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federația Internaționala dc Gimnastica a stabilit;

DANIELA SILIVAȘ - CEA MAI BUNĂ 
GIMNASTĂ DIN LUME ÎN ANUL 19881

PARIS, 1 (Agerpres). In 
clasamenUM celor naal bu
na gimnaste <Ca lume pe 
■nut 198#, clasament dat

publicității de federația In
terna ți onală de specialitate, 
pe locul tntîi este situată 
sportiva română Daniela 
SUivaș.

O frumoasa premiera a fotbalului nostru

•e

TRAGEREA LA SORTI lN „CUPA ROMÂNIEI"
,.i -5

VICTORIA, A TREIA CALIFICATA IN „SFERTURI1*!
LA HANDBAL (sferturile de finală)

1-0 și 2-3 cu Turun Palloseura
TURKU, 7 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru special). 
Deși a pierdut aici, la Turku, 
2—3 (2—1), cu ~ ------
seura, Victoria și-a atins sco
pul, calificîndu-se (după 
în tur) pentru sferturile 
finală ale Cupei U.E.F.A., 
trînd adică, după Steaua și 
namo, în elita 
ropean. Cu tot 
întîlnirea care 
sfîrșit, jucătorii 
reeditat — cum 
mal — succesul 
săptămînl, se cuvine să înso
țim pătrunderea lor în etapa 
a IV-a a unei competiții con
tinentale de anvergură cu cele 
mai fierbinți felicitări! Adre
sate componenților lotului, an
trenorilor lor, conducerii aso
ciației, care prin muncă, serio
zitate și dăruire au făcut po
sibilă această performanță fără 
precedent în scurta, dar lumi
noasa istorie a Victoriei. Cu 
atît mai demnă de elogii ni

Turun Pallo-

1—0 
de 
in-
Di-
eu-fotbalului

regretul că, în 
abia a luat 

noștri n-au 
ar fi fost nor- 
de acum două

se recomandă această izbîndă, 
cu cit ea a fost pecetluită azi 
tn condiții climatice dintre cele 
mal potrivnice. Tn compania u- 
nui adversar care s-a bătut cu 
o ardoare vecină cu dispera
rea, etalînd și virtuți tehnice 
deosebite. Pe un frig pătrun
zător (minus 10 grade), pe un 
teren înghețat, in fața unui 
public exploziv și sub o noc
turnă „oarbă", care în repri
za secundă mai ales i-a inco
modat vizibil pe jucătorii noș
tri, determinîndu-i. totodată, pe 
cei de la Turun să înalțe balon 
după balon către careul lui 
Nițu, tn căutarea loviturii sal
vatoare și a... norocului !

Cum asupra acestor aspecte 
vom reveni, să precizăm că 
partida a debutat sub semnul 
fotbalului mai cursiv, mai teh
nic și mai elaborat al jucă
torilor noștri. După bara iul 
Skants (min. 12). bucureștenil 
s-au desprins autoritar Ia 2—0, 
in conformitate cu fizionomia

tntllnirlL Ia mia. 14. C- SO
LOMON a executat impecabil 
o lovitură liberă de te 22 au 
la vinclu, pentru ca tot el să-l 
silească. In min. 25. pe fundașul 
HEIKKINEN să devieze ia 
propria poartă, la capătul •- 
nei faze fulgerătoare inițiată 
de Coras și continuată de Ur
sea. La acest scor, soarta ca
lificării părea decisă. eu atlt 
mal mult, cu cit la eirma par
tidei se găsea, dezinvoltă și si
gură pe picioare, formația 
noastră. A fost însă suficentâ 
o ezitare (Topollnschi a avut 
mingea la picior!) pentru ca 
in min. 37, la • lovitură de 
colț de pe dreapta. 'IAJAMAKI 
să reducă din handicap și me
ciul să se relanseze, transfor- 
mlndu-se Intr-unui de .con 
tre*, deschis, spectaculos, dra
matic. „Ahtiată* de două ratări 

edibiie ale Victoriei (Da- 
mln. 42 si Ursa

Au fast trase la sorți par
tidele sferturilor de finală ale 
..Cupei României* la handbal. 
Lată programul acestei etape : 

FEMININ : Mecanică Fină 
București — Rulmentul Bra
ver. Mnresul Tg. Mure» — 
Știința Bacău, TEROM Iași — 
Confecția București. Textila 
I-A-S. Zalâe — Chimistul Rm. 
VReea. Jocurile se vor desfă
șura In zilele de 1# șt 25 de- 
osnbrie. mai oubn partida du-

blă dintre Mureșul și Știința, 
care va avea loc in zilele de 
22 șl 25 decembrie.

MASCULIN : Știința
— H.C. Minaur Baia 
Dinamo București —

Bacău 
Mare.

A.S.A. 
Electromures Tg. Mureș. Steaua 

— Tractorul Brașov, „U" C.U.G. 
Cluj-Napoca — Politehnica Ti
mișoara. Meciurile vor avea 
loc in zilele de 23 si 27 apri
lie 1989.

Așezări mici, ambifii sportive mari

SĂRMAȘ PÎRTIA DE SANIE
LA PARAMETRI COMPETITIVI

incr
maschin I

Ovidiu IOANTȚOAIA

(Continuare in oag. s 4-«)

In penultima etapă a turului Diviziei A

RECORD

DE GOLURI
38 ÎN OPT

MECIURI ’
• Steaua (11-0), scorul 
campionatului • -Dinamo 
surclasează pe F.C. Farul 
la Constanța (7—0) • Uni
versitatea Craiova — lc.o. 
la Bacău * F.C. Olt — 
punct prețios la Galați

rr< ; < ? ; ) 6 1'

REZULTATE TEHNICE
F.G Inter - Rapid 3-2 (1-1)
F.G Argeș - Flacăra 2-1 (1-0)
Steaua — Corvinul 11-0 (5-0)
Oțelul - F.C. Olt 0-0
F.C. Farul - Dinamo 0-7 (0—2)
S.C. Bacău - Univ. Craiova 6-0 (3-0)
F. C. Bihor - Sportul Studențesc. 1-0 (0-0)
F.C.M. Brașov - A.S.A. Tg. Mureș 4-1 (1-1)

locMeciul Victoria - „U" Cluj-Napoca va avea 
14 decembrie.

CLASAMENTUL
1. DINAMO 16 15 1 0 66-13 31
2. Steaua 16 15 1 0 57-14 31
3. Victoria 15 9 2 4 39-27 20
4. F.G Inter 16 9 2 5 24-25 20
5. „U* Cluj-Napoca 15 6 4 5 18-23 16
6. Corvinul 16 7 2 7 24-36 16
7. Flacăra 16 6 3 7 27-21 15
8. F.G Olt 16 4 7 5 14-23 15
9. F.G Argeș 16 6 2 8 20-21 14

10. Oțelul 16 5 4 7 18-28 14
11. S.G Bacău 16 6 1 9 31-31 13
12. F.C.M. Brașov 16 5 3 8 26-29 13
13. F.G Bihor 16 5 3 8 15-18 13
14. Universitatea Craiova 16 5 3 8 25-35 13
15. F.C. Farul 16 5 2 •9 14-22 12
16. Sportul Studențesc 16 5 2 9 25-34 12
17; Rapid 16 5 2 9 16-31 12
18. A.S.A. Tg. Mureș 16 2 2 12 10-38 6

ULTIMA ETAPA A TURULUI
Simbâtâ 10 decembrie

AS.A. Tg. Mureș - Steaua
Duminică 11 decembrie

Flacăra 
Corvinul 
Dinamo
F.C. Olt 
Unlv. Crai ova

Rapid — F.G Argeș
,U" Cluj-Napoca — F.C. Bihor
Sportul Studențesc — F.G Inter

— F.C.M. Brașov
— F.G Farul
— Oțetul
— S.C. Bacău
— Victoria

Entuziastele concursuri ale Daciadei • Noi proiecte edilitar, 
sportive • Activitate competiționolă non-stop

■■■■■■■! r-----------
I
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hsi

Hagî deschide seria ce
lor 11 goluri ale forma
ției Steaua in partida de 
Ieri cu Corvinul Hune

doara

Foto : Aurel D. NEAGU

Cititi cronicile 
meciurilor In pag 1—3

if
ii?

Primăria din Sărmaș e așe
zată chiar in centrul comunei. 
Coborind de pe treptele sale, 
oamenii mai zăbovesc la o vo- 
roavă, interestndu-Be de mer
sul gospodăriilor. Punlnd între
bări și primind răspunsuri, ță
ranii din această așezare har- 
ghiteană de munte, pentru 
care truda creșterii animale
lor nu este altceva decit o 
străveche obișnuință, rosteau 
cifre -prin care Ișl evaluau pro
pria hărnicie și bunăstare. „Li
vrările )a fondul de stat sint 
la zi. ne-a spus tovarășul Va- 
sile Țăran, primarul comunei, 
iar pină la finele lui decem
brie toate contractele vor fl o- 
norate de cetățenii noștri, care 
le consideră angajamente fer
me, de aceasta ti ni nd sporirea 
veniturilor lor și bunăstarea tu
turor".

Constatăm că la Sărmaș. in 
centrul civic, au apărut blocuri 
cu zeci de apartamente (alte 16 
sint in construcție), avînd la 
parter diverse spații comercia
le. în zona centrului civic se 
află grădinițe, o centrală tele
fonică semiautomată, o școală 
cu sală de aport, terenuri de 
handbal, volei și baschet, pre
cum și terenul comunal de fot
bal. Oamenii de aici nu mal 
etnt nevoiți șâ dea o fugă pini 
la Gheorgheni sau Topllța, o- 
rașe intre cane e situată aceas
tă comună, pentru a-și rezol
va diferitele probleme, deoa
rece au acum 
verse unități 
servicii către populație, dis
pensar cu mai 
farmacie și un 
tură și creație „Cintarea Rom 4-

Imagine de pe pirtia de sanie 
de la marginea comunei Sărmaș

la ei acasă dl- 
prestatoare de

m-ulte cabinete, 
centru de cul-

nlel* cu 300 de locuri, unde 
ascultă muzică. vizionează 
spectacole ori organizează reu
niuni sportive.

„Vom intre in noul *n *e 
poarta belșugului, a continual 
primul gospodar al comunei, 
printre proiectele' noastre •»- 
eial-edilitare aflindu-se și «4- 

I 
Troian IOANIȚESCU

(Continuare In pag t—3)

Marginalii la „naționalele" de tenis de masă

TINERII JUCĂTORI AU PRIMIT O FRUMOASA LECȚIE

DE PASIUNE Șl DĂRUIRE

Călin Creangă (C.S.Ș. Bistrița)
C.S.Ș. 1 București)

. . si Emilia Ciosu (Spartae Stirom 
cel doi merituoși campioni la simplu

Cu finalele desfășurate 
Sala Sporturilor din Tg. Mureș, 
Campionatele Naționale de te
nis de masă pentru seniori an 
depășit pragul uitui jubileu: ■ 
60-a ediție, dovadă a longevită
ții acestei discipline care a a- 
dus și aduce numeroase satis
facții iubitorilor sportului, pen- 

. tru că, de-a lungul întregii sale 
existențe, la această cea mal 
importantă acțiune din calen
darul intern au luat parte cu1 
Tegiilarîiate campipiii 'europeni 
și mondiali, laureați ai autor 
mari întreceri internaționale. 
Ceea ce s-â intîmplat și de 
această dată, cînd, între cel a- 

•p'roape 200' de Competitori, s-a 
aflat , aproape o treime dintre 
deținătorii unor trofee conti
nentale, fie la nivelul seniori
lor sau la cel al juniorilor (de- 
sebri în tenisul de masă aceste 
categorii se confundă), firesc a-; 
ceasta sporind nivelul calltathr

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pap. a 4-a)



MODA

' FROMtgO

„AEROBICII" ATRAGE

TOT MAI MULTE IEȘENCE
moldavă,

cu
lașul, 
ochii, 
râmî-

Vechea urbe 
întinerește văzînd 
Cine o vizitează mai rar 
ne de fiecare dată impresionat 
de noutățile edilitare care-i dau 
„dulcelui tîrg“ alură tot mai 

- frumoasă, tot mai modernă. In 
mereu noul peisaj urbanistic 
se înscriu și numeroasele edifi
cii destinate sportului, care 
s-au înălțat aici rînd pe rînd i 
Complexul sportiv de la sta
dion, din Dealul Copoulul, Sala 
sporturilor. Piscina olimpică și 
cite alte atrăgătoare arene, a- 
devărate laboratoare In care 
tineri, sau mai puțin tineri deo
potrivă, își fortifică sănătatea, 
puterea de muncă, adaugă su
plețe și farmec, armonie și fru
musețe trupurilor lor...

La cel mai recent popas in 
Iași, am optat pentru o vizită 
pe la acele arene mai discre
te, dar atît de căutate, unde 
fete și femei ieșene găsesc re
țeta grației, frumuseții și for
ței : centrele de gimnastică de 
întreținere. îneîntătoare imagi
ni în toate cele trei săli in ca
re am zăbovit. împreună cu 
lector univ. Neguța Dăian. pre
ședinta Comisie: județene pen
tru sport în rîndul femeilor. Nu 
putea să nu ne impresioneze ți 
acuratețea execuțiilor și sin
cronia ansamblului, și comple
xitatea exercitiilor alese șt 
fondul muzica: atît de antre
nant. șj plăcerea m ezre 
cursantele — peste tot am to- 
tllnit numai grupe de avansate 
— interpretau „aerobi re? e*. Pri- 
vtodu-le. înțelegeam mai bine 
de oe această gimnastică aero
bică — cu exerciții tot ma 
complexe, punînd la probă (st 
creind) rezistența, in cond’tETr 
echfbbru’ui Intre consumul șt 
aportul de oxigen tntr-o unita
te de timp dată — a devenit 
așa de la modă și ța noi. ea te 
toată himea...

Această „gimnastică eu oxi
gen". cum i se mai apune, Îm
bină armonios gimnastica eu 
baletul, eu dansul modera r 
exercitiile de mobilitate art ru
lară eu el or gătii. JSe execută 
exerciții apeeiale pentru fleca
re grupă musculară — ne spu
ne prof. Emilia Rugină, eondu-

unuia dintre centre —cătoarea
pe un fond muzical foarte rit
mat, pe toată durata lecției... 
Intensitatea efortului trebuie să 
respecte pulsul maximal in 
funcție de vîrstă. La tinerele 
fete pulsul poate atinge In 
efort 220 de pulsații pe minut, 
la femeile de 40 de ani și peste 
această vîrstă nivelul intensită
ții antrenamentului aerobic se 
situează între 120—150 pulsații 
pe minut, iar în cazul persoa
nelor care au o condiție fizică 
mai slabă, sau care nu au 
practicat exerciții fizice de 
multă vreme, punctul de ple
care este... avizul medical". 
Din discuțiile cu cadrele de 
specialitate și cu beneficiarele, 
am desprins un amănunt foarte 
important pentru eficiența •- 
oested forme noi de practicare 
a sportului de către feme : 
exercițiile Czice sint îmbinate 
eu o riguroasă alimentație ra
țională. Mai ales te zam’. 
eursantilor care, prin sport, do
resc să scape de balasM aopra- 
ponderabilitătii. De altfel, k 
s-a spus, eontrohd greutătH fie
cărei „gimnaste" W" obligato
riu la toceputu: si sffcrttuț lec
ției_  S-a mai r-bî nîat faptul
eă exereitrCe fizice îmbinate 
e» o dietă de «îăbrre modera
tă. ratiocală. reprezintă ni Po
rul rei mai ratrd si sănătos 
plăcut și eEceee. prin care »e 
roate obține reducerea x-eate 
tii eorporaje

rt-n» stat ezrsanteăe «entze- 
kr de 1* lapiY Mzsoțoștre. jen- 

ote de virsU medx sau tbtat 
tatrate ta .vtrsza » trea". Dar. 
indiierect de vastă șt profer, 
cursantele se dedxă fără reae-- 
ve, cu bucurte și pas.-ne. rzn- 
nastei; de Întreținere Peatrc 
un tel care este. în food. »■ 
mișcării noastre sportive, acela 
c» fetele șj teme_e noastre să 
fie toc mai sănătoase, naa: rigu
roase, tot mai frumoase

Am plecat din Iași ea ma
gi nea chipuhă mereu tentator

Elene DOBINCÂ

EEBDQ33

Constanța

rinalc pc țorfl suD genericul marii competiții naționale I

H I P I S M
Unul dintre specialiștii presp- 

nor clasice, T. Marinescu, șt-a 
tăcut din nou simțită prezența 
ta ultimele reuniuni, Invtagtad, 
eu Savoi, ta premiul „Arcul de 
Triumf", după o alergare desfă
șurată tn tempou susținut. ta 
teța lui S lejere:, lanaat prema
tur la atac de driverul său. Vic
torios. de asemenea, eu Hrean 
(de două ori) și Iupca. T. Ma
rinescu a revenit tn fruntea cla
samentului la driver!, fiind ta
tonat de M. ștefănescu car» ta 
acest ultim interval a obținut 
ctacl victorii, una mai frumoasă 
ca alta, el conducted autoritar ta 
clasamentul pe formații șl des» 
nlnd prezumtiv campion al anu
lui 1988, cu șanse de event, prin 
obținerea succesului și la drived. 
Cele rinei victorii au fost reali
zate de Rebra șl clama, eu tl- 
nărul G. stroe ta sulky, din zi tn 
ti mal bun, Romeo, Rumilia si 
Sebeșel. ultimul impresiontnd 
prin stilul său de a trota. M. 
ștefănescu se află acum la nu
mai o victorie de T. Marinescu 
ti la eea!!te*e eu V. Moise, rare 
nu a reușit să termine etstigător 
decît cu Valonla, foarte ușor

LA START
■ 300 DE

Dteamovladei 
la Constanța

Edițla a Xl-a a 
de judo a reunit 
peste 300 de concurențL Organi
zarea acestei Întreceri — finală 
pe țară in cadrul 
a fost excelentă, 
Consiliul Politic 
C.N.E.F.S. (prin 
A.S. Dinamo Constanta.

Dacladei 
asigurată 
al M.I.

F.R. Judo)
ie
g ti

Că ii măneș t i-Căc is I at a

SPORTIVI PARTICIPANT! LA DINAMOVIADA
VOINICI IN ÎNTRECERE

premiaților aveauPe podiumul 
sâ urce :

Categoria 70 
toianu (Dinamo Constanța), 
A. Pătrașcu (Dinamo Victoria 
Buc.), 3. Gh. Cotorană (Pompie
rul Buc.); 75 kg.: 1. D. Minea 
(Dinamo Bacău), 2. I. Stroe (Di
namo Victoria), 3. N. Oprea (Di-

ȘAH Șl...

kg. 1. Gh. Bu-
1.

FAIR-PLAY
CJ.LF.S. șl conducerii stațiunii 
balneare, al altor iubitori ai 
sportului, printre care șl to
varășul Rovln Toader, primarul 
orașului Călimănești.

La consumarea tuturor runde
lor, clasamentul a avut 
rea configurație :

Cadre : i. N. Grosu,
Jltea. 1. T. Stochiriea, 
Georgescu ;Elevi și militari ta termen : 1. 
Cl Zetoea, 2. V. Miheț, ». A. 
PantazL 4. L Codaș, 5. Gh. Du
ma. t. S. Roșu.

DIVIZIA B LA RUGBY,
TJIEM LII. fialș. tiuia horești.

următoa-
L

4.
Gb.

G.

81 kg.: 1. Gb. Blen-
Timiș), 2. Gh. Do-

namo Buc.); 
teș (Dinamo 
brănel (Dinamo Brașov), 1. Gh. 
Balaj (Dinamo Constanța); 88 kg.: 
1. I. Stoicuț (Dinamo Victoria), 2. 
M. Sandu (Dinamo Prahova), 3. 
Șt. Vlădescu (Dinamo Buc.) ; +88 
kg.: 1. Z. Felea (Dinamo I Buc.),

Gh. Săvescu (Dinamo Bacău), 
T. Larie (Dinamo Constanța).

2.
1.

Ch. GOLDENBERG, coresp.

Pe marginea acestei Întreceri, 
elteva aprecieri ale unor specia- 
llși prezenți... J. Gongu, arbitru 
internațional: „A 2-a ediție a Di- 
namoviădei a relevat mulțl ju
cători cu calități, in măsură să 
facă parte din secțiile de perfor
manță..."; prof. C. Rădulescu. 
maestru internațional, președinte
le comisiei județene de șah: „A 
fost o competiție echilibrată, în
vingătorii fiind eunoscuți abia 
după ultimele mutări I Remarc 
spiritul de fair-play care a 
existat permanent și nivelul de 
ansamblu al concursului, com
parabil cu o semifinală republi
cană de seniori..."

Mihnea ENESCU

DUPĂ CONSUMAREA TURULUI
Launitiva
făcut parte

Pașcani
si KC.

și Transloc Alba lulia...

T. MARINESCU (ca Savoi) A CÎȘTIGAT
PREMIUL „ARCUL DE TRIUMF-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

eta

de 
dil
K 
m:

bandicapate fată de valoare» e 
De altfel, modul de alcătuire a 
handicapurilor lasă cei nu atuF. 
de dorit, ca și organizarea jocu
rilor, pubbcu! erpctmladp-G 
nemulțumirea ta aces: sens, for- 
mafia antrenată de eamptoota 
„m-tftre". G Tănase. se află -a 
o n-fere-pa aprectabiLS Oe bder 
I vietorti. care va fi foarte greu 
de recuperat. Totuși, această tor- 
mație a Învins eu Trar.daf G 
Ramna. ambii conduși de foar
te tinărul appranti lonuț Flore», 
antrenorul G. .Tănase lipsind de 
mai multă vreme de pe hipo
drom. fiind suferind, absenta n 
fiind resimțite de public șl spe
cialiști. Am mal remarcat ta ul
timele reuniuni victoriile reali
zate de formația Iul R.I. Ntcolae. 
cu Papura, Hezeriș și Ribița- A- 
eeasta din urmă 
o specialistă ■
contradictorii, 
la prima abatere, 
de formă, antrenorul 
ean și-a adus aminte 
cindva pe podium și a invins eu

A. MOSCU

p, L Constructorul Blejoi 24 
4. C.F.R. Galați 19 p (317—78), 
C. Electrocontact Botoșani 19 p 
(273—131). 6. Rapid C.F.R. Bu
zău 17 p, 7. Textila Pucioasa 
16 p, 8. Progresul Brăila 14 p, 
9. Prahova Ploiești 14 p, 10. 
Anto Galați 8 P.

..Duel" foarte strîns. in seria 
a IV-a. intre Transloc Alba 
Ialia (I. Măcinic + I. Petruc) 
si Petrolul Arad (Gh; Băltă
rețul, care probabil se va de
cide in meciul direct din retur, 
la Alba lulia. O mențiune pen
tru Transportul Tg.. 
situată Înaintea Unirii 
Si Carpati Mirșa. De 
eforturile mai toerelor 
tu de 
si Rapid Miercurea Ciuc, 
menținere a contactului 
nlutonul.

Clasament : 1. Transloc
Iuha 25 p. 2. Petrolul Arad 23 
p, J. LF.E.T. Sibiu 19 p (150— 
139). 4. Utilajul Petroșani 
p (99—81). 5. Transportul 
Mureș 17 p ' 
Sicrie H p 
rul Lu peni 
Mirșa 15 p. 
Mare 13 p. 
rea Cine I p.

în final, relevăm un aspect 
de fond leeat de desfășurarea 
competiției și vizind asigurarea 
onor terenuri adecvate. în su
ferință dnt todeoșebi echipele 
din Alexandri» (Rulmentul). 
Măein (Auto), Buzău (C.F.R. 
Rapid). Săcele (Unirea) și 
chiar din Baia Mare, a cărei 
formație continuă să joace la 
Recea, txrin «minarea inaugu
rării stadionului din incinta 
noului Complex sportiv băi- 
mărean. Poate, la primăvară...

Tiberiu STAMA

p, I
I
I
I

V.

a devenit tasă 
perf o rm anțelor 

Gavrflă nefilnd 
După o eclipsă 

G. Sol- 
că era

CURA BALNEARĂ PROFILACTICĂ ACTIVĂ

VĂ INTERESEAZĂ Șl PE DUMNEAVOASTRĂ
—din moment ce-șl propune să aducă sau să mențină la 

parametri cit mai buni, capacitatea funcțională a întregului organism.
CURA BALNEARA PROFILACTICA ACTIVA SE ADRESEAZĂ 
G Adultului activ, g Persoanelor Ia Începutul vlrstei a m-a 

• Sedentarilor • Celor care lucrează ta condiții de stress șl 
de mediu poluat a Supraponderalilor. • Oamenilor care stau 
mult timp tn spatii Incbise.

OPTAU PENTRU O CURA BALNEARA PROFILACTICA 
activa ee se poate efectua ta stațiunile Felix Eforie Nord, 
Mangalia Hereulane Câltaiânești-Câciulata. Sovata, Buziaș, 
Vatra Dornel. Tușnad Slănle Moldova. Covasna.

Veți beneficia de Influentele benefice ale factorilor natural de cură
CURA BALNEARA PROFILACTICA ACTIVA înseamnă :
• Terapie prin mișcare (cură de teren, gimnastică medicală, 

înot, practicarea jocurilor sportive)
G Proceduri fizlcale termic contrastante (saună, dușuri sco

țiene. afuzluni. băi parțiale alternante).
G Alimentație dietetică cu regimuri de cruțare.

De la oficiile județene de turism șl LT.H.R. București puteți 
obține tnformațli suplimentare, precum șl biletele pentru o cură 
balneară profilactică activă ta oricare dintre stațiunile enume
rate șl cu deosebiră ta trimestrele L H si IV ale anului.

AȘEZĂRI Mia, AMBIȚII SPORTIVE MARI

leva priorități pe plan spor
tiv. La pirtia de sanie, amena
jau pe coasta Filti- var fl ter
minate pini la 18 decembrie 
un non vestiar pentru fete și 
nn grup social. La terenul de 
fotbal este ia stadiu avansat 
de construcție cabana prevăzu
tă cu vestiare, dușuri, cabine 
pentru arbitri și ne gindim la 
o tribună eu vreo 500 de locuri. 
Arena de popice, eu < 
te. a fost acoperită. 
terlalele folosite au 
din valorificarea i 
proprii, iar manopera 
sigurată de suporterii 
lor noastre, meseriași încadrați 
la fabricile de cherestea. de 
prefabricate, de scaune sau la 
centrul de cercetări geologice".

Ni se spune că printre prio
rități figurează și amenajarea 
unei pirtii de schi in apropie
rea celei de sanie, cu sprijinul 
elevilor de la școala din. comtt-

prezent 
compe- 

iarnă 
infoc- 

dimen-

două pis- 
Toate ma- 

provenit 
resurselor 
a fost a- 

I eehipe-

na. Cunoscutul profesor de e- 
ducație fizică Ion Rizc 
care a pus suflet din 
lui la construirea „are 
sar.ie. considerată la 
ca una dintre ceăe mai 
titive baze sportive de 
din țara noastră, ne-a 
mat că au fost trasate
siunUe ptrtiei de schi, pe care 
a și căzut prima ninsoare. 
,.Imediat cum vom aveș sufi
cientă zăpadă, ne-a explicat 
interlocutorul, vom trece la 
inghețarea pirtiei de sanie, fo
losind apa din Mureș, care tre
ce prin apropiere. Se pare eă 
vremea ține cu noi și credem 
eă activitatea eompetițională 
va demara mai devreme ea 
aricind. Vom începe cu între
cerile Daciadei pe pîrtia mică 
de sanie, pentru care toți ele
vii noștri și-au procurat sănii, 
vom continua 
sportive la schi și 
vitați din satele 
vom participa la 
republicane, unde

cu duminici 
sanie, cu in- 

înveeinate, 
concursurile 
vom lansa

IOTO-PROKOSPOR1 INFORMEAZĂ
EX TRASE 

PRONOEX- 
DECEMBRIE 
; 24 7 44 35

Mures, 
Săcele 

relevat 
forma- 

,B“, LF.E.T. Baia Mare 
de 
cu

Alba

19 
Tg. 

(84—156), 6. Unirea 
(90—220), 7. Mlne- 

16 p. 9. Carnali
9. I.F.E.T. Baia 
19. Rapid Miercu-

noi talente ; 
bruarie vom 
Harghita- la 
petiție de mare amploare găz
duită de comuna noastră".

Așadar, pirtia din Sărmaș, 
lungă de 748 m, cu 10 viraje și 
o diferență de nivel de 48 me
tri, eu vestiare, cabine de cro
nometraj, asistență medicală 
și grup sanitar, va fi aptă — 
fără să exagerăm — pentru 
competiții de înalt nivel. în a- 
ceastă mică localitate, dar cu 
mari ambiții sportive, se conso
lidează, prin forțele proprii ale 
unei comune aflate, ca multe 
altele din țara noastră, în plin 
proces de urbanizare, un cen- 

repubiican de sanie, care 
Început să dea roade.
talentați ca Marin Pop. 

Coșarcă sau Liliana Boro- 
elemente depistate și for- 

școala profesorului

iar in luna fe- 
organiza -Cupa 

sanie, prima eom-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ti- I

G NUMERELE 
LA TRAGEREA 
PREȘ DIN 7 
1988. Extragerea I 
14 18; Extragerea a II-a : 22 
10 33 17 19 3. Fond de câștiguri: 
518.415 lei.

• ASTAZI este ULTIMA ZI 
pentru a vă juca numerele te ■ 
vorite la tragerea obișnuită LOTO 
ce va avea loc mîine, vineri, 8 
decembrie 1988. O prlylre retro
spectivă a marilor dștiguri din 
ultimul timp arată că sistemul 
LOTO continuă să se bucure de 
aceeași afluență de participant!, 
tocmai pentru avantajele sub
stanțiale și constante pe oare le 
oferă.

tru 
a și 
neri 
Die 
nea,
mate la 
Ion Rizea, au fost promovați 

în secții de performanță din
Brașov, București ori Miercu- 
rea-Cruc. Dacă în anotimpul 
rece sutele de membri din cele 
două asociații sportive. Știința 
Sărmaș și Unirea Hodoșa (din 
satul aparținător) practică 
sporturile de iarnă, ce fac în 
restul anului tinerii și vîrstni- 
cii amatori de mișcare ? Joacă 
fotbal (în campionatul comu
nal, iar echipa de seniori în 
cel județean), handbal, volei, 
baschet, tenis de masă, șah. Și, 
de anul viitor, popice.

Prin urmare, și la Sărmaș 
există o activitate competițio- 
nală non-stop.

I
I
I
I
I
I
I

CONST 
fon). Lid 
din prin 
dei, pe i 
mult 
la o 
pat. 
și-au
tea foar 
de marc 
avîndu-i 
iași doi 
foarte b 
La prim: 
lansat ei 
ceau pas 
perfect, 
tat inter 
oare a ii 
•—1. In 
luat o a 
a driblai 
reul mic 
reluat, ci 
0—2. Cu 
a control 
ta, prin 
ță a lin 
direction 
văluire 
obligînd 
la o (k 
cu rare 
stopate 
deveni î 
ceptie. \ 
min. 25, 
dat une 
verse). < 
detașa și 
ma repr 
39, cînd 
cap o r 
reluar' 
un rta 
Vaiștl 
ga, lu. 
pe drea 
„decarul 
pur și 
minge < 
Ivan 1-; 
linia po>

GALA 
S-a denr 
o parte 
(printre 
nu-si p< 
scurt d> 
toril în 
„făcuser 
zile mai 
Iul" era 
puncte i 
jucat di 
vlăguiti. 
van teri 
..mijloc" 
cu un 
dului, ' 
grele . 
unei ( 
cuminț 
rul I. 
decis să 
le atacu 
pediat. 
in „tr 
gală tea n 
mic, ci 
minut ( 
într-ade1 
ciu. eînr 
secunde, 
irosit 
Olt in ; 
cu ochi 
antreno: 
tat pe 
decisă i 
moment 
(M. Poi 
C. Ghe 
tida pe

După 
beților

OM
BRAS 

mare c 
final d 
sprintal 
poarta 
(min. 1 
lungesc

tribune 
a înscr 
de (nri 
plasa i 
tor, ca 
gardă. 
17 met

I Bucurii 
rată în

I în mir 
Cr. Mc 
inoport 
repede 
interee

I lui B/ 
la 6-1

Isă tre 
Derspe, 
F.C.M..

. lui Pii 
Moldo'

’ primir



6-a fotbal^ HAGI-5 GOLURI SPECTACULOASE GRIGORAȘ-UN „VÎRF“ ÎN VERVĂ

L, CA ACASĂ...
rin tele- 
lus încă 
Lie parti- 
kat-o mai 
I cîștigind 
Be antici- 
pmoviștii 
[periori ta
pe tabela 
nor faze

pe ace- 
Iflați !n 
k die joc. 
raișeovici, 
lătorii li
la centrat 
■i au ra- 

SABAU. 
Ificultate : 
covici a 
l propriu, 
nd în ca~ 
k.BAU a 
tul scurt’ 
, Dinamo 
are dispu- 
hterferen- 
se multi- 
re de in- 

flancuri, 
Lstănțeană 
defensivă, 
ontraatac, 
le de a

I F.C. FARUL 
! DINAMO

Stadion „1 Mai" ; teren bun, 
puțin moale; timp frumos ; 
spectatori — circa 18 000. Șuturi : 
9—16 (pe poartă : *—9). Cornere : 
2—10. Au marcat : SABAU (min. 
5 si ». vaiș covici (mm. rr>, 
MATEUȚ (min. 57), CAMATARU 
(min. 63), RADUOIOIU (min. 68) 
șl REDNIC (min. 75).

F. C. FARUL : Anton 6 — M. 
Dumitru 6, Dorobanțu 4 (min. 
58 Mustacâ 5). Popovicl 5,5 Ci
titul 5 — Șt. Petcu 5, iovănescu 
4, T. Ivan 5 (min. 76 R. Manea)
— Tufan 5, Zablu 4, M. Popa 
5.5.

DINAMO : Stelea 7 — Vtacrea- 
rvu 7, Andone 8 (min. 72 B. 
Bucur 7), Rednic 8, Varga 7,5 — 
Sabău 8,5. Mateut Lupescu 7— Vaâșcovici 8, Cămătaru 8 (mia. 
67 Răduciodu 7,5), Lupu 8.

A arbitrat Gr. Macavei (Deva) ; 
la linie : I. Velea (Craiova) și 
V. Curt (Constanța).

Cartonașe galbene : IOVĂNES- 
CU, ZAHIU, VARGA, ȘT. 
PETCU.

La speranțe : 1-—3 (0—2).

oase (ex
ine din 
i, care a 
rării ad- 
fi putut
i din pri-

în min.
„pus" pe
lone, la
on avînd
'^n. 42,
■Pe stîn-
■îet liber
însă că
a vrut.
ître cu
ă și T.
ch’ar pe

IȘj^RE
telefon), 

k dată că 
noastre 

ii Otelul) 
un timp 
anei vic- 
fei care 
umai trei
„Centrâ

nd două 
acasă, au 

ta șters, 
minîndîn 
a. Cu un 
pirat, și 
kt hazar- 
probleme 
■dedicată ■
Re șuteu- 
Iș inimos, 
lăbiciuni- 
30 a ex- 
un balon 

ofensiva 
mai ni- 

ingurului. 
curentat’1 

i Stinga- 
de cîteva 
bpescu au 
une. F.C. 
but visul 
rieci egal, 
la a eon
ii echipe, 
iruire, din 
pu panaș 
’’stol și 
■put par- 
erve. 
orul oas- 
uitare mai

La nici două minute de ia 
reluare, Dinamo și-a înoeput 
din nou seria golurilor: Mateuț 
a șutat din voleu, mingea a de
viat dintr-un apărător la VAIȘ- 
COVICI, care a trimis-o în 
colțul lung: 0—3 (min. 47); MA
TEUȚ va reuși, în fine, să 
puncteze, ca golgeter, în min. 
57, după un „triunghi*1 cu Var
ga și Vaișcovici: 0—4; în min. 
63, după un „sprint" Sabău, 
CAMATARU majorează scorul 
la 0—5; în min. 68, abia intrat, 
RADUCIOIU și, în min. 75, 
REDNIC dau scorului propor
ții de-a dreptul neobișnuite in 
favoarea unei echipe în depla
sare: 0—7.

Georqe ROTARU

STERILĂ

Partida aceasta, Încheiată cu 
scorul-record al campionatului 
a început cu mari emoții pen
tru... Lung, obligat să devieze, 
in extremis, șutul foarte peri
culos al lui Petcu din min. 1. 
După care, e lesne de imaginat 
ce fi-a întîmplat. Campioana a 
acoelerat la maximum, cu a- 
proape toți jucătorii ta mane 
formă, cu doi dintre ei chiar 
sclipitori în multe faze. Hagi 
și Lăcătuș. După un sfert de 
oră de „bombardament" conti
nuu la poarta lui Ioniță (8 cer
nere și 10 șuturi), echipa gaz
dă a reușit să deschidă scorul 
prin „decarul" ei. HAGI, tn ur
ma unui „un-doi" ea Pițurcă. 
Era minutul 18 și poarta hn 
Ioniță pentru prima dată per
forată. Golul a turnat o mare 
cantitate de plumb în picioarele 
jucătorilor hunedoreni. fără re
plică pinâ ta final, minute ta 
șir asediați In propriul careu. 
Si golurile au venit unul după 
altul, unul mai frumos ca al
tul. în min. 27 a înscris LĂ
CĂTUȘ. eu capul, in min. SI 
l-a imitat ROTARIU (după a, 
avalanșă de suturi consecutive), 
iar in min. S3 și 38. HAGI si. 
respectiv. T. STOICA au ridi
cat scorul reprizei la 5—0 prin 
două execuții de excepție.

Imediat după pauză, în min. 
47 și 51, același HAGI a reușit 
să puncteze din nou din acțiu* 
nile rapide ale luî Lăcătuș (al 
doilea gol din penalty), după 
care. în min. 53. bara porții lui 
Lung s-a opus șutului lui Klein. 
Dar Steaua nu va reduce deloc 
turația motoarelor și va conti
nua să strălucească puternic, 
realizînd faze de mare specta
col și goluri de kinogramă, in

1 STEAUA 11 (5) 1
| CORVINUL 0_____ I

Stadion Steaua ; teren ușor 
alunecos ; timp frumos ; specta
tori — circa 20.000. Șuturi : 41—5 
(pe poartă : 23—3). Cornere : 
16—2. Aa marcat : HAGI (min. 
18, 33, 47 51 — din penalty și 78), 
lăcătuș cmin. i7 și 83). ro
ta RIU (min. îl și 80). STOICA 
(min. 38) și PIȚURCĂ (din. 57).

STEAUA : Lung 7 — D. Pe
trescu 7 (min. 89 Bălan T), lo- 
van 8, Bjmbescu 7. Ungureanu 
8 (min. 81 Stan) — T. Stoica 8, 
Belodedic: 8, Hagi », Rotariu I
— Lăcătuș 8,5, Pițurcă 7.

CORVIML : ioniță 4 — Beje- 
naru 4 (min. 71 Postotacbe C, 
Șueta 4. Tlrooveanu 4. Cocan 4
— L Petcu 4, Bardac 4. Ntașa 
4, Klein I — Das 4, Hanganu 4 
(min. « Haidiner S).

A arbitrat D. Buciuman (Ti
mișoara) : la Enie : M. Nicoteu 
(Bacău) si I- Cot (Ploiești).

Cartonase galbene : LĂQMVȘ. 
KLEIN ROTARIU.

La «peranțe : 2—0 .MWJ.

fața unei echipe ingenuzich la
te. neputincioase, uluite. PI- 
ȚURCA a înscris in min. 57 
golul său cu nr. 151 in prima 
divizie, HAGI a ridicat la 5 
numărul golurilor lui din acest 
meci (lovitură magistral exe
cutată de la 18 m — min. 78), 
iar ROTARIU (min. 80 — după 
o acțiune personală a Iui Un
gureanu) și LĂCĂTUȘ (min. 
83) au stabilit un scor eare ne 
scutește de orice alte eomenta- 
rii. De altfel, caseta tehnică 
spune ea însăși mai mult de- 
cît... multe cuvinte, oricît de 
alese ar fi ele.

Lcurentiu DUMITRESCU

ALT MECI, DUPĂ PAUZĂ

BACĂU, 7 (prin telefon). 
Acest ultim med al lor pe pro
priul teren in actualul sezon a 
font privit cu oarecari temeri 
de către .ocainici. care se aș* 
teptau la o replică puternică 
din partea echipe: cnaiovene 
după surprinzătoarea infringere 
d.n etapa trecută. Și începutul 
partidei părea să confirme a- 
ceste temeri, jocul fiind viu 
disputat și echilibrat Dar acest 
echilibru avea să se rupă des
tul de repede. Băcăuanii au 
preluat din ce ta oe mai evi
dent inițiativa și, după o sui
tă de cornere rămase fără re
zultat, au reușit să deschidă 
scorul : in min, 14, Penoff a 
șutat puternic din afara careu
lui, portarul Crlșan neputind 
să rețină balonul, pe oare, apoi, 
SCINTEIE, din apropiere, l-a 
trimis în plasă: 1—0. Nu aveau 
să treacă decit patru minute și, 
la o greșeală a apărării eraio- 
venilor, care și în acest meci 
și-a arătat slăbiciunile, GRI- 
GORAȘ a preluat mingea, a 
pătruns printr-o frumoasă fentă 
in careul advers și a șutat pla
sat, in colțul opus: 2—8. Des
fășurat și pină atunci intr-o 
notă de mare dirzenie. jocul se 
Înăsprește, faulturile abundă, 
dar și cartonașele. Pe acest 
fond, gazdele iși măresc avan
tajul in min. 29, cînd Scinteie 
ii pasează ta adincime lui GRI* 
GORAȘ. iar acesta pătrunde in 
careu și trimite mingea pe 
lingă Crișan. in plasă: 3—5 O 
situație periculoasă se va pro
duce și ,a poarta băcăuanilor 
in min. 31: Irimescu execută in 
stilu-i caracteristic o lovitură 
liberă de la 25 m. mingea lo
vește „zidul" și il derutează 
pe portarul Cimpeanu. care în
să reușește să revină în direc
ția șutului și să respingă.

1 S.C BACĂU 6 (3)1
J UNIV. CRAIOVA 0 1

Stadion ,43 August" : teren 
foarte bun ; timp frumos ; spec
tatori — circa 7 000. Șuturi : 17—11 
(pe poartă : 10—5). Cornere : 10—5. 
Au marcat • SCINTEIE (minA 14), 
GRIGORAȘ (min. 18, 23, 61 și 88) 
șl BURLEANU (min. 82).

S.C. BACĂU : Cimpeanu 7 — 
Penoff 7 (min. 57 Jercălău 7), 
Borcea 7, Arieni 7, Ciudln 7 — 
Ivanov 7,5 (min. 69 Andrieș 7), 
Burieanu 8, Tismănaru 7,5 —
Grigoraș 8,5. Scinteie 8, Fulga 8.

UNIV. CRAIOVA s Crișan 5 — 
Adr. Popescu 6, Cioroîanu 5 
(min. 27 Badea 5), Săndoi 5 
(min. 63 Gane 5), Bica 5 — Cris- 
tescu 6, Irimescu 5, Gh. Popes
cu 6, Ciuirea 5 — Bîțâ 5, Geol- 
gău 5.A arbitrat O. Ștreng (Oradea); 
ta linie : M. Axente (Arad) și 
A. Renghel (Vaslui).

Cartonașe galbene : TTSMĂ-
NABU, IVANOV, GH. POPESCU, 
FULGA, SĂNDOI, IRIMESCU.

La speranțe : 2—1 (2—0).
• 111

După pauză, jocul are din 
nou, o vreme, un aspect mai 
echilibrat, devine și mai curat. 
Treptat, însă, băcăuanii trec 
din nou la cîrma disputei și, 
prin acțiuni de atac pe cît de 
spectaculoase, pe atît de vi
guroase, mai înscriu incă trei 
goluri, prin GRIGORAȘ (min. 
61 — reia în plasă mingea reve
nită din bară la șutul lui 
Scinteie), BURLEANU (min. 82 
— după o cursă impetuoasă 
pornită aproape de la centrul 
terenului) și din nou GRIG( - 
RAS (min. 88 — in urma unui 
șut din marginea careului). Fi
nalul îi găsește pe craioveni 
în situația de k.o., ei suferind 
aici o infringere incredibilă 
prin proporțiile scorului..

Constantin FIRÂNESCU

I OTELUL
I F.C. OLT

Stadion Dunărea ; teren moa
le ; imp însorit ; spectatori — 
o! rea 12 000. Șuturi : 9—5 (pe 
poartă : 5—2). Cornere : 15—0.

OȚELUL : Călugăru 7 — Borali 
6 Anghelinel 8. Balcea 8, L Glgl 
6,5 — M. Stan 5 (min. 77 Tă- 
nase), Burcea 6, Profir 6 — Or*, 
gol 5 (min. 52 Oprea 5), Ralea
5, O. Popescu 6.

F.C. OLT : stîngaclu 7,5 —
Bogdaniuc 6. Mihali 7, Moraru 
7, Ciobanu 6,5 — Popa 6,5, Efti- 
mie 7 M. Ene 6, D. Munteamu 
6 (min. 82 M. Popescu) — Turcu
6, Ad. Georgescu 6 (min. 46 Pis
tol 7).

A arbitrat V. Tiitorov (Drobeta 
Tr. Severin) ; ta linie : N. Voinea 
(București) și Ad. Porumboiu 
(Vaslui).

Cartonașe galbene : MORARU, 
BOGDANTUC.

La speranțe : 2—1 (2—0).
• ii

îndrăzneață, introducîndu-1 in 
teren pe Pistol, fotbalist de 
dribling si de șut. în două 
rînduri (min. 63 și 67). servit 
excelent de Eftimie. Pistol s-a 
si dus spre poarta adversă, 
fiind stopat însă în ultima in
stanță. La sfîrșitul meciului ne
mulțumiri în tribună, nemulțu
miri în ,ll“-le gazdelor. Fru
moasa amintire a Craiovei se 
risipise.

Ion CUPEN

ORADEA, 7 (prin telefon). 
Două echipe pentru care fieca
re meci reprezintă, sau ar tre
bui să reprezinte, „muchia de 
cuțit", cu atît mai mult deci 
întâlnirea lor directă. Așa stînd 
lucrurile ne așteptam să urmă
rim o partidă de total angaja
ment. de luptă acerbă pentru 
victorie. Anticipare confirmată 
doar parțial in primele 45 de 
minute și, surprinzător, mai 
mult de Sportul Studențesc : 
oaspeții au aplicat eu dibăcie 
tactica meciului egal, apărta- 
du-se aglomerat, uneori eu un 
ermetic... 1—6—4. din eare Ciu- 
eă, Cristea, apoi și lor gules cu 
I degajau la nesfîrșit spre cen
tru, acolo unde Țîriea acroșa 
unele mingi, dar mai mult nu... 
Capcană în care Bihorul a că
zut neașteptat de ușor, lnghe- 
suind jocul pe «pății mici și 
atacînd prea lent pentru a 
putea spera tatr-un gol. Ex
cepții au constituit fazele din 
min. 21, cînd Georgescu a dri
blat frumos, l-a pasat lui Pop. 
acesta șutind de la 12 m pe 
lingă poartă, și In min. 35. ctad 
Tămaș a scăpat singur ta ca
reu. dar s-a complicat șl stu
denții au degajat lung spre cen
tru...

Totală schimbare de decor 
după pauză: Bihorul, speriată 
parcă de perspectiva unui punct 
pierdut pe teren propriu, a des
făcut jocul, sporind vizibil 
tempoul. în timp ce apărarea 
Sportului Studențesc ni s-a 
părut prematur relaxată de 
parcă ar C și obținut punctul 
cu pricina. Citeva ezitări, eite- 
va pase greșite, pentru ca în 
min. 56, TAMAȘ să speculeze o 
nesincronizare a „alb-negrilor", 
și interceptând o minge să șu-

| F.C. BIHOR
I SPORTUL STUD.

Stadion F. C. Bihor ; teren 
foarte bun ; timp friguros ; spec
tatori — circa 8 000. Șuturi : 10—
5 (pe poartă : 2—3). Cornere : 
7—1. A marcat TĂMAȘ (min. 56).

F. C. BIHOR : Blid 6 — Baiaj 
6,5, Bucico 6, Biszok <4, Baba
6 — Tămaș 7. Mureșan 6,5, Muj- 
nai 7, ciocan 7 — Georgescu 6 
(min. 56 Mandoca 6), Pop 7 
(min. 86 Szeneș).

SPORTUL STUDENȚESC ; R. 
Lucescu 6,5 — M. Marian 6, Mo- 
troc n 6 (min. 40 lorgulescu I 
7). Cristea 8, Ciucă 6,5 — Lu- 
cad 8. Munteanu II 7, Pologea 
6, Stănid 6 (min. 76 Dobre) — 
Țîriea 6. Olteanu 6,5.

A arbitrat Gh. Constantin (Rm. 
vncea) ; la linie : Fl. Popescu 
(Ploiești) si V. Donțu (Galați).

Cartonașe galbene î POLOGEA, 
LUCACI.

La speranțe : 0—0 ; 8—7 după
penalty-uri.

• i
decide să iasă la atac ji jocul 
de-abia acum place. Fazele de 
gol alternează de la o poartă 
la alta ; min. 70 Țîriea trimite 
spre poartă, bihorenii se invită 
parcă la minge și Baiaj res
pinge de pe linia porții ; min. 
81, Ciocan scapă singur, dar, de 
la 20 m, trimite alături de 
poarta goală incomodat fiind și 
de Lucescu, ieșit pe post... de 
„libero"! în min. 83 Munteanu 
II ajunge singur ta careu, dar, 
din poziție ideală, trimite afa
ră. Meciul se încheie cu o al
tă mare ocazie orădeană, Pop 
scăpînd singur chiar pe... Cuie
rul final !

Sorin SATMARI
teze impar abil jos, la colț i
1—0. Sportul Studențesc se

0 REPRIZĂ DE ZILE MARI
SIBIU, 7 (prin telefon). Am

biantă de zile mari la Sibiu. 
Soare de vară, peste 15 000 de 
spectatori și un joc frumos, la 
care a contribuit si palpitanta 
evoluție a scorului. Inter a 
forțat din start. Cașuba (min. 
11) a driblat succesiv 3 adver
sari. a intrat în careu si a șu
tat în bară. In minutul urmă
tor, JURCĂ — in ai bună — 
imită driblingul in scară și 
deschide scorul. Rapid încearcă 
să contraatace, reușind citeva 
acțiuni periculoase mai ales 
prin Damaschin II oare este și 
la originea golului egalizator 
din min. 36 : dribling Damas
chin II. pasă scurtă spre mij
locașul DRAGHICI si acesta 
șutează necruțător : 1—1. Inter 
revine, dar pină la pauză jo
cul poartă amprenta acestei 
egalități neașteptate și totul se 
reduce la un puternic șut al 
lui C. Zamfir după „serii Ca
șuba" care delectează tribunele.

Imediat după pauză, lovitură 
de teatru, din care avea să se 
nască — paradoxal — una din
tre cele mai frumoase reprize 
văzute la Sibiu. In min. 49, 
Bacos il driblează scurt pe M. 
Stănescu si DAMASCHIN II, 
bine plasat. îl învinge pe V. 
Marcel : 1—2. Din acest mo
ment. Inter atacă cu întreaga 
echipă, aproape fără oprire, 
sufocîndu-Si adversara in pro
pria treime. Suturile se suc
ced CB. Popescu — min. 54, 
M. Stănescu — min. 64), pen
tru ca golul, inevitabil, să ca
dă in min. 73, eînd Rada II 
joacă cu viclenie o minge pe 
șiret, trimitîndu-i-o lui CA
ȘUBA și acesta egalează prin- 
tr-un șut puternic. La 2—2

| F.C INTER 3 (1) I
| RAPID 2 (1) I

Stadion Municipal ; teren ex
celent ; timp frumos ; spectatori 

_  circa 16 000. Șuturi: 23—5 (pe 
poartă : 14—3). Cornere : 9—2. 
Au marcat î JURCĂ (min. 12) 
CAȘUBA (min. 73). LAURENȚIU 
(min. 81). respectiv DRAGHICI 
(mm. 36), DAMASCHIN H (min. 
69).

F. C. INTER ! V. Marcel 6 — 
Cotora 6, Boar 6,5, I. Ene 6, Do- 
brotă 7 — Laurențlu 7, M. Stă - 
nescu 7, Jurcă 7 (min. 46 B. 
Popescu 7) — C. Zamfir 7, Radu 
n 6,5 (min. «2 Văsîi), Cașuba 8.

RAPID : Barba 7 — Marines
cu 8 Matei 6. Rada (min. 12 Al. 
Drăgan 6), Bacoș 7 — Drăghici 
7, Clrriea 6, Balaur 6 — Damas- 
chta n 7 (min. 50 Vameșu 6). 
Augustin 6, Clolponea 6.

A arbitrat M. Salam ir (Clui- 
Napoca) ; ta linie t V. Antohl 
(lași) Și Ad. Monoianu (Ploiești).

Cartonașe galbene : MATEI,
BARBA, BOAR. C. ZAMFIR.

La speranțe : 1—1 : 4—5 după 
penalty «uri.

• ~ 
acțiunile sibiene cresc și mai 
mult în intensitate : Cașuba 
(min. 77). Radu II (min. 80), 
C. Zamfir (min. 81). tn ace
lași minut, inepuizabilul Cașu
ba fi pasează cu „tocul" lui 
Dobrotă: centrare rapidă și 
gol spectaculos înscris de LAU- 
RENTIU eu capul. Pină la 
gfîrșit. atacuri în valuri, su
gerate mai ales de acțiunea 
finală a lui C. Zamfir, la un 
pas de 4—2. O repriză de ma
re frumusețe, purtată în fața 
unul stadion care a scandat 
neîntrerupt „în-ter !“. „In-ter !“, 
„In-ter !“.

loan CHIRILA

S, FOTBAL ÎN... MINUS 1
F.C.M. BRAȘOV 4 (1) I
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (1) |

DUPĂ MULTE RATARI F.C. ARGEȘ 
FLACARA

2 (O
1 (0)

Hcfon). în 
(, ta acest 
nicii au 
rt spre 
ir Terheș 
n. 7) pre- 
• de pe 
dee 
situații oe 
'eni repe- 
îcolo, in 
a, specta- 
in arier
ată. de Ia 
PINTEA. 

lungă du- 
ilor, care, 

egalați : 
s „acasă", 
’ost mai 
minge, a 
„servit-o" 

i sui, de 
I, a făcut

1—1 și... 
5 pentru 
eliminarea 
Ira lui E. 
imp după 

galben).

va iuca. din min. 21. In su
perioritate numerică. In pofida 
omului în plus, formația gaz
dă. abuzînd de centrări și de 
mingi spre... propria poartă, va 
străpunge o singură dată de
fensiva A.S.A.-ei, dar atunci, 
în min. 31, Drăgan a plasat 
balonul în stâlpul drept !

După pauză, echipa din ora
șul de sub Tîmpa se va mai 
iuca, un timp, cu răbdarea su
porterilor ei. si cu... ocaziile, 
ratate, acum de Cigan (min. 
54) și Drăgan (min. 55). Men- 
ținîndu-se în ofensivă. F.C.M.- 
ul va înscrie, totuși. în min. 
64. cînd (la o acțiune a luî 
Caciureac) DRĂGAN va relua, 
din apropiere, cu capul, în 
plasă : 2—1 pentru localnici. 
Dar desprinderea pe tabela de 
scor, aceștia o vor reuși abia 
in final de partidă, prin golu
rile marcate de TERHEȘ (min. 
88) și CACIUREAC în ultimul 
minut al unui joc de modestă 
factură.

Gheorghe NICOLAESCU

Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp Însorit, dar rece ; specta
tori — ciiroa 3 000. Șuturi : 16—3 
(pe poartă : 10—1). Cornere :
11—1. Au marcat : BARBU (mtn. 
17), DRĂGAN (mda. 64), TER
HEȘ (min. 88), CACIUREAC 
(min. 90). respectiv PINTEA 
(mia. S).

F.CJW. : Șanta 5 — Andrași 5 
(imin. 6tt V. ștefan 6), E. Mol
dovan 6, Naghi 6 (min. 68 Pă- 
tru 6). Pînvu 6,5 — Bucur 6,
Drăgan 7, Caciureac 7, Barbu 
7,5 — Cigan 6, Terheș 7.-

A.S.A. : Naște 7 — Mate 6, 
Szabo 6 (min. 76 L. Moldovan), 
Jenei 6, Or. Moldovan 5 (min. 
37 Fodor 6) — Botezan 6, Eros
6, Szanto 6, Plntea 3 — Maiîr 
6, Albu 5.

A arbitrat Cr, Teodorescu ; ta 
linie : I. Moise (ambii din Bu
zău) și J. Grama (București).

Cartonașe galbene : E. MOL
DOVAN, PINTEA, BOTEZAN.

Cartonașe roșii : PINTEA (min. 
21).

La speranțe : 1—2 (1—0).
« I II!

PITEȘTI, 7 (prin telefon). La 
patru zile distantă, iată, la Pi
tești o vreme de primăvară. 
Condiții bune de joc. chiar da
că terenul era cam moale. Și 
locul a fost agreabil. curat, 
destul de rapid. Ne așteptam 
mal muit de la Flacăra. dar 
ea s-a văzut cu adevărat abia 
din min. 70 cînd a avut si bu
ne perioade de dominare. în 
rest, F.C. Argeș a fost la câr
ma jocului, a dominat mult și 
a obtinut o victorie meritată, 
dar la limită. 2—1. pentru că 
pitestenii au ratat mult (o su
medenie de centrări de gol 
irosite, a mai scos și Zlotea 
câteva mingi grele, de pildă. în 
min. 7, la „capul" lui Eduard 
si în min. 43 la voleul acelu
iași jucător piteștean). Scorul 
avea să fie deschis în min. 34. 
cînd în prima Jază Ignat nu 
a fost faultai în careu cum 
cereau unii, si acesta, din că
dere, a centrat. C. Pană II se 
afla în poziție de gol la 10 m 
si a fost faultat de Butufei. 
iar EDUARD a transformat 
precis penaltyul. Să mai spu

nem că, în min. 30, piteșteamil 
C. Pană, singur la 10 m, șu
tase în portar.

După pauză. Argeșul și-a. re
luat atacurile, dar în min. 53 
putea fi 1—1. cînd Văidean a 
reluat din 6 m și mingea a 
lovit rădăcina barei lateral. 
Fază frumoasă, construită de 
gazde în min. 59. Ștefan — Ig
nat. centrare a acestuia — 
„cap" Eduard inapoi si C. 
PANĂ II înscrie din apropiere, 
în final, pe fondul inițiativei 
oaspeților. la un oontraatac 
Eduard a șutat de la 35 m, 
mingea a „mușcat" „transversala" 
si a ieșit afară dar ea fusese 
atinsă si de Zlotea, fără să se 
acorde cornerul de rigoare. în 
min. 87. plecat din ofsaid (pe 
partea tușierului Cațaroș) Văi- 
dean a scăpat singur, dar a 
suta» de la 10 m. peste poartă, 
oentru ca. în min. 89. la o 
greșeală a apărării piteștene si 
Ia pasa cu... umărul a lui 
Stere. VĂTDEAN să înscrie, 
din voleu, de la 8—9 ni: 2—1.

Constantin ALEXE

Stadion „1 Mai" J teren moale; 
timp însorit, primăvăratlc ; 
spectatori — cârca 4 500. Șuturi : 
18—8 (pe poartă S 11—5). Cornere: 
6—L An marcat : EDUARD (min. 
M — din IU m) șl C. PANĂ H 
(min. 59), respectiv Văidean 
(min. 89).

F. C. ARGEȘ : Spartatu 7 — 
Voleu 8, Vilău 7, Pirvu 7, Tă- 
nese 7 — ștefan 6 (min. 65 Ba
dea 81. Eduard 6,5. C. Pană n 
6,5 — Tirehlneci 7 (min. 79 D. 
Zamfir), Ignat 6, Bănuță 6.

FLACĂRA s Zlotea 7 — Purdea 
6, Butufei 6. Beldie 6, M. Pană 
6 — C. Pană m 7, Dragnea 6, 
Movilă 6 (min. 69 D. Sava 6). 
Marcu 7 — Văidean 7, CUirită 
8 (min. 73 Stere 6).

A arbitrat V. Angheloiiu (Bucu
rești) ; la linie : I. Tărcan (Tg. 
Mureș) șl B. Cataroș (Călărași).

La speranțe : 3—1 (3—0).

• METALUL MIJA — ELEC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ 1—1 
(0—1). Meciul s-a disputat la 
Brasov, și el a contat pentru e- 
tapo a 14-a a seriei a H «a din 
Divizia B. Golurile au fost mar
cate ie Al. Rus (min. 75). res
pectiv Dlcul (min. 26). (C. Gruia, 
coresp.).



ARGUMENT -----------------------------------------------------------------
Amenințat serios să fie scos de pe afișul J.O. — unele luări de 

poziție ale însuși președintelui C.I.O., Juan Antonio Samaranch. a ■ 
fost o dovadă cu greutate în aoest sens — boxul a rămas. în uit: 
mul moment, in programul olimpic. Amendamente : in ..careu ma
gic" al Olimpiadelor nu vor avea acces boxerii profesioniști — așa 
cum ie este totuși permis baschetbaliștilor, nocheiștiior fotbal- 
(sub 23 de ani) cu același statut — și acceptarea doar a amatoritor 
ou o bună experiență Internațională... problema in discuție =e da
torează faptului că. mai cu seamă in ultima vreme, boxe: a de
monstrat a fi un sport dur. Numai că. pentru eluc*darea or.--b ere 
f-a apelat la un Institut de specialitate neuromotrică ce-"- 
stabilind că boxul se află abia pe locul 3 in topul dlscipUneto- o 
primele două locuri? Surpriză: 1. fotbaluL 2- atletismul! Menținerea 
nobilei arte Intre sporturile olimpice nu mai avea nevoie de alte 
argumente.
------------------------------------------------- ANTL.. ANTl-VIBRAȚII !

O invenție ieșită drn comun — mereu apar ta sport asemscre 
tățl — ta schiul alpin a fost aceea a montări! Intre taei:-ăm:-.te c 
schiul proprtu-zis a unul strat special. antf-vflaatN- -Se poate căș
ti ga. la o cobortre — a fost de părere Sylva ta Dao-Lena a=-_reac 
rol responsabil a! echipe! Franței — pisă La o secundă și "mătr- 
într-o cursă*. Se pare chiar că tlthM olimpie al lot F-anck F -card 
la Calgary, se datorează, ta mare măsură, acestei „glsetr -.e* tM- 
mea sportivă s-a mirat Insă că Federația Internațională de S-m a 
interzis, ta un moment dat. această Instalație and -vibrar.* fa~ 
pentru care a fost acuzată că ar fi împotriva pror-esulu ta «por
turile de care răspunde. Sub presiunea acestui argument forte 
susțtout, la prima vedere, de marile puteri ale schiului — El retta 
Austria, Franța, S.U.A. — FXS. a revenit asupra refuzului. A fl- 
cut-o însă cu amărăciune, explictad : ..Am dorit să lr.terz tesr in
stalația anti -vibrații pentru că. dat fiind costul ei extre— de - ’ 
oat, ea nu se poate afla la tademtoa tuturor concur»-: re rre n- 
ctu-se astfel inechități încă din pornire...*. O dovadă ta phxs « 
Interesele, mal puțin vizibile, ale firmelor constructoare si 
lor de Influență stat, tocă, uriașe și ta schiul alpin de mir» pa
ta, mantă !

PREMIERĂ --------------------------------------------------------------------
Un splendid gest de solidaritate umană și sportivă pe un tere- 

de rugby din orașul Hilversum. situat tnr-o tară. Olanda care = 
este o forță de prim rang ta această disciplină. Pentru a venă ta 
ajutorul lui Marcel Bierman, rugbyst olandez, accidentat grav m 
pul turneului de rugby redus (ta T) din Hong Kong, s-a decis 1= 
consens, organizarea unul med intre reprezentativa ..Tării laleîetor— 
șl un „XV" Internațional, ta ultima selecționată au ttau: U -t 
foarte mulțf rugbyști cunoscuțt component! al echipelor pertii- 
pante la . prima Cupă Mondială, organizată acum aproape doi a« ta 
Antipozi. Astfel că, In echipa selecționatei Lumii aj evolua: ?- -- 
tre alții, Laglsquet șl Bonneval (Franța). Lend: (Argentina) n:r- 
wood (Anglia). Pickering (Tara Galilor). Brooke (Noua ZreJ-C 
Lawton (Austria), Tomes (Scoția), o premieră simbolică ra-u-r-L 
pe un singur teren de joc de rugby a unor sportivi d:n I tar- »re 
lumii...

R± T.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
WASHINGTON, 7 (Agerpres). 

Municipalitatea orașului ameri
can Denver (statul Colorado) a 
anunțat că intenționează să can
dideze ia organiz-area Jocurilor 
Olimpice de iarnă din 1998, deve
nind altfel a ctncea localitate 
din S.U.A. interesată de gâ>dui- 
rea aceste? ediții a „Olimpiadei 
albe, dupu Salt- Lake City 
(Utah- R-no și Lake Tahoe (Ne- 
vada). Anchorage (Alaska) și 
Lake Placed (New York). O pri
mă detrzie va fi luată de Comi
tetul oL*mp:c am er. car In luna 
octombrie ’9W după care acest 
organism va comunica oină în

Comitetuta! Internațional O 
Umple orașul pe care îl sprijină 
în privința candidaturH.
• în wr-iml (ie PATINAJ

VICTORIA, A TREIA CALIFICATĂ ÎN „SFERTURI"!
fU^nKre rftJ» n«j. I)

— 1?,. Tur un va reuși —
împotriva cursului jocului — 
egalarea priu HALONEN (min. • 
at Intuind pericolul. ele- 
uii lui FL Hala*ian șf 
GK T-xnar ță-M strins rindu- 
rîLe. chiar daci C. Solomon a 
acuzat intrarea >io«enlâ a lui 
Heikkinen, pdrâsind pinâ Ja 
urr-_â gazor.ul. Buc ureșienîi au 
pâsira: mingea In acest răstimp 
să au atacat primejdios. ine- 
xarmâțîje i>r dator* rdu-se sta- 
rii precare a terenului și ten- 
s^«ctii extraordinar* rreaie de 
03 public rurreros (arca 
șt agitat »care ra s-a sfiit sâ 
armee spre cu ee a
bitraj extgerx eu ei șa repermis 
de Lgiduivr cu gudele. Dfeț 
pacate. irtsâ. ta^eCa de trarra* 
a rârnas neschmhatâ ir. dreptul 
’•"ictorârf. rt-d pe rird C- So
lomon (rrfzL. O . Cbras tons. “5?. 
Ursea (etfcL W si Zare fmin. 
X — bard» la ar.
pas sau ciu - a centimetri de 
ga!! Ic fixaL rlrd ue'wrDe 
fuseseră arurcate. iar _renîxa-

A_ TWmas pirea si C oi- 

VITEZA* desfășurat la Berlin, 
campionul sovietic igor Jele'zov- 
ski a cîștigat proba de 1 000 m 
cu timpul de 1:15,2O, urmat de 
Michael Spielmanm (R.D. Ger
mană) — 1:15,97. Proba- similară 
feminină a revenit Gundei Kle- 
emann (R.D. Germană)— 1:21,83, 
secundată de coechipiera sa 
Heike Pohland — i :23,13.
• în cadrul concursului de 

SCHI ALPIN de la Val Thorens 
(Franța) sportivul iugoslav Greg 
Benedik a cîștigat proba de sla
lom special, fiind înregistrat în 
două manșe cu timpul de 1 :27.34. 
Pe locul do! s-a clasat francezul 
Jea n-Paul Cretier — 1:27,40, iar 
lorul trei a fost ocupat de ame
ricanul Tom Show — 1:27,44.

t,r. . ît durează un meci de 
fotbal, cronometru! stadionu- 
iui afișînd min. 95, JALO a 
pecetluit scorul la 3—2, izbîndă 
nescontată și nemeritată a lo
calnicilor. Ăsta, după ce cu o 
clipă mai devreme, Damaschin I 
- a: irosise o ocazie rarisimă, 
înd era singur cu portarul ! 

Așadar, o calificare meritată și 
cgtoa. pusă in contul echipei 
cu adevărat mai bună, mai do
tată. mai omogenă, mai valo
roasă.

La Turku e tîrziu și e ger, 
•ar i-, i-:r :le noastre, ca si 
in cele ale grupului de supor
teri rt- â.-.i care a răgușit azi 
pertru Victoria, e cald. Ne 
d mi-ă sentimentul muncii fă- 
-jte bine și la timp. Vom re- 

-. -a înainte de a vă pre- 
zenta cete două formații :

nil s : ECKERMAN — 
Hannikainen. Heikkinen. SUL.O- 
NES Johansson — HALONEN 

M .aipa’.f . JALO. Suo- 
— LÎBPONEN Skants. 

R.UAMAKL
VICTORIA: N;;u — Cbjocaru, 

MIREA. ZARE. Topolinschl — 
Una (mia. S< BALAN). C- SO
LOMON (mia. 73 Latț). D. DA
NIEL :.'->R A$ — Damaschin L 
Crse.

PE SCURT • PE SCURT
atletism • Francezul Kamel 

Bouhaloufa a terminat învingă
tor în crosul de la Bercy, fiind 
cronometrat pe distanța de 9,900 
km cu timpul de 33:14. L-au ur
mat sportivii polonezi Slawomir 
Majuslak — 33:28 și Henrik Jan
kowski — 33:29. • Maratonul de 
la Macao a fost cîștigat de atle
tul Gao Chama! (R.P. Chineză) 
înregistrat pe distanța de 42,190 
km ta 2h io :w). Pe locul al doi
lea. Laurie Adams (Macao) — 
2h 25:26.

ECHITAȚIE • „Cupa Mondia
lă* ia călărie — proba de obsta
cole a programat la Bordeaux 
un coencurs cîștigat de sportivul 
vest-german Frank Sloothaak 
(..Walzerkonig“), care l-a între
cut în baraj pe belgianul Erie 
Wauters (,,Melesan“). In clasa
mentul general, după patru pro
be. conduce belgianul Rob Eh- 
rens, cu 40 p, urmat de Sloot
haak — 37 p.

HALTERE • Campionatele 
Mondiale feminine s-au încheiat 
la Jakarta cu Întrecerea d® la 
categoria grea (peste 82,500 kg), 
ta care victoria a revenit sporti
vei chineze Han Changmei. cu 
un total de 232,500 kg — rezultat 
ce constituie un nou record al 
lumii. Pe locul secund s-a situat 
concurenta americană Karyn 
Marshall — 22,5 kg,

ȘAH • La Belgrad se desfă
șoară ta aceste zile unui dlnitne 
cele mal mari turnee din istoria 
șahului, reunind peste 250 de 
Jucători, intre care 100 de mari 
maeștri și 72 de maeștri interna
tional. Competiția se desfășoa
ră ta sistem elvețian (2 runde), 
primii 8 clasați urmînd să fie 
incluși tn lotul particlpanțllor 
pentru Cupa Mondială. După 
două runde, ta fruntea clasa
mentului se află Bareev, Van der 
wtel, Gurevici, Petursson, Gllgo- 

■rici, Psahis, Watson, toți cu oîte 
două puncte.

TENIS • La Melbourne au 
continuat Întrecerile competiției 
feminine pe echipe „Cupa Federa
ției*. iată rezultatele înregis
trate : Suedia — Bulgaria 3—0 ; 
Finlanda — Ungaria 2—1 ; Noua 
Zedandă — R.P. Chineză 3—0 ; 
Argentina — Grecia 3—0 ; S.U.A. 
— Elveția 3—0 ; Cehoslovacia — 
BrezMta 3—0.

tenis DE MASA • proba fe
minină pe echipe dta cadrul 
Campionatelor Americii Centrale, 
«e se desfășoară la Managua, a 
revenii selecționatei Nicaragua, 
care a întrecut in finală, ou 
»—•, formația Guatemalet.

MARGINALII LA „NAȚIONALELE" DE TEMS DE MASA
(Urmare lin aao «I

al întrecerilor. Poate din acest 
motiv, mai mult decit altădată, 
n-au mai • existat acum lideri 
autoritari și out-siden de com
plezență, iar victoria Emiliei 
Ciosu și a dublului Teodor 
Gheorghe — Sorin Cauri, con
stituind doar două posibile 
exemple.

în ansamblu, două par a fi 
elementele de prim-plan: pe de 
o parte faptul că acest sezon 
a fost dominat de reprezentan
ții clubului Spartae Stirom 
C.S.Ș. 1 București (cu Emilia 
Ciosu, Otilia Bădescu. Romulus 
Revisz, Sorin Cauri Lauren țiu 
Birlan. campioni sau ocupării 
al locurilor 2—3. eu un total de 
9 medalii, pluș titlul ia eefiipe 
fete și promovarea bâietlor ta 
prima erupă vaioricU: Iar pe 
de alia .lecția* «ferită tinerilor 
de către sportivi ee păreau a 
fi scoși din .cursă*, proba de 
dublu masculin (Teodor Gbeer- 
ghe. Sorin Cauri — campioni. 
Sever Nai din, Paal Denes — 
locul 3). evidențiind puterea de 
luptă, dorința de a Învinge și 
pa.', iu nea acestor ..veterani* (lu- 
r™u vizibil și la simplu), care ar 
trebui luați in seamă ceva mai 
mult, chiar și în ceea ce pri
vește Divizia. Cu mențiunea, 
desigur, de a dovedi perma
nent aceste calități.

Noțînd evidența contribuție a 
Centrului Olimpic de la Con
stanta (antrenor Viorel Filimon)
— campioana Emilia Ciosu se 
Pregătește aici. ea și Maria 
Bogoslov sau Adriana Năstase
— și a celui de la Arad (antre- 
noare Liana Mihuț) — progre
sul cadetei Georgetă Cojocaru 
este o dovadă —, și subliniind 
valabilitatea și viabilitatea a- 
cestora ca pe o axiomă ce nu 
mai trebuie demonstrată, vom 
aduce ta discuție un aspect în 
legătură cu aceste centre. Este 
vorba de Insuccesul Otiliei Bă- 
descu, considerată pînă mai ieri 
o învingătoare fără contra-can- 
didate. Dacă pînă în urmă cu 
un an ea s-a aflat integrată în 
programul strict și Judicios al
cătuit al centrului, iată, din di
ferite motive, majoritatea su
biective, s-a ajuns la situația 
unei evidente scăderi de formă, 
ca urmare a sincopelor ivite în 
pregătire — deși clubul Spar- 
tac S ti rom C.S.Ș. 1 București 
ti acordă toată atenția —, sin
cope datorate, pe de o parte

atitudinii de infuin urare. a ca
priciilor în pregătire, a subesti
mării colegelor Otilia crezir.i 
că poate dștiga totul 
baza talentului. tn acetaș. tar: 
însă, credem că nid an’-reaor- 
nu știu să se impună, să tacă 
front comun pentru a o men
ține la acel standard înalt la 
care trebuie să se afle Otilia 
Bâdescu. Vrem să credem că 
această finală pierdută — și nu 
numai ea — va constitui o 
lecție aspră și binevenită. tn 
același timp, trebuie să sub
liniem ambiția cu care a evo
luat Emilia Ciosu. dar și alic 
sportive — King* Lohr. Ma
ria Bogoslov. Adrian» Năstase 
(cu un psihic. ni se pare, labe 
după o tafri - pere) Gear get*
Cojocar». Dacei* Weredote 
Mari* Alteia toare. înfgf. pre* 
pierde Ser eu) «c. — Lăetad iss- 
presia e» va erate ooarMBta- 
taa aJeăT-rrii ușor 1 atari tere 
per: ti-* viitoarele lepreaereV- -.
interna ti ortaje De eirieL pere- 
biema lotului de sectoare. cere 
eonstiture deja o pre-octmare a 
federației, trebtre foarte =pet 
rezolvată. tn această <Erect> 
flind necesar un sprijin mal a- 
tent. Le dubluri s-au Qcul » 
serie de experimente — nece
sare, zicem, ta perspectiva vi
itoarelor confruntări interna
ționale — rămtaind de văzu 
care va fi formula cea mal bu
nă: Otilia Bădescu — Maria A 
boiu sau Otilia Bădescu — K .n- 
ga Lohr. potențialul și succe
sele primului fiind cunoscute, 
cel de al doilea urmînd să 
confirme.

La masculin există un lider 
incontestabil. Juniorul Călin 
Creangă, bine „strunit* de an
trenorul Gh. Bozga, în timp ce 
o frumoasă surpriză a consti
tuit-o Romulus Revisz, care 
mai are, însă, un drum lung 
de parcurs pentru a fi, totuși 
un jucător de talie internațio
nală la nivelul seniorilor, cate
gorie în care a intrat anul a- 
oesta. Din nou, Vasile Florca a 
evoluat inconstant, mai ales tn 
momentele eînd trebuia să dea 
mal mult (vezi, spre exemplu, 
semifinala cu R. Revisz. de la 
2—0 la 2—3), în timp ce Daniel 
Cioca a coborit neașteptat în 
ierarhie, eînd, dimpotrivă, ar fi 
trebuit să fie chiar foarte sus. 
Pentru că. oricum, așteptăm 
mai mult de la D. Cioca. decît 
de la Eugen Flores cu Cocul 4). 
Si întrecerile de acum, și cele 
anterioare, au arătat existența

anm decalaj anare ctsuatu 
(mai ale* m reea «e-i prt»es»« 
pe jnaiari). *a ene • vreMrană 
ev trebuie *a dea de »-
U inarOdr de 1* eknbari. eei dt»- 
tii c*ena(i fjâ cMtgați) să 
maarească ea adevărat, dacă se 
dorește ea tenisul adstra de ma
sa sa se mențină la reteie la . 
care ne-a atașniiit.

Voce maț nota, pe plan

gamei de procedee dleasive sae 
defensive «ndi rida* tresar- dar
mai ales «Higatintalea rtttr- 
tării ia »ad rega'»»fa~ i r *
serricialai (dragor, rit atai *- 
Deal peadra adversar), petes'» 
It inerdirea auri ateata deosc- 
taid pretaăriă. oa riprtai ex
trem de *■ part ia*, răma* iacă 
drfirnir. Ic afleșta. să taecțso- 
aăca preset -a ia zaetpiacaie. 
pe Lngă ctao-.e si aspc^țiLe 
riotaacrale. si a »'-ara — Gea- 

LCX. S*ă.eui. VeiaU Si- 
gteeta Marmattri LM.MJL Gri- 
rita Lasăe. Siaj titra Baca r eș ti. 
Tăiata Galați. A ut deport SL
Gbewpbe. Vasala CJS3- Tg.
Sec»iese. Motoare Dietei Buca' 
rețio Ctamir* Va.ota Tirnâveni 
U- — dar. ca țoală vn-rețea 
acer cea ( t.ir'e au mal fost. 
totoșL s La a’ e edLii) s-ar 
cene nu o simpli pre-
zeetă. 5 p • ancorare solidă

s

• •••••••••

turiMEU MFc ruKI *5e *au- 
riS Ita -- -:si.-:e CM. (zona 
Furep» D.re - -1 «dnt progra- 
—- s- n taaMet I-g: rt**M — 
Ctnc-z cer. » st Malta — Unga
ra ‘s- *». Io li dacembrie :
Ș-atxa — tatanda ie Nord (gr. 
M.

IN CADRUL ..Cupei Asiei", ce 
se desfășoară în aceste zile la 
Doha (Qatar), selecționatele Ara
ble! Saudlte șt Kuweitului au 
terminat la egalitate. 0—0, iar 
reprezentativa Qatarului a învins 
cu 2—1 (2—1) formația Emirate-
tor Arabe Unite.

IERI, In cupa u.e.f.a.
A»eor* Ou i«-?. er..e-reaur ale opttanltor de finală ale CUpet 

UFA, *-o tocbeiai stagiunea de toamnă a competițiilor ootttf- 
»ra«>»r tateccluburi. Eckipele scrise cu Utere groase s-au aallflcal 

e-ana sferturilor de finală, pro-gramate ta toate cupele eu- 
ropesie la 1 șl I) martie :*•»

teta re?-Isateie (intre paranteze, scorurile dta prima manșă)
VO. Scutt^art — Groningen (3—1) i-9
A.S. Roma — Dynamo Dread* (0—» 0-1
FX7. Koln — Real Sociedad (0—U 2—1
Veler Mostar — Midlothian (0—3) 2—1
In terna zioifele — Bayern MQnchen (2—0) 1—1
Turuc PaHoseura — Victoria București (0—1) 3—2Juventus — F.C. Liege (1—0) 1—0
Nap«li — Bordeaux (1-0) 0—0

Traee.-ae la sorți a partidelor dta „Sferturi* ta 
>:mp«.ții (C C F . Cupa Cupelor și Cupa U.E.F^.) 
:« decembrie, la Zdrîch.

toate cel* trei 
va avea toc M

Amlt.-re despre partidele de aseară, ta ziarul de mîtoe.
• ••••••••••••••••••••••••a •)
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DE PE PODIUMUL OLIMPIC PE BANCA ACUZAȚILOR
sale, medaliată cu argint ta 
proba de 4 X 400 metri, la 
Jocurile Olimpice din 1972, 
de ia Mtinchen ! în fața pro
belor care n -au admis ailtă 
replică, fostul vicecamplon o- 
llmpic a recunoscut a fi fost, 
nid mal mult nfcl mal pu- 
țlil, decît „crolerul" afacerii, 
organizatorul întregii rețele, 
omul care, cet mai ta cunoș
tință de cauză dintre toți ta- 
cuipațil, a favoriaat drumul 
„otrăvii* pînă ta cei 
poate, copil fiind, l-au 
raț pe pistele marilor 
atletice...

Cum alte comentarii 
oricum, de prisos, ne mărgi
nim la a spune că, așa stlnd 
lucrurile, David Jenkins riscă 
să se, apropie extrem de mult 
de, maximum de pedeapsă 
prevăzut ta aceste cazuri, â- , 
dlcă 18 anii de închisoare și 
un milion de dolari amanetă. 
Sentința, ta 23 ianuarie 1999.

Radu T1MOFTE

!•••
K Ji

JB

r per:[or-
Otl ILiasa
face m>i
mortar iior

sărtatații fizice șl morale a 
celor care au apelat la ele...

In ceasul al 13-lea, „aface
rea Ben Johnson* a grăbit 
lucrurile, punîndu-le pe făga
șul normal. Șl, concomitent.

dinspre 
£. Des- 
tatrea- 

de 
in 

din 
ur- 
as- 

o 
dată pus pe rol, procesul a- 
vea să tărăgăneze. Pe de-o 
parte, din cauza numeroase
lor tertipuri avocățești, dar 
— faptul cel mai grav — pe 
de alta, din cauză că, pînă în 
această vară. In lumea marii 
performanțe nu prea s -a dat 
atenția cuvenită amploarei 
consumului de substanțe do- 
pante șl urmărilor atlt de pe
riculoase, tn timp, asupra

d!n astre&ax 
Mexic spreStâ 
cooerixâ fiind . __

na mai puțin de 34 
persoane au fost deferite. 
1937. justițlet tribunalul 
San Diego (California) 
mînd sâ facă necesara șl 
pra dreptate. Numai că.

Di& dosarul dopingului

prta intermediul mijloacelor 
de informare în masă, lumea 
a aflat și amănunte. Cu stu
poare au fost, văztițl in boxa 
acuzaților, pe micile ecrpne, 
Patrick Jacobs, fost antrenor 
adjunct la Universitatea din 
Miami, acolo unde se pregă
tește . o parte importanță, 
dintre marii atăeti americani 
„cu statut olimpic"; dar și un 
fost medaliat olimpic 1 Nu
mele Iul, mult mai cunoscut, 
David Jenkins, atlet britanic, 
component al echipei țării

care, 
admî- 
arene

stat.
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