN : „Am obținut un rezultat bun, în condițiile în 
care acesta a fost pentru noi primul meci oficial al sezonului. Știm 
care sînt datele partidei-retur, dar promitem să întregim la Glasgow 
succesul de la București*. HAGI: „Nisbet și Roberts m-au urmărit 
insistent și nu s-au limitat la marcajul strict. Ei au apelat la faulturi 
numeroase, periculoase, care ml-au lăsat multe urme. Returul e greu. 
Dar să marcăm noi un gol șl — apoi — totul va fi clar*. PIȚURCA : 
„Ne așteptam la un joc închis. Am avut și un arbitraj cu decizii care 
ne-au dezavantajat în unele situații. Consider rezultatul ca valoros și 
el ne deschide posibilități de a intra în semifinale*.

L-am abordat, apoi, pe observatorul U.E.F.A., Leonardus van der Kroft 
(Olanda), care a caracterizat astfel partida : „Steaua a demonstrat 
recunoscutele ei calități de echipă de atac, care o fac mult apre
ciată astăzi în Europa și nu numai In Europa. Șansele ei de cali
ficare sînt reale, mai cu seamă în varianta probabilă că formația 
română va marca, la 16 martie, la Glasgow*.

în fine, G. SOUNESS, internaționalul scoțian, care alături de ma
nagerii clubului, se ocupă 
cut următoarele observații : 
fulminant în prima repriză 
în această perioadă. După 
terenului, dar noi nu am 
treprinse în fața unei apărări așa de impenetrabile ca cea a cam
pioanei României. Sigur că vom încerca totul în meciul retur, dar 
a recupera de la 0—2 rămîne o încercare foarte foarte dificilă*. 
Internaționalul englez WILKINS crede că’.. „a rezista unor acțiuni de 
rapiditatea și gradul surprinzător ca acelea întreprinse în prima 
repriză de Steaua reprezintă un tur de forță. Spre a da replica ne
cesară în retur, trebuie să fim mult mai penetranți în atac. Steaua, 
după acest 2—0, rămîne favorita intrării în

Am ieșit de la vestiarele stadionului din Bd. 
de suporteri steliști îi așteptau pe cei care 
victorie internațională de răsunet. (Ef. I.).

de pregătirea lui Glasgow Rangers, a i&- 
„Așa cum m-am așteptat, Steaua a atacat 
$1 trebuie să recunosc că am scăpat Ieftin 
pauză, jocul s-a mai echilibrat la mijlocul 
manifestat periculozitate in atacurile ta-

semifinale".
Ghencea. Afară, suite 
le dăruiseră o nouă

[TAPA A 18-a A DIVIZIEI A
din Pitești) si V. Antohi (Iași);

F.C. Olt — „U“ Cluj-Napoca: 
B. Petrescu: L. Măieran (ambii 
din Brașov) și V. Angheloiu 
(București);

Petrolul Ploiești — Dinamo : 
I. Velea (Craiova); M. Axente 
(Arad) și I. Vereș (Sf. Gheor- 
ghe) ;

Sportul 
Craiova: 
Neamț); I. Tărcan (Tg. Mureș) 
si M. Dragi (Galați).

Studențesc — Univ. 
A. Gheorghe (P.

• ASTAZI, pe stadionul Mu
nicipal din Tîrgoviște, de la 
ora 15,30, va avea loc un in
teresant meci amical între di
vizionara B locală și divizionara 
A S. C. Bacău.

Și Metalul București a avut un 
tur infructuos. Revenită în vara 
trecută în eșalonul secund, echipa 
n-a putut ține pasul cu cîteva 
competitoare, pe propriul teren, 
și, din această cauză. Ia jumăta
tea întrecerii se află pe locul 16 
in clasamentul seriei a Il-a șl cu 
—7 la „adevăr". Această deloc 
plăcută situație a fost analizată 
de conducerea clubului și a secției 
de fotbal, care au luat măsuri de 
îmbunătățire a activității, pentru 
ca în primăvară echipa să evo
lueze la un nivel mal bun și să 
abandoneze poziția precară din 
clasament. Printre măsuri» se 
află promovarea a patru juniori: 
Ion Șerban și Ruse — mijlocași, 
Badea și Dumitrescu — înaintași. 
De asemenea, au fost transferați 
jucătorii Dolcan (mijlocaș) de Ia 
C.F.R. Timișoara și Buchea (Îna
intaș) de ia Aversa București. 
Doar jucătorul OclBosu nu s-a 
prezentat la pregătiri, așa că lotul

\NOU DE ONOARE
14 în a-
9 grupe 
■e de a- 
tori, re- 
compe- 
de me
in lo- 

imâniei. 
i cato-

35 de 
dublă 

ind și 
ara), a- 
uptători

vedere, 
munca 
23 ca- 

î grade 
ui cla- 
de cei

doi amintiți interlocutori • 
1 —gimnastica sportivă, 2 — șa
hul, 3 — patinajul artistic, 4 — 

luntele libere. 5 — înotul. 6 — 
caiacul-canoea 7 — luptele gre- 
co-romane. 8 — gimnastica rit
mică. Deși clasat pe locul se
cund, șahul deține o dublă în- 
tîietate care merită o mențiu
ne aparte : aci, la C.S.Ș. 1 din 
Timișoara, s-a înființat prima 
catedră a tablei cu 64 de pă
trate din sistemul cluburilor 
sportive școlare din întreaga 
țară, deținută de prima profe
soară de educație fizică cu spe
cializare șah, Ligia Jicman, fos
tă campioană națională și com
ponentă a echipei naționale. 
Gimnastica sportivă, de pregă
tirea căreia răspund Doru San-

Se apropie startul de primăvară al divizionarelor A

MOMENTELE DE VIRF“ ALE RETURULUI9?
Vacanța fotbalistică s-a în

cheiat. „Șaisprezecimile" Cupei 
României ne-au adus 
pe stadioane. Iar după 
reușită ...avanpremieră, 
nică 6 martie începe 
campionatului Diviziei 
film în 17 episoade", iată cum 
poate fi sintetizat returul celui 
de al 70-lea campionat al țării, 
urmărit, ca întotdeauna, de iu
bitorii fotbalului cu atîta inte
res. Iar dacă valoarea jocurilor 
va crește, cu atît mai mare va 
fi numărul spectatorilor pre- 
zenti etapă, de etapă

din nou 
această 

dumi- 
re turul 

A. „Un

____ ____ ____ De 
stadioanele din București, Cra- 
îova. Ploiești, Brașov, Tg. Mti-

reș, Suceava, Pitești, Timișoara, 
Slatina, Galați, Bacău, Hune
doara, Cluj-Napoca, Morcni — 
orașele cu echipe în primul e- 
șalon, ai căror simpâtizanți sînt 
răspîndîți însă pe toate melea
gul ile țării.

In toamnă motive dc mari 
satisfacții n-au prea fost. Jocu
rile de factură tehnică și spec
taculară ridicată s-au numărat 
pe degete, prea multe formații 
punînd accentul pe rezultat și 
pe locul din clasament, mai a- 
Ics cele din zona inferioară.

întrecerea nu a ieșit din ti
pare mai vechi. în frunte atra
ge atenția „eterna" dispută 
sportivă Steaua — Dinamo, de
tașate de celelalte. în urmă, cî
teva echipe ambițioase — Vic
toria, Oțelul, Flacăra și,_ în re
venire.

-Apoi, 
locul 9 în jos, 
tremură de frica 
și după diferența 
tre concurente e 
de-acum cine va 
șalonul -secund.

Pornind de la clasamentul tu
rului, acum, în apropierea star
tului, ne-am aruncat privirile 
pe programul returului, căutînd 
„momentele de vîrf“ ale sezo
nului de primăvară. în care 
vom cunoaște pe deținătoarea 
celui de al 70-lea titlu.

Deci, în prim-plan, „dialogul" 
Steaua — Dinamo (pînă la 5 
iunie, un dialog la distanță), pe 
parcursul viitoarelor 17 etape, 
în care va interveni contribuția 
celorlalte competitoare.

• Etapa 
de marcă :
— Steaua 
namo ;
• Etapa

Steaua, Sportul Studențesc — 
Dinamo ;
• Etapa a V-a : F.C.M. Bra

șov — Steaua, F.C. Argeș — 
Dinamo ;
• Etapa a Vl-a : Steaua — 

Sportul Studențesc, Dinamo — 
Victoria;

O Etapa a Vll-a : A.S.A. Tg. 
Mureș — Dinamo ;
• Etapa a IX-a : Univ. Cra

iova — Dinamo, Victoria — 
Steaua ;
• Etapa a XII-a : Steaua — 

Univ. Craiova, „U“ Cluj-Napoca
— Dinamo ;
• Etapa a XV-a (5 iunie) : 

marele derby Steaua — Dinamo;
• Etapa a XVI-a : Oțelul Ga

lați — Dinamo ;
• Etapa a XVII-a : „Poli" Ti

mișoara — Steaua.
Sigur, într-un campionat, 

competiție de regularitate, fie
care partidă are importanța sa, 
pentru că o „buturugă mică"

poate schimba cursul unui cam
pionat întreg. Vă mai amintiți 
asemenea exemple ? în 1958, 
Jiul a învins pe Steaua la 
București, cu 1—0, și... Petrolul 
Ploiești a cîștigat campionatul 
la golaveraj. Alt episod asemă
nător, cu alți „actori", în 1973, 
la Craiova ; Universitatea — 
Steagul Roșu Brașov (aceasta 
cu mulți jucători de la tineret, 
dar cu un Adamache imbatabil) 

0—1 si... Dinamo a cistisat ti
tlul gratie luntri gol în nihis. a- 
dică 51—32 față de 54—36 cît 
aveau craiovenii. Iată, deci, ce 
înseamnă un singur gol, pe care 
mulți jucători il tratează des
tul de ușor cînd echipa lor con
duce pe tabela de marcaj și 
victoria nu le mai este în pe
ricol. Dar uneori — cum s-a 
întîmplat de atîtea ori — nici 
victoria nu ajunge 1 Paradoxal, 
dar așa este. Meciurile consi
derate de noi ca „pietre de în
cercare" pentru cele două pre
tendente la titlu au avut în ve
dere . posibilitățile echipelor 
adverse, valoarea lor șl ambi
țiile pe care le manifestă în 
actualul campionat. Sînt jocuri 
cu implicații și în stabilirea 
viitoarelor participante în cu
pele europene, după cum aceste 
partide nu pot ocoli nici ceea 
ce se petrece în subsolul cla
samentului.

Ce va fi în zona retrogra
dării ? Greu de precizat. Mal 
mult de o treime din cele 153 
de meciuri ale returului vor 
angaja direct lupta pentru sta
bilirea retrogradatelor. Sigur, 
întîi totul depinde de compor
tarea și rezultatele lor, de în- 
tîlnirile directe. E greu să de
cizi care partidă va fi aici mai 
importantă (Petrolul — Rapid, 
Rapid — F.C.M. Brașov, S.C, 
Bacău — C.S.M. Suceava etc.), 
de vreme ce nouă echipe, de 
Ia locul 10 (F.C.M. Brașov — 15 
puncte) în jos, pînă la ultima 
clasată (Petrolul — 11 puncte), 
sînt eșalonate pe o diferență 
foarte mică, dacă raportăm a- 
ceste 4 puncte la 17 etape cîte 
se vor consurha.

Deci, campionatul se joacă 
(cum, la ce nivel, cum spuneam, 
asta rămîne de văzut, în conti
nuare, pînă ce fotbalul nostru 
va mai obține o calificare la un 
turneu final de campionat mon
dial sau campionat european). 
Rămîne deschis și interesul iu
bitorilor fotbalului, el nu sca
de cu nimic mal ales în rîn- 
durile suporterilor autentici. 
Un campionat al cărui retur îl 
așteptăm cu nerăbdare și dc 
care ne mai despart doar cîteva 
zile

INFUZIE DE TINEREȚE»
Sinaia. După revenirea în Bucu
rești s-au format două echipe (in 
care au fost induși multi juniori) 
care au luat parte la „Cupa Chi
mistul" șl „Cupa Electroaparataj". 
Metalul a susținut și alte mciuri 
amicale, cu Progresul Vulcan 
București șl Steaua Mizil, iar în 
zilele următoare va juca cu 
F.C.M. Giurgiu

După oum se desfășoară pregă
tirile, antrenorii speră ca echipa 
să atingă o bună formă sportivă 
chiar din prima etapă a returu
lui. Prin introducerea tinerilor în 
formație se constată un reviriment 
în joe, calitatea eresclnd simțitor. 
Avînd condiții optime de pregăti
re, create de conducerea între
prinderii ..23 August", echipa este 
decisă să redevină cea care a 
fost în urmă ou and, cînd își 
spunea cuvîntul ou tărie în dds- 
puta pentru primul loc.

Pompiliu VINTILA

toamnă se află 
pregătiri intense 
antrenorilor Lu-

LA METALUL BUCUREȘTI
care a jucat în 
în aceste zile în 
sub conducerea
dovic Sătmăreanu și Ștefan Geor
gescu. Iată componența lotului : 
Gabriel Șerban, Giurcă, Nicoiae

Priviri spre 
eșalonul secund

— portari, Aprodu, Mihăilă, Vlad, 
Slroe, Dumitrache, Drăci'lă, Du- 
mitrașcu — fundași, Nica, Sto- 
ian, Niță, Niculescu — mijlocași, 
Ciucă, Petre, Bomohași — îna
intași.

Pregătirile au Început la 8 ia
nuarie, la București, unde timp 
de 8 zile s-a lucrat pentru rea
daptarea organismului la efort, a 
urmat o pregătire centralizată, 
între 21 ianuarie și 1 februarie, la

E-

Universitatea Craiova, 
plutonul, în care, de la 

toată lumea 
retrogradării 
minimă din- 

greu să spui 
ajunge în e-

I, două programări 
Corvinul Hunedoara 
si Petrolul — Di-

a IlI-a : F.C. Olt —

dici și Adrian Mihăescu, a cîș- 
tigat Campionatul _ 
de copii la cat. 
fiind acum la cat.
lacu, S. Bene, S. 
Durlă, M. Opriș,
cu aceleași veleități. Prof. Bea
trice Huștiu, fosta campioană 
națională de patinaj artistic, 
l-a adus pe Felix Sinitean pe 
primul loc la Concursul Repu
blican al copiilor, chiar dacă 
patinajul din localitate func
ționează doar un trimestru 
(fiind în aer liber). înotătoarea 
Timea Toth, care a plecat de 
aci în marea performanță, re
prezintă încă un moment de re
ferință, dar prof. Ion Bădescu 
crede în viitorul Cameliei Suba. 
Așa cum speră antrenorul lup
tătorilor de libere, Csaba Be- 

. nedek, în viitorul olimpic O- 
vidiu Mioc, component al lo
tului reprezentativ de juniori,

Republican 
IV, grupa 
III (G. Cio- 
Bratan, A. 
S. Nicorici),

care a și evoluat promițător 
la Concursul Prietenia ; așa 
cum este convins Victor Ale- 
xandrescu că Marina Ciucur, 
transferată la Dinamo și com
ponentă a lotului olimpic, va 
avea un schimb de ștafetă. Poa
te chiar sora acesteia, Adriana 
Ciucur.

în strada Amforei din cartier 
rul Ciurcumvalațiunii, acolo 
unde este și sediul C.S.Ș. 1 Ti
mișoara, gospodărite cu grijă 
părintească, se află un inter- 
nat-cantină (pentru 184 de e- 
levi) și un semiinternat (pentru 
alți 60), unde acești elevi-spor- 
tivi ai clubului au bune con
diții de masă și casă, de stu
diu, odihnă și refacere. Iar să
lile de antrenament sînt, de a- 
semenea, foarte aproape de se
diu, timpul fiind un prețios 
suport al simbiozei învățătu- 
ră-sport. Constantin ALEXE



UN „SCENARIU MODERN" PENTRU ARTIȘTII GHEȚII
Actualitate și perspective în sporturile de iarnaAvindu-i precursori Iluștri pe 

campionii britanici Jane Torvill 
— Cristopher Dean, patinajul ar
tistic mondial se află — clar — 
la un moment de cotitură a is
torie! sale. De azi înainte, dacă 
doresc medalii, „artisticiivoi 
trebui să „spună“. pe gheață, o 
poveste, arin limbajul evoluți

Marina Klimova — Serghei Ponomarenko 
(U.R.S.S.), un alt cuplu de vis al patinajului

Debbie Thomas au repovestit în 
cadru olimpic istoria lui Carmen, 
personajul operei lui Bizet. Toi 
mai mult, alături de componen
tele cunoscute — balet, sunet și 

lumină — patinajul 
artistic actual inclu
de un scenariu con
ceput de un regizor 
autentic, specialist 
de curînd sosit în 
anturajul disciplinei 
și mărind compo
nența echipei din 
spatele unui pati
nator artistic, ală
turi de mai vechii 
coregrafi, muzicieni, 
pianiști, preparatori 
fizici, antrenori, me
dici. Și încă un per
sonaj a mai bătut la 
ușa performanței, 
patin a j ul a rtisti e
fiind un domeniu- de 
avangardă : psihoso- 
ciologul, Brian Or- 
ser (argint la Cal
gary) anunță pentru 
viitor o obligatorie 
fortificare a carac
terului său, prea 
labil pînă acum, 
din care motiv a 
pierdut multe meda
lii. Debbie Thomas 
a acuzat, la rînduil 
ei, o emotivitate e- 
xagenată, care a fă
cut-o să rateze la 
concur ?ul liber de la 
Calgary, dar pe ca
re speră s-o evite 
la ,, mondialele“ d e 
la Budapesta, cu a- 
jutorul psiho-tera- 
piei

Ca atîtea alte dis
cipline, și patinajul 
artistic pare a avea 
de rezo 1 va t pro bIe
rna coborîrii vârs

tei. Semne clare există : Gorde
eva are 16 ani, Witt se retrage la 
22 neîmpliniți, după ce-șl va fi 
apărat, pentru ultima oară, titlu - 
mondial, la Budapesta. Și mi
niaturizarea patinatorlilor e o 
tendință din ce în ce mai vizibi
lă și e normal, de vreme ce, iată 
Stanislas Leontovici, reputatul an
trenor de perechi al Uniunii So. 
vietice, declară că „elevele sale 
au ajuns în stadiul execuției bu
clei cvadruplu lansate, ceea ce

nu se poate face decît de către o 
fetiță cîntărind sub 45 de kilo
grame**.

Așadar: s_a ajuns, oare, ca 
despre patinajul artistic să se 
vorbească din ce în ce mai mult 
în termenii, conceptele și noțiu
nile deja acreditate de gimnasti
că? N-ar fi exclus ca Jutta Mul
ler (cea care le-a format pe Ga
brielle Seifert și pe Katarina 
Witt, ca ultime reprezentante ale 
unui patinaj ..clasic44) să caute, 
de acum înainte, o „patinatoare 
de buzunar44, singura capabilă, 
poate, să ducă mai departe o 
perfecțiune ce nu mal poate fi 
depășită cu mijloacele de pregă
tire, cu tipurile de performere și 
cu echipele inter.disciplinare — 
neîndestulătoare — de oină a- 
cum.

Radu TIMOFTE

AGENDĂ
HONG KONG, 2 (Agerpres). 

Atletul chinez Duan Xiu-Quan 
a terminat învingător In cursa 
de 1 milă de la Hong Kong, 
fiind cronometrat cu timpul de 
4:10. Pe locul doi a sosit in
dianul Baghicha Singh — 4:11,8.

Proba feminină a fost cîști- 
gată de Liu Aiun (R. P. Chi
neză) — 4:45,7.

SOFIA, 2 (Agerpres’. In con
cursul de pentatlon desfășurat 
la Sofia, pe primul loc s-a si
tuat atleta sovietică Irina Be
lova cu un total de 4 289 punc
te. Pe locurile următoare s-au

C. M. DE YACHTING (f)
RIO DE JANEIRO (Agerpres). 

După cinci regate, în Campionatul 
Mondial feminin de yachting, la 
clasa „Mistral44, conduce canadia
na Carol Alie, urmată de italian»- 
ca Alessandra Sensiini. La clasa 
,‘,470“, pe primul loc al clasamen
tului după 4 regate, se află ame
ricanele Susan Taylor și Cory 
Fischer, Iar la clasa „Laser4*, tot 
după 4 regate, lidera clasamentu
lui este italianca Paula Ferrari. 
Competiția se desfășoară în portul 
brazilian Buzios.

ATLETICĂ
clasat coechipiera sa Irina Tlu- 
kai — 4 240 puncte și concu
renta bulgară Tania Turkala- 
nova — 4 160 puncte.

BRUXELLES, 2 (Agerpres). 
Desfășurat la Ostende, Cam
pionatul de cros al Belgiei a 
fost cîștigat de atletul Vincent 
Rousseau, înregistrat pe dis
tanța de 10 km cu timpul de 
37:00,05.

HAVANA, 2 (Agerpres). La 
rfîrșitul acestei săptămîni, la 
Havana se va desfășura cea 
de-a 38-a ediție a concursului 
de atletism „Memorialul Bar
rientos". După cum transmite 
corespondentul sportiv al a- 
gențiel Prensa Latina, la între
ceri sînt așteptați să participe 
sportivi din U.R.S.S., Austra
lia, Romănia, Cehoslovacia, 
Venezuela, S.U.A.

CAMPIONATUL PANAMERICAN DE ȘAH
HAVANA, 2 (Agerpres). După 6 

runde, în campionatul panameri
can de șah, de la Havana, în 
fruntea clasamentului se află 
Garcia și Borges (Cuba), Abreu 
(Republica Dominicană), toți trei 
cu cîte 4,5 puncte, Reyes (Peru) 
— 3.5 puncte.

MADRID, 2 (Agerpres). în run-

da a 6-a a turneului internațional 
de șah de la Linares (Spania), 
Liubojevici a cîștigat la Cibu-rda- 
nidze, în timp ce partidele Nunn 
— Ilescas și Hjartarson — Iusu- 
pov s-au încheiat remiză, tn cla
sament conduce olandezul Tim- 
man, cu 4,5 puncte și o partidă 
întreruptă.

SUCCIS CUBANEZ ÎN lUIINEUL 
OE BOX Of IA SOFIA
SOFIA, 2 (Agerpres). Competiția 

internațională de box „Cupa 
Stnandjata44, desfășurată la Sofia, 
s-a încheiat cu s-uccesul pugiiliș- 
ti'lor cubanezi, care s*au situat pe 
locui întîi la 7 categorii prin 
Enrique Carion (cocoș), Juan Ji
menez (semiușoară), Eduardo 
Correa (ușoară), Alfred Duvergel 
(semimijlocie) Oreste Solano 
(mijlocie). Orlando Despaine (se
migrea) și Emeraklo Belle (super- 
grea), învingător prin k.o. tehnic 
in fața lui Stoimenov. Col mai 
tehnic boxer al turneului a fost 
desemnat însă bțiilgâbu'l Angel 
Stoianov (categ. mijlocie mică), 
declarat câștigător în finala cu 
Zan Gui Lli (R.P.D. Coreeană).

ilor lor. Afirmația rămîne vala
bilă indiferent că este vorba des
pre probele individuale, de pe. 
rechi sau de dans. Gordeeva- 
Gr’nkov (la perechi), Bestemia- 
nova-Bukin și Isabelle-Paul Du- 
chesnay, la dans, au „jucat*4 la 
Campionatele Europene de la 
Praga și la Olimpiada de la 
Canary adevărate piese de tea
tru. avînd drept subiect mereu 
generosul subiect al sentimentu
lui de dragoste. Katarina Witt și

Tur de orizont in campionatele naționale

Portugalia: PORTO, PE CONT PROPRIU

CHARLOT ȘI SPORTUL

Triumful lui Futre si Madjci 
pe Praterul vienez, în finala 
C.C.E., a trezit multe orgolii 
printre eternele rivale. în cam
pionat, Benfica și Sporting în 
primul rînd, și-au spus că mo
mentul detronării lui Porto este 
mai mult decît prielnic, întrucîi 
deținătoarea C.C.E. se despărți
se de principala sa vedetă, Futre. 
Nu puțini erau cei care apre
ciau că atacul lui Porto însemna 
de fapt Futre, or, acum, fără a- 
cesta... Speranțe, speranțe.. 
„Unsprezecele*4 lui Tomislav 
Ivi ci-a resimțit, nu-i nici un du
biu. absent» acțiunilor debordam

Am mai scris, chiar în această pagină, despre rolul mai ma
re sau mai mic pe care sportul l-a jucat în viața unor perso
nalități de prim-plan ale lumii contemporane, notorii în aria 
culturii, a științei etc. în contextul respectiv, nici o mărturisi
re n-a fost mai emoționantă — și mai des citată — decît a- 
ceea, aparținînd lui Albert Camus, Premiul Nobel pentru 
ratură. care spunea undeva că „datorez sportului tot ce 
mai sigur despre morală și obligațiile oamenilor44.

O carte biografică, apărută recent, a scos în evidență, 
surprinderea multora, că însuși marele cineast care a 
Charlie Chaplin ' " * * r _ .. ;
iubit și, încă mal mult, a practicat sportul, căruia i-a dedicat o 
parte importante din timpul său liber. Filmografia lui Chaplin 
oferă numeroase dovezi in acest sens. în „Luminile orașului", 
de pildă, celebrul actor urca în ring probînd frumoase dispo
nibilități de boxer. Adversarul se pierdea, arbitrul amuțea, iar 
publicul se prăpădea de rîs... într-o altă peliculă, „Timpuri 
noi", Chariot patina pe rotile (într-un supermaket, vă mai a- 
mintiți ?). incîntînd prin siguranța și grația mișcărilor. Ca să 
nu mai spunem că mai în.......................
referință în istoria celei de 
cuta complicate „exerciții" 
îndelungi repetări.

Dar cel mai aproape s-a 
grafia semnată de fiul său, de tenis. Rareori se despărțea de 
rachetă, „nelipsită din bagajul său, pe picior de egalitate cu 
periuța de dinți44. Cină o filmare nu-i ieșea, cînd se simțea depri
mat, Chaplin se destindea și își aduna gîndurile pe un teren de te
nis, jucînd adesea pînă la căderea înserării. Folosea mina stin
gă (cu care făcea totul, cu dreapta doar scria), impresionind 
prin vioiciunea și armonia mișcărilor. Prin sport, își recăpăta 
totdeauna buna dispoziție, „efortul fizic părîndu-i-se cel mai 
potrivit medicament44.

Practicant al sportului clipele de răgaz, prezent In tri
bune, mai ales la Roland Garros, Charlie Chaplin le-a dat co
piilor săi o educație în consecință, deprinzîndu-i să prețuiască 
mișcarea, viața în aer liber. în acest sens, un fragment din 
volumul la care ne refeream apare mai mult decît grăitor, 
putînd servi, credem, ca final pentru această însemnare : 
„Ceea ce reprezentau pentru alți bărbați vinul, femeia sau 
religia, pentru Chaplin reprezenta tenisul, Sportul, în general44.

Ovidiu IOANIȚOAIA

lite- 
știu

spre 
fost 

creatorul nemuritorului personaj Chariot, a

toate filmele sale, majoritatea de 
a 7-a arte, neuitatul interpret exe- 
de gimnastică. ascunzînd, firește.

simțit genialul comic, relevă bio-

1. F.C. Porto 23 18 5 0 56-11 41
2. Benfica 23 14 6 3 36-12 34
3. Sporting 23 10 8 5 34-24 28
4. Belenenses 23 11 6 6 31-27 28
5. Chaves 23 10 7 6 42-23 27
6. Setubai 23 9 8 6 38-29 26
7. Boavista 22 9 8 5 20-16 2S
8. Penafiel 23 6 12 5 25-23 24
9. Guimaraes- 22 8 7 7 37.28 23

10. Espinho 23 7 9 7 25-22 23
11. Maritimo 23 5 11 7 21-27 21
12. Varzim 23 5 10 8 18-27 2G
13. Flvas 23 4 11 8 22-30 19
14. Braga 23 4 :LI 8 21-29 1?
15. Academica 23 5 9 9 20-30 19
16. Farense 23 5 8 10 18-32 18
17. Salgueiros 23 4 9 10 20-35 17
18. Rio Ave 23 4 9 :10 19-42 17
19. Portimonense 23 6 4 13 24.37 16
20. Covilha 23 4 4 15 22-43 12

□rica infringer! rămînînd imacu
lată.

Dar la fel de adevărat este ș? 
faptul că adversarii nu au fost 
în măsură să-i neliniștească pe 
Gomes et comp. în vară, Benfica 
a făcut o zgomotoasă campanie 
de transferări: brazilienii Elzo și 
Mozer, danezul Magnusson, Cha- 
lana, revenit la clubul unde și-s 
făcut un nume. Fortificarea lotu. 
lui a fost însă numai pe hîrtie. 
nu și pe gazon. Cea mai neferi
cită alegere pare să fi fost însă 
cea a conducerii tehnice. Prin 
plecarea englezului John Morti. 
more — rețineți, după ce cîștiga. 
se campionatul și Cupa! — pre
ședintele clubului, Joao Santos, 
s-a oprit La danezul Ebbe Skov- 
dahl. Dar, cum Benfica a jucat 
sub așteptări, primul debarcat 
de pe corabie a fost tocmai 
Skovdahl, demis după numai 
trei luni de la angajare. Formu
la vă este, sîntem siguri, cunos
cută : „Cum lucrurile nu mergeau 
așa cum am fi dorit, a trebuit să 
luăm măsuri și nu am avut de 
ales** (Joao Santos). Cu Toni 
„uns*4 în locul lui Skovdiahl, lu
crurile nu s-au prea Schimbat și 
acum Benfica nu are altceva de 
făcut decît să privească neputin. 
cioasă la succesele lui Porto.

Mal marii lui Sportine Llsabo.

Brazilianul Geraldăo nu și-a fă
cut încă un nume sub culorile 
national el ; este însă pe punctul 
de a-și face unul în apărarea 

lui Porto.

na au gindit că, o dată cu tran
sferarea lui Paulinho Casca vel, 
golgeterul ediției precedente, au 
rezolvat cea mai mare parte a 
problemelor. N_a fost tocmai așa. 
Mai mult chiar. Clasarea modes
tă de la un moment dat risca 
să-1 lipsească pe „alb-verzi“ de 
cupele europene, ceea ce nu s.a 
întâmplat de ani buni.

Mihai CIUCĂ

• Cine va organiza C M. în 1994 ? • In campionat 1 
Italiei vor activa 18 echipe în loc de 16 !

< ►
-v

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
CICLISM a ,,Turul Americi'lor", 

desfășurat pe șosele din Vene
zuela și apoi în Florida, a reve
nit rutierului Davis Phinney 
(S.U.A.) urmat de compatriotul 
său Steve Tolford la 1:30 și spa
niolul Jose Pacheco, la 2:14. Ulti
ma etapă, a 8-a. încheiată la 
Miami, după 131 km. a fost cîști- 
gătă de Phinney în 3h00:ll. 
• ..Marele premiu al orașului 
Cannes4* a revenit anul acesta 
francezului Jerome Simon, crono
metrat pe distanța de, 145 km în 
31149:1«8.

SCHI n Cursa de schi-mare 
fond desfășurată la Lahti a reve
nit sportivului suedez Anders 
Blomqvist cronometrat pe distan
ța de 75 km cu timpul de 4h20:58.

Pe locul doi, în același timp cu 
învingătorul, a sosit compatriotul 
său Hans Persson a Proba mas
culină de slalom uriaș din cadrul 
concursului de Ia Villach* a re
venit sportivului austriac Konrad 
Walk, înregistrat în două manșe 
cu timpul de 2:28,70. L-au urmat 
elvețianul Urs Kalin — 2:28 80 și 
vest-germ anul Josef Schick — 
2:28.89. • „Cupa Europei44 la schi 
alpin a programat pe oîrtia de la 
Kotschach-Mauthen (Austria) o 
probă masculină de slalom 'sutper- 
urlaș, în care victoria a revenit 
sportivului austriac Konrad Walk, 
cu timpul de 1:24,08. Pe locul se
cund s-a situat norvegianul Ole 
Furuseth — 1 ’24,50.

TENIS • în finala competiției

6"

te ale lui Futre, dar nu trebuie 
înțeles cumva că fără el Porto 
n-a mai fost Porto! Futre a ple
cat, dar au rămas Gomes. Sousa 
Mlynarczyk, Andre, Juary și. nu 
în ultimul rînd. Madjer (pînă în 
Ianuarie), a cărui „explozie44 a 
făcut înconjurul întregii Europe 
Cu toate aceste vedete. Porto a 
mai adăugat vitrinei sale cu tro. 
fee Cupa Intercontinentală și Su- 
percupa Europei. Cît despre în. 
trecerea internă, elevii lui Ivici 
nu mai au nici un fel de griji 
și nu vedem cum le mai poate 
scăpa un titlu pe care aproape 
că îl au în buzunar! Parcursul 
lui Porto a fost într.adevăr re
marcabil. după scurgerea a 23 de 
etape, pe linia de clasament, ru-

COMITETUL EXE
CUTIV AL F.I.F.A. 
s-a întrunit la Riad 
(Arabia Saudită) pen
tru a discuta unele 
probleme în legătură 
cu organizarea tur
neului final al C.M. 
din 1994. S-a hotărî» 
ca verdictul definitiv 
să fie anunțat la 4 
iulie. După cum se 
știe. pentru aceas
tă - întrecere și -âw de,- 
pus candidatura trei 
țări : Brazilia, Maroc 
și S.U.A. Totodată 
forul internațional a 
cerut ca pînă la a- 
ceastă dată candida, 
tele să orezinte ra

poarte comoieu asu
pra co n d iițl 11 o r de 
organizare (capacita
tea stadioanelor
locurile de cazare 
starea terenurile 
etc.).

ÎN viitorul cam
pionat al Italiei, nu
mărul echipelor din 
primul eșalon se va 
mări de la 6 la 18. 
în prezent, se poartă 
discuții asupra folo
sirii jucătorilor strâ. 
ini în formațiile de 
club. Acum cluburile 
pot folosi doi jucă. 
tori dar multe cer cs 
numărul lor să fie

mărit la 3! Pc. bun>* 
dreptate, federația ■!* 
specialitate si antre
nori reputați se 
pun acesei oropu- 
neri pentru că in fe
lul acesta i.mer“’e 
talente din Italia au 
mai puține posibili
tăți de a se «firma.

ANTRENORULUI A- 
zeglio Vicini, care 
din 1986 se afiă ’a 
cîrma reprezentativei 
Italiei (fiind Înlocui
torul lui Enzo Bear, 
zot) i s.a orelungit 
contractul oină în 
t990. El este in vîrs- 
tă de 54 de ani.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
SCURT • Pf SCURT

pentru junioare de la Praga. e- 
chipa Cehoslovaciei a întrecut cu 
scorul de 3—2 formația Olandei. 
Pe locul trei s-a clasat selecțio
nata Elveției, care a dispus cu 
4—1 de echipa Poloniei, & Ame
ricana Lori McNeil a cîștigat tur- 
nfeu'l de la Oklahoma după ce a 
dispus în finală cu 6—3 6—2 de ju- 
cătoarea olandeză Brenda Schultz. 
& în primul tur al concursului 
feminin de la S?n Antonio ‘(Te
xas), campioana bulgară Katerina 
Maleeva a învins-o cu 6—1. 6—4 
pe jucăboarea engleză To Durie 
Steffi Graf (R.F. Genngnia) a 
dispus cu 6—1. 6—2 de Cammy
McGregor (S.U A? iar Nathalie 
TauziaJ (Franța) a cîstigat ev 
4—6. 7—6. 6—2 partida cu Louise 
Allen (S.U.A.).

Pînă la închiderea ediției ne-au sosit doar unele rezultate ale 
meci arilor din prima manșă a sferturilor de finală ale cumelor
europene CUPA
Steaua București 
Bayern Miinchen 
Bordeaux
Benfica Lisabona
P S. Rovaniemi
Afalanta Bergamo 
Malines

Partida 
disputat din cauza
tru 9 martie
Panathinaikos
Bayer Leverkusen 
Esoano! Barcelona 
Verona

CAMPIONILOR EUROPENI
— Glasgow Rangers 
— Real Madrid 

— P.S.V Eindhoven
— Anderlecht 
CUPA CUPELOR

2—0

— Marseille (la Lecce. în Italia) fr-1
— Snorting Lisabona - 0
— Dinamo Minsk

dintre Youns- Boys Berna si Ajax Amsterdam nu s-a 
timpului nefavorabili. Ea a fost amânată pen

CUPA U.E.F.A.
— F.C, Bruges
— F.C. Barcelona
— Vitkoviee
— Werder Bremen
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