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confere dimen- 
largi și un con- 
bogat conlucrării 
dintre România

a

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit, vineri, 14 
octombrie, Ia Beijing intr-o 
vizită oficială de prietenie. Ia 
invitația tovarășului Zhao 
Ziyang, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, și a 
tovarășului Yang Shangkun, 
președintele Republicii Popu
lare Chineze.

Nouă și elocventă mărturie a 
trainicelor legături de prietenie 
și colaborare care s-au stator
nicit și se dezvoltă între parti
dele, țările și popoarele noas
tre, vizita — care conti- 
tinuă întilnirile ce au a- 
vut Ioc, în ultimii ani, intre 
conducătorii celor două țări și 
partide, la București și Beijing 
—, se înscrie ca un eveniment 
de cea mai mare însemnătate 
în cronica relațiilor bilaterale, 
de natură să 
siuni tot mai 
ținut tot mai 
multilaterale 
și R.P. Chineză, în folosul re
ciproc, al cauzei generale 
socialismului și păcii.

Ceremonia primirii oficiale a 
avut Ioc în Piața Tiananmen, 
loc cu profunde rezonanțe în 
istoria și conștiința popoiului 
chinez, împodobită sărbătorește 
cu drapelele 
două țări.

Ora 17 —
Tovarășul 

și tovarășa 
au fost
Piața Tiananmen, cu deosebită 
cordialitate, de tovarășul Yang 
Shangkun, președintele Repu
blicii Populare Chineze, care 
Ie-a adresat un călduros bun 
venit.

Tovarășii I” ' _ " 
șl Yang Shangkun și-au 
mîinile cu prietenie.

Pionieri chinezi au 
înaltilor oaspeți români 
moașe buchete de flori.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Chineze, in timp ce, în semn 
de salut, s-au tras 21 de salve 
de artilerie.

Inalții oaspeți au primit apoi 
onorurile militare.

După raportul comandantului 
gărzii, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
tovarășul 
trecut în 
infanterie, 
ale Armatei Populare Chineze

de stat ale celor
ora locală.
Nieolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu 
întîmpinați, în

Nieolae Ceaușescu 
i sirins

oferit
fru-

tovarășul
tovarășa Elena 

împreună cu 
Yang Shangkun au 
revistă unitățile de 
marină și aviație

♦
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DOUĂ MEDALII (argint și bronz) CONTINUĂ ȘIRUL PREMIERELOR

DAR AȘTEPTAM MAI MULT DE LA ÎNOTĂTOARELE NOASTRE LA J.O.
cronologică a prezențelor pe podium iz
butite de eleva lui Gheorghe Dimeca. 
încă o dată, bravo Noemi !

Pe lîngă premiera argintului olimpic, 
a două medalii cucerite la aceeași ediție, 
înotul nostru a mai reușit, tot pentru în- 
tîia dată în Istoria marii întreceri poli
sportive, cinci prezențe în finale. Și to
tuși, cum subliniam de la bun început. 
BILANȚUL PUTEA FI INDISCUTABIL 
MAI BUN! Atîta doar că sportive exce
lent plasate In topurile mondiale, care 
generaseră speranțe în destule concursuri 
peste hotare (să ne amintim de rezulta
tele din S.U.A., Australia, de pe continen
tul nostru) sau din țară — amintitele 
competiții ale lui august — au apărut, la 
„Ora H“ a Olimpiadei, capabile numai _de 
comportări sub nivelul optim. Să luăm 
fiecare caz în parte âpelînd din nou la 
comparații concrete, în graiul cronome- 
trelor.

Stela Pura a fost a patra la 200 m flu-

Corneî POPESCU 
Geo RAETCHI

® Rezultatele înregistrate in piscina olimpică au fost
sub nivelul celor anterioare O Revine cu pregnanță 
problema vîrfului de formă O în bazinele de la noi

sînt destule
S-o spunem deschis, din capul locului; 

înotătoarele noastre au promis mult mai 
mult decît aveau să reușească la recen
tele Jocuri Olimpice! Practic, o singură 
sportivă, din cele cinci care au urcat pe 
bloc-starturile piscinei acoperite, a împli
nit așteptările; Noemi Lung. Ea s-a în
tors acasă cu două trofee — argint la 
400 m mixt, bronz la 200 m mixt — pur- 
tînd o strălucire aparte, pentru că ma- 
ramureșeanca a avut de luptat nu doar 
cu elita mondială a uneia sau alteia din
tre probe, dar și cu propriile limite. 
Noemi trebuind să recupereze (în nici 
cinci luni) pierderea de ritm din perioada 
de întrerupere cauzată de starea sănătății. 
Spre a oferi, la ora celui mai exigent e- 
xamen al vieții sportive, o pildă de dă
ruire pentru culorile patriei, de dragoste

de... limpezit
adevărată față de sport, printr-o compor
tare demnă, de înalt nivel competitiv, re
marcată ca atare de specialiști sau co
mentatori. în felul lor specific, cifrele au 
darul de a edifica pe deplin. Astfel, dacă 
băimăreanca a fost înregistrată Ia com
petițiile din august (Balcaniada și Cam
pionatele Naționale) în 2:16,2 si 2:15,09 la 
200 mixt, 4:45,24 și 4:40,82 lâ 400 mixt, 
cursele olimpice au marcat pentru Noemi 
Lung timpii de 2:14,85, respectiv 4:39.46. 
Se observă lesne o coborîre remarcabilă 
pe scara timpului, un progres în stil de 
mare sportivă, rezultatele fiind în Ime
diata apropiere a performanțelor de vîrf 
ale acestei admirabile campioane, deveni
tă unica înotătoare română medaliată Ia 
toate competițiile de amploare ale lumii 
— C.M., C.E. șl J.O., In ordinea

de Eliberare, aliniate in piață. 
Ambianta sărbătorească în care §

s-a desfășurat ceremonia pri- § 
mirii a tost întregită de un §

I
mirii a fost întregită de 
frumos spectacol prezeni.it de 
un grup de copii și tineri dir. 
Beijing in cinstea tovatășului 

Ceaușescu și a 
Elena Ceaușescu.

Nieolae 
tovarășei

în încheierea ceremoniei din § 
Piața Tiananmen, tovarășul § 
Nieolae Ceaușescu, ( 
Elena Ceaușescu, împreună 
tovarășul Yang Shangkun, 
primit defilarea 
onoare.

. - --------------f—

tovarășa § 
ună cu S

gărzii

★
Tovarășul Nieolae 

secretar general al

au S 
de S 

I 
Ceaușescu, 

______ „------- Partidului § 
Comunist Român, președintele g: 
Republicii Socialiste România, | 
și tovarășa Elena Ceaușescu au § 
avut, vineri după-amiază, în § 
sala Hebci a Palatului Adunării 
Naționale Populare din Beijing, § 
o întîlnire și au purtat convor- 
biri cu președintele Republicii § 
Populare Chineze, tovarășul 
Yang Shangkun.---------------------§

în timpul întiinirii, a fost § 
relevat cursul pozitiv al relați- § 
ilor româno-chineze, întemeia- î; 
te trainic pe stimă și respept § 
reciproc, pe principiile deplinei § 
egalități în drepturi, respectu- 
lui independenței și suverani- § 
tații naționale, neamestecului § 
în treburile interne. S-a expri- S; 
mat convingerea că, prin efor- § 
turi comune, legăturile priete- Ș 
nești și colaborarea româno- îg 
chineză vor cunoaște o dezvol- 
tare continuă, în toate dome- 
niile — politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și în al- Ș: 
te sectoare —, în interesul 
lor două țări și popoare, 
cauzei socialismului, păcii 
progresului în lume.

întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie- § 
tenie, de stimă și înțelegere Ș 
reciprocă. §

* I
în onoarea tovarășului Nieolae =s

a!-^ 
ce- țș 
al §

§

Ceaușescu, secretar general al § 
Partidului Comunist Român, § 
președintele Republicii Socia- § 
liste România, și a tovarășei Ș 
Elena Ceaușescu a fost oferit, 5 
vineri, un dineu oficial de că- 
tre tovarășul Yang Shangkun, § 
președintele Republicii Popu- 
iare Chineze.

Au fost intonate imnurile de Ș 
stat ale celor două țări, g

în timpul dineului, desfășu- ÎJ 
rat într-o atmosferă de caldă § 
prietenie, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu și tovarășul Yang§ 
Shangkun au rostit toasturi, 
care au fost urmările cu viu 
interes și subliniate în repeta- § 
te rînduri cu aplauze. &
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Duminică, derbyuri In Divizia A la handbal

• Atractiv program în Sala Floreasca, de la ora 9

Divizia A la handbal progra
mează mîine ultima etapă în 
campionatul masculin și penul
tima în cel feminin (ale turului 
ediției a 31-a). Două partide 
atrag în mod deosebit atenția: 
eternul derby, cum nu o dată 
s-a scris despre meciul dintre 
Steaua și Dinamo București, 
precum și jocul dintre frunta
șele campionatului feminin, 
Mureșul Tg. Mureș și Chimis

MECIURI DE ATRACȚIE LA POLO

DINAMO RAPID, CRIȘUL STEAUA
Etapa de la sfîrșltul acestei 

săptămîni, a șasea din șirul ce
lor cu jocuri duble în cam
pionatul primei serii valorice 
la polo, are în program în- 
tîlniri care se anunță mai 
echilibrate decît majoritatea 
celor de pînă acum. Astfel, 
dacă echipa campioană a țării, 
Dinamo, susține un derby de 
tradiție, cu Rapid București (în 
bazinul din șos. Ștefan cel 
Mare, azi de la ora 16, mîine 
de la ora 11), la Oradea, for
mația locală Crișul primește

In vederea partidei de miercuri, de la Sofia, In preliminariile C. M.

IOTUL FOTBAIIȘTIIOD
Lotul fotbaliștilor noștri pen

tru meciul cu Bulgaria se pre
gătește de joi la Brașov, oraș- 
gazdă și în multe alte situații, 
cînd programul pregătirii îm
bină antrenamentele 
tactice cu refacerea 
genarea.

în cursul zilei de 
„tricolorii" au fost supuși unui 
control medical. (Amintim cu 
acest prilej că Bumbescu, ac
cidentat, riu a mai făcut de- 

tehnico- 
și oxi-
vineri,

tul Km. Vîlcea, ambele partide 
cu implicații directe asupra 
configurației clasamentelor și 
chiar pentru opțiuni mai. mult 
sau mai puțin îndreptățite la 
cîștigarea titlurilor puse în Joc.

Dat fiind faptul că In forma
țiile Steaua și Dinamo acti
vează majoritatea compo- 
nenților lotului reprezenta
tiv, este de așteptat că, 
duminică dimineață,, începînd 

vizita tinerei și ambițioasei 
echipe Steaua. Partide în care 
sperămsperăm ca jocul de calitate, 
spectacolul să nu fie pe ultimul 
plan.

în Capitală, și tot In bazinul 
Dinamo (în deschidere la me
ciurile Dinamo — Rapid, azi de 
la ora 15, mîine, de la ora 10), 
mai are loc o dublă con
fruntare : C.S.U. Construcții 
T.M.U.C.B. — Vagonul Arad, 
La Cluj-Napoca, evoluează for
mațiile Voința din localitate și 
I.L. Timișoara.

medicul titular Florin 
ajutat de colegii săi

ROMÂNI ÎȘI ÎNCHEIE
plasarea la Brașov). De altfel, 
asistența medicală a fost asigu
rată de
Brătilă,
Petre Bendiu și Laurian Taus.

Ieri, după-amiază, a avut loc 
un alt antrenament. în cursul 
zilei de astăzi, Lotul A va sus
ține un ultim joc de asambla
re, în compania echipei F.C.M. 
Brașov.

Să reamintim componența 
lotului :

■ >

(Continuare In pag. a 4-a)

Simbotâ 15 octombrie 1988 |

CHIMISTUL (1)
de la ora 11,30, în Sala Ho
rească. să asistăm la un spec
tacol handbalistic de ținută, așa 
cum au fost cele mai multe 
dintre ' întilnirile lor directe.

La Tg. Mureș, de asemenea, 
un. derby: Mureșul —Chimistul.

Mureșencele s-au dovedit 
totdeauna partenere de între
cere redutabile pentru colegele 
din Rm. Vîlcea, care acum a- 
liniază o echipă întărită cu 
una dintre cele mai bune hand
baliste ale țării, Mariana Tîrcă.

Celelalte partide, FEMININ : 
Confecția — Hidrotehnica Con
stanța (Sala Floreasca, ora 
10,15), Textila LA.S. Zalău — 
Mecanică Fină București, Do
robanțul Ploiești — Rapid, Con
structorul Timișoara — TEROM 
Iași și Rulmentul Brașov — 
Știința Bacău, de asemenea un 
meci echilibrat, deschis orică
rui rezultat ; MASCULIN : Po
litehnica Timișoara — H.C. Mi- 
naur Baia Mare (meci al orgo
liilor), Comerțul Sînnicolâu Ma
re — A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș, Știința Bacău — Trac
torul Brașov, Dinamo Brașov — 
Universitatea Craiova și Dacia 
Pitești — Universitatea C.U.G. 
Cluj-Napoca. (Sala Floreasca, 
de la ora 9. Steaua II Mecos 
— Relonul Săvinești. Div. B, 
masculin).

Portari : Lung, Nițu
Fundași : lovan. Belodedici, 

Andom, Rednic. Ungureanu, 
E. Săndoi,

Mijlocași : Mateuț, Sabău, Gh. 
Popescu, Klein, Ilagi, Rotariu

înaintași : Lăcătuș. Cămataru, 
Vaișcovici, Geotgău.

în cadrul lotului, atmosferă 
de concentrare. Antrenorii Em. 
Jenei și Cornel Drăgușin sînt 
preocupați, în primul rîrid, de 
creșterea coeziunii tactice, du
pă partidele din campionat și 
„sprinturile" (altminteri, reu
șite) din cupele europene. Se 
vizionează casete se fac ob
servații. Se caută un numitor 
comun între evoluția destul de 
bună a Vitoșei la Milano, jo
cul apreciabil al lui Sredeț ;în 
fața lui Inter Bratislava și 
comportarea slabă, neașteptată, 
a Slaviei (cu Partizan), care 
dâ, totuși, doi oameni lotului

(Continuare <n om ?-3)

Juniorul Iulian Milea. 5 au
tentică speranță a mototrosuțui 
nostru Foto : E. ENEA

(în pag. a l-a, „Trofeul Car- 
pați“ Ia motocros)

prezeni.it
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La numai o săptăminâ de 
ia același eveniment. împli
nit într un cadru adecvat 
(chiar și ...meteorologic) în 
Capitală, mîine. în numeroa- 
se alte localități din țară, 
osie programată deschiderea 
anului sportiv școlar, un fel 
de ..al doilea start" de 
toamnă al elevilor în acti
vitatea de instruire si edu
cație. Un .start". desigur, 
simbolic, menit a marca in- 
iraiea într-un nou ciclu 
competițional și de activi
tăți adiacente a unui masiv 
eșalon de practicanți ai 
sportului, in nodurile că
ruia ii putem găsi, pentru 
prima oară, si pe mulți din
tre . .foștii șoimi ai patriei. 
Firesc, 
meroși 
ieri ii 
ca nou
tul tineretului sportiv uni
versitar, al celui muncito
resc sau al celui ostășesc, 
dovedind o aceeași, frumoasă, 
pasiune pentru una ori mai 
multe dintre disciplinele 
marelui teren de desfășu
rare a Daciadei.

In acest perimetru larg și

I
fc

I
fc

tot asa cum pe nu- 
elevi de pînă mai 
vom întîlni și pe ei 
veniți, în detașamen-

*
I*
Ifc
I

START' (simbolic) 
continuu deschis, polivalent 
prin definiție, se integrea
ză și cele două finale pe 
țară ; „Cupa U.T.C." la del- 
taplanism, întrecere organi
zată în împrejurimile muni
cipiului Piatra Neamț, și 
Dinamoviada la înot, găz
duită ieri și astăzi la Buzău.

Cu pași din ce în ce mai 
grăbiți ne îndreptăm 
viitorul 
rile lui 
zon, nu 
duce Ia 
țiile. la 
ale anotimpului în care, to
tuși, ne 
toamnei", 
fapt, tot 
tot atitea 
pentru cele mal diferite ca
tegorii de iubitori ai spor
tului. In București, spre e- 
xemplu, baza sportivă din 
Șos. Olteniței are, astăzi șl 
mîine, „pe afiș" competiții 
dotate cu una dintre amin
titele cupe, la tenis, tenis 
de masă și handbal. Dumi
nică, pe arena Progresul 
sectorul 5, 
„Festivalul 
toamnă"...

către 
anotimp, cu sportu- 
tradiționale, de se- 
tnainte, însă, de a 

bun sfirșit competi- 
rlndu-le cu tradiție.

aflâm. „Cupele 
care înseamnă, de 
atîtea concursuri, 
întreceri locale.

o invitație 
sportiv

din 
la 
de
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NAJIOIIIAIE DE BASCHET
Din programul etapei a lll-a 

a Campionatelor Naționale de 
baschet ies in evidență meciu
rile RAMI RA — Rapid. ELBA 
— Metalotehnica (masculin) și 
Voința Brașov — Sportul Stu
dențesc (feminin), adică cele 
care promit a fi deosebit de e- 
chilibrate prin prisma rezulta
telor din etapele anterioare.

Iată programul 
masculin : Academia 
Mecanica Fină 
I.C.E.D C.S Ș.
(sala Floreasca. simbătă la ora 
17), RAMIRA Baia Mare — Ra
pid C.S.Ș 5 București, 
versitatea Metalul Roșu C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca — 
mo București, Balanța 
Sibiu — Steaua,
I.M.P.S. Oradea — Farul C.S.Ș. 
1 Constanța. Electrobanat Ti
mișoara — Metalotehnica Tg. 
Mureș (toate au loc duminică); 
feminin : Voința Brașov — 
Sportul Studențesc Politehnica 
C.S.Ș. 4 București (jocul se 
dispută simbătă). Constructorul 
C.S.Ș. Arad — Olimpia Bucu
rești (simbătă), Conpref C.S.Ș. 
1 Constanța — Voința C.S.Ș. 2 
București (duminică), Chimistul 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea — Metalul 
C.S.Ș. Salonta (marți 18 octom
brie), Comerțul Tg. Mureș — 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca (marți 18 octom
brie) și Rapid C.S.Ș. 5 Bucu
rești — Mobila C.S.Ș. Satu Ma
re (joi 20 octombrie).

etapei — 
Militară 

București — 
4 București

Uni-
- Dina-

C.S.U. 
Dinamo

NU VALORILE LIPSESC RUGBYULUI, CI ENTUZIASMUL UNOR ANTRENORI
9 Cîteva reflecții la întrecerea „schimbului de miine1
După seniori — jucătorii din 

prima grupă valorică a Divi
ziei A de rugby și Divizia B — 
au intrat in competiție și ju
niorii: componenții celor 45 de 
echipe 
ediție a Campionatului Repu
blican ~ ___’ *
re se așteaptă un mai convin
gător salt calitativ ; după noi, 
nu numai necesar, dar și po
sibil, :n condițiile unei formu
le de desfășurare judicios con
cepute de către federație : ini
țial, 8 serii (fixate după cri
terii geografice) a cite 5 și 6 
echipe. In faza următoare, ca
pii de serii, alcătuind două 
grupe a cite 4 echipe, vor con
tinua Întrecerea sistem turneu, 
tur-retur. In fine, in faza a 
III-a, un turneu final, după 
sistemul folosit anul trecut, la 
Constanța.

Indiferent, însă, de noua for
mulă stabilită de forul de re
sort, esențial rămîne modul în 
care conducerile 
antrenorii înțeleg 
datoria, asigurînd un 
instructiv-educativ 
cerințelor actuale, adică la ni
velul exigențelor internaționa
le, Reușitele pe... jumătate, din 
ultimii ani, aie juniorilor noș
tri iși au, in ultimă analiză, 
explicația în ușurința cu care 
cei mai mulți dintre antrenorii 
profilați pe munca la 
șalon de sportivi (cel 
cil de modelat, dacă 
începe de la etapa
44444 444444444»44444 ♦♦♦♦♦»■»♦ ♦♦♦♦♦■»♦♦ ♦

participante la actuala

O competiție de la ca-

secțiilor și 
să-și facă 

proces 
la cotele

acest e- 
mai difi- 
acțiunea 
selecției,

cum e firesc) își desfășoară ac
tivitatea. De aici șirul de con
cesii la promovarea în loturile 
echipelor (ap-oape fără excep
ție I) a unor tineri jucători 
fără calitățile fizice adecvate 
rugbyului, totodată greoi sau 
stîngaci în însușirea unui bagaj 
de cunoștințe tehnice și lipsiți, 
cel mai adesea, de fantezie 
creatoare. Să mai adăugăm că 
nu rareori din rîndul unor a- 
semenea jucători fără perspec
tivă în performanță se ivesc 
„cazurile speciale" de abatere 
de la disciplină, de la etica 
sportivă... Punînd punctul pe 
i, să reținem faptul că datorită 
lipsei de entuziasm și spiritu
lui tolerant al tehnicienilor 
noștri a fost posibil ca în Iotul 
republican să fie incluși jucă
tori cu un potențial modest. 
După opinia noastră s-a alcă
tuit un Iot care n-a cuprins, 
la ora principalelor confrun
tări sportive internaționale — 
din ultimii doi ani — tot ce 
avea mai reprezentativ rugbyu) 
nostru juvenil.

Asemenea neajunsuri (și. fi
rește, altele care țin de rela
ția jucător — familie — școală) 
se cer a fi integral eradicate. 
Așa cum fac. de altfel, unele 
unități sportive; chiar dacă 
nu întotdeauna cu aceeași con
secvență. Cazul C.S.Ș. Locomo
tiva. C.S.Ș. Steaua. C.S.Ș. Tri
umf Energia București, C.S.Ș. 2 
Constanța. Există condiții _(pro- 
fesori-antrenori cu o dublă ca-

1-
*
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litate, de tehnicieni dar și de 
educatori) și la C.S.Ș. Unirea 
Iași, C.S.Ș. Locomotiva 
Napoca și C.S.Ș. Baia 
pentru o mai * vizibilă concre
tizare a procesului instructiv, 
după cum este de subliniat că 
rugbyul de perspectivă dispune 
de o arie mult mai largă de 
centre în care acest sport s-ar 
putea impurie atenției: Sucea
va, cu un foarte pasionat mo
delator de talente (I. Panaite); 
Sibiu, care a și dat un produs 
de autentică valoare, pe Dră- 
guceanu (să fie oare singurul 
„filon de aur" al rugbyului din a- 
cest oraș?); Oltenița’ (cu Pintea, 
jucător capabil să acopere orice 
post pe „treisferturi"), Arad 
(unde experiența prof. C. Mitan 
poate și trebuie pusă mai mult 
în valoare). Giurgiu (de la ca
re așteptăm și alți jucători de 
valoarea lui Vasilache) ; Buzău 
(care simte nevoia ca in rezer
va activă a „Contactoarelor" 
să existe jucători pe măsura 
ambiției seniorilor, de a se 
menține între fruntașele divi
zionarelor A) și mai ales Bîr- 
lad, acest centru cu condiții 
excelente și cu susținători — 
un oraș întreg — aproape fără 
egal în țară. După cum este 
de dorit o exprimare mai cu
rajoasă și a altor centre rug- 
bystice cu preocupare (mai mi
că sau mai mare) pentru ju
niori, cele din Timișoara, Pe
troșani, Tg. Mureș, Miercurea 
Ciuc, Brașov și Focșani. Reți
nem, în fine, intenția celor din 
Sighet și Piatra Ncaniț de a 
crea nuclee de perspectivă in 
sportul cu balonul oval. Spe
răm să nu rămînă doar „pe
tarde" de entuziasm...

într-un cuvînt, haideți, sti
mați antrenori, să facem ceva 
pentru acest 
nu de mult, 
satisfacții !

Cluj-
Mare,

sport care, pînă 
ne-a adus atîtea

CL

NIVELUL „A"-ului iN COBORÎRE

1. DINAM 
î. Chimia 
3. C.S.U. I
l. Dacia L
5. FI. Roși
S. Univ. C.
7. Penicilin
8. M ara tex
9. C.S.M. (

10. Rapid B
11. Farul C

Oltcit C

4 etape consumate în 
campionatele primului eșalon 
voleibalistic lasă impresia u- 
nor mutații valorice în frun
tea ierarhiilor. Mai ales la fe
minin, unde campioana ultime
lor 3 ediții, Universitatea C.F.R. 
Craiova, este acum puternic 
concurată nu numai de vice- 
campioana din sezonul trecut, 
ci și de alte echipe venite dc 
la mijlocul sau chiar din par
tea inferioară a vechilor clasa
mente. Scăpată ca prin urechi
le. acului de retrogradare, Chi
mia Rm. Vîlcea și-a luat mă
suri de completare a unui lot 
deficitar și iat-o acum neînvin
să pe.podiumul provizoriu. îm
preună cu formația studentelor 
gălățene care, în ediția prece
dentă, s-a aflat tot timpul în 
subsolul primei grupe valorice. 
Așteptata ascensiune a dinamo- 
visțelor bucureștene, prin ma
turizarea tinerelor promovate, 
pare să se concretizeze, echipa 
lui Octavian Dimofte instalîn- 
du-se în fruntea plutonului 
(fără nici un set pierdut) și în- 
scriindu-se ferm în lupta pen
tru titlu. Campioana ultimelor 
3 ediții. Universitatea 
Craiova (care a clacat 
în etapa de debut, la Rm. 
cea) îi va fi totuși cea 
puternică rivală, mai ales 
toritâ faptului că Mirela 
Jeșcu (de circa două luni __
mă) își va relua activitatea.

In campionatul masculin, plu
tonul fruntaș s-a păstrat. în 
general, același (excepție face 
Tractorul Brașov, care a cobo- 
rit, împreună cu Relonul Săvi- 
nești, pe ultimele locuri, ambe
le fără nici o victorie). Se 
pare că, de data aceasta, cam
pioana țării. Steaua, nu se va 
mai detașa ca altădată de pre
tendentele la podium (mai nu
meroase dec’t pînă acum). în 
primul rind de Dinamo, care 
a trecut cu un punct în față, 
după ce craiovenii s-au văzut 
în postura de lideri...

Există, intr-adevăr, mai 
mare echilibru în actuala edi
ție, dar acesta nu este însoțit 
și de o cr-'stere a calității 
jocurilor. Dimpotrivă, s-ar pu
tea spune că „stringerea rin- 
durilor" în plutonul fruntaș 
este mai degrabă consecința 
încetinirii de ritm a echipelor 
mai dotate valoric și a unor 
mici pași înainte făcuți de alte 
formații, suficienti pentru sal
turi mari în ierarhie 1 Plănuita 
redresare a voleiului nostru nu 
poate deveni, însă, realitate 
fără un efort general de ridi
care a calității pregătirii. Eta
pele de pînă acum dovedesc 
(cele cîteva excepții întărind 
regula) că nivelul primei di
vizii este îri scădere. Motiv de 
serioase reflecții...

12.

DINAMC 
Univ. C. 
Elcond 
Steaua : 
Viitorul 
Explorăr 
Calculați 
I.A.T.S.? 
Electroni 
C.S.M.U. 
Tractoru 
Relonul

CINCI MECIURI DE INTE

ȘTIRI

C.F.R. 
chiar

Vîl- 
mai 
da- 
Bo- 
ma-

• Meciul din etapa a Vl-a 
dintre Dinamo București — 
Explorări Motorul Baia Mare 
se va disputa în devans, marți 
18 octombrie, ora 16, în sala 
Dinamo.

• Reexaminarea arbitrilor 
care nu au fost prezenți la tes
tul de la Baia Mare și a ce
lor care nu l-au trecut atunci 
se va face duminică 23 octom
brie (ora 10,30) la Brașov, în 
sala Tractorul.

Astăzi (un joc) și mîine sînt 
programate partidele etapei a 
V-a în Divizia A. Prin prisma 
clasamentelor și a raporturilor 
de forțe, cinci dintre ele rețin 
în mod deosebit atenția Este 
vorba de întîlnirile dintre Di
namo și C.S.U. Rapid Galați, 
ambele neînvinse. Flacăra Ro
șie și Dacia, Maratex și Chimia, 
în campionatul feminin, pre
cum și de Viitorul — Steaua și 
Calculatorul — Explorări Mo
torul, în cel masculin. Iată, de 
altfel, programul etapei (un 
meci feminin, C.S.M. Oțelul 
Tîrgoviște — Universitatea 
C.F.R. Craiova, fiind amînat 
pentru marți 18 octombrie, ora 
17,30) :

FEMININ : Farul Constanța 
— Rapid București, Maratexi 
Baia Mare — Chimia Rm. t il-

cca, Din: 
C.S.U. Kap 
15,30 în sa 
Craiova — 
căra Roșie 
Pitești — 
sala Lie. i

MASCUL 
Zalău — 
Tg. Mureș, 
Craiova — 
tești, Viito 
Calculatori 
plorări M 
ora 10,30 
namo Buc 
vinești — 
mo, C.S.M 
torul Braș

Finalele „naționalelor"

CAMPIONUL JUNIORILOR
ÎN PRIMA PROBĂ A SE
z.

Sibiu auLa baza hipică din 
început întrecerile finalei Cam
pionatului Național de călărie, 
in program figurinei probe de 
obstacole și dresaj pentru se
niori. La competiție iau parte 
sportivi de la 17 
ciații, concursul 
de disputele în 
de cat. ușoară.

După prima manșă, 
cei 76 de călăreți prezenți la 
start, 25 au fost eliminați, ceea

cluburi 
fiind 

cadrul

și aso- 
deschis 
probei

dintre

Azi, in Divizia A de popice

ce dovede: 
pregătirii, 
cît din ce: 
petiție mu. 
se puncte 
au termin; 
bele parcu 
un cal r< 
competiții, 
zan (C.S. 
să-și depă 
baraj, 
timp, 
că în 
nouă calif 
zero pune 
turîndu-i-s 
Leonte Gr 
stituind o

înre 
De 
bara

,. iS- sumarul numărului 9/1988 sînt incluse lucrările:
. TEORIE — STUDII — CERCETĂRI - Cei patru
;; ai performanței (1), de prof. univ. dr. Mibai Epuran ;

Abordarea sistematică la educația fizică (VII), de lector 
.. univ. dr Mariana Marolicaru; Psihodiagnoza formei spor- 
; ■ tive. de psiholog Maria Șerban ; Studiul dinamicii factori-
■ tor locului care determină modificarea orientării tehnico-
■ ■ tactice a pregătirii și concursului la polo pe apă, de prof 
L r-esTe/i»YO'CU : educația fizica și SPORTUL IN ÎN-
- ? . t~ Calendarul sportiv al școlii și campionatele 
,, interne mijloace ale activității instructiv-educative de
■ Pr°M Adrii!n Du<a • TEHNICA — METODICA — ANTRE-

NAMENT — Unele aspecte cu privire la antrenamentul 
'portiv al copiilor și juniorilor (I), de prof. Claudiu Ata-

■ ■ r.asiu ; Un campionat promițător, de Dumitru Manoilcanu ;
■' 'HUICINA SPORTIVA — Efortul fizic între sănătate si 
" vii P—e dr- Ion Hăulică și dr. Ion Apostol; OPÎ- 
.. ;.I1 — CONSULTAȚII — Aprecieri asupra evoluției recor-
.. durilor mondiale la înot (III), de prof. Mircea Olaru ;

rlșa anuală de evaluare a activității antrenorilor, de lector
- • U11V’ ,Octav'an Ungureanu ; SPORT — RECREAȚIE —
" ’ ,sANATATE — îndrumar metodic privind gimnastica la
- • locul de muncă, de prof. Teoharie Bozianu.

! Cel mai Si8ur mod pentru ca revista 
■" ..EOCCAȚIE FIZICA ȘI SPORT" să nu lipsească din bi-
- ■ biioteca de specialitate a profesorilor de educație fizică.
■ ‘ abunameivÎ ul tuturor activiștilor mișcării sportive este

Reînnciți-vă de urgență abonamentul la revista „Educație
■ ■ fizică șî sport" 1

Tiberiu STAMA

PARTIDE INTERESANTE
Astăzi, etapa a 5-a a Divi

ziei A de popice programează 
următoarele partide — femi
nin, seria Sud : Gloria Bucu
rești — Mucava Molid Vama, 
Dacia Ploiești — Voința Bucu
rești. Laromet București — Ra
pid București, Petrolul Băicoi 
— Voința Galați, Voința Plo
iești — Carpați Sinaia ; Seria 
Nord : U.T. Arad — Voința Ti
mișoara, Voința Odorhei 
Electromureș Tg. Mureș, 
Voința Oradea — Hidro
mecanica Brașov, Voința Tg. 
Mureș — Voința Craiova, Con
structorul Gherla — C.S.M. Re
șița ; masculin, seria Sud : Car-

păți Sinaia — Olimpia Bucu
rești, Constructorul Galați — 
Rulmentul Brașov, Explorări 
C-lung Moldovenesc — C.F.R. 
Constanța, Metalul Roman — 
Minerul Vulcan, Voința Bucu
rești — Gloria București ; se
ria Nord : C.F.R Tg Mureș — 
Olimpia Reșița, Aurul Baia 
Mare — Chimica Tîrnăveni, 
Metalul Hunedoara'— Tehno- 
utilaj Odorhei, Electromureș 
Tg. Mureș — C.F.R. Cluj-Na- 
poca.
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ADMINISTRAȚIA DF STAI LOTO PRONOSPORT INFORMIMA
• TRAGEREA MULTIPLA LO

TO „A RECOLTEI" de mîine, du
minică. 16 octombrie, a devenit 
nu numai tradițională, ci și 
demnă de a capta interesul par- 
ticipanților, care se justifică prin 
bogăția cîștigurilor atribuite, pre
cum și prin atractivitatea formu
lei tehnice. ceea ce face 
această acțiune una 
mai așteptate ale 
toamnă. Reamintim 
de numere extrase, 
8 extrageri, precum 
abundentă de valoroase 
guri, dintre care nu 
sesc, alături de diversele 
de bani, autoturismele și 
cursiile peste hotare. De 
o retrospectivă a marilor 
guri ne poate convinge că tra
gerile de genul celei de mîine 
sînt, întotdeauna, pe măsura aș
teptărilor. Agențiile Loto-Pro- 
nosport din întreaga țară mai 
stau la dispoziția participanților, 
pentru ca aceștia să-și joace nu
merele favorite, pînă astă seară 1
• TRAGEREA MULTIPLĂ LOTO 

„A RECOLTEI" va avea loc în

din 
dintre cele 
sezonului de 
de cele 72 
in cadrul a 
și de paleta 

cîști- 
lip- 

sume 
ex

al tf el, 
clști-

București, în sala din str. Doam
nei nr. 2, începînd de la ora 
16,30. ParticipanțU vor putea ur
mări la radio, pe programul I. 
aspecte de la desfășurarea ope
rațiunilor de tragere, la ora 17,30, 
numerele urmind să fie retrans
mise, pe aceiași program. la 
orele cunoscute. Inclusiv luni, 17 
octombrie, la ora 8,55, o dată cu 
rezultatele concursului PRONO
SPORT al săptăminii (concurs al 
cărui termen limită de depunere 
a buletinelor este — NU UI
TAT! — tot ASTĂZI !),
• Intre acțiunile înscrise pe 

agenda săptăminii viitoare, se 
numără șl o TRAGERE LOTO 2, 
care va avea loc duminică, 
octombrie.

23

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

14 OCTOMBRIE 1988 
EXTRAGEREA 

29 36 8 83 72 7
EXTRAGEREA a

2 12 80 82 24 62 3
FOND TOTAL 

GURI ; 609.279 LEI.

I : 49 84
II-a : 34

I
58

DE CÎȘTI-

SELECȚIE PENTRU

GHIZI MONITORI

SCHI
O.N.T. CARPAȚI BRA

ȘOV organizează în zilele 
de 28, 29 și 30 octombrie 
a.c. examen de selecție în 
vederea obținerii atestatului 
de ghid monitor schi.

Condiții: studii medii,
cunoașterea unei limbi stră
ine de circulațe internațio
nală (engleza, ' germana, 
franceza) și să fie încadrați 
în muncă.

La prezentare, candidații 
vor avea întocmit dosarul 
cu următoarele acte : copie 
după certificatul de naștere, 
copie duqă certificatul de 
studii, recomandare-adeve- 
rință de la locul de muncă, 
cazier juridic, certificat me
dical (examen neuropsihia- 
tric și O.R.L.), două foto
grafii de 2x3 cm.

Informații suplimentare la 
telefoanele 922/6.23.10 si 
1.31.74.
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Cit de edilii biată se ■prezintă 
situația in fruntea clasamentelor 
celor trei set ii se poate 
ușor aruncind 
situației la zi De cele trei 
turi" ale eșalorfuuii secund, 
trolul iși datorează locul 1 go
laverajului. mai bun decit cel al 
Gloriei Buzău. Formația antrena
tă de V. Dridea primește, iată, o 
susținută replică din 
echipei pregătită de I. 
— Rapid. Buzolenii, care ....
făcut vreo vilvă deosebită înain
te de start, au recuperat, cu si
guranță, ..restanțele- din primele 
etape șl iată-i taîonînd pe favo
rita primei grupe. Perspective 
mai interesante deci, decît

vedea
privirea asupra

,fron- 
pe-

partea 
ionescu 

nu au

se

credea. ; 
Diviziei 
puncte i 
C. ovei) 
ea prima infringere, la Eleetro- 
putere, făcînd ca toate cele 54 de 
concurente ale campionatului să 
aibă eșecuri în „linia de clasa
ment". Dacă în seria i concu
renta fruntașei este c formație 
cu „ștate de Divizia A". în cea
laltă grupă (a II-a) ea face parte 
din categoria veritabilelor și plă
cutelor surprize : Tractorul Brașov 
(antrenor : Șt. Coran). Făcind, 
mai departe, comparațiile dintre 
cele două grupe, dacă în prima, 
pe locurile 3 și 4, întîlnLm ia
răși concurente cu veleități recu-

lingura
B care avantaj dc

răn’une~ Jiul (-antrenor : 
I, deși a înregistrat și

PROGRAMUL SI
î

ARBITRII JOCURILOR
SEK1A 1 ; Poiana Cîmpina — 

Aripile Bacău : 1. Gherghell (Ba
ia Mare), Petrolul Ploiești — 
A.S.A. Explorări Cimpulung : 
D. Argăseaiă (București), C.F.R. 
Pașcani — șiretul Pașcani : P. 
Scceianu (București). Metalul 
Plopeni — Unirea Focșani : I. 
Nistor (Sf. Gheorghe), FEPA ’74 
Bîrlad — F.C.M. Progresul Brăi
la : M. Nislf (Reșița), F.C.M. 
Delta Dinamo Tulcea — Gloria 
Buzău : E. Seracin (Timișoara), 
Steaua Mizil — Prahova C.S.U. 
Ploiești : I. Tănase (Tirgoviște), 
C.S.M. Suceava — Ceahlăul P. 
Neamț : N. Bițin (Salonta), Po
litehnica Iași — C.S. Botoșani : 
L. Săl.ljcan (Satu Mare).

durii Tg. 
G. Roșea 
tul Slatina — C.S. Tirgoviște 
Constantinescu (București), 
lectromureș Tg. Mureș — 
Drobeta Tr. Severin : i. Șchiopii 
(Focșani), Tractorul Brașov — 
Sportul ,,30 Decembrie" ; D. olo- 
geanu (Arad).

Jiu — Jiul Petroșani : 
(Bistrița), Metalurgis- 

: T. 
E- 

A.S.

SERIA A n-a : Metalul Man
galia — Minerul Motru : I. Moise 
(Buzău), Electroputere Craiova — 
Metalul Mija : N, Grigorescu (Ti
mișoara). Dacia Pitești — Gaz 
Metan Mediaș : T. Ionescu (Bucu
rești). F.C.M. Caracal — Dună
rea Călărași : C. Manda (Reși
ța), Chimia Rm. Vîlcea — I.C.I.M. 
Brașov : M. Stănescu (Iași), Pan-

SERIA A Iil-a : U.T. Arad — 
Minerul Cavnic : M. Popescu
(Craiova). Metalul Bocșa — A.S.A. 
Progresul Timișoara : I. Morarii 
(Cîmpina). C.S.M. Reșița — Glo
ria Reșița : V. Dobrescu (Bucu
rești), Avîntul Reghin — Cnimica 
Tîmăveni : G. Vișinescu (Bucu
rești), C.F.R. Timișoara — Uni
rea Alba Iulia : V. Cenușe (Con
stanța), Gloria Bistrița — A.S. 
Paroșeni Vulcan : M. Bădici (Ca
racal), Politehnica Timișoara — 
Olimpia Satu Mare : Gr. Ionescu 
(Ploiești). F.C. Maramureș Baia 
Mare — Strungul Arad : C. Bîtlan 
(Craiova), Dacia Mecanica Orăs- 
tie — Armătura Zalău : R. Ni- 
coară (Tulcea).

Partidele vor începe Ia ora 11.

(F.C.M.
in seria 
â pâr tine 
mai puțină : 

competițîonală,. Sportul 
cembrie", care. lată, reușește 
apară în prim-plănul 
Trecînd ia ultima 
și aici două echipe 
de puncte pe primele 
Olimpia Satu Mare (antrenor. 
I. Vigu) și Timișoara (an
trenor : C. Rădtiiescu). Anunța
tele candidaturi la promovare se 
confirmă ; ne giridim și la poziția 
bună deținută de U.T.A.’ (antre
nor : Gli. Mulțescu), autoarea 
unei victorii clare (3—0) în etapa 
trecută, la 
Progresul.

în etapa 
veritabil se 
locul 2 („Poli-j — locul 1 (Olim
pia). Urmărind și programul ce
lorlalte fruntașe, constatăm că ' 
Petrolul joacă acasă (cu A.S.A. 
Explorări Cimpulung 'Moldove
nesc). Gloria Buzău — Ia Tul- 
cea. Jiul — la Tg. Jiu, Tractorul 
— „acasă, chiar cu ocupanta lo
cului 3 (Sportul „30 Decembrie'), 
iar U.T.A. — pe teren prpp’iu. 
cu Minerul Cavnic.

Firește, subliniem atracțiile în
trecerilor din cele trei serii, am
bițiile neașteptate și, deci plă
cute. ale unor echipe cu șansa a 
doua. Toate bune pînă acum. 
Dar numeroasele abateri de la 
disciplină, incidentele semnalate 
și în afara terenului de joc, la 
pauză sau după terminarea unei 
partide, prezentate chiar in a- 
ceastă pagină, atrag atenția asu
pra gravității stărilor de lucruri 
privind sportivitatea și 
clinea din Divizia B. 
specialitate trebuie să 
că, mai departe, o
exemplară față de orice abatere !

Suceava), 
"ai treilea 
mâții cu

și C.S.M. 
l-a Iacii 
mei for* 

exp'erientă 
I „30 De- 

să 
întrecerii, 

serie, iritilmm 
la egalitate 

locuri :

Timișoara, cu A.S.A.

de ntiine derbyul 
dispută ia Timișoara :

corectitu- 
Forul de 
dovedeas- 
severitate

Can-.pio,n:>tui .spe< .v.țelor con
tinuă * să se desfășoare paralel 
cu disputa primului e'-alon. dar 
într-un anonimat pe care nu-) 
merită, 
garnituri 
tineri de 
cînd pot 
vizia A.
două exemple pe care ni le-a 
oferit ultima 
tă-le :

La Brașov, 
tînăr, Pîrvu, 
nu de mult 
juniori (la care, curios, a evo
luat pe post de fundaș stingă) 
a intrat în joc !a „cei mari" 
cînd scorul era defavorabil 
formației sale, F'C.M., și a reu
șit două „goluri de aur" prin 
care echipa brașoveană ă „în
tors" scorul în favoarea sa.

La Hunedoara, spre finalul 
meciului, în formația Universi
tății Craiova și-a făcut apari
ția tot uri jucător tînăr, Cris
tescu, un atacant cu 
lități și cu foarte 
perspective, mărind, 
fel, grupul talentelor craiove- 
ne care bat la 
mării.

De altfel, aceste 
ple nu surprind, 
Brașovul și Craiova se numă
ră printre centrele noastre fot
balistice care s-au dovedit a fi 
deosebit de productive, divizio
narele din aceste orașe lansînd 
multe talente veritabile in sfe
ra fotbalului nostru de perfor
manță, unele dintre ele — și 
se cunosc foarte bine — ajun-

pentru că în aceste 
secunde țoacâ mtiiți 
real talent, care dri- 
fi promovați în Di- 

Și avem >a îndemână
etapă a 10-a. la-
un jucător foarte 
comp nent pînă 

al selecționatei de

PÎRVU Șl CRISTESCU..
gînd pir.â 
în prima 
porni și cei doi la care ne-am 
referit pe urmele lor ? Le-o 
•dorim din toată inima.

In privința rezultatelor din 
ultimele trei etape să subli
niem că Dir.amo a înregistrat 
prima înfrînnere (la 
că A.S.A. 
primă) a 
ctind. că 
1. . Naoro)

în vîrfuJ piramidei, 
reprezentativa. Vor

Craiova), 
cu echipa 
locul se- 
(antrenor 

printre 
deși joa- 

continuă să piardă

(în contrast 
avansat pe 
F.C. Bihor 
se menține 

fruntașe, câ Rapidul, 
că bine,
(chiar și la 11 m)... Dar impor
tant rămîne faptul ca acest 
campionat să ne ofere mai de
parte exemple ca cele -două 
care ne am referit. Scopul 
principal.

la 
lui

LOTUL IȘI ÎNCHEIE MIINE PREGĂTIRILE
fUrmare din nao- Î) Reamintim componența lotu

lui nostru de tineret :

certe ca- 
frumoase 
în acest

pparta afir-
două exem- 

pentru câ

1. DINAMO 10 8 11 22 —9 U
■ 2. A.S.A. 10 7 0 3 25—14 14

3. F.C. Bihor 10 6 3 1 22—13 14
4. Unlv. Cv. 10 fi 2 2 31—19 1.3

—6. F.C. Argeș 10 4 3 3 15—16 11
Victoria 10 5 14 16—17 11

7. Steaua 10 5 32 18— 7 10
8. F.C.M. Bv. 10 4 4 2 19-13 10
9. „U“ Cj.-N. 10 4 2 4 13—17 Hi

10. Otelul 9 4 1 4 15—12 9
11. Corvinul 10 3 2 5 17—16 7
12. F.C. Olt 10 2 3 5 13-13 7
13. F.C. Inter 3 2 4 9—16 6
14. F.C. Farul 10 2 2 6 14-21 6
15. Flacăra 10 3 1 6 12—22 6
10. Sp. Stud. 10 2 0 8 12-22 4

17. S.C. Bacău 10 2 1 7 7—18 4
18. Rapid 10 1 3 6 8—23 3

• Marți la Bacău, de la ora 15.30. partidă amicală internațio
nală, Sport Club — Dunav Ruse (Bulgaria).

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ

1 slabă 
i mult 
i în com- 
numeroa- 
și doar 9 
șeală am- 
ficiind de 
■îumeroase 
ăzvan Bo- 

a reușit 
ersarii în 
I mai bun 
asemenea, 
dintre cei 
icheiat cu 
tulul ală- 
iobanu și 
mbii con- 
iurpriză.

I
I
I
I
I

bulgar : Aleksandrov și Sime- 
onov.

Lotul nostru va face și mîi- 
ne un antrenament, după care 
în cursul zilei de luni se va 
deplasa la Sofia, pe calea ae
rului.

Portari :
Fundași 

Popescu, 
Munteanu ;

Stelca, Crișan ;
D. Petrescu, Ad. 

Cristea, Bunaciu, D.

Reșița 7 A sărit cu ambele pi
cioare, în spatele unui adversar, 
punînd In pericol, așa cum re
latează arbitrul, ..integritatea cor
porală a acestuia". Comisia de 
disciplină s-a oprit la două etape 
de suspendare.
• La terminarea meciul :! din

tre Metalurgistul Sadu și Progre
sul Corabia, chiar președintele 
asociației sportive locale. Con
stantin Clncu. a pătruns în ca
bina arbitrilor. în timp ce aceș
tia se dezechipau, aducînd in
jurii „centralului",. iar jucătorul 
Stroe, merglnd și mal departe, 
l-a lovit cu piciorul pe arbitru. 
Constantin Cincu a fost suspen
dat pe trei luni din activitatea 
fotbalistică, iar Stroe pe UN AN. 
Așa da !

felul 
teren.

• tatii a greșit Mihai Crista- 
che, delegatul echipei Petrolul 
Ploiești, care a intrat în teren 
proteslmd împotriva faptului că 
arbitrul prelungise jocul cu 3,35 
minute, interval in care Gloria 
Buzău înscrisese golul ce avea 
să fie al victoriei. A greșit, la 
fel, și Virgil Dridea, antrenorul 
echipei ploieștene. pătrunzînd în 
teren șl reclamînd o lovitură de 
la 11 metri, pe care arbitrul n-o 
acordase. Pentru aceste abateri, 
cel doi au primit cîte un aver
tisment din partea Comisiei de 
disciplină. Dar, la meciul Gloria 
Buzău — Petrolul Ploiești — de 
unde atita adversitate ? — lucru
rile nu s-au oprit aici, căci și 
președintele clubului Gloria Buzău, 
Radu Oprea, a căzut în greșea
lă, trăgîndu-1 de mină pe Mihai

C ris Iacii e și incercînd in 
acesta să-1 scoată din 
Gestul președintelui Radu Oprea 
a constituit un ..stimulent" pen
tru cițiva huligani, care, streeu- 
rîndu-se în tunelul ce duce spre 
vestiare, l-au lovit pe delegatul 
echipei Petrolul. Incidentul i-a 
adus Gloriei Buzău un avertis
ment și o amendă de 5.000 lei. în 
final, Comisia de disciplină .,a 
atenționat" ambele echipe, în le
gătură cu prezența pe banca de 
rezerve a unor persoane CARE 
NU AVEAU ACEST DREPT. Este 
o abatere care poate fi destul de 
des întîlnită, și ea n-ar trebui 
tratată cu o simplă... „atențio
nare".

Mijlocași : I. Stan, Timofte, 
Lupcscu, Ursea, I. Dumitres
cu, Dican.★

Cîteva vești din tabăra lotu
lui bulgar. Au fost convocați 
20 de fotbaliști. Sredeț dă lo
tului cel mai mare număr de 
jucători (6). Vitoșa este repre
zentată numai prin trei jucă
tori, dar ei sînt, după cit se 
pare, „vîrfurile" „ll“-lui pro
babil : portarul Mihailov, fun
dașul central Iliev și mijloca- 
șul-înaintaș Iordanov.

în lotul bulgar figurează și 
Sirakov (Real Zaragoza), dar 
el este accidentat și probabil 
că nu va juca. în aceeași si
tuație e și cunoscutul îskrenov, 
accidentat. De altfel, el nici nu 
a fost convocat.

★
lotului A sînt „du
cele ale lotului de 
va susține marți, 
stadionul „Narod-

înaintași :
va, Stănici,

Lotul este 
norii M. 
polzan.

Rădueioiu, Cr. Sa- 
Tîmiș.
pregătit de antre-

Rădulescu și D. A-

I
I
I
I
1

I

VEDEA într-un meci 
poartă, dintre care 15

min. 72! Ca să nu 
sale... (R. U.j.

so atnttuie cctiguM

BANI,AUTOTURISME,EXCURSII
PESTE HOTARE

ușoară — 
C.S.M. Si- 
(47,8 s) — 
loan Cio-
Hi Fi 0 p 

Grădinaru 
cu Ursus 

■ghe Clau- 
ina 4 p, 5. 
ia) cu Se- 
Vlihai Hu- 
ă 8 p (59,0 
iuă. (Ilie

Pregătirile 
blate“ și de 
tineret, care 
la Sofia, pe 
naia Armia"; partida cu echi
pa similară a Bulgariei în ca
drul C.E.

OU MARI Șl MULTIPLE 
ȘANSE DE CÎȘTIG

7S OCTOMBRIE 1988
TRAGEREA IMULTiPLl

• Ce a lăcut Magu, de la Me
talul Bocșa, în meciul cu Gloria Jack BERARIU

■^‘ilillllllllllllll.'ItlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIilllllllHIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIllllllh'IIIIIIIIIIIIIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf  g
__ _______ — o

• MULTĂ VREME s-a afirmat, 
fără temei, că Mateuț este departe de... 
devăratul ' ’
de timp, 
venit la 
impus și 
spune, și __  ____  ....... . .
Mateuț acordă pregătirilor toată seriozita
tea și preocuparea. Și roadele se arată... • 
Așteptam mult mai mult de la o serie de 
jucători de la F.C. Olt. Cu mare curiozi
tate ne pregăteam să-l urmărim și pe tînă- 
rul fundaș stingă Munteanu, chemat la lo
tul de tineret, după o suită de partide re
marcabile. Dar prestația lui și a coechi
pierilor s-a plasat la un nivel surprinză
tor de slab. N-am înțeles, în primul rînd, 
de ce toate baloanele cucerite erau trimi
se la întîmplare (adică la adversar) în loc 
să se încerce, în orice împrejurare, con
strucția. Pe de o parte "se obținea o 
creștere a încrederii echipei, iar pe de 
alta se asigura o mai prelungită posesie 
a mingii. • In vreme ce Lupu confirmă 
speranțele puse în el, un alt component al 
reprezentativei de juniori de acum trei 
ani, Craiu, decepționează mereu. Și ce ca
lități are ! (EL I.).

speranțe ca el să reintre la primul meci 
de după întreruperea campionatului • A- 
propo de Bumbescu, el a părăsit terenul 
în minutul 70, acuzînd dureri la genunchi, 
locul lui în formație fiind luat de D. Pe
trescu țon. ntit.).

a-
Mateuț. Dar, în ultima perioadă 
internațional al dinamovist a re

forma care l-a consacrat și l-a 
pentru lotul reprezentativ. Se 
de asemenea nu tără temei, că

Q OBSERVATORUL FEDERAL la meciul 
de la Brașov, fostul internațional Ene II, 
aprecia — în legătură cu arbitrajul 
Cornel Corocan — excelenta aplicare 
către reșițean a ‘ 
scriem. _ 
bunele „Municipalului" brașovean :. cu 
partida de miercuri, el a trecut cu un pas 
granița celor 300 de meciuri în Divizia A. 
• Ce se întîmplă cu Stănici? Un jucător 
tînăr și talentat, cum este el, nu poate du
ce un meci pînă la capăt? In ultimele 
cinci jocuri a fost mereu înlocuit: cu F.C. 
Olt, în min. 66; cu Dinamo, în min. 76; 
cu Corvinul, în min. 80; cu A.S.A. Tg. 
Mureș, în min. 61 și cu F.C.M. Brașov în 

72: mal vorbim de notele

i. 
lui 
de 

, . ..legii avantajului". Sub
it Aplauze pentru Terheș, în tri- 

,Municipalului'

• RAR SE POT 
atîtea șuturi (26 la ______ _____ ___
pe spațiu) cîte a expediat Steaua. Dar, în
tre buturile echipei feroviare. Toader ■— 
aflat într-o zi de excepție — a scos nu
meroase mingi de gol, salvîndu-și echipa 
de la un scor de... handbal. • Ne-ăm in
teresat la clubul Rapid despre situația ju
cătorului Ciolponea, care, faultat de Eum- 
bescu, a părăsit terenul în minutul 59. 
Din fericire, nu a fost vorba de o frac
tură, ci doar de o lovitură puternică. Sînt

• DEȘI CELE DOUA ECHIPE si-au apă
rat cu deosebită ambiție șl înde i:-e șan
sele, deși n-a fost lipsit de unei' momen
te de dramatism șl tensiune, tr. >1 de la 
Constanța s-a desfășurat, în gc.ioral, ln- 
tr-o atmosferă de sportivitate. A ’ ’
făcut apel doar de trei ori la 
galben, dintre care — ceea ce 
semnificativ de subliniat — de d 
cazurile jucătorilor Vlădolu (F. 
și Funda (Farul), pentru a sa 
mularea unor faulturi în careu! elvers. • 
Spectatorii constănțeni, destul 
roși (tribunele au fost aproape

□itrul a 
. tonașul 
i se par 
iă ori, în

Argeș) 
'iona sl-

nume-
,________ _________ ..,___ aline), au

contribuit și ei ca meciul să se desfășoa
re în bune condițiuni, corn, artîndu-se 
sportiv față de echipa piteșteanâ șl de 
brigada de arbitri. Ceea ce nu ne-a plăcut, 
însă, la o parte a publicului a fost atitu
dinea mult prea ostilă față de antrenorul 
Em. Hașoti. Nu negăm, firește, că și an
trenorul constănțean poate avea o parte

rezultateledin vină pentru evoluția
mai slabe din ultima vreme ale echipei 
Farul. Dar de aici și pină la 
unor epitete grele și a huiduirii antreno
rului este o cale mult prea lungă. Oare 
Jucătorii n-au nici o vină 7 (C. F.).

scandarea

• PE O VREME SPLENDIDA, care 
invita la fotbal, pe stadion, miercuri, la 
meciul Corvinul — Universitatea Craiova, 
în tribunele stadionului nunedorean se 
aflau mult mai puțini spectatori ca de 
obicei, majoritatea celor avizați afirmînd 
că acest reflux al suporterilor se datoreș- 
te superficialității cu care jucătorii favo- 
riți tratează unele partide. Este păcat pen
tru ambele părți. • O mică, dar inimoa
să galerie olteană și-a încurajat tot timpul 
echipa favorită, în timp ce replica gazde
lor era dată doar de o firavă galerie de 
copii... • Un debut pe prima scenă fotba
listică: tînărul de 18 ani Cristescu, mijlo
caș din pepiniera eraloveană. (P. SL.j.

te

SOV. LAZAR a fost, de departe, cel 
inspirat și mai incisiv jucător al Iul 

F.C. Bihor în partida susținută, miercuri, 
cu S.C. Bacău. Raidurile lui, pe frontul 
drept al atacului orădean, l-au solicitat la 
maximum pe Andrieș, care, într-o zi bună,

s-a lăsat arareori depășit pe parcursul ce
lor 90 de minute. Ov. Lazăr — Andrieș a 
fost, în ultimă analiză, perechea de prim- 
plan a Întregului meci, captînd atenția 
și... aplauzele publicului. Este și motivul 
pentru care ambii au primit o notă (7) 
peste media jocului. • La „încălzirea" 
dinainte de meci, Ciocan, fundașul dreap
ta al lui Viorel Mateianu, s-a accidentat, 
fiind nevoit să se întoarcă la vestiar. „Cu 
el în echipă, randamentul sistemului de
fensiv ar fi fost cu totul altul", aprecia 
antrenorul lui F.C. Bihor, a Din dudul 
aerian petrecut, în min. 25. între Ivanov și 
Tămaș, ambii au căzut la pămînt, pri
mind îngrijiri, Ivanov s-a ridicat și el. dar. 
lovit serios la cap. a părăsit cîmpul de 
joc. Și randamentul mijlocului de echipa 
al băcăuanilor s-a resimțit, mai ales la 
construcție. • In min. 79 — lovitură libe
ră pentru F.C. Bihor, la circa 35 m de poar
ta lui Cîmpeanu. Mandoca așteaptă balo
nul, care, în „timp mort", întîrzie la pi
cioarele lui Penoff, care, apoi — nere
gulamentar — îl îndepărtează, premeditat, 
de locul de execuție. „Centralul" V. Ale
xandru» care se grăbise să scoată de două 
ori cartonașul galben pentru Wcisșenba- 
cher și Mu.inai, nu-1 mai găsește, de astă 
dată, și pentru... Penoff!! (G. NIC.).
• IN TIMPUL MECIULUI FLACARA — 

VICTORIA 8-au acordat trei cartonașe gal
bene, două fiind date unor jucători din a- 
părarea echipei gazdă. S-ar putea crede că 
apărătorii din Moreni au jucat la intimi
dare, mai ales că aceste cartonașe au apă
rut după ce se desprinseseră de adversar, 
între minutele 71 și 75. Dar, ambii, Butu- 
fei și Zoltea, le-au primit pentru tragere 
de timp! • Echipa de speranțe a clubului 
bucureștean a evoluat la un bun nivel 
miercuri la Moreni și a terminat învingă
toare. Elevii antrenorului ștefan Feodot 
nu uită că trofeul acordat cîștigătoarei edi
ției trecute a „speranțelor" se află la se
diul clubului lor; el speră să refacă han
dicapul față de actualul lider al clasamen
tului. (P. V.).

pri-

A MICA GALERIE a universitarilor clu
jeni n-a contenit o clipă la Tg. Mureș. A 
scandat, cum știe ea s-o facă, șl-a încura
jat favoriții în momentele grele, iar la sfîr- 
șltul partidei, pentru marele punct cucerit 
în deplasare, le-a cîntat »alb-negrilor“„. 
„Mulți ani trăiască". • Biro, înainte de 
meci: «Sigur că Iți vine greu să joci îm
potriva fostei tale echipe, dar fotbalul 
este... fotbal", șl „vîrftil" cluiean s-a bă
tut în teren pentru fiecare minge, pentru 
ca, apoi, să vină acel minut din care „U“ 
a egalat. Biro făcuse o cursă. Irgzisyhilă, 
autorul golului, Bănică, fiind .servit^ca 
la carte. (S. TR.).
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VICTORII ROMÂNEȘTI
ÎN „TROFEUL CARPAȚI" LA MOTOCROS
• Steaua s-a distanțat in clasamentul general ® Cei 
mai nici piloți, la înălțime • Miine, ultima cursă la 

Zărnești
După ce a debutat pe o bază, moto 

cu un pronunțat profil accidentat, 
motocrosiștil din Austria, Belgia, 
Cehoslovacia, R.F. Germania, 
Olanda șl România, partlclpanțl 
la cea de-a treia ediție a „Tro
feului Carpati". au evoluat, joi 
după-amlază, la odorhel, pe un 
traseu deschis, care a favorizat 
un tempo mal rapid decit in 
etapa inaugurală de la Cimpina.

Sufragiile numeroșilor speota- 
tori și deopotrivă ale tehnicieni
lor au fost întrunite de piloții 
celor mai puterniee motociclete 
solo — 250 cmc. Acompdtadu-se 
mai bine cu noua sa mașină, 
campionul țării noastre stellstul 
Ernest Miilner excelent condus 
de antrenorul Gheorghe îoniță, 
a reușit să-și Înscrie tn palma
res o frumoasă victorie de -eta
pă. la capătul unul pasionant 
duel cu rutinatul cehoslovac Boris 
Jaroș. Principalii animatori al 
cursei au făcut uz de Întregul 
lor potențial fizic șl tetinlo In 
forțe sensibil egale, e! și-au îm
părțit cele două manșe, dobîndind 
același număr de puncte (37). dar 
cu un timp superior stellstul a 
urcat In final pe cea măi Înaltă 
treaptă â podiumului de pre
miere. Ernest Millner făclnd față 
cu succes, in ultima rundă, repe
tatelor atacuri lansate de remar
cabilul „triou* cehoslovac — Boris 
Jaroș, Lubomir Ostroski șl Jlri 
Trojan — clasat In această or
dine.

întrecerile de la 125 cmc — ti
neret au fost dominate de lide
rii echipelor Reutlingen (R- F. 
Germania) — Herman Rancher 
și Straconice (Cehoslovacia) — 
Vladislav Kubeș, vest-germanul 
(cu un plus de tennică la cobo- 
rire șl în luarea virajelor) tre- 
cînd primul linia de sosire In 
flecare manșă. Pentru locul UI 
s-au angajat Intr-o palpitantă 
luptă stellstul Florian Pop șl 
cehoslovacul Janda Remo. El au 
terminat la egalitate de puncte 
(28). dar ultimul a... sprlntat mai 
lung șl a clștlgat la timp.

Cele mal populate clase au 
fost 80 și 50 cmc. juniorii români 
șl străini lutnd startul tn comun. 
Disputîndu-și tntlietatea eu ar
doarea specifică vtrst?l, favorlțll 
au făcut schimburi de locuri tn-

tr-o manșă sau aita, nici unul ne- 
putind sâ acumuleze maximum de 
puncte (40) : 1. Jaroslav Parii 
(Straconice) 37 p, 2. Cristian 
Ghincea (Torpedo Zărneștl) 32 
p, 3. Zoltan Ferenczi (Torpedo 
Zărneștl) 23 p, 4. Iulian lvliica 
(Muscelul Cimpulung) 24 p. Ju
niorii de la 50 cmo — unii, deo
camdată, prea mici pentru a pu
tea urcă... singuri în șa — au 
incintat privirile numerosului 
public. Conflrmlnd bunele apre
cieri, Adrian Roman (Steaua), 
neînvins de mal multă vreme. 
Ciprian Stănescu (Locomotiva 
Ploiești) Mihai Dinescu — jr. și 
Arpad Szilagyi (Electro St. 
Gheorghe). aflați tntre 15 șl 12 
ani, s-au impus in fața adver
sarilor de peste hotare, ceea ce 
l-a determinat pe fostul campion 
al țării noastre, Teodor Bălă- 
nolu, să declare că motocrosul 
dispune mal mult ca oriclnd de 
un bogat rezervor de cadre.

Așteptată cu viu Interes proba 
de ataș a produs un spectacol 
motocicllsț de ținută elevată 
avind tn prim-plan pe vest-ger- 
manii Kurt Ottmar șl Deponl 
Wolfgang, cota valorică a acestei 
curse urmind a crește la ultima 
etapă (a in-a), programată du
minică pe traseul de la Zăr- 
nești. unde și-au anunțat parti
ciparea Încă două echipaje din 
R.F. Germania.

CLASAMENT ; etapă. 250 cmc 
— L Steaua 54 p. 2. Straconice I 
27 p, 3. Torpedo Zărneștl 25 p ; 
125 cmc — 1. Sieaua 37 p, 2. Tor
pedo Zărneștl 36 p, 3. Straconice 
I 34 p : 50 cmc — L Torpedo 
Zărneștl 57 p, 2. Straconice I 
37 p. 3. Steaua 24 p ; 50 cmc —
1. Electro SI. Gheorghe 42 p. 2. 
Steaua 40 p. 3. Poiana Cimpina 
34 p ; general — 1. Steaua 155 p.
2. Torpedo Zărneștl 141 p. 3. 
Straconice I 108 p. Clasamentul 
general pe clase după două eta
pe : 1. Steaua 31» p, 2. Torpedo 
Zărneștl 268 p. 3. Straconice 1 
248 p, 4. Straconice U 153 p, 5. 
I.R.A. Tg. Mureș 110 p, 6. Po
iana Cimpina 82 p (din 18 echipe).

Organizarea Întrecerilor a fost 
Ireproșabil asigurată de asociația 
sportivă Matrița OdorheL

Traian iOANITESCU

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
• După 8 runde, în turneul 

de șah de la Reykjavik, contînd 
pentru ..Cupa Mondială". în 
fruntea clasamentului se află 
marele maestru sovietic Mihail 
Tal, cu 5,5 puncte, urmat . de 
Beliavski, Sokolov șl Elvest cu 
cite 5 puncte. Campionul mon
dial Garl Kasparov, care tn 
runda a 7-a a pierdut la Soko-

DUKLA PRAGA LA A
40-a ANIVERSARE
PRAGA, 14 (Agerpres). Re

cent s-au împlinit 40 de ani 
de la înființarea clubului spor
tiv al armatei populare Ceho
slovace Dukla Praga, din rîn- 
durile căruia s au afirmat cam
pioni renumiti, precum atletul 
Emil Zatopek de patru ori 
campion olimpic, fotbalistul 
Jozef Masopust handbalistul 
Ladislav Beneș și alții.

In cele patru decenii de ac
tivitate, sportivii clubului Du
kla Praga au obținut 27 de 
medalii (11 de aur) la diferite 
campionate mondiale și 181 de 
medalii (55 de aur) la campio
nate europene.

Iov, ia; în cea de-a 8-a a re
mizat cu Petursson, se află pe 
locul 7, cu 4,5 puncte.
• Turneul internațional de 

la Cova de Piedade (Portuga
lia) a fost cîștigat de marele 
maestru vest german Wolfgang 
Unzicker cu 8,5 puncte, din 11 
posibile, urmat de portughezul 
Ântunes și englezul Hodgson 
eu cite 7,5 puncte.
• în Turneul de la Stara 

Pazova, după 9 runde conduce 
Tringov (Bulgaria) cu 6 puncte, 
urmat de Plahetka și Popcev 
cu cite 5,5 p.

CANDIDATURĂ PENTRU
J.O. DIN 2004 !

MflNCHEN, 14 (Agerpres). — 
Orașul vest-german Frankfurt 
pe Main va candida la organi
zarea Jocurilor Olimpice de 
vară din anul 2004, prima o- 
limpiadă a mileniului 3. Comi
tetul de candidatură a pre
cizat că o serie de instalații 
sportive sînt de pe acum con
struite, tn special în regiunile 
apropiate : Wiesbaden. Ofdench. 
Darmstadt si Ruesselsheim.

..EVERESTUL- A AVUT 
NOI OASPEII

KATMANDU (Agerpres). — 
După cum se anunță din Kat
mandu, o expediție de alpi- 
niști americani condusă de 
Geoffrey Craij Tasin (32 ani), 
fizician de profesie, a reușit 6ă 
escaladeze vîrful Everest 
(3 848 m) din munții Himalaia, 
ascensiunea pe „acoperișul lu
mii" fiind efectuată pe versan
tul sudic.

PE SCURT e PE SCURT
AUTOMOBILISM. • După dis

putarea a 3 etape cu 26 de probe 
speciale din cele 43 programate, 
in Raliul San Remo conduce 
echipajul Italian Biasion — Si* 
vlero, pe „Landa Delta integra- 
le“, urmat de o altă echipă din 
Italia, Cerrato — Cern, pe o ma
șină de același tip.

BASCHET. • Meciurile dispu
tate in ziua a clncea a campio
natelor feminine ale Asiei, de la 
Hong Kong, s-au Încheiat cu 
următoarele rezultate : Japonia 
— India 106—52 r Thailanda — 
Singapore 104— 57.

CICLISM. • Etapa a doua a 
Turului ciclist al Venezuelei, dis
putată tntre localitățile Guaaare 
șl Bocono, a fost ciștigată de 
venezueleanul Oswaldo Mujica, 
învingător după 111,6 km in 3.1:10, 
In clasamentul general indivi
dual, Mujica a devenit lider, 
fiind urmat de Luis Barroso (Ve
nezuela).

TENIS. • In turul secund al 
turneului internațional feminin 
de la Hamburg. Jana Novotna 
(Cehoslovacia) a furnizat o sur
priză, ellmlnind-o cu 1—6. 7—6 
7—6 pe argentir.ianca Gaoriela 
Sabatini.

TENIS DE MASA. • Proba de 
simplu masculin din cadrul con
cursului Internațional de tenis de 
masă de la Sydney a fost cîștl- 
gată de sportivul chinez Teng 
Yl. care, in meciul decisiv, l-a 
întrecut tn două seturi : 21—16, 
21—15, pe japonezul . Takehiro 
Watanabe.

VOLEI. • Aflată In turneu în 
Polonia, echipa feminină K1 
Kwan Ce Phenian a Întrecut cu 
scorul de 3—0 (15—6 t5—5. 15—7) 
echipa Waria Olsztyn.

JOCURILE PA1AMHIUIIE
HAVANA (Agerpres). - Edi

ția viitoare a Jocurilor Pan
americane se va desfășura in
tre 3—18 august 1991 la Ha
vana, In program fiind incluse 
întreceri la 31 discipline. în 
vederea acestei competiții, tn 
capitala Cubei se consiru.eșc 
noi baze sportive pentru con
curs și antrenament.

meridiane

AȘTEPTAM MAI MULT DE LA ÎNOTĂTOARELE NOASTRE LA J.O.
(Urmare din pag. 1)

ture, ceea ce nu-i la tndemtea oricui. 
Numai că ea a înotat proba cu pricina 
în 2:11,28, tn vreme ce la naționale obți
nuse 2:10,51, iar recordul de 2:09,73 îl 
stabilise chiar tn acest an, în mai, tn Bel
gia. Amintind rezultatele medaliatelor la 
J.O„ adică 2:09.51. — 2:09.91 - 2:10,80. 
apare limpede un adevăr (ca orice ade
văr). anume că înotătoarea de la C.S.M 
Baia Mare a avat realmente, posibilita
tea de a urca pe podium. iaetusiv pe cea 
mai înaltă treaptă, ea fiind, tntre altele 
mal ttnără decit principalele adversare. 
Cum nici in celelalte corse la care a par
ticipat fosta dublă campioană eurcpear.â 
de junioare nu și-a atins măcar, per
formantele anterioare comportarea sa este 
socotită pe buna dreptate necorespanzâ- 
toare. Un talent indiscutabil și-a ratat 
nepermis împlinirea...

Pentru sportiva care a adus atitea sa 
tisfacții natațlei românești — recorduri 
mondiale, primele 1. aur la mondiale s: la 
europene —. un loc 6 la Olimpiadă ono
rabil pentru alti competitori, nu poate 
reprezenta un motiv de mîndrle. Că Ta
mara Costache e departe de a se afla ir 
„apele" ei s-a vădit încă din seriile la 
100 m liber, cînd a atins placa după 56.79 
neintrînd în finala A (recordul de acum 
doi ani. 55.40, repetat acum, ar fl Insem 
nat ...argintul). Iar confirmarea a venit 
din păcate tn ziua cursei ce l-a prile
juit ploieștencei - este legitimată la C.S.Ș 
Petrolul Ploiești — marea consacrare 
După ce oprise cronometrele la 25.50 tr 
timpul Jocurilor Balcanice, după ce cobo 
rise în atîtea rînduri sub această limită 
după ce a condus disputa din bazinul o- 
Iimpic cel puțin pe prima jumătate. Ta 
mara a fost înregistrată doar tn 25,80 se 
cunde, la o zecime de bronz, la trei de 
primul loc.

Despre Luminița Dobrescu, mai puține 
de spus. Adevărul e că resiteanca avea 
șanse pentru o prezență în finală, la 
200 m liber, irosită si aceea. Mult mai 
multe rînduri se cuvin. în schimb tn cazul 
Anca Pătrăscoiu — cu adevărat un caz! 
De ani și ani așteptăm de Ia această spor
tivă. fără doar si poate dotată o mare 
performantă Dar. după bronzul obtinut la 

« • n’c’ campionatele mondiale,
nici „europenele" nu i-au adus vreo me- 
dalie, deși înaintea întrecerilor ea înre
gistra consecvent timp! de valoare. Exact 
așa au stat lucrurile și de astă-dată. La

competițiile din august, dir.amovista era 
cronometrată tn 1:02.55 și 1:0235, In 2:15,06 
și 2:12,43 la probele procedeului preferat 
(spate). Izbutind chiar o mult comentată 
victorie tn fața băur-ărencei Noemi Lung, 
la 200 m mixt. cu un rezultat. 2:14.83, su
perior cu două sutimi de secundă perfor
manței „de bronz* Ia Seul ©. Un salt a- 
predat ca atare la momentul potrivit, dar 
primit cu o anume rezemă • „Promisiuni, 
dintre cele mai frumoase, înaintea între
cerilor de amp’iare au mal existat în 
alîlM rindvri. SI așteptăm Ora H‘ — am 
citat «fin comentariul de după campiona
tele naționale. Promisiuni încă o dată 
neîmplinite! Calificată doar în finala B 
și la 100. și la 200 m spate. Anca Pătrășco- 
iu a sosit a șasea la 20 mixt, cu 2:16,70. 
Cum să ne explicăm, oare, asemenea pari 
înapoi T_

ntumo raraiuiTC-B baza trainica;
Rezultatele înregistrate la JO readuc în 

discuție o seamă de aspecte care grevează 
activitatea din natația noastră. Ele îm
bracă forme diferite, unele fiind eviden
țiate și de opiniile culese pe marginea 

comportării înotătoarelor române la Olim
piadă. Antrenorul emerit Gheorghe Di- 
meca spunea printre altele: „Nu vă pot 
vorbi decit în calitatea de antrenor a! 
grupei de fond, pentru că antrenor coor
donator al lotului am tost doar— pe hîr- 
tie. Nu mi s-a cerut părerea tn anumite 
împrejurări, nu mi s-a solicitat sprijinul, 
am lucrat ca și ceilalți colegi care au 
avut sportivi olimpici_ Deci, am avut
marea satisfacție a succeselor obținute de 
Noemi Lung, deși ea avea, din întreg 
grupul înotătoarelor cea mai ingrată mi
siune. reușind să se angreneze, să se dă
ruiască exemplar intr-o muncă extraordi
nară după o pauză apreciabilă • a înotat 
mai bine de o sută de kilometri tn prima 
săptămînă de revenire ! Ea sl-a demonstrat 
din plin capacitatea de efort, voința, re
venind atît de spectaculos și obținînd la 
Seul un timp superior celui care i-a adus 
medalia de aur la C.E La polul opus 8-a 
situat, din nefericire. Stela Pura Oi toate 
câ a fost perfect sănătoasă si a beneficiat 
de condiții deosebite de pregătire, aceas
ta nu a confirmat la Olimpiadă rezultatul 
excelent din ma* (realizat să subliniem, 
după o săptămînă de antrenamente de 
vîrf). alte performante precedente A in
tervenit o delăsare de neînțeles nu a res
pectat cerințele în orele de pregătire din 
bazinul olimpic, a mai adăugat două ki

lograme unei greutăți și așa prea mari, iar 
tn cele trei probe la care am inscris-o 
înaintea cursei de 200 m fluture — toc
mai pentru a intra în formă — a mani
festat o indiferență totală. Pura s-a jucat 
astfel cu o mare șansă, de a cuceri o 
medalie, chiar una de aur. perfect ac
cesibilă— Dacă e să spun, totuși, ceva 
despre celelalte înotătoare aîe noastre, 
cred că îngustarea antrenamentelor, con
tinuată după campionatele naționale, a 
constituit o greșeală. în cazul Ancă! 
Pătrășcoiu, de exemplu, dar nu numai. 
Luminița Dobrescu mi s-a părut, de ase
menea. lipsită de voință, a concurat parcă 
împăcată cu gîndul înfrîngerii. tn privința 
Tamarei Costache, părerea mea e că ea 
a avut o formă mai slabă în întreg se
zonul. conducted de regulă pe primii 25 
de metri pentru a scădea vizibil în final." 
Secretarul F.R.N., Lucian Dumitrescu, 
consideră că „federația a asigurat toate 
condițiile de pregătire, dar nu s-a impus 
suficient în fața sportivelor și antrenori
lor pentru respectarea cu strictețe a in
dicatorilor cantitativi și calitativi ai an
trenamentelor. Conducerile secțiilor nu 
s-au implicat în urmărirea activității pro
priilor sportivi din lotul olimpic. După 
cum antrenorii au supraevaluat posibili
tățile înotătoarelor și nu au demonstrat 
capacitatea profesională de a Ie aduce în 
vîrf de formă la ora celui mai important 
obiectiv, performanțele de la J.O. fiind, 
te general, mult sub nivelul celor reali
zate anterior. Cu excepția admirabilei 
Noemi Lung, sportivele au manifestat pe 
parcursul pregătirii oscilații, tendințe de... 
conservare, apârînd chiar cazuri de indis
ciplină, cum a fost cu Stela Pura".

SE PUTEA MAI MULT, aceasta e con
cluzia generală vizavi de participarea na- 
tâției românești la J.O. La ceas de bilanț, 
trebuie să reamintim însă de lipsurile de 
ansamblu ale înotului. De masa mică a 
performerilor autentici (aspect subliniat în 
ziarul nostru nu o dată), de semnalul de 
alarmă tras cu ocazia „europenelor" de ju
niori — pentru prima dată, după ani și 
ani puternicul centru băimărean nu a 
avut un singur reprezentant Ia start ! —, 
de activitatea aflată sub semnul unui cras 
formalism în cazul a destui tehnicieni, de 
numărul prea puțin îndestulător al aces
tora. de relațiile necolrgiale dintre mulți 
antrenori. Tale.nte mai sînt încă, totul e 
ca ele să fie cultivate cu grijă și pasiune, 
într-o atmosferă cu adevărat sănătoasă, 
creativă I

CAMPIONATE : etapele 
complete (de miercuri) în 
Bulgaria, R.D. Germană și 
Austria • V.f.B. Stuttgart 

se menține în frunte
In ziarul de ieri am publicat 

doar dteva jocuri mai importan
te din unele etape de campionat 
desfășurate miercuri. Iată acum, 
rezultatele complete.

In Bulgaria, etapa a 9-a : 
Trakla Plovdiv — Lokomotiv 
Sofia 1—0, Oreahovița — Pirin 
Blagoevgrad t—0 Spartak — Cer- 
no More 1—1, Vrața — Vi to. a 
3—1, Dunav Ruse — Lokomotiv 
Plovdiv 2—0, Minior Pernik — 
Etâr 1—1. Sredeț — Sliven 7—1 !, 
Slavia Sofia — Beroe Stara Za- 
gora 5—1 (desfășurat săpti.n’.ia 
trecută deoarece miercuri, for
mația sofiotă a jucat cu 
Partizan Belgrad, 0—5. în 
Cupa U.E.F.A.). tn clasament 
se distanțează Sredet cu 16 p, 
fiind urmată de Ftăr și Cerno 
More cu cite 12 p

ETAPA foarte agitată (a 8-a) 
în R.D. Germană. Multe victorii 
obținute In deplasare : Union
Berlin — Chemie Halle 1—2, Stahl 
Brandenburg — Lokomotive Leip
zig 1—3. Rott Weiss Erfurt — 
Hansa Rostock 0—1. Sachsenring 
Zwickau — Dynamo Berlin 0—3 
(desfășurat la 5 octombrie, de
oarece berlinezii au evoluat 
marți In C.C.E. cu Werder Bre
men. unde au pierdut cu 0—5 !). 
F.C. Magdeburg — Cari Zeiss 
Jena 0—2. Doar două partide 
s-au încheiat cu victoria gazde
lor : F.C. Karl Marx Stadt — 
Wismut Aue 4—2. Dynamo Df.s- 
da — Energie Cottbus 5—1, In 

clasament conduce Dynamo Dresda 
cu 14 p, urmată âc Carl Zeiss 
Jena 11 p. Dynamo Berlin, Hansa 
Rostock, F.C. Karl Marx stadt, 
toate cu cite 10 p

ETAPA a 16-a din Austria a 
consemnat numai victorii obținu
te de echipele gazdă : Vienna — 
Austria Klagenfurt 2—0, Admira 
Wacker — L.A.S.K. 3—1, Sturm 
Graz — F.C. Austria Viena 2—1. 
F.C. Tirol — Vorwărts Steyr 
3—0. St. Polten — Wiener Sport
club 2—1, Rapid Viena — Grazer 
A.K. 4—0. tn clasament conduce 
acum F.C. Tirol cu 23 p. urma
tă de Austria Viena șl Admira 
Wacker cu cite 22 p St. Polten 
21 p. Grazer A.K. 18 p etc.

Înaintea ETAPEI de azl. in 
campionatul vest-german. In frun
tea clasamentului se află V.f.B. 
Stuttgart cu 13 p (8 1). urmată 
de Bayern MQnchen 13 p (9 j) 
Hamburger S.V 12 p (10 1).

FINALA .Cupei Libertadores" 
se va disputa între formația ar- 
gentiniană Newell’s Oi l Boys si 
Nacional Montevideo. în semifi
nale. Newell’s a eliminat cu 
2—1 pe San Lorenzo de Almagro. 
iar Nacional a terminat nertecis 
1—1 cu F.C. America dtn Caii, 
după ce în prima partidă cîsti- 
gase cu 1—0.
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