
VllHk OFICIALĂ DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

IN REPISLICA POPULARA DEMOCRATĂ COREEANA
ELENA CEAUȘESCU

Prăletajrt at„ toate țările, uniti-fâ 1

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCARE FIZICA Șl SPORT
4 PAGINI - 50 BANI ~~Ț| ANUL XLIV - Nr. 12 075 I

3

pOTtlll
Joi 20 octombrie 1988 I

Aseară, la Sofia, in meciul de debut

La Palatul Kimsusan, din 
Phenian, au început, miercuri 
dimineața, convorbirile ofi
ciale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare 
Democrate Coreene.

In cursul convorbirii, s-a e- 
fectuat o amplă informare re
ciprocă în legătură cu procesul 
construcției socialiste în cele 
două țări, cu activitatea șî 
preocupările partidelor și po
poarelor noastre în vederea 
traducerii în viață a obiective
lor Congresului al XHl-lea al 
P.C.R. și, respectiv, ale Con
gresului al VI-lea al P.M.C., 
a înfăptuirii planurilor și 
programelor de dezvoltare eco- 
noinico-socială ale României șl 
R. P. D. Coreene.

S-a făcut, de asemenea, un 
sehimb de păreri în legătură 
cu stadiul actual și perspecti
vele dezvoltării în continuare 
a relațiilor româno-coreene pe 
plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte 
domenii de interes comun.

în cadrul convorbirilor au 
fost abordate, de asemenea, o 
serie de aspecte ale vieții in
ternaționale actuale și ale miș
cării comuniste și muncitorești.

Convorbirile se desfășoară în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie. do stimă si înțelegere 
reciprocă.

Muncii din Coreea, dintre Be- 
publica Socialista România ți 
Republica Populari Democrată 
Coreeană, la întărirea priete
niei dintre poporul român șl 
poporul coreean, la promova
rea cauzei generale a socialis
mului, a păcii și colaborării in
ternaționale, CU prilejul împli
nirii vîrstei de 75 de ani.

La solemnitate au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu. pre
cum și persoanele oficiale ro
mâno și coreene care au parti
cipat - șl la convorbirile ofi
ciale.

După inminarea înalte
lor distincții, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen s-au felicitat reciproc, 
și-au strîns îndelung mîinile, 
s-au îmbrățișat cu prietenie. 
Cei doi conducători de partid 
și de stat au fost felici
tați cu căldură de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de persoanele 
oficiale române și coreene 
participante la ceremonia in 
minării înaltelor distincții.

*
tn cursul după-amiezii de 

miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășul 
Kim Ir Sen, au vizitat Pavi
lionul expozițional de mașini-u- 
nelte.

In încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat în Cartea de onoare și 
au urat specialiștilor și mun
citorilor coreeni succese tot 
mai mari in dezvoltarea și mo
dernizarea acestei importante 
ramuri a economiei țării lor.

s
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din preliminariile CM de fotbal
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UN SPLENDID
ROMÂNIA
SOFIA, 19 (prin teiefon, de 

la trimisul nostru special). Noi, 
toți cei prezenți pe stadionul 
.Vasil Levski" la partida de 
debut a .tricolorilor" noștri, 
din preliminariile C.M. ediția 
1990, la fel ca toți iubitorii 
sportului din țară, am trăit 
una din marile bucurii ale fot
balului românesc. Echipa noas
tră a fost aplaudată de o tri
bună întreagă, la ieșirea din 
teren, după ce galeria româ
nească, parcă mai vie ca ori- 
cînd, nu încetase o clipă să 
creadă tn victorie, purtîndu-i 
pe .tricolori" tn atac pe par
cursul Întregii partide.

Acest scor de 3—1 în capitala 
Bulgariei, acolo unde au capo
tat aproape toate forțele fotba
listice importante ale conti
nentului, reprezintă un rezul
tat valoros, cu atît mai mult 
cu cit acesta este consecința 
unui joc de o calitate superi
oară, care ne aduce aminte de 
Wembley ’85. .Tricolorii" noș
tri au dominat aproape toate 
cele 90 de minute ale întilnirii. 
făcînd ca echipa Bulgariei să 
fie nevoită să apeleze doar la

SUCCES AL „TRICOLORILOR":
BULGARIA 3-1 (1-1)

arma contraatacului, pe terenul 
său! Fotbaliștii români s-au 
dăruit tot meciul și au avut 
puterea să revină cu o forță 
fizică aproape nebănuită, după 
golul egalizator, .căzut", din 
lovitură liberă, împotriva cursu
lui jocului!

Victoria de la Sofia constituie 
un pas mare spre calificare, cu 
condiția ca .tricolorii" să păs
treze .tonusul de foc" de pe sta
dionul „Vasil Levski" și să nu-și 
subestimeze nici un adversar — 
această condiție fiind valabilă 
chiar pentru meciul cu Grecia, 
de peste două săptămîni — deși, 
poate, unii tineri din echipa 
noastră reprezentativă ar putea 
să fie tentați să supraliciteze 
această veritabilă performanță.

Meciul a început cu mari o- 
cazii de gol in™ favoarea re
prezentativei României. Așa s-a 
întimplat în min. 5, la fru
moasa centrare a Iul Hagl; așa 
s-a întimplat în min. 7, cind 
Belodedici a trimis cu capul 
spre gol, la centrarea lui Lă
cătuș, iar niev a salvat de pe 
linia porții; asa s-a întimplat 
si in min. 21, cind, la Impetu-

★In cadrul unei ceremonii caro 
a avut loc Ia Palatul Kîmsusan, 
miercuri, 19 octombrie, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
i-a fost înmînat, de către to
varășul Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, or
dinul „Drapelul Republicii" 
clasa I, conferit prin Decret al 
Comitetului Popular Central al 
R.P.D, Coreene pentru contri
buția deosebită adusă la dez
voltarea relațiilor de priete
nie și colaborare între celo 
două partide, țări și popoare, 
la promovarea cauzei socialis
mului. a păcii și securității, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 
70 de ani.

în cadrul aceleiași ceremonii, 
tovarășul Nicolâe Ceaușescu a 
înmînat tovarășului Kim Ir Sen 
ordinuL. „Victoria Socialismu
lui", conferit prin Decret Pre
zidențial pentru contribuția 
deosebită adusă la dezvoltarea 
colaborării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul

| Orașe mici, cu mari ambiții sportiveTovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat apoi ansambluri noi do 
locuințe din capitala R.P.D. 
Coreene, precum și edifi
cii cu destinație social-cul- 
turală și sportivă, aflate în 
construcție sau în stadiu de 
finisare.

Numeroși constructori, precum 
șl locuitorii Phenianului i-au 
întîmpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu, de-» lungul întregu
lui traseu, cu manifestări de 
prietenie, exprimîndu-si bucuria ____ , .
si satisfacția pentru vizita pe S» 1964 fotbaliștii de la Metalul 
care înalții oaspeți români o fac § promovau in Divizia C (de 
în tara lor.

Tovarășul 
și tovarășa 

răspuns cu 
locuitorilor 
Coreene.

Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu au 
multă cordialitate 
capitalei R.P.D.

★
In onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, a 
avut loc, miercuri seara, la Pa
latul „8 Februarie", un spec
tacol de gală.
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§
LA AIUD, JUDO Șl POPICELE 

CONCUREAZĂ
§ Aidoma multor așezări aii 
& țării, Aiudul n-a avut, in plan 
§ sportiv, o istorie a sa care si 
§ retină atenția in mod deosebit. 
Ș Ceva fotbal, dar fără velei- 
$ tăți in aria performanței, ți, de 
§ asemenea, handbal (in 11) ți 
§ volei, puțin atletism. Abia in « «4»4»4 4-4k-l.-l.'l J- 7 —
Sț promovau in Divizia C (de 

fapt, reveneau), dlnd nădejdi 
Ș numeroșilor lor susținători — 
S: cu miile — că ascensiunea va 
^continua. Anul trecut, etni a- 
S- sociația sportivi ți-a sărbătorit 

40 de ani de existență, se pă- 
Șg rea că acest pas va fi făcut. 
Ș Dar n-a fost așa. Amărăciunii 
Ș pentru ratarea promovării In 
Ș „B“ i-au luat locul, firesc, noi 
§ speranțe. Poate in viitorul a- 
Ș propiat, cine știe !?
Ș In așteptarea ieșirii in prim- 
Șplan a sportului celui mai in- 
^drăgit și in Aiud, oamenii a- 
ițtșezării, tineretul cu deosebire.

FOTBALUL
ți-an îndreptat privirile eitre 
alte discipline. Spre popice și 
judo, de pildă. .Și una. ți cea
laltă se bucură de o masă lar
gă de participanți șl. ce-1 mai 
important, de condiții bune de 
propășire". ne sugera prof. 
Dionisie Mo ga, președintele 
Consiliului orășenesc pentru 
educație fizici ți sport. La 
judo, mai ales, asa eum ne-am 
ți convins. Pentru ei aici e- 
xisti o mare sufletisti. prof. 
Ana Scrobotă, sportivi ea tn- 
săși (de mai multe ori eam- 
picană a țării) ți antrencare la 
Clubul sportiv școlar. $i, U fel, 
un împătimit al acestui sport 
al voinicilor, Ștefan Cacoveanu, 
cel care conduce grupele de 
judoka de la Minis! Aici, la 
Aiud, la „școala* judoului s-au

Tiberiu STĂM A
(Continuare tn pop. J-J)

Pentru eontinua ereștere a competitivității
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0 SINGURA „FLOARE", MEDALIA DE AUR A LUI SORIN BABII, 
* NU ÎNSEAMNĂ 0 PRIMĂVARĂ AUTENTICĂ ÎN TIRUL NOSTRU!

• Profia de pistol sport o mai rotat o ocazie... • s a pierdut, la pistol 
viteza, o „cadență" păstrată ani in șir • Lărgirea cercului de trădători 
dc valoare internațională, obiectivul principal al viitorului apropiat
Cu o excepție (in 1976), tirul a reușit ea, 

âncepînd din 1952, să cucerească la fie
care ediție a Jocurilor Olimpice locuri 
fruntașe, recompensate cu medalii prețioa
se șî puncte. Bilanțul olimpic total al tră
gătorilor români însumează astăzi 5 me
dalii de aur, i de argint șl 3 de bronz, 
încununare remarcabilă a unei școli con
solidate în ultimele decenii, afirmată vi
guros la mai toate competițiile internațio
nale dc anvergură — olimpiade, campiona
te mondiale și europene. Totuși, concomi

tent cu această onorantă constatare, se mai 
impune și o întrebare ; la Jocurile Olim
pice de vară din 1988 și-a făcut, oare, ti
rul datoria pină la capăt ?

Reprezentant al tinerei generații de țin- 
tași, învingătorul de la reoentele J.O., 
Sorin Babii, s-a afirmat puternic în ma
rea performanță începînd din 1985, demon- 
strînd cu acest nou sucoes că este unul 
dintre marii trăgători ai lumii. Titlul de 
campion olimpic se adaugă altor distincții 
cucerite (în ciuda a doar 23 de ani, vîrstă

scăzută tn tirul sportiv) : campion balca
nic și european, recordman mondial. îm
preună cu echipa României etc. Titlul o- 
limpic al lui Sorin Babii este prima me
dalie de aur reușită de tirul românesc In 
proba de pistol liber, fapt care demon
strează elocvent multiplele valențe etalate 
în atîtea alte prilejuri : s-au mai impus 
tn aria olimpică, cucerind, de-a lungul 
anilor, medalii de aur. probele de pușcă li
beră, talere și pistol viteză, de unde con
cluzia logică a unei game largi de fron
turi abordate cu succes de performerii ro
mâni ai tragerii Ia țintă. In mod simbolic

Cornel POPESCU 
Radu TIMOFTE

• ___________________
(Continuare în pag. a 4-a)

oasa .învăluire" a lui Rotariu, 
Mateuț a fost Ia un pas de 
deschiderea scorului. Și totuși, 
firesc, tabela de marcaj s-a 
modificat în min. 25, cind 
Sabău, după un sprint furtu
nos, a pasat, Cămătaru a lăsat 
mingea să „curgă", iar MATE- - 
UȚ a reluat imparabil in plasă: 
1—0 pentru România. A urmat 
o nouă mare ocazie, ratată de 
Lăcătuș în min. 28; la acea 
pasă-.trasor" a Iui Belodedici, 
de la 40 m, „șeptarul" echipei 
noastre n-a avut puterea de a 
șuta din careu, așa cum a fă
cut-o de atîtea ori altădată. In 
min. 32, în plină dominară a 
„tricolorilor" noștri, la un con
traatac al gazdelor, se dictează 
o lovitură liberă, de la circa 
24 m, și H. KOLEV, abia in
trat în teren, înscrie, peste zid, 
în colțul scurt: 1—1. Cînd
se părea că reprezentativa 
României va acuza această 
lovitură, Hagi este din nou 
foarte aproape de gol (min. 37 
— Mihailov a respins incre
dibil in corner !), pentru ca 
Sabău, aflat în zi mare, să-l 
imite In min. 38 (a trecut și 
de Mihailov, dar balonul a fost 
respins de un fundaș, In ul
timă instanță !)- Fotbaliștii 
bulgari nu cedează însă, și I- 
Ilev are, de asemenea, o bună 
ocazie de a marca (min. 41).

La reluare, dominarea .tri
colorilor" este sugerată din 
plin de „slalomul tip Marado
na" al aceluiași Sabău, încheiat 
cu o bară, balonul revenind în

loon CHIRILA

(Continuări in pag. 2-J)

DuBiRici, la Alma ita,

la C. L dc ruUbtf

ECHIPA ROMÂNIEI VA

II. R. S. S
Dupâ zum am mai anunțat, 

duminică ech'.pa naț-ona'ă de 
rugby debutează in nou, sezon 
international, «•jsțmind prima 
et tatEatre <fin cadrul returu

lui European, 
rerba despre meciul 
ecnipele reprezenta

te Uniunii Sovietice 
•mâniei trearr.îrtim. In tur. 
tsL 18—10 pentru rug- 
l tricofcri). care va avea

Este

tiv® 
șî Rorr

ta partide feepteacă mfine di
mineață) s-a aflat tn pregătire 
•următorul kK de fucătir : fun
daș— Hodorcă (Steaua), aripi — 
Boldor ți Vărzarj Steaua), 
Toader (Dinamo), centri — 
Langu (Dinamo), Răcean (U- 
nivesitatea Timișoara) șl Fu- 
lina <S: ir.ta Baca Mare), mij
locași la deschidere — Alexan
dru ți Ignat (Steaua), mijlocași 
1» grămadă — Neaga Dinamo) 
șl Co man (Steaua). înaintași 
linia a trei» — Murar i si Ră- 
dulescu (Steaua), D'mitraș 
(Contactoare Buzău). Doja (Di
namo) si Gurămare (Gri vita 
Roșie), linia a dona — Vereș 
(Sportul Studențesc) țt Ciorăs- 
cu (Steaua), linia întîi — Leon- 
te, Moț. Costea (Stea-ia), Man 
(UAMT Oradea). Antrenorii 
lotului : Th. Rădulescu și Gb. 
Nica.

Partida de la Alma Ata va fi 
arbitrată de franoezul A. Ney- 
rafc



fcPUTUl l-.W FĂCUT CERCUnilE BE INIJIFRE ÎN GIMNASTICĂ...
@ Sportul feminin din Birlad, în plină afirmare

Un dialog cu prof. Veronica 
Ionașcu, responsabila sportului 
feminin din Birlad ne relevă 
multe reușite înregistrate în a- 
cest oraș din județul Vaslui in 
ultima vreme. Documentată, ca 
orice cadru didactic care se 
respectă, prof. Ionașcu a fost 
in măsură să ne prezinte fe
lul cum părinții înțeleg să-și 
îndrume fetițele către gimnas
tică, nu numai tn perspectiva 
performanței — „deși acest as
pect nu scapă atenției noastre, 
sublinirzi profesoara, cele cu 
aptitudini fiind cooptat? în sec
ția de resort a clubului spor
tiv școlai" . . . .
toate, pentru o dezvoltare ar
monioasă și, desigur, pentru 
menținerea sănătății. La acest 
capitol al inițierii in sportul 
grației, prof. Ionașcu aminteș
te de sprijinul pe care Consi
liul municipal Birlad pentru e- 
ducație fizică și sport U pri
mește din partea multor gră
dinițe (indeosebi nr. 5, 8, 11 
sau I.R.B. și l.P.A.M.) ți a 
unor școli (nr. 1, 4, 9), al con
ducerii acestor unități de invă- 
țămint preșcolar sau școlar. 
Deducem că inițierea micilor 
gimnaste intr-un sport menit 
să le asigure suplețea, încă de 
la cea mai fragedă virată, con
stituie un proces in plină des
fășurare, înțelegind prin aceas
ta că încă in acest an de in- 
vățămint toate școlile bîrlăde-

ne vor fi prezente, prin repre
zentantele lor, la o astfel de 
acțiune de proporții.

Sporește, totodată, interesul 
fafă de gimnastica la locul de 
muncă. Recordul de partici
pante il deține (deocamdată)

Armonie,
frumusețe,

grație
ci, înainte de

Întreprinderea de Rulmenți, cu 
670 de practicante, acolo unde 
există și cele mai multe in
structoare voluntare specializa
te : 47. Este o activitate care 
s-a concretizat datorită conlu
crării strinse intre consiliul a- 
sociației sportive Rulmentul și 
Comitetul sindicatului; un 
model pe municipiu și in alte 
domenii de activitate (turismul 
de masă, trecerea normelor 
Complexului Sport și Sănătate, 
acțiunea „Aleargă pentru sănă
tatea ta“ etc.). întreprinderea 
de .Confecții oferă 
xemplu pozitiv, cu 
de practicante ale 
la locul de muncă, 
cum ne-am convins 
activitate a căpătat o adevărată 
tradiție, necesitatea unor exer-

un alt e- 
aproape 550 
gimnasticii 
Șl aici — 
—, această

elfii, în pauza fiecărui schimb 
de producție, fiind înțeleasă de 
tot mai multe muncitoare, 
chiar și de cele virstnice. Sau
— in primul rind — de aces
tea... Cu frumoase promisiuni 
se prezintă și celelalte unități 
economice birlădene — Vigo- 
nia, I.P.A.M. etc. —, apoi uni
tățile din cooperație, care cu
prind o masă larga de femei.

Mai recent, la Birlad au luat 
' ființă cercuri de practicare a 

gimnasticii aerobice. Sala Clu
bului sportiv școlar este zi de 
zi solicitată. Practicarea unor, 
exerciții, pe fond muzical, a- 
trage, polarizează atenția a 
zeci , și zeci de femei, așa cum 
lasă să se întrevadă și cere
rile pentru organizarea unor 
centre de gimnastică de între
ținere, in curs de materiali
zare.

In concluzie : există o preo
cupare vizibilă pentru a răs
punde nevoii de mișcare, de 
exercițiu fizic a reprezentan
telor sexului frumos din Bir
lad, „acțiune la reușita căreia
— cum ține să remarce Ion 
Chiper, președintele C.M.E.F.S.
— sînt prezenți toți factorii in
teresați sau implicați". O re
zultantă a acestei preocupări o 
reprezintă și fluxul tot mai 
convingător al tineretului femi
nin spre activitatea sportivă 
de masă organizată, tn cadrul 
Daciadei, Birladul realizind, în 
acest sens, pași convingători 
înainte.

Pe marginea recentei finale a Campionatului Naționa

PROGRES EVIDENT, FAVORIZAT DE CADRUL
Sport tinăr. care exercită o deosebită atracție asupra tuturor 

categoriilor de vîrstă, dar, în special, asupra tineretului, delta- 
planismul a progresat continuu tn ultimii ani. finala Campio
natul National, desfășurată tn cadrul montan al masivului Pos- 
iăvaru. atestînd cu prisosință progresul înregistrat de pilotii 
fruntași.

FESTIVALUL DE ȘAH DE LA PREDEAL
Printre concurenți, cea mai tînără campioană mondială

Stațiunea Predeal, gazda 
mai solicitată a sezonului 
hist de toamnă, și-a deschis 
iar porțile pentru cei 60 de 
participanți la festivalul „Spar- 
tac 1988“, organizat de secția 
de profil a asociației bucu- 
reștene.

Indisponibilități de ultim mo
ment au făcut ca turneul să-sl 
piardă caracterul internațional, 
spre părerea de rău a direc
torului de concurs Dumitru 
Terteci, același animator plin 
de energie, binecunoscut iubi
torilor „sportului minții'1.

După cele 9 runde, arbitrii 
3. Gongu și D. Candea au 
consemnat rezultatele si cla
samentul final : 1—2. Nicolae
Gordan (Oțelul Gal3ți), loan 
Crișan (Calculatorul București) 
7 p; 3—5. Marian Petre
(C.E.F.I.N. București), Gheor- 
glie Pancu (Politehnica Iași), 
Ovidiu Ganț (Voința Timișoa
ra) 6,5 p.

Fiind martor Ia derularea ul
timelor două runde, am urmă
rit, cu mult interes, partidele 
campioanei mondiale Corina 
Peptan, cea mai nouă stea a șa
hului românesc, aflată în întrece
re de această dată cu seniorii, 
jucători cu mulți ani și mul
te partide în plus față de mi
cuța șahistă din Sadu. Ru- 
gînd-o pe Corina să ia fișele

cea 
șa-

de concurs și să-mi arate cîte- 
va partide, am rămas surprins 
de răspunsul ei : „Nu e nevoie. 
Le știu pe toate pe de rost". 
Viteza eu care punea apoi mu
tările, modul în care se con
centra, comentariile variantelor 
posibile, toate la un loc m-au 
uimit. Â doua campioană mon
dială a școlii șahiste românești
(după Florin Gheorghiu, cam-- 
pion mondial de juniori în 196.3) 
are calități de mare sportivă 
și... numai 10 ani.

Simbolic, sorții au decis ca 
în ultima rundă Corina Peptan 
să o înfrunte pe Arina Bergt- 
halcr, o altă speranță a șahu
lui nostru, campioană naționa
lă universitară, într-o par
tidă decisivă pentru desemna
rea locului I în 
separat feminin, 
piesele albe, 
pion și apoi 
plica dată de 
înălțime. Ea 
tălie, dar nu
curînd va lua startul la se’mi- 

. finalele masculine ale Campio
natului Național individual și 
sîntem convinși că din hou va 
face zile grele seniorilor. La 
fel șl Arina, cu 
în continuare pe 
formanței.

Tiberiu STAMA

Competiția s-a situat și din 
punct de vedere organizatoric 
la un nivel superior ediției 
precedente. Cum acest sport 
nou își creează acum propriul 
făgaș, alături de realizările e- 
vidente se impune, acolo unde 
este cazul și semnalarea îmbu
nătățirilor necesare. In primul 
rînd trebuie subliniată partici
parea personalului de speciali
tate din cadrul Aeroclubului 
Central Român. Astfel, întreaga 
activitate de zbor a fost coor
donată și condusă de Valeriu 
Marinescu, responsabil din par
tea forului aeronautic pentru 
deltaplanism. Climatul de ordi
ne și disciplină 1 se datorează. 
Nu este un fapt lipsit de în
semnătate, fiind cunoscut că 
bravada, nerespectarea regula
mentelor au avut, uneori, ur
mări nedorite. Ing. Tiberiu 
Ncdelescu (verificarea tehnică 
a materialului volant înaintea 
competiției) și meteorolog Co
rina Olaru (informare curentă 
și prognoză) au contribuit la 
instituirea unei atmosfere se
rioase, de lucru. Cit privește 
arbitrajul, de această dată nu 

mai existat contestații și 
Meritul apar-

controlul traficului aerian de 
zonă) au asigurat ritmicitatea 
și siguranța zborurilor. Girueta 
pentru stabilirea direcției și vi
tezei curenților la punctul de 
start, mîneca de vînt la ateri
zare, binoclul pentru urmărirea 
evoluțiilor aeriene (lunetele 
existente în zestrea aeroclubu
rilor ar fi fost mult mai po
trivite) și-au îndeplinit cu pri
sosință menirea. Este necesar, 
însă, să li se adauge mijloace 
optice de semnalizare cu aju
torul cărora, la nevoie, să poa
tă fi aduse la sol. aparatele 
aflate în zbor, panouri pentru 

de aterizare, megafoane
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încheiat prima parte a 
întrecerii masculine a Diviziei A.

clasamentul 
Arina, cu 

a cîștigat un 
partida, deși re- 
Corina a fost la 

a pierdut o bă- 
un război. In

care merge 
drumul per-

Parik ȘTEFANOV

Campioana mondială, Corina 
Peptan, conduce piesele albe, 
asistată de Dumitru Terteci, 

directorul concursului
Foto : Victor ZBARCEA

au 
nemulțumiri, 
ține celor doi membri ai Co
misiei pentru 
ușoare (deltaplanism), 
dar t de aeronavă — instructor 
Olog Pașenco și col. (r) farma
cist Virgil Gheorghiu, ambii cu 
o îndelungată activitate în a- 
viație, ei constituind juriul. Li 
s-a adăugat Nicolae Silache, 
arbitru starter. Ei au reușit să 
realizeze în premieră crononie- 
trajul precis, la secundă, și să 
îndeplinească atribuțiile unui 
întreg secretariat de concurs. 
Se impune, totuși, calificarea 
de noi arbitri, pentru a men
ține ștacheta corectitudinii la 
acest nivel ridicat și la între
cerile viitoare.

Referitor la dotarea tehnică, 
stațiile de radio (legătura din
tre punctul de start și terenul 
de aterizare și, separat, cu

planoare ultra- 
coman-

termină-

Clasamentul se prezin ta astfel ;

1. STEAUA 11 10 1 0 322-260
2. Dinamo Buc. 11 9 2 0 280-205
3. H.C. Minaur 11 5 4 2 286-251
4. ASA Electro. 11 6 2 3 288 267
5. „Poli“ lim. 11 5 1 5 273-274
6. Dinamo Bv. 11 5 0 6 241-257
7. „U“ CUG 11 4 1 6 259-266
8. Univ, Cv. 11 3 2 6 261-269
9. Dacia 11 4 0 7 265-288

10. Știința 11 4 0 7 261-294
11. Comerțul 11 3 1 7 288-266
12. Tractorul 11 1 0 10 231-298

Cu o etapă 
ril turului în 
nin al primei 
clasament este

înaintea 
campionatul femi- 
divizii, situația în 
următoarea :
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LA ZI, IN VOLEI
• în sala Rapid din Capi

tală este programată astăzi (de 
la ora 16,30) partida restantă 
din etapa a III-a a campiona
tului feminin dintre Rapid 
București . și Universitatea 
C.F.R. Craiova. Un meci inte
resant și, totodată, un bun pri
lej de a vedea cum se pre
zintă la ora actuală echipa 
craioveană, care, la începutul 
lunii viitoare, va lua un nou 
start în C.C.E.

• Meciul care trebuia să se 
dispute în devans la Craiova 
intre echipa studenților și Steaua 
București nu s-a mai perfectat, 
din motive obiective, si va fi 
reprogramat la o dată ulte
rioară competițiilor internațio
nale în care vor fi angrenate 
cele două echipe : turul I al 
C.C.E. (Steaua) și Turneul stu
dențesc de la Praga (Univer
sitatea C.F.R.).

1
BASCHET. POLITEHNICA SPORTUL STU- 

DENȚESC, Sportul Studențesc Politehnica, 
Politehnica Mine-Energie, Sportul Studen
țesc Politehnica și Politehnica — Sportul 
Studențesc, iată denumirile purtate in ulti
mul an de apreciata echipă studențească din 
Capitală, cindva port-fanion al baschetului 
nostru feminin. Schimbări de „firmă* în 
serie, justificate ori ba, dar oricum supă
rătoare pentru simpatizanții acestei forma
ții. Sperăm că ultima titulatură va râmi- 
ne... ultima. In altă ordine de idei, sur
prinde oscilația evoluțiilor, implicit a re
zultatelor : -68—69 cu Metalul Salonta, 76—59 
cu Rapid București, 58—92 (34 de puncte 
diferență !) cu Voința Brașov. înțelegem că 
echipa se află într-o perioadă de redresare, 
că aceasta cere timp și totuși... (D. ST.).

terii infocați (dar bine 
șencelor), afirmind, pe 
că vilcencelc au fost 
capitolele, in repriza 
— și chiar dintre cei___ ___ ____ _____ ___
admiratori ai formației campioane — au 
dat tonul unor nepermise calomnii la a- 
dresa antrenorului Gheorghe Ionescu. Am 
simțit chiar o... bucurie că Mureșul a pier
dut intilnirea. Ceea ce ni se pare un fapt 
Incalificabil, (I. GV.).

intenționați ai mure- 
bază de argumente, 
superioare, la toate 
secundă. Unii, insă 
care se erijează in

mai recentă, cu atît mal mult cu cit e 
vorba, între alții, de o serie de nume în 
rugbyul nostru. Astfel, lâ Sportul Studen
țesc — TMUCB, echipă antrenată de cîtva 
timp de binecunoscutul Valeriu Irimescu, 
joacă acum internaționalul Nicolae Veres. 
Colegul de lot ri acestuia. Daniel Neagă, 
a devenit mijloraș la Dinamo București. 
Doi tineri de talent, susceptibili de a evo
lua și ei, curînd, în echipa reprezentativă 
au fost titularizați la Știința CEMIN Baia 
Mare. Numele lor : George Sava și Iulian 
Vasiiache. să sperăm că „mutările" se vor 
dovedi inspirate.. (G. R.).dovedi inspirate.. (G.

I

HANDBAL. era mai dinainte cunos
cut FAPTUL că una dintre apărătoarele 
buturilor echipei Chimistul Rm. Vîlcea, 
Carmen Moldovan, s-a înscris — la cei 
21 de ani ai săi — în rîndul portarilor de 
elită din formațiile noastre de club. A do- 
vedlț cu prisosință acest fapt și dumini
că, în partida pe care formația sa a sus
ținut-o, în deplasare, cu Mureșul Tg. Mu
reș. Se poate afirma că dacă în finalul me
ciului Chimistul nu a „încasat" două-trel 
goluri (evoluția el fusese foarte bună șl 
pe parcurs), aceasta a fost și urmarea in
tervențiilor de excepție ale jucătoarei Mol
dovan. Alături de Doina Rodeanu — șl ea 
o foarte bună portărlță —, Chimistul șl-a 
asigura-, pe lingă celelalte posturi-chele 
ale echipei (Inter» extreme, conducător de 
joc etc.) șl ... paznici siguri al porții I 
• NU ÎNCAPE NICI O ÎNDOIALA că e- 
chlpa Mureșul, deși a pierdut Intilnirea eu 
Chimistul, a plecat din sală cu fruntea sus. 
Au recunoscut aceasta mulți dintre supor-

Rm.

ÎNOT. cu o remarcabila prompti- 
TUDINE, federația de specialitate a asigu
rat o broșură cuprinzînd datele tehnice 
complete ale întrecerilor de pe cele opt 
culoare olimpice Ne place să credem că a- 
c ea stă broșură (tehnoredactor : prof. Mircea 
Olaru) va ajunge foarte rapid în mîinile 
tuturor oamenilor înotului nostru. Subiecte 
de meditație pe marginea seriilor și fina
lelor J.O. sînt, doar, multiple. • 
PENTRU a vorbi la concret, un exem
plu desprins de pe listele de înscrieri 
ale Olimpiadei : Stela Pura apare în do
cumentele oficiale cu o greutate de 70 kilo
grame la o înălțime de 171 centimetri, în 
timp ce marile campioane au o cu totul 
altă siluetă. Astfel, Janet Evans s-a pre
zentat cu 166 cm și 45 kg, Heike Friedrich 
173—63, Kristin Otto 185—70, Krisztina Egers- 
zegl 166—45, Tania Bogomilova-Danga- 
lakova 172—59, Noemi Lung 175—65 
și așa mai departe. Edificator, nu ? deci, 
un semnal de alarmă. Și în privința se
lecției, și a pregătirii... (G. R.).

RUGBY.
vizionare au
iubitorii sportului eu balonul oval. Să Ie 
consemnăm și noi, ca elemente de dată

UNELE NOUTĂȚI în loturile di- 
fost remarcate, desigur, de

$

$

s

puncte..

1. CHIMISTUL9 10 9 1 0 302-230 26
2. Știința 10 7 1 2 282-218 25
3. Mureșul 10 7 0 3 241-198 24
4. Textila 10 6 1 3 257-231 23
5. Rulmentul 10 6 0 4 210-211 22
6. Hidrotehnica 10 5 1 4 210-213 21
7. Rapid 10 5 0 5 229-219 20
8. TEROM 10 4 0 6 237-242 18
9. Confecția 10 4 0 6 241-254 18

10. Constructorul 10 3 0 7 220-269 16
11. Mec. Fină * 10 2 0 8 204-241 14
12. Dorobanțul* 10 0 0 10 188-295 1

•) wEchipe penalizate cu trei

Ultima etapă a turului se va 
disputa duminică 23 octombrie. 
Partida dintre Chimistul Rm. 
Vîlcea și Constructorul Timișoara 
va avea loc, în devans, astăzi, 20 
octombrie.

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

balist 
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Nicu I 
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MASCULIN : 1. Remus Chirii* 
(Știința. 86 de goluri ; 2. Marian 
Dumitru (Steaua) 72 ; 3. Gabriel 
Marian (Univ. Craiova) 71 ; 4. Ion 
Mihăilă (Dacia) 67 ; 5. Gheorghe 
Mureșan (A.S.A. Electromureș) 
64 ; 6. Cornel Boha (Tractorul)

CROAZIERA
PE DUNĂRE

vntoi

I.T.H.R. BUCUREȘTI 
oferă posibilitatea partici
pării la o croazieră de pa
tru zile pe Dunăre cu mo
tonava „Carpați" pe traseul 
Giurgiu — Moldova Nouă 
și retur (trecere prin Caza
ne și Porțile de Fier), o- 
prire la Drobeta Turnu Se
verin pentru vizitarea ora
șului, excursie la Băile Her- 
culane și OTșova.

Plecare — în ziua de 26 
octombrie.

Informații suplimentare și 
înscrieri la toate agențiile 
de turism ale I.T.H.R. Bucu
rești.

IPATINAJ ARTiSTIC. „internaționale- 
LE*- de juniori d la Miercurea Ciuc au 
reprezentat, fără doar și poate, un nou 
examen și pentru organizatori. Trecut și 
de această dată cu brio. La reușita com
petiției o contribuție de seamă și-au adus-o 
— alături de federație — organele locale 
din județul Harghita, municipiul Miercurea 
Ciuc, ceilalți factori cu atribuții în miș
carea sportivă (remarcăm omniprezența se- . . . precum

dată în 
româ-

Mincu- 
Romica 

- patina
toare apreciate al, anilor ’50, au fost pre
zente la competiț.e • ORAȘUL Gheorgheni 
a fost, și el, martorul unei demonstrații 
de virtuozitate, duminică dimineața, desfă
șurată într-o formulă ideală de găzduire.
• MOMENTE de neuitat au realizat, la 
programul demonstrativ, micuțele perechi 
timișorene și cea locală care, prin gingă
șia lor, au adus o notă aparte întrecerilor
• INEDITA a fost interpretarea celebru
lui personaj comic Charlie Chaplin 
gheață de către Alexandru Grădinescu. 
CA ȘI momentul „bicicleta cu patine 
gheață", cum ne-a demonstrat că este 
sibil Gheorghe Adam, cel care a creat 
sistem de pîrghll necesar Inițierii în 
tlnaj. (D. S.).

cretarului C.J.E.F.S.. loan Sticlarul, 
și presa locală. S-a vorbit, astfel, o 
plus, de tradiționala ospitalitate 
nească • DE REMARCAT : lrina 
lescu, Vera Curceac, Imola Sava, 
Dimboianu, Ecaterinu Pustai, toate

pe
•
pe 
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un 

pa-
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I SELECȚIE PENTRU GHIZI
O.NT CARPAȚ1 BRAȘOV orgarl 

29 și 3C octombrie a.c. examen 
obținerii atestatului de ghid monitor

Condiții : studii medii, cunoaștere! 
circulație internațională (engleza, gl 
fie încadrați în muncă.

La prezentare, candidați! vor avJ 
următoarele acte : copie după certif 
după certificatul de studii, recomaj 
locul de muncă, cazier juridic, ceri 
neuropsihiatric și O.R.L.), două fotog

Informații suplimentare la telefoan

«■♦+♦♦■»♦ ♦♦♦♦♦♦♦
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UN SPLENDID
(Urmare din pag. 1)

SUCCES AL „TRICOLORILOR"

DUPĂ MECI

califică- 
creează 

fiecăruia 
cursa ce

>.artul preliminariilor pen
tru «Mondialul** din Italia. 
Mă înțeleg de minune cu toți 
coechipierii, de parcă aș fi ju
cat imoreună cu fiecare 
mulți ani".

RODION CAMATARU : 
retrăit dacă vreți, serile 
la Londra și Stockholm, 
cerc o mare satisfacție, 
dublă. pentru victoria noas
tră clară în cele din urmăȘca 
și pentru cele două goluri pe 
care le-am înscris. Toți băie
ții au luptat din răsputeri, dar 
atuurile noastre vor trebui 
puse în valoare și acasă în 
meciul cu echipa Greciei".

RUDOLF SCHEURER (El
veția) observator F.l.F.A. : 
..Un joc modern, datorat aces
tei echipe române, care a 
cîștigat pe deplin meritat, a- 
rătînd multă mobilitate pe 
toată suprafața terenului, 
în toate liniile. Am apreciat 
ripostele ei rapide, schimbări
le de viteză în acțiuni, com
binațiile colective și sclipi
rile individuale. Formația 
României a devenit după acest 
meci una din favoritele gru
pei".

BORIS ANGHELOV. antre
norul reprezentativei Bulga
riei : „Am pierdut bătălia la 
mijlocul terenului. Mijloca
șii români, prin trioul Sabău 
— Mateuț — Hagi. formează 
o linie cum eu nu am mai vă
zut niciodată. Am fost han
dicapați de absența lui Sira- 
kov și Iskrenov. Dar să fim 
realiști și să recunoaștem că’ 
echipa României este astăzi 
mai bună decît a noastră".

de

.Am 
de 

în- 
una

DECLARAȚII
Atmosferă de mare entu

ziasm in cabina reprezentati
vei noastre imediat după 
meci.. O adevărată echipă „tri
coloră" se bucura din tot su
fletul de acest succes care ii 
deschide perspectiva 
rii, dar care, firește, 
și multe obligații 
dintre jucători pentru
urmează, in primul rind pen
tru partida cu echipa Greciei, 
de la 2 noiembrie.

Ca de obicei, culegem cite
va declarații.

EMERICH JENEI ;. „Sînt 
deosebit de fericit in această 
seară de debut într-o nouă 
campanie de calificare pentru 
C.M. Este, poate cel mai fru
mos moment al meu ca antre
nor al echipei naționale. Am 
depășit un obstacol dificil, 
dar, desigur, trebuie să fim 
lucizi în continuare și să pri
vim cu toată seriozitatea 
partida următoare. de pe 
teren propriu".

SILVIU LUNG, Căpitanul e- 
chipei: „Am trecut printr-un 
moment foarte greu la primi
rea acelui gol din lovitură li
beră. M-am simțit o clipă to
tal descumpănit. însă toți co
echipierii m-au Încurajat, 
mi-au spus cu hotărîre că 
trebuie să învingem, iar fap
tul că am apărat imediat după 
aceea o minge la o fază difi
cilă mi-a redat încrederea de 
Ia începuL Cred că a contat 
mult, decisiv, unitatea echipei, 
care a luptat din minutul 1 
pină la fluierul final".

OVIDIU SABĂU : 
bucuros că am răspuns 
derii acordate și că am

scăpat spre careul advers, gă
sește o soluție de mare inge
niozitate, pasă „printre", și 
puternicul nostru atacant. 
CAMATARU, șutează

BULGARIA 
ROMÂNIA

1 (1)
3 (1)brațele norocosului Mihailov ! 

Duipă această oră de joc, fotba- 
liștii români continuă să ac
celereze în atac. Hagi șutează 
în plasa laterală (min. 77). 
pentru ca, în min. 80. să vină 
desprinderea... de emoții, și pe 
tabela dc marcaj: CAMATARU 
af’at pe fază, a reluat in plasă 
mingea respinsă de Mihailov 
Ia violentul șut al lui Mateuț: 
2—1. Din acest moment, nu 
există pe teren decît o singură 
echipă, ocaziile gazdelor re- 
dueîndu-se la cele citeva lo
vituri libere pe care arbitrul 
polonez Listkewicz le acordă 
cu prea multă generozitate. 
Echipa României iși parafează 
victoria ‘ “ Hagi.

I
I
I
I

OSTESCU

I

Cămâtaru

I

evident în 
le anterioa- 

demonstrat 
a corelație 
izare și re- 
î, favorizate 
i ordinea și 
rs, prezente 
i competiții, 
tehnice de 

smul poate 
dițiile nece- 
continue în

Stadion Vasil Levski" ; teren 
foarte bun ; timp favorabil, noc
turnă ; spectatori — circa 55 000. 
Au marcat : ‘MATEUȚ (min. 25), 
CAMATARU (min. 80 și 88), res
pectiv H. KOLEV (min. 32).

BULGARIA ; Mihailov — NiCO- 
lov niev RAKOV, Vasev (mln. 
54 KIRIAKOV) - SADKOV, Stoi- 
cikov. Iordanov, Ghetov — Ale
xandrov (min. 32 H. Kolev), Pe- 
nev.

ROMANȚA : LUNG — IOVAN, 
ANDONE. BELODEDICI. ROTA- 
RIL — MATEUȚ (min. 88 KLEIN), 
SABAp, GH. POPESCU, HAGI — 
LĂCĂTUȘ (min. 56 VA1ȘCOVICI), 
CAMATARU.

A arbitrat M. Listkewicz (Po
lonia).

,,U“ Cluj-Na- 
litru Berbece iraschiv (Da- 
i Nicolescu 
; 11-12. va- și Dan Bo- 
ioca) 57.

dinamoviștilor bucureșteni, Nico- ■ 
lae Munteanu a fost „repromovat" I 
în prinîul „12* al campioanei și 1 „numai prestația foarte bună a co
legului meu Adrian Sirnion (afir
mația ii aparține și ne alăturăm ei) a făcut să nu intru în poartă 
decît pentru a încerca să scot 
un 7 m. Mă bucură felul în care a jucat Simi, dar să știți că nu 
mă las. O să mai vedeți !• Ce 
mai poate fi adăugat despre pasiunea și seriozitatea cu care se 
pregătește Munteanu Ia 37 de ani ? Deci, felicitări și mult succes !

I
I

Bălănean 
Esztera Emilia 

lorina Lefter 
5. Rodica Pă- 
'4 ; 72; 7. 
I) 70 ; ,a) 69 ; 
robanțul) 
nfecțla) istu-i) “ 
nlsi'ul

ARUNCĂRI LA POARTĂ... 
RECONSIDERATE

I
6. Beatri-

Maria
8. Li- 9-10.

Și 58 ; ) 57 ; 12. 
11) 54.

iZITATE
intui Tiand- 
Ipă Nicolae 
joarta echi- >S, care ac- 
ecundă. Co
ti în acest 
ilentatul Că- 
progres și 
se impune: îi spun cei 

îrstă cu pu- 
iblul celei a 
creadă cine- 
irtivă, ones- t. Mai mult, 
eu al primei 

compania

Dc multă vreme, aruncările 
din săritură aproape că au mono
polizat întîietatea între procedeele 
de aruncare la poartă. Dar. firesc, 
în fața unor apărări care și-au luat tot mai atent măsurile cores
punzătoare (agresivitate, blocaje 
înalte, mult avansate in fața se
micercului etc.) s-a redus efica- 

■ citatea lor. și atunci (ca de alt
fel oricînd la fel de indicate), au apărut tot mai frecvent în ac
tualitate alte, procedee de arun
care Ia poartă, oarecum uitate : prin evitare (Adrian Ghinieș), din 
alergare (Tudor Roșea, Nicullna 
Preoțeseu, Mariana Tîrcă. Zoranca 
Gheorghe, Rodica Grigoraș). a- 
runcare din alergare pe pasul al 
doilea, corespunzător brațului de 
aruncare (Mitică Bontaș, Ghimeși. 
aruncare pe lingă șold sau ge
nunchi (Marian Dumitru), exem
plele fiind departe de a fi epui
zate. Iată, deci, că „disputa" tehnică — tactică este (și va fi) 
continuare In actualitate.

Rubrică redactată de
Mihoil VESA

în

I
I
I
I
I
I
I
I
I

loarei Ana Scrobotă, acolo unde se modelează 
Aiud Foto : Gabriel MIRON

o. n

;i car9pro- 
nanță : Do- 
ifezan, Ale
și chiar o

SCHI
le de 28. 
vederea

44

răine 
:a) și

de 
să ♦

arul
■e, copie 
i de la 
(examen

cu

tinără, Gabriela Aldea. Așadar, 
prin judo, o vocație consacra
tă a tinerilor din Aiud Ar ur
ma popicele, pe cale de a face 
pasul spre calificarea in Di
vizia A. Un imbold spre mai 
sus l-ar constitui — cum ne-am 
dat seama — existență unor a- 
rene modernizate (in afara ce
lei de la Rapid), cu o mai 
mare funcționalitate și impli
cit cu posibilitatea de a cu
prinde întreaga masă de ti
neri dornici să facă trecerea la 
sportul de performanță. Promi
țătoare este șl afluența spre 
șah, prin intermediul prof. E- 
lemer Hossu, maestru al spor
tului, la „clasa" căruia se Cris
talizează un prim nucleu de

i 1.31.74.

♦
♦ _______ . ...................
ă performert, printre ei aflin-
* du-se Lucia Petrea și Lucian
> Ilea, Bella Takacs și Gabriela
* Hopirtean, Alexandru Cacovean
* și Alexandru Ilinca. Unii dintre

> ei confirmînd încă de pe a*

CXlbene : HAGI.
NICOLOV

Cartonașe ROT A RIT

unghi, marcind golul victoriei 
depline : 3—1.

Acest net succes obținut ii 
compania reprezentativei Bul 
gariei a putut fi realizat, aș. 
cum anticipam, 
prestație de . 
totală dăruire a 
lorilor. Nu se 
vențîile de un 
ale lui Andone. 
deosebită a Iui 
flancul stir.g. trav 
Iui Mateuț, momentele dem 
inspirație ale lui Hagi. c 
fără să fi atins fo ma sa de 
zile mari, a dezechdibrat, 
neori, apărarea bulgară, 
obișnuită cu soluții tehnice de 
mare originalitate. Ce-am pu
tea spune despre jocul strălu
citor al lui Sabău. care a im
primat un tempo cu totul de
osebit întregii ech pe sau des
pre lupta de adevărat— rugbyst 
a Tuj Cămătaru. care a scos 
nenumărate baloane din gră
mada defensive; bulgare, ser
vi n du-le unei “ 
mai mobile ca niciodată 
care, deși a avut in Gh. 
pescu un cvasi debutant, 
de importanța mec ui ui, 
șit prin a-1 aduce la 
său cel mai bun. în 
partidei.

Victoria de la Sofia a 
României reprezinți un start 
lansat si primul pas spre îm
plinirea unui vis, Reprezen-

doar prinir-o 
,virl“, prin Ir-o

. tuturor jneă- 
pot uita

„Sînt 
încrc- 

contri- 
stă victorie din Eftimie IONESCU

ed-tia 
că bă'

SEIECȚIOKĂT* U.E.F.A. ’90 IȘI CONTINUA PREGĂTIRILE

linii de mijloc 
ca niciodată și 

Pc- 
marcat 
a sfir- 
tovei-J 
finalul
echipei

cum ! Se fac tentative vizibile 
pentru a crea un suport cit 
mai trainic atletismului, in 
special probelor de alergări pe 
distanțe mari, marșului de pil
dă, in care Aiudul a și acut 
citeva satisfacții, incepir.d ca 
anul 1985 (lldiko Szilaggi — lo
cul 2 pe țară la finalele junio
rilor).

Școala (peste 10 unități de 
invățămint) oferă, ca peste tot 
de altfel, cadrul cel mai pro
pice formării unor performeri 
de nădejde. Aproape două du
zini de cadre didactice de spe
cialitate asigură, an de an, pro
cesul de selecție (care cuprinde 
peste 4 000 de copii și tineri 
testați pe bazele sportive ale 
orașului, cele aparținind „Cu
tezătorilor", Metalului, din pe
rimetrul parcului „11 Iunie", 
acolo unde elevii Liceului in
dustrial nr. 1 au amenajat un 
minicomplex pentru „jocuri", 
tenis și tenis de masă, din in
cintele liceelor). Poate cel mai 
convingător exemplu de felul 
cum trebuie efectuat acest pro
ces m-l oferă prof. Dorin Duna, 
de la Liceul agroindustrial din 
Ciumbrud (in prezent cartier 
al Aiuduliii), Un educator in 
accepțiunea completă a terme
nului, care știe să apropie co
piii și elevii de sport in a- 
ceeași măsură în care îi aju
tă să se formeze' și pentru o 
meserie, pentru viață.

tn același timp, un „Festival 
al tezaurului aiudean al mun
cii, creației, cîntecului, dansu
lui și sportului", organizat a- 
nual, reunește, alături de copii 
și tineri; sute de reprezentanți 
ai întreprinderilor, - instituțiilor, 
cooperativelor 
etc. ; ■ un 
trecere în 
mai bun 
frumoasă 
Alba, cu ambiții mari spre noi 
șl noi reușite, pe măsura con
dițiilor ce sînt create pentru a 
face — și prin sport — tot mai 
frumoasă viața oamenilor

meșteșugărești 
prilej binevenit de 
revistă a tot ce are 
această mereu mat 
așezare a iudetului

Cea mai .vîrstnică- selecțio
nată de juniori, UX-F ..A. "90, 
își continuă preparativele In 
perspectiva startului internațio
nal din cadrul preliminariilor 
Campionatului European. Du
pă citeva reușite acțiuni de 
selecție, antrenorii acestei re
prezentative. Gheorghe Staicu 
și Marin Tițcica, au planificat 
un stagiu de pregătire centra
lizată, care va avea loc la Foc
șani, în perioada 24—27 oc
tombrie. Cu acest prilej, tine
rii .tricolori*4 vor susține și 
două partide de verificare, pri-

fiind prevăzută in. compa- 
divizicnarei B Unirea Foc-ma

nia _ _______
șani, în ziua de 25 octombrie. 

Conducerea tehnică a selec
ționatei U.E.F.A. ’90 a convocat 
următorul lot:

Colceag, Cbimiuc și Cioacă
— portari ;

T. Stanciu, Ilaidiner, Arti- 
mon, U. Stanciu, Chira, Nico
lae și Moroșan — fundași ;
- Rădos, Dicu, Moisescu, Gîlcă. 
Zamfir, Tertici și Mucenica — 
mijlocași;Săvoi, Jelea, Gabor, Deacon u, 
Nițulescu și Gane înaintași.

DOUĂ SCHIMBĂRI INSPIRATE
GALAȚI, 19 (pria UtofoaȚ 

Cu puțin timp Înaintea prunu
lui fluier al arbitrului, coc- 
ducâtorii Oțelului subliniau: 
„Dacă jucătorii aostri var e- 
taia ți ia partida de «zi ca
litățile pe care le-aa dovedit 
la Oradea ia etapa precedentă, 
ei vor putea obține • nouă 
victorie, deși intilnirea cu for
mația sibiană se anunță deo
sebit de dificilă-. ȘL tna*-ade
văr. jucătorii gâlățeni au fă
cut aceeași mane naipă de 
energie, tuptind execnp’jr :=că 
din primul minut, ei InstaHn- 
du-se in jumătatea de 
a oaspeților. Și întreaga 
repriză s-a desfășurat 
scenariul cunoscut, cu_
acțiuni ofensive ale formației 
gazdă, derulate minut de mi
nut. Două au fost. Insă, cau
zele menținerii neschimbate a 
tabelei de marcaj p’nă in 
min 45: 1. Apărarea supranu- 
merică si decisă a Iui F. C. 
Inter, care a reurit să respin
gă atacurile echipei pregătită 

■de I. Sdrobiș si N. Burcea ; 2.
Irosirea unor bune situații de 
gol. cum au fost cele din mi
nutele 13, 19. 20. 25 și 38. rfnd. 
pe rind. Hanghiuc. Borali. M.

teren 
primă 
d’jpă 

multe

AI)\1!\!M RAȚIA DE
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 19 OCTOMBRIE 1988. Ex
tragerea I : 13 44 30 18 38 19; 
extragerea a II -a : 42 38 17 34 
25 29. Fond total de câștiguri: 
504.061 lei.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 

D’N 9 OCTOMBRIE 1983
FAZA I : Categoria 2:1 vari

antă 100°ț> a 50.000 lei ta cadrul căreia P excursie de 2 locuri to 
OR“S si Tf«renta In n imerar 
s! 2 variante a 12.500 '.ei • 
cat 3 : 3 variante tOC’â a 9.589 
le! î- - oadru’ -ărora o excursie 
d cite • oc tn U.R.S.S. si di

F.A'LA i U-a : -•’♦«aoria A -• i <’■>-<*) fj *>5*". „ 4C 886 le’ • '«t.
iei • 

6.798 
ex-

feren*
e 2^°'' *n .numerar si 22 Varlan-9 2 ?2? ’el ‘ cat 4 : ’3 25

q 3.87' lei • cat. 5 • 18 75 a 3.054• 2at 8 î • 174 200 îef •cq 7 : 1.80a 75 a ’00 lei. --

R 8 variante a 5.738
cat 8 : 3 variante 100% a
iei în cadrul cărora cite i

1 OȚELUL 2 (0) I
J F.C. INTER 2_ !

Stan (de două ori) $i' Antohi 
au greșit, șutind foarte aproa
pe, aulBsetric. pe Ungă barele 
perții hoi Alexa.

După pauză, forcingul 
pei locale crește tn intensitate 
Noii Estrați tn formația gali-' 
țeană vur mări tqppb-ul ac
țiunilor de atac ale ' gazdelor 
și fa mim 54 te va deschide 
scorul : dspă un slalom spec
taculos, Drăgoi pătrunde in 
careul lui Alexa, este faultat 
de H. Stănescu si penaitr-uL 
prompt acordat este transfor
mat impecabil de HANGHIUC. 
Din acest moment. F. C. Inter 
părăsește meterezele, caută e- 
galarea. dar lasă și spații mai 
mari de manevră foarte rapi
zilor O. Popescu si DrigoL 
care realizează contraatacuri 
extrem de tăioase, patra din
tre ele puțind fi încheiate cu 
goluri, dar Burcea (min. 57 si 
61). O. Popeșcu tntin- 725 si 
HaTg'. ac Cnin (61 irosesc o- 
cazij dintre cele mai favora
bile Iar in min. 89. cind sibienii 
se aflan in preajma careului 
Oț- lului, Burcea scapă singur 
pe contraatac, nu-l mai ajunge 
nimeni, n driblează și pe A-

Stadion „Dunărea"; teren bun; 
timp frumos; spectatori 
15.OM. șuturi: 22—3 (pe 
7—2). Cornere: 13—0. A

— circa 
poartă: 

_________ marcat: 
HANGHIUC (min. 54 șl 89 —
ambele din lovituri de "

OTELUL: Călugăru 7 
1, AagneHnei 7, Baicea' 
pescu 7 — M. Stan 7,5, 
L Glgi S (mim. 53 O. 
7». Hanghiuc 1,S 
(min. 46 Drăgoi 7.5)

la 11 m).
— Borall 

7, G. Po- 
Burcea 6, Popescu 
Profir 6 

,___  _ _ __  Antohi 7.
F.C. INTER: Alexa 6 — Cotora 

«, Boar 7, L Ene 6, Dobrotă 6 
— M. Stănescu 6. Majaru 3. Jur- 
câ * — C. Zamfir 5 (min. 64 
Laurențiu 6), Radu n 5, Vâsli ă 
{min. 73 Cașuba).

A arblt-at Gh. Constantin, la 
Hnie: N. Dinescu (ambii din Rm. 
VOeea) și M. Niculescu (Bucu
rești).

Cartonase galbene: 
BORALL ALEXA.

Cartonașe roșii: 
(min. SZ>.

La speranței 4—1 (0—0).

MAJARU,

majaru

lcxa, care îl „agață** subtil șt 
se acordă din nou lovitură de 
la 11 ni, pe care același HAN- 
GIIIUC o transformă, ridicînd 
scorul la 2—0.

Laurențiu DUMiTRESCU

STAT

le-

I 
I 
I 
I 
r 
i 
i 
i 
i i

l()IO-PR()\()SP()RT INFORMEAZĂ

vari-D :
125 56 
a IM

Pariici cantul 
di Medaidia 
cîstiaat suma 
faza a n-a, 
23%

Mocanu Vasile 
— Constanta, a 
d- 45.886 lei la 
categoria A —

/. D. M. 5. ANUNȚA I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I.D.M.S. București aduce la cunoștință celor interesați 
că pină La data de 31 octombrie 1988 magazinele auto 
I.D M.S. livrează aumturisme DACIA berlină și break 
cumpărătorilor care au depus banii la C.E.C. în cont 
pentru autoturism pînă la data de 31 decembrie 1983.

La livrarea' autoturismului cumpărătorii trebuie să pre
zinte. to mod tbligatoriu. comunicarea cu numărul de 
ord’ne pe țară.

Vînzările se etxtiK-tază in funcție de stocul de autotu
risme și capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Informații supl ** tntare se pot obține de la toate ma- - 
gazinele auto I.D M.S si la telefon 11.3950 — int. 121,176.179.
___ __ ________________ — —



După „Internaționalele" de patinaj artistic MWiUTfA i« H'WîHU

ale României (juniori)

ÎNTRE REALIZĂRI Șl CĂUTĂRI
Este știut: patinajul artistic 

Înseamnă; in primul rind, un sport al luptei directe cu... exi
gențele regulamentului, cu tes
tele jucate de o muchie a patinei. de gheață, șl nu In mal 
mică măsură cu subiectivismul 
arbitrilor. Cu adversarii, lupta este (doar teoretic Insă) Indirec
tă. pentru că, ta fapt, dlntotdea- una a existat un „război psiho
logic*. din care a ieșit Învingă
tor cel cu nervii mai... tari, Așa s-a inttmplat șl săptămina tre
cuta. la campionatele Interna
tionale pentru juniori de la Miercurea Clue, care au avut in 
reprezentantul nostru Zaolt Ke- 
rekea un învingător merituos.în primul rind, trebuie să precizăm de la început că întrece
rea masculină a avut un apreciabil nivel tehnic, competitiv 
pe plan internațional șl la nivel 
de seniori. Orație. bineînțeles, elementelor de mare dificultate 
cuprinse In programele celor doi 
patinatori români. Z. Kerekes (cinci „triple*) și Cornel Gheor- 
ghe (șase „triple*), remarcate și 
de exigentul arbitru cehoslovac Erlcn Skoup, care l-a felicitat 
pe antrenorii și pe conducătorii 
delegației noastre. Cei doi au fost de departe „vedetele* lotu
lui reprezentativ, ambii cu cîter 
va clasări pe podium la diferite 
concursuri internaționale ale a- 
cestel categorii, In premieră pentru patinajul artistic româ
nesc. Numai că, dacă Kerekes a 
dovedit expresivitate deosebită pe gheață, siguranță, stăpinlre 
de sine, luciditate, eleganță și 
dezinvoltură, care au determinat 
abordarea cu succes a celor cinci triple (șase există in total), 
nu același lucru îl putem afirma 
despre C. Gheorghe. Aflat parcă 
In degringoladă de la început, el 
nu și-a revenit nici In cea de-a doua zi (ctnd, teoretic, conturile 
erau încheiate), ratind in acest 
concurs mai mult declt a făcut-o... de ctnd patinează. Șl poate că
zăturile contează mai puțin (a- 
cestea nu anulează complet săritura, ci sportivul este doar de- 
punctat). Ceea ce ne-a surprins 
neplăcut Insă a fost ținuta a- eestui sportiv. Pînă acum dezin
volt in aparițiile sale, C. Gheor- 
ghe s-a arătat de această dată neconvins șl neconvingător, fără 
eleganța care-1 caracteriza, fără 
siguranță. Sigur, glezna nerefă
cută complet In urma unei en
torse ar putea fi o scuză, dar ne Întrebăm, dacă era acciden
tat. de ce a mal concurat?

tn privința celorlalți patinatori 
români, remarcăm progresele 
Înregistrate de Codruț* Moiaea- 
nu (locul 2) și Lull Taifas (lo
cui 3). Prima a cîștigat in si
guranță la aterizări, in stăpinlre 
de sine, concretlzlnd (pentru prima dată) tn concurs potențialul 
său de la antrenament. Al do
ilea — mare salt Ia capitolul tehnic, dar interpretarea artisti

că lasă încă mult de dorit. Baiuca 
Duda a concurat „in grafic*, deși nu are elemente dintre cele 
mai dificile in compoziții, ca 
alte colege, care ratează, tn schimb, prea mult. Am ajuns, 
astfel, la o problemă spinoasă. Pentru că. întrecere de întrece
re (și au trecut deja ctțiva anii). 
Beatrice Kurceakovschi, Fabiola Vlșinoio. Marian Prlseearu ra
tează șl iar ratează, anul!ndu-și 
(anulindu-le implicit și antrenorilor) munca anterioară. s-ar 
impune, deci, o pregătire supe
rioară pentru concurs, pe toate planurile.

îndrăznim să afirmăm că e- 
șecurile repetate ale tinerilor noștri patinatori (aflațl încă la 
vtrsta copilăriei și juniorilor) se 
datorează si liniilor melodice ale programelor acestora. O mu
zică greoaie, lentă, care nu-i sus
ține, nu are de fel darul să-i a- jute, șl nici să le atenueze im
perfecțiunile, d, dimpotrivă, să 
le... accentueze. Pentru că sportivii noștri nu excelează tn in
terpretare artistică, tn expresi
vitate (din nou apare imperios necesară existenta unui coregraf 
la lot). O muzică vie, chiar dacă 
nu cu ritm susținut, dar plăcută, va avea darul să influențeze po
zitiv evoluțiile „artisticilor* (cîș- 
tlgarea tn viteză pe gheață, po
triviri Intre execuții și muzică). 
Așa cum s-a Inttmplat la „Internaționale* tn cazul clștlgătoarei 
concursului feminin, cehoslovaca 
Lucie Vănkova, apoi ale polonezilor Katarzyna Keskrawlec 
(locul 3) și Robert Grzegczyk 
(locul 4), toți „balerini* pe gheată, tn acorduri muzicale plăcute.

Doina STANESCU

MUNCHEN. 18 (Ag,rprvs). 
Selecționata mas.u e ie pagd- 
bal a U.RS.S. aflata h tu neu 
tn R.F. Germania a iuta' ■> 
echipa TUS Wiesbaden. Haho 
baliștii sovietici au obtinut 
victoria cu 37—16 (18—7».

LA KARLSRUHte s a dispu
tat cel de-al doilea meci a- 
mical dintre selecționatele mas
culine ale R.F Germania st Iu
goslaviei. Handbaliștii vest ger
mani au obținut victoria cu 
22—19 (12—10) în primul toc. 
desfășurat cu o zi in urmă la 
Frankfurt pe Main. scorul 
a fost egal; 22—22.

STOCKHOLM. 1* (Agerpres). 
Turneul masculin de handbal 
desfășurat la Uddevalla (Sue
dia) a fost ctștigat de echipa 
S.C. Magdeburg (RD. Germa
nă). învingătoare cu 29—18 In 
finala disputată tn compania 
formației suedeze Drott Halm- 
stadt

Contrapunct

această 
educația 

constituie 
funcție de 
pot modifier rezerva 

oara-

pe 
cd

lit Cupa ..Liliana Ronchetti"

la baschet

VOINȚA BUCUREȘTI ELIMINATĂ 
DE KREMIKOVȚI SOLIA

In meci retur, desfășurat 
miercuri la Sofia, din cadrul 
turului I al Cupei -Liliana 
Ronchetti* la baschet feminin, 
echipa locală Kremlkovți a în
trecu» formația bucureșteană 
Voința ca (71—68). Deoa
rece partida de la București se 
Încheiase la egalitate (58—58), 
Kremlkovți a realizat scorul 
general de (129—126) si s-a ca
lificat In turul al doilea al 
competiției respective.

Am mai scris 
temă, subliniind 
fizică și sportul 
factori care, tn 
anumite criterii, ca benefic (sau.
de rigoare, rational) 
metrii pantei de tmbătrinire. „Indulcindu-le- ecourile in 
plan psihic. Problema e vas
tă și. de ce să nu recunoaștem f, incd Incomplet eluci
dată (fundamentală, chiar 
hamletiană. rămlne întreba
rea daca «d adaugi astfel 
ani vieții sau viață anilor ? l). 
de aceea nici nu vom insis
ta. referindu-ne tn cele ce 
urmează la un singur aspect 
legat de subiect.

Au căpătat o amploare 
deosebită, de ta o vreme, a- șa-ztsele supermaratoane
populare, la startul -----
contra unei taxe de I 
re, se poate alinia < 
campion sau simplu 
de mișcare. S-a ajuns 
acolo incit, precedate de pu
blicitatea de azi, tot mai 
zgomotoasă și mai ..stimula- 
tivd* („un bărbat adevărat, 
iată una dintre devizele ma
ratonului de la New York, e cel care a parcurs măcar o 
dată traseul nostru* l), în
trecerile de acest gen au clș- tigat teren și prozeliți, de
venind triste ..întreprinderi 
gigantice*. cu mil șl mii de oartlcipanți, uneori 12 DM fia 
Boston), alteori chiar 20 000 
(la Paris). Dintre 
doar cltiva. cei cu pricepere 
și experiență in domeniu, 
luptă pentru premii. pentru podium. Restul. majoritatea 
zdrobttoare. aleargă numai 
de dragul de a alerga (vă 
mai amintiți de un film pe 
această temă T). multumin-

cdrora. 
Inscrie- 
oricine, amator 

1 plnd

aceștia.

9£ SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BOX. • Mexicanul Juan Jose 

Estrada și-a păstrat titlul de campion mondial la categoria 
snă (versiunea WBA), Invlngîn- 

du-I prin k.o. tehnic, tn repri
za a tl-a, pe japonezul Tamuya 
Muguruma. Meciul a avut loc in 
localitatea niponă Moriguchi.

CICLISM • Cea de-a 63-a edi
ție a -Criteriului Așilor*, dispu
tată la Montreull, pe distanța de 
too km. a revenit rutierului bel

gian Claude Crlquielion, urmat 
de Irlandezul Sean Kelly și 
francezul Pascal Poisson.

POLO. • Orașul Iugoslav 
Split a găzduit întrecerile unui 
turneu preliminar si „Cupei Cu
pelor*. Clasate pe primele două 
ocurl, echipa locală Jadran șl 
formația Lokomotiv Sofia s-au 
calificat pentru sferturile de fi
nală ale competiției. In ultima 
zi a turneului Jadran — Helsingfors Helsinki M—1, Lokomotiv 
Sofia — Polytehnle Londra 12—5. 

tenis. • tn finala turneului 
de la Tel Aviv, jucătorul ameri
can Brad Gilbert l-a întrecut cu

4—6, 7—6, 6—2 pe coechipierul său 
Aaron Krlckstein. • tn clasamentul general al „Marelui Pre
miu* se menține lider suedezul 
Mats Wilander, cu 5 876 p, urmat 
de coechipierul său Stefan Ed
berg — 4 522 p, americanul A n- 
dre Agassl — 4 328 p, cehoslova
cul Ivan Lendl — 4 097 p, vest- 
germanul Boris Becker — 3 716 
p șl americanul Jimmy Connors 
— 2 668 p.

VOLEI, • La Stavanger (Nor
vegia). In med pentru turul pre
liminar al „Cupei federației In
ternaționale* la masculin, echi
pa finlandeză Kuopio ■ învins 
cu 3—0 formația locală Randa- 
berg.

■»

du-se să încheie parcursul, 
spre a-și demonstra, 
re Sieși, cd deține o 
fizica (sau o sănătate) 
compromisă de ani. 1 cd nu e ntmic peiorativ tn a- 
ceasta atitudine, manifestată 
îndeobște (statisticile stnt 
de necontrazis) la o virstă 
care nu mai e propice per
formanței. Numai cd drama care a însoțit, recent, desfă
șurarea maratonului de la 
Oslo a avut darul sa pună sub semnul întrebării, in 
modul cel mai dramatic, ra
țiunea acestor competițil-ma- 
mut : la kilometrul 3 (din 
cel 50 ai traseului) a murit, 
de inimă, un alergător de Si 
de ani, pentru ca, la kilome
trul 27, sd se înregistreze in- 
cd un Infarct (mortal), vic
tima fiind tot un bărbat, de a de ani 1 Cum un al trei
lea concurent, de data asta 
o femeie, a fost transportată 
de urgentă la spital (de la 
kilometrul 30), ba încă intr-o stare „fără speranță-, 
s-au înmulțit vocile care so
licită attt limitarea luhgimU 
acestor supermaratoane 
mai mult o „aventură 
riscuri nebunești-, după

fieca- 
formă 

I ne- 
Firește

1

(tot 
eu 

____  _____ r.. ____expresia unul ziar) cit și, mal 
ales, instituirea unui control medicat complex pentru toți 
participanta. Nici una dintre 
aceste idei nu le surtde Insa organizatorilor, amenințați 
de spectrul unor încasări (de 
pe urma taxelor de înscrie
re) mai mici. Drept urmare, 
maratonul de la Stockholm, 
programat la o săptămtnă 
după cel de la Oslo, n-a mai 
avut loc, dar discuțiile con
tinuă. Plnd cină ? Plnd un-

Ovidiu IOANIȚOAIA

0 SINGURĂ „FLOARE" NU ÎNSEAMNĂ 0 PRIMĂVARĂ AUTENTICĂ
(Urmare din pag. 1)

parcă, la Seul, grație programului, preți
oasa medalie de aur dobtndită tn chiar 
primele ore ale competiției olimpice de 
către Sorin Babii a deschis calea urmă
toarelor succese ale delegației noastre, 
constitulndu-se intr-un puternic imbold 
pentru toți colegii de la celelalte sporturi.

Căror factori se datorează performanța 
de excepție a trăgătorului de la clubul 
Steaua ? E momentul să subliniem modul 
exemplar de lucru din antrenament și 
concurs imprimat acestui trăgător valoros 
de către primul său antrenor, Gheorghe 
Calk (a mal lucrat și cu Gheorghe Po- 
povici), de la U. T. Arad, seriozitatea și 
permanenta dorință de progres și autode- 
pășire demonstrate de Babll încă de la 
oea dinții intrare a sa intr-o sală de con
curs, colaborarea și descoperirea — îm
preună cu antrenorul de lot. T. Jeglinschl 
— a unei metodologii de pregătire origi
nale. adecvate structurii sale psihice. Șl, 
nu în ultimul rind, se cuvin evidențiate 
marile eforturi ale Federației Române de 
Tir (președinte, prof. Gavrilă Barant, șl 
secretar, Vasile Vintilă), care a știut să asi
gure un cadru optim progresului constant, 
metodic, științific realizat de acest trăgă
tor de mare calitate și să reușească in 
a-i asigura materiale de calitate și o par
ticipare adecvată la concursuri puternice, 
ca modalitate esențială de pregătire. Pe 
aceste căi, Sorin Babii a ajuns la o ma
turitate ușor de constatat dacă trecem, 
bunăoară, tn revistă elita trăgătorilor pe 
care i-a întrecut în concursul olimpic (și 
nu numai atunci, și nu numai acolo !), 
între care sovieticii Basinski și Melentiev, 

înșiși campionul șl, respectiv, recordmanul 
mondial al prebei... Prin valoare și tine
rețe, prin seriozitate șl motivație. Sorin 
Babii devine un demn purtător de dranel 
al tirului românesc, preluînd de la cole
gul șl modelul său mai mare, Cornel iu 
Ion, o ștafetă purtată și pînă acum cu 
cinste la cel mai înalt nivel al perfor
manței.

SE MAI PUTEAU OBȚINE Șl ALTE MEDALII ?
...Fără îndoială că da I în primul rînd 

de către Babii, la pistol 10 metri (s-a cla

sat pe locul 4 I), dar o accentuată stare 
de oboseală, relevată de către antrenorul 
ytrgil Atanaslu, de față, precum și prea 
scurta pauză de odihnă și încălzire în ve* 
derea finalei l-au stopat intr-o nouă și 
meritată, am zice, ascensiune. Dar și de 
către ceilalți doi colegi al săi, Corneliu 
Ion (Steaua) la pistol viteză și Anișoara 
Matei (Olimpia București) la pistol sport 
și cu aer comprimat, cane aveau, fiecare 
în parte, suficiente argumente în a reuși. 
Numai că in cazul ambilor țintași au func
ționat complexe potrivnice de împrejurări, 
unele subiective, altele obiective, care l-au 
îndepărtat pe ambii de zona punctajelor 
de medalii. Trist este faptul că, iată, 
după mulți ani de succese, proba de pis
tol viteză iese din acest perimetru, secții
le fruntașe și antrenorii noștri nereușind 
ca, alături de Corneliu Ion, să ridice cel 
puțin încă un trăgător de aeeîast calibra 
sau măcar— prin apropiere. In cazul spe
cific al lui C. Ion, două ni se par a fi 
fost impedimentele pe care, la Seul, nu 
le-a putut depăși: 1. atmosfera neclară, 
tensionată în care și-a definitivat pregă
tirea specifică fără un antrenor stabil si 
fără a-șl putea, tn aceste condiții, urmări 
și realiza (cu tenacitatea-f recunoscută) 
un plan amănunțit de antrenamente, tn 
virtutea căruia să fi atins maximum de 
formă tn momentul concursului o'imnic: 
2. „imposibilitatea — tn ciuda marilor si 
numeroaselor eforturi făcute la diferite 
niveluri — de a beneficia la pregătire si 
în întrecerea de la Seul de o mun'He co
respunzătoare din punct de vedere cali
tativ. fapt care a scos numeroase execut*! 
bune dir> decar în nouar* — cum ne ex
plica antrenorul Virgi1 Atanasiu. fost cam
pion mondial și reputat specialist a’ nrr>- 
bed. E drent : la cel mai tnali n’vri a* 
performantei, unde orice amănnn* rit 
de mic. poate cănăta proporții
un grunaî slab al unei serii de (•*-*.•<»» 
tmnrăctlat ne 3.3 rentim«»fri. de n11'*’ ri-a 
suprafața (alungită) ă decarului a-e d-a- 
o rază între 3 si 7 5 ceniimetri mfe-s n?<. 
nite POctbUttSH do „ataro s decartdn* •

în ceea ce o privește pe An’«oa’-a Ma
tei. lucrurile can^’ă un 91+ osnect «t-a 
irosit ia Seul a dona posîbî*>*a+o ra—« 
Los Aneo+es. în losfi ea «f nroba a- 
toi șport să contribuie la onoranta rari-o

de medalii olimpice a tirului. De ce 1 
„Intrind in concurs — ne subliniază ace
lași antrenor însoțitor — Anișoara Matei 
nu-și mai păstrează, din cauza excesivei 
emotivități, automatismele după care și-a 
făcut antrenamentele, tn consecință, pe 
poligonul olimpic, timpul pentru reglaj 
s-a lungit foarte mult și ea a intrat in 
criză de timp în concursul cu focuri de 
efect, in proba de pistol de la 10 metri. 
Lucrurile rămin valabile și pentru proba 
de pistol sport, in care tiparul pregătirii 
a fost, de asemenea, uitat*. Așa stînd lu
crurile. mecanismele performanței la care 
recurge Anișoara Matei șl mai cu seamă 
cauzele lor — emotivitatea sporită, in 
principal — constituie problema, dificila 
problemă de rezolvat. Dacă există vreo 
ieșire, e rindul specialiștilor din tirul nos
tru să decidă.

■'Tirul șt-a îndeplinit, ta ansamblu, o- 
biectivele asumate pentru Jocurile Olim
pice ’88. Adresind federației de speciali
tate soecia:iștllor, secției de tir a clu
bului Steaua, tuturor celor care au contri
buit. într-o măsură mai mare sau mai 
mică, la realizarea acestui nou succes de 
prestigiu al sportului românesc felicită
rile de rigoare, să nu uităm că orioe reu
șită. oricî» de mare ar fi ea, poate fi am- 
plțflr-ată. că numărul trăgătorilor de va
loare internațională trebuie sporit și acest 
lucra este pos:bil numai prin lărgirea ba

zei de masă a tirului, prin depistarea ele- 
m-ntelnr talentate si pregătirea lor adec
vată la -el ma* inalt nivel științific. Un 
sprijin pret-.os îl ros si trebuie să-l dea 
ant-enoril de la rluburi. secțiile și nu în 
nlrimni rind fnrnrlle responsabile de 
activitatea de performanță de la nivelul 
f„a„,n|„r ne asemenea mal sînt probe 
inc* ne-, n'orentate corespunzător la ni
vel International iar rezultatele cifrice 
d’n concursuri pot și trebuie să 
crească, neoar+e de a fi un moment de 
Inbrirricane a brațelor, cistigarea unicei 

„„ RU„ ,țe cjtre Sorin Babii tre- 
h..(- cs „Anc<vnie on nou imbold pentru 
e« în v!i<— e.ț mai mult! „nouari" ai tî- 

„s «e transforme in „decari". 
* r.« »rîf mai mult cu cît ne aflăm
la în-enot de nou ciclu olimpici

ELVEȚIA - ROMÂNIA 

ÎN „CUPA DAVIS‘».

EDIȚIA 1989
în ediția 1989 a „Cupei Da

vis*, reprezentativa de tenis a 
țării noastre a fost repartizată 
in Zona Euro-Afrlcană, grupa 
I. Conform tragerii la sorți — 
care a avut loc la Paris cu 
cîtva timp în urmă — echipa 
României urmează să întîlneas- 
că, în deplasare, formația El
veției. Partida este programa
tă In zilele de 5, 6 și 7 mai 
1989.

fSSS£h
Campionate, cupe, știri

In CAMPIONATUL brazilian, 
echipa F.C. Sao paulo a învins, 
în deplasare, cu 2—1, formația 
Guarani, tn timp ce Vasco da 
Gama a fost ținută în șah (1—1) pe teren propriu de echipa din 
Bangu. Alte rezultate: Goias — 
Botafogo 2—1, Curitiba — Flu- minense 6—1, Gremio Porto Ale
gre — Patrrteiras 2—6, Bahla — 
Atletico Mineiro â—0.

REPREZENTATIVA Mexicului, 
care, după cum se știe, este sus
pendată de la orice intilnlre o- 
ficlalâ In următorii doi ani, va 
susține o seria de meciuri amicale in compania echipelor Chi
le și Uruguay, precum șl un tur
neu de mai multe jocuri, anul 
viitor, tn Spania.

RECENT s-a desfășurat runda 
a doua din cadrul „Cupei R. D. Germane*. N-au lipsit surprizele. 
Numeroase formații din prima 
ligă au fost eliminate; Lokomotive Leipag, Hansa Rostock, 
Zwickau, F.C. Magdeburg etc. 
F.C. Cart Zeiss Jena s-a calificat doar după prelungiri (2—1 in 
meciul cu formația din liga se
cundă Senftenberg). Cîteva rezul
tate: Weimar — Dynamo Dresda 
l—2, SchSnebeck — Rostock 
t—0. Dynamo Schwerin — F. C. 
Magdeburg 3—1 (d.p.), Dynamo 
Furstenwalde — Zwickau 2—6. 
Greipswald — Stahl Brandenburg 
1—2, Stendal — Lokomotive Leip-, 
zig I—».

ÎNTR-UN meci amical disputat 
la Charleroi (Belgia), echipa 
vest-germană F.C. Kaiserslautern a învins cu 3—2 (1—6) formația locală.

IN CADRUL campionatului 
sud-american pentru echipe de 
juniori n (jucători pînă tn 10 
ani), ce se desfășoară la Ibarra (Ecuador), selecționata Urugua- 
yulul a Învins cu 3—0 (1—0) for
mația Perului.

IN meci amical desfășurat ta 
orașul vest-german Wattenscheid, 
echipa locală a învins cu scorul 
de 3—0 (1—0) formația olandeză M.V.V. Maastricht.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Aseară, ta preliminariile 

Campionatului Mondial s-au 
desfășurat numeroase meciuri.

Grupa I. Sofia : Bulgaria —• 
România 1—3 ; Atena : Grecia
— Danemarca 1—1.

Grupa a 2-a. Chorzow : Po
lonia— Albania 1—0 ; Londra’. 
Anglia — Suedia 9—0.

Grapa a 3-a. Kiev: U.R.S.S.
— Austria 2—0 ; Berlin : R. D. 
Germană — Islanda 2—0.

Grupa a 4-a. Swansea : Tara 
Galilor — Finlanda 2—2 ; Mun- 
chen: R. F. Germania — O- 
laitda 0—0.

Grupa a 5-a. Glasgow : Scoția
— Iugoslavia 1—1.

Grupa a 6-a. Budapesta :< Un
garia — Irlanda de Nord 1—0.

Grupa a 7-a. Bruxelles : Bel
gia — Elveția 1—0.

Amănunte de la meciurile 
respective. în ziarul de mîine.
• în meci amical, la Pesca

ra, Italia — Norvegia 2—1.
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