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Ecouri după remarcabila comportare a rogbyștilor la Cardiff

„ROMÂNII AU JUCAT LA NIVELUL CU CARE 
AU INTRAT ÎN LUMEA RUGBYULUI MARE"
• Frumusețea și semnificația unor premiere • O dă
ruire pilduitoare • Gelu Ignat — cel mai bun jucător 
al meciului de sîmbătă • Marile ciștiguri ale unei 

echipe renăscute
Mare este victoria Obținută 

de rugbyștii noștri sîmbâiă, „o 
victorie care pentru muiți era 
aproape imposibilă", cum scrie 
în "Observer Sunday- reputa
tul comentator Clem Thomas,

printre membrele lui Interna
tional Board.

.Tricolorii" au crezut in șan- 
șa lor si s-au bătut pentru ea 
cu o dirzenie exemplară, cum 
a făcut-o, spre pildă, Dumitraș.

Ea confirmă regăv'-a forță de 
joc, vizibilă in partida cu 
Franța, a unei echipe tinere, 
lipsite de orice complexe in 
fața unor forțe de prim-rang 
ale njgbyuhti internațional. 
Cvasidebutanții noștri nu s-au 
speriat de firma experimenta-

Geo RAEȚCHî

(Continmre in oao t <-a>

înaintașii noștri au ciștigat balonul intr-o aglomerare, iar Neaga il transmite lui Ignat. Sint gata 
să intervină Rădulescu, Leonte șt toți ceilalți...

punctînd
15—9 cu 
diff. Pentru că, dacă 
galez nu a putut stinge focul 
românilor" (titlu din ■"The 
Sunday Times-), putem vorbi 
acum și despre o superbă pre
mieră a sportului cu balonul 
oval din țara noastră, dar și 
despre un succes cum nu a 
mai fost altul pe legendarul 
Arms Park, pe celelalte arene 
din Marea Britanie. de partea 
unei echipe care nu se numără

semnificația aoestui
Țara Galilor, la Car- 

„dușul

cel oe a stopat o foarte posi
bilă fază de eseu cu prețul 
accidentării. Au recunoscut-o, 
de altfel, gazde sau observatori 
neutri deopotrivă, edificatoare 
apârîndu-ne cuvintele lui Jo
nathan Davies, căpitanul re
prezentativei Țării Galilor: 
„Românii au fost la nivelul cu 
care au intrat in lumea rug- 
byului mare, au jucat ou toatâ 
inima si cred că vor năzui 
spre idealuri mai înalte". Iz- 
bînda nu este întâmplătoare.

La O dor hei și Tg. Mureș

JUNIORII SI-AU DESEMNAT 
CÎȘTIGĂTORII
După desemnarea campioa

nelor la senioare, pistele are
nei Voința din Odorhei au găz
duit finalele junioarelor. Con
cursul a fost dominat de pe
rechea de la Olimpia (echipă 
aflată acum în campionatul de 
calificare), alcătuită din Flo
rentina Dumitru si Mirela Ro
taru. După două manșe (un 
„plin" și un „izolat") prima 
sportivă, cu o evoluție de ex
cepție. a totalizat 232 p.d. 
fl51+81). Colega sa a urmat-o 
îndeaproape cu 213 p.d. (144+ 
69). în continuare, pe pista 3 
Florentina Dumitru a realizat 
o manșă „plină" de 157 p.d.. 
avind 3 „nouari" la rind. La 
ultimul „izolat" de oe pista a 
4-a. acolo unde multe senioa
re au cedat, bucuresteanca nu 
a lăsat nici o speranță adver
sarelor sale, obțin în d un re
marcabil 99. Cu un total de 
488 p.d. (rezultat super'or se
nioarelor), sportiva a fost a- 
plaudată pentru comportarea 
ei. Cuplul de la Olimpia a 
cîștiRat detașat, cu 884 p.d., ti
tlul de campioane.

în proba individuală, desfă
șurată In ziua următoare, jocu
rile au fost marcate de due
lul sportivei Liliana Băjenaru 
(Voința București) cu ambiți
oasa ei adversară Li ca Ștefan 
(Voința Galati). A cîștigat me
ritat bucuresteanca. datorită 
rezultatului mai bun din ziua 
precedentă. Ascensiunea gălă- 
tencei este un cîștig real pen
tru ..schimbul de mîine" al jo
cului de popice.

LA POPICE
CLASAMENTE FINALE: 

perechi — I. Florentina Dumi
tru, Mirela Rotaru — 884 (396+ 
488), campioane republicane, 
2. Liliana Băjenaru, Maria Po
pescu 863 (448+415). 3. Maria 
Mihăilă+Constanța Nuță (Vo
ința Ploiești) 821 (386+435); in
dividual — 1. Liliana Băjenaru 
850 (448+402), campioană re-

(Continuare în naa 2—3)

S-i încheiat ediția 1088 a Diviziei A de Judo

NEÎNVINSĂ, STEAUA - CAMPIOANĂ!
La sfirșitul săptăminii trecu

te au avut loc, la București, 
Alba Iulia și Făgăraș. întrece
rile ultimei etape a Diviziei A 
de judo, avind rolul de a de
semna echipele de pe podium 
și eele care au retrogradat. 
Iată eiteva amănunte, rezulta
tele complete *1 clasamentul.

BUCUREȘTI. In sala Dina
mo, lume multă in tribune și

du-i, dinamovistul atacă, in 
min. 2,15, nu prea clar, dar a 
primit koka. Nemulțumit de 
decizie, stellstul a vociferat, 
fiind admonestat cu cel mai 
sever avertisment, keikoku (7 
puncte). împovărat astfel, Bă
jenaru nu mai putea să schim
be soarta meciului (și nici n-a 
schimbat-o!) pierzînd la punc
te. Deci 1—0 pent-u Dinamo.

Steaua, ia eiteva momente după primirea tricounlor de campioană 
Foto : Eduard ENEA

pe marginea celor două tatami. 
Gaadele pregătiseră totul pină 
în cei mai mic amănunt. Nu 
puteau să ascundă, insă. În
grijorarea pentru derbyul cu 
Steaua, deși dispuneau de o 
garnitură de excepție. Bunăoa
ră, Dragoș Boioose a coborit 
la „superușoarâ" cum face nu
mai la C.E. sau CM. Pînă să 
se afle față in față, atit Stea
ua, cit șl Dir.amo au susținut 
cite două intilniri peste care, 
deocamdată, trecem pentru a 
ne referi la partida decisivă. 
Fostul campion european de 
tineret, Dragoș Bolbose, Inau
gurează derbyul, in compania 
lui Florin Băjenaru. Primul 
atacă Băjenaru, dar fără re
zultat. Replica lui Bolbose nu 
Intirzie, dar nici nu modifică 
tabela de punctaj. Dinamovis
tul insistă, totuși, delerminin- 
du-și adversarul să bată în 
retragere, iar arbitrii, prompți, 
îl atenționează. Băjenaru reac
ționează imediat cu un atac, 
dar Bolbose cade in față și 
deci nu ®e punctează. La rîn-

Au urmat, la „semi ușoară", ta
lentatul Zoltan Teszari — 
transferat recent de la T.C.I. 
Oradea — și Stelian Pătrașcu. 
Teszari. In numai 5 secunde, 
s-a detașat categoric cu 
waza-ari (7 p) decizind as fel 
în bună măsură partida. Pă- 
trașcu a încercat, totuși, din 
răsputeri să micșoreze handi
capul, dar n-a izbutit decît un 
koka în ultimele 15 secunde. 
Așadar, 2—0 pentru Dinamo, 
în acel moment se părea că 
totul se terminase, avînd în 
vedere că urma 1a „ușoară" 
fostul campion european nie 
Șerban care il intîlnea pe Geor
ge Ciuvăt. Din s‘ar‘ ș*elis- 
tul a .plecat" dezlănțuit în 
atac, dar dinamovistul a evitat 
de flecare dată. în min. 1.48 
Ciuvăț a finalizat un atac nă- 
praznic de ippon, anulat însă 
de arbitri. Un minut mai ttr-

Costin CHiRIAC

(Continuare In o«o •?'

Aurora Dragoș (cu mingea) și echipierele 
sale au pierdut duelul cu formația Voința 

Brașov

Foto : Ioan LESPUC — Cluj-Napoca
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Sporturile de iarnă in actualitate

SELECȚIA
O PRIMA

în 
sporturilor noastre de 
și-au făcut apariția centrele o- 
limpice de pregătire. Cum a- 
cestea au fost înființate pen
tru a reuni cele mai dotate 
elemente și a le supune unei 
pregătiri științifice, e momen
tul să ne întrebăm care este, 
in plan internațional, eficien
ța? Și. mai ales, cum ar pu
tea crește contribuția lor la re
dresarea sparturilor hibernale 
$1 la sporirea ponderii olimpice 
in perspectivă?

Pe bună dreptate, diferitele 
luări de poziție din cadrul Ple-

ultimii ani și in aria 
iarnă

Etapa a XLa a Campionatelor dc baschet

ZECE VICTORII ALE ECHIPELOR GAZDA,
DOAR DOUA ALE OASPETELOR

Cu meciurile disputate sîmbătă și duminică, s-a 
încheiat turul Campionatelor Naționale de baschet. 
Din cele 12 partide, doar două s-au încheiat cu 
victoriile oaspetelor („U“ — Voința Brașov 60—69. 
Steaua — Dinamo București 80—82), în_ celelalte 
inregistrindu-se succese ala gazdelor. Amănunte de 
na jocurile etapei.

FEMININ

OLIMPIA BUCUREȘTI 
— CHIMISTUL C.S.Ș. 
RM. VILCEA 71—48. Di
ferența surprinzător de 
mare se datorează pres
tației remarcabile a ju
cătoarelor Mălina Mari- 
nache, Romela Cristea 
și Mariana Bâdinici. E- 
chipa bucureșteană 
voluat în general 
dominînd lupta sub 
nouri; vîlcencele
deziluzionat. Au marcat: 
Marinache 20, Bâdinici

a e-
bine, 

pa-
au

IN CENTRELE OLIMPICE,
TREAPTA SPRE...

narei Federației de schi-biat- 
lon și bob-sanie au evidențiat 
aportul incă scăzut al centre
lor oiimpioe înființate cu 3—4 
ani in urmă (de schi fond la 
Vatra Dornei, de biâtlon la 
Predeal și Rișnov). E adevă
rat că primele rezultate au a- 
părut, la două niveluri. în 
Concursurile Prietenia, Ileana 
Hangan (schi fond). I. Diaoo- 
nescu. V. Gheorghe. N. Șerban 
(biatlon) și Mihaela Fera (pre
gătită și ea in regim de centru 
olimpic, la schi alpin) au adus 
primele medalii românești. Iar 
la nivel balcanic, unii compo-

PODIUM
au

la cîștigarea 
— 4 la schi

nenți 
avut 
celor 
fond, 
oerite . ___ .
monstrind un progres în com
parație cu perioada 1981/85. 
clnd reprezentanții noștri nu 
reușeau nici o clasare pe po
dium. Progresul este vizibil 
dar. așa cum se sublinia în 
Darea de seamă, .numărul 
performerilor afirmați este 
mic, iar nivelul reprezentării 
la celelalte discipline a fost In 
general modest". Supărătoare 
rămîne mai ales comportarea

ai oentrelor olimpice 
contribuții
5 medalii 
una la schi alpin —. cu-
în perioada 1986 88. de-

20, Cristea 18, Stoichiță 
6, Gavriliuc 5, G. Szoke
2, respectiv Manea 21. 
Barbu 13, Saceraoțeâjiuk
3, Ioneseu 5, L. Nițules- 
eu 2 (!), Stocheci 2, A. 
Nițulescu 2. Arbitri: I. 
Antonescu — C. Comă- 
niță. (N. ALDEA).

RAPID C.S.Ș. 5 BUCU
REȘTI — COMERȚUL 
TG. MUREȘ 97-79. Joc 
de ambiție, dată fiind 
situația în clasament a 
celor două echipe. Ra-

(Continuare in oio 8-3)

tuturor performerilor noștri 
la Campionatele Mondiale de 
juniori și îndeosebi la Olimpi
ada de la Calgary, unde parti
ciparea a fost absolut nesemni
ficativă.

E acum nevoie ca „mugurii" 
înaltei performanțe, ciți s-ău 
ivit ei, să fie... transformați în 
rezultate autentice la ridicat 
nivel, in primul rind printr-o 
pregătire structural ■schimbată 
față de trecut, In care carac
terul științific să ocupe o pon
dere de primă importantă (a- 
supra acestui aspect vom re
veni). Actuala gerse-aric 
performeri din sporturile 
iarnă, tînărfi. ambițioasă in a 
se afirma, unii din component!! 
săi cu calități evtdente. are 
înaintea sa două obiective, a- 
proape unite, Inlăntui'e: Jocu-

de 
de

Radu TIMOFTE

(Continuare in vag. 8—3)



Sub egida '

Daciadei
„CUPA TIPOGRAFILOR*1 — O FRUMOASA

FINALA CU 300 DE COMPETITORI
Peste 300 de sportivi au par

ticipat, timp de două zile, în 
Capitală, la întrecerile finale 
pe țară ale „Cupei Tipografi
lor", competiție cu o frumoa
să tradiție (acum la a XV-a e- 
diție). organizată — sub egida 
Daciadei — de Comitetul Uniu
nii Sindicatelor din învățămînt. 
Știință. Cultură. Poligrafie. Pre
să și Edituri. A fost o acțiune 
deosebit de reușită. în carepar- 
ticipanții și-au disputat cu ar
doare intiietatea — individual 
sau. pe echipe — la cros, șah. 
tenis de masă și volei.

Atleții s-au reunit pe Stadio
nul Tineretului, dificultatea tra
seului <în parte acoperit cu ză
padă) dind măsura cuvenită a- 
cestui gen de alergare in aer 
liber. La fete, pe 24M m. cea 
mai în formă s-a dovedit a fi 
Teodora Amibăilesei, retusoare 
ofset la Întreprinderea Poligra
fică Bacău. Pe locul secund a 
sosit Mihaela Bonu de la 
C.P.C.S.. urmată de Lidia vir- 
lan (Electrecord). La băieți: 
1. Stelian A floare! (1, P. Ga
lați). 2. Petre Pasciuc (C.P.C.S.), 
3. Ștefan Cristian (I. P. Bacău).

Conform programului, parti
dele de șah s-au desfășurat in 
sala clubului sportiv al C.P.C.S.. 
rundele fiind urmărite cu interes 
de mulți iubitori ai eșichierului. 
Iată primii trei clasați: femi

nin — Elena Zlateș (C.P.C.S.), 
Oana Cazan (I. P. Banatul — 
Timișoara). Maria Necșe (I. P. 
Cluj-Napoca) ; băieți — Mihai 
Apostolescu (C.P.C.S.), loan

Mureș) și Adrian Mărăndici (I. 
P. Brașov) — la băieți.

In sfîrșit, „maratonul de vo
lei" a reunit — în sălile „Agro
nomia". Liceul Poligrafic nr. 16

S-a dat stcrtn! t

Vîscu (I. P. Iași), Nicolae Dicș- 
teanu (I. P. Constanța). Ambi
țioasele întreceri de te-Ls de 
masă au fost găzduite de sala 
„Agronomia". laureații ff-d 
Daniela Grosu (I. P. Sibic’. It»- 
liana Crișan (L P. Cluj-Napo 
ca) șl Anca Siman (L P. Argeș) 
— la fete. Petre Ioaescu (L P. 
Cluj-Napoca), Csaba Kiss (LP.

p-oba tnionlor

și Liceul Dumitru Petrescu — 
udHpefe finaliste ale „Cupei Ti
pograflor-, meciurile desfășu
rate Lncintind prin dirzenia ți 
dramatismul lor. Cele mai bu
ne formații : feminin — C.P.CJî„ 
1. P. Sibiu și L P. Filaret Bucu
rești ; masculin — I. P. Brașov. 
Cl P C S. și L P. Cluj-Napoca.

Text și fot"*:
Ntcolae TOKACEK, coresp.

AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE PENTRU „CENTURA DE
AURM

I fl
Anul pugilistic 1989 va fi 

deosebit de bogat pentru se
niori. Exceptînd turneele in
ternaționale la care sînt invi
tați, boxerii români vor fi pre- 
zenți și la cele două mari com- 
petiiii oficiale — Campionate
le Europene (26 mai — 3 iunie, 
Atena) și Campionatele Mon
diale (17 sep embrie — 1 oc
tombrie, Moscova). Dintre tur
neele internaționale, mențio
năm „Centura de aur" de la 
București, care va avea loc la 
sfirșitul lunii aprilie. Pentru 
toate aceste importante obiec
tive pregătirile au și început.

în aceste zile, lotul repre
zentativ se află la București, 
reunit pentru „circuitul me
dical" periodic pe care îl fac 
sportivii la Centrul „23 Au
gust", unde își continuă și an
trenamentele. Antrenorul coor

EUROPENE" Șl „MONDIALE"
donator Relu Auraș, și secun
zii săi Vasile Bala și Emil 
Popa și-au completat lotul (în 
urma galelor desfășurate, nu 
demult, la Brăila) și au acum 
în pregătire peste 20 de spor
tivi. Ală'uri de consacrați, de 
talia deținătorilor titlurilor de 
campioni naționali, în noua gar
nitură figurează mulți tineri 
care s-au impus în eșalonul 
juniorilor : P. Parașchiv (Ra
pid). O. Dragomir (Prahova 
Ploiești), N. A’iuță (Steaua), 
M. Nitutoscu (Steaua), Z. Lun
ca (C.S.M. Reșița), R. Petrie 
(Unio Sa+u Mane) etc. Iubito
rii sportului cu mănuși aș
teaptă cu nerăbdare să-i vadă 
pe ring, cu atît mai mult cu 
cît antrenorul Relu Auraș pro
mite pentru 1989 o echipă re
dutabilă.

Dup; 
de ar; 
Dumit 
nimeni 
s-a pn 
țional, 
timp ?! 
trescu 
întreag 
Bucure 
cembrii 
lor ccoț 
răm că 
vea de 
pionul 
zentat 
zile. îi 
am fă< 
Obreja 
tul de 
că „Iei 
dar..." 
O Can 
sionist 
meri cai 
minat 
meciul 
zul Fr; 
buie s; 
Motivu 
în mai

JUNIORII, LA ULTIMUL TURNFU IMTFRNAT!ONAL 
AL ANULUI

în această săptămînă, Gheor
ghe Ene, antrenorul lotului na
țional de juniori, își va însoți 
elevii la ultimul turneu inter
național al anului, care , va a- 
vea loc la Tbilisi in perioada 
13—17" decembrie. Pentru aceas
tă competiție au fost selecțio

nați, S. Dima (Voința Tg. Jiu), 
C. Ștefănescu (C.S.M. Buzău), 
V. Bușteanu (Olimpia Bucu
re'1'), Gh. c’irea (Chimia Rm. 
Vîlcea), M. Sîrbu (Nicolina 
Iași), P. Tudor (Voința Plo- 
ieș'i) și V. Adumitroae (PAL 
Fălticeni). Le dorim tuturor 
mult succes !

care u 
plină s 
cele di 
mentui 
buni „ 
locul 2 
George 
pion a 
nuarie 
revenit 
susține 
lecție

STEAUA - CAMPIOANĂ
tUrmare dtn nap. 1)

ziu stelistul .a repetat atacul 
— mai puțin reușit, dar putea 
să primească cel puțin koka — 
însă din nou arbitrii l-au anu
lat apreciind că a fost în afara 
spațiului de concurs. în cele 
din urmă tabela de punctaj a 
rămas albă consemnîndu-se un 
rezultat de egalitate (nr. nu 
se acordă fracțiuni de punct). 
Deci tot 2—0 pentru Dinamo. A 
urmat meciul de la .semimij. 
lode" dintre Liviu Cîmpeanu și 
Iulian Rusa. Tatonări recipro
ce pină în min. 1,17 cind di- 
namovistu) —' cu un procedeu 
tehnic mai rar folosit, tomoe- 
nage — a obținut avantaj: ko
ka. De aici încep dinamoviștii 
să greșească. Cîmpeanu în loc 
6ă -tină eu dinții" de fragilul 
avantaj eînd mai erau doar 30 
de secunde, a fost surprins cu 
uchi-mata (5 p). Uluit de în
torsătură Cîmpeanu n-a sesi
zat perseverența adversarului 
fiind prins si în osae-komi 
din care a scăpat repede, dar 
Rusu îsi majorase avantajul cu 
un koka. Astfel Iulian Rusu a 

)a puncte Șj scorul de- 
vine 2—1. Apoi, a doua mare 
grefată ă d'hamovistîlor. La 
„mijlocie". NîcoJae Iosif era 
do deo^rte favorit în fata lui 
Florin Lsscău. urcat de la 
..șemimijloe’e". Ambițiosul ste- 
l'st sî-a trSdăt intenthte d« 
cum a intrat pe tatami, Iosif 
Insă. în loc să se nună în gar
dă. l-a oferit prilejul adversa
rului s4 renete atacul, te-g”- 
nima, continuat cu tanî-otosbl. 
în min. 1.10, încheiat prin 
innon! Scorul devenise egal, 
2—2. Dinamo ar fi cîștigat si 
așa. dir a intervenit a 3-a... 
grere^ă. La „semigrea", cam-

pionul categoriei. Gheorghe
Diaconu, n-a :(ost ca pat .1 să-1
depășească pe mi îllocul* Pe-
tre Anițoaie, care a inițiat O
întreagă suită ide aiaecri rămi3r“
se.. ce-i drept. repun ciaîe. Do-

CLASAMENTUL
L STEAUA a a • 126- u a
2. Dinamo Buc. a îs 1 126- 9 ÎS
3. Rapid Buc. a 17 9 74- <9 17
<- Dinamo Bt. a ii 4 89- U 14
L A.S.A. Tg. M. a ii 8 O- a 12
6. Strungul a 12 a H- 63 12
7. Cnnstr. Alba 29 12 a 61- a u
8. Petrochun. a 12 8 66- 67 12
5. C^.M. Bort. a ii 9 n- 67 11

10. Nitramonia a a M 65- 56 a
ÎL Rapid Sinteza a 9 11 C- M 9
li. TUI Oradea a 9 U 65- 65 9
IX Unix. C-FJL a 9 U 63- 65 9
14. .Poli- Ixn a > u 56- 71 9
IX Carpați Mlrva a t u 66- 47 a
IC. Dancbiaua 28 8 12 H- a a
17. Constr. M. C. a 8 12 54- 69 a
18. IndeDendența a 6 14 45- 85 6
19. Rulmentul 20 3 17 35- 94 3
20. A.S.A. L-tiva a 1 19 32-102 î
21. C.S.M. oțelul 20 1 19 23-105 1

minat clar. Diaconu a primit 
shido cind mai erau 10 secun
de și astfel Anițoaie a cîștigat 
la puncte, 3—2 pentru Steaua. 
Totuși Dinamo mai avea o 
șansă dacă la -grea" Valentin 
Bazon l-ar fi învins prin ippon 
pe Marian Grozea, urmind să 
se redispute meciul de la „u- 
șoară". Dar Bazon. campionul 
republican al categoriei. n-a 
finalizat nici măcar un atac! 
Arb trii l-au penalizat pentru 
„obstrucții" pe stelist pină în 
pragul descalificării (shido. 
chul. keikoku). dar nu era su- 
ficrent. Astfel Bazon a cîștigat 
numai la puncte. Rezultat fi
nal: 3—3. victoria revenind e- 
ch'*ei Steaua la „ipoonaveraj".

Cum Steaua a obțin ut v'c'o- 
rii si în ce’elalte nartide (7—0 
cu T.C.I. Oradea. 6—1 cu Ra-

țtd Bcxmreri.:. 5—1 cu Rapid 
Sinteza Oradea, și 6—1 cu Di
namo Brașov) a cucerit, nein- 
v.nsâ. titlul de campioană a 
țării pe anul 1583. Felicitări 
antrenorilor Gbeorghe Ilie ți 
loan Petrof. r-eupi.’Xui profe
sor recuperator Mircea Topa și 
tuturor component k>r acestei 
ectupe: Florin Băjenam, Ovi- 
dii Mase. viei. Stel.u Pătrascu, 
Alexandru Euciu. George du
rii, Sergiu Mato-a, Iulian Ru
su. Dan Rad. Florin Lascău 
Bugdaa Marin, Petru Anițoa
ie. Dannț Poiană. Marian Gro- 
aea și Mireeș Popa. I>n?nx> 
<ar.trer.-r: Lacob Cod rea ți Con
stantin Nic-olae). situa ă pe lo
cul securi a pierdut doar par
tida eu Steaua. în rest: 6—0 
cu Rapid Sinteza. 6—1 cu D- 
BL-n Brașov. 6—0 eu TCJ. 
Șl tot <—0 cu Raoid București.

Locul 3 a revenit și la aceas
tă ediție echoei Rapid Bucu
rești (Dorin Gavra și Mihai 
Brăileanu'. S-ănată de nrine- 
pala rivală. Dinamo Brașov, pe 
care format'a giuțeșteană a in- 
t recul-o cu 4—2, și-a con
tinuat cursa fără probleme ex- 
cep‘îndu-îe. firește. pe Steaua 
și Dinamo: 6—1 eu T.CJ. și
3— 2 cu Rap d Sinteza.

Celelalte rezuliate: T.CJ. cu 
Rapid Sinteza 4—2 si cu Dina
mo Brasov 4—3; Dinamo Bra
șov — Rapid S:nteza 3—2.

ALBA ICLIA. Constructorul din 
localitate a dominat net obpntn'l 
victorii ne toate linia : 5—t eu 
Universitatea C.F.R. Ci-tJ-Naooca.
4— 3 eu Strungul Arad. ♦— ’ cu 
Constructorul M. Ciuc. Ș—< cu 
C.S.M. Borzești și S—1 cu
Tg. Mureș. Celelalte rezultate : 
Strungul cu Untverslta’ea CTt 
3—3 (2—1). Constr-tetoru! M.
Ciuc 4—1. A.S.A. 2—3 si eu 
C.S.M. • 4—3 : A-S-A. eu Univer
sitatea C.F.R. 5—1, Const*acto
rul M. Ciuc 1—1 șl cu CSM
5— 2 : Constructorul M. Ciuc eu 
Universitatea C.F.R. i—j șj eu 
C.S.M. 3—3 ft—îl : C.S M. — U- 
niversitatea C.F.R. 4—2.

FĂGARAȘ. De-a lungul celor 
27 de parade s-aa detașat Ni- 
tramonia. Petrochimistul Pitești 
și Danubiana București, iată re
zultatele : Nitramonia cu Carpați 
Mirșa 4—2, Danubiana 4—2, inde
pendența Sibiu 6—0. Politehnica 
Iași 6—1, Rulmentul Birlad 4—2 
și cu A.S„A. Locomotiva Ploiești 
tot 4—2 ; Petrochimistul cu 
Carpați 3—3 (2—1), cu Danubiana
3— <, Independența 4—3, Politeh
nica 6—1. Rulmentul 5—2 și cu 
A.S.A. Locomotiva tot 5—2 ; Da
nubiana cu Independența 3—2. 
Politehnica 4—2, Oțelul Galați 
6—1 și cu A.S.A. Locomotiva tot 
6—1 : Carpați cu Independența 
5—1. Politehnica 3—4, Oțelul 6—0 
șl eu A^.A. Locomotiva 5—1 ; 
Independența cu Oțelul 6—1 și 
cu Rulmentul 4—1 ; Politehnica 
eu Oțelul 6—1 șl cu Rulmentul
4— 3 • Rulmentul cu Oțelul 5—2 
șl cu Locomotiva 4—1. (Valentin 
LAZ.AR. coresp.).

POPICE
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yMirraf. X Lica Ștefan (Vo- 
in» Ga^ți) 839 (435-404), 3. 
Uj- Halilai (Electr„mureș 
Tg. Mureș) 837 (419-418).

Im PANA, coresp. 
îa confruntările masculine, 

•Jen.cr-i au Scai pe deplta do
vada calî.Sțuar care i-au pro
pulsat ia tnaleje pe țară de la 
Tg. Mures, unii reușind să ob
țină rezultate de valoare inter
națională.

La perechi. lupta a fost 
strinsâ. plusul de omogenitate

SELECȚIA ÎN CENTRELE OLIMPICE
t Urmare am t>ao- I)

rile Olimpice din 1992 și cele 
din 1994. atunci făcîndu-se al
ternanța. la doi ani. a Jocu
rilor de iarnă cu cele de vară, 
„în această perspectivă, ne 
preciza prof. Horia Ștefânescu. 
directorul CSS Bistrita-Năsăud. 
e necesar între altele ca la 
centrele olimpice deja existen
te. dar si la cele care vor lua 
ființă în curind (n.r. — Plena
ra a s’abiht organizarea cen
trele" o”mn:ce de schi a’n1* 
la Parîng/Petroșani de sanie 
la Sărmărel"Harghita si de să
rituri «i combinată nordică la 
Predea!) să se asigure un ca* 

ei* mal lare c:* maî «tf- 
inț’Fc. cit mal obiectiv opera- 
țîu*ilor — atît de importante ! 
— de selecție". Observația ni se 
pare foarie judicioasă. mai 
ales dacă ne sînd'm că. de atî- 
tea ori. recrutarea în centre’e 
o'irntjice s-a făcut pe criterii. . 
ad'acen’e performanței, precum 
re’atî’le personale. influenta 
cluburilor, a organelor sporti
ve județene ori a unora dintre 
antrenori. Conducerea federa
ției e'*e hotărîtă să onreasr* 
ao“st curs a1 evenîmnntoior z-, 
vreme ce Ștefan Sava, noul

secretar, susține, la rindul 
său: „Capacitatea specialiștilor 
centrelor de cercetări și de me
dicină sportivă in validarea 
medico-bioligieâ și psiho-mo- 
trică a tuturor celor suscepti
bili de a fi cooptați in centre
le olimpice este incontestabilă".

Am adăuga că orindpi fer
me trebu’e să funcționeze și 
în proc's'll se'erbei cadre’or si 
sneer al'stilo- din aceste cen're. 
Gheorghe Piștea și Iulian Fa*a

(Centrul olimpic de scit fond 
Vatra Dome.) și VasEe Beje- 
nariu (Cen’rul dimp c de Stat
ion Predeal) par a C soluții 
valabile, toți trei arătindu-se. 
pină acum, motivați in muncă, 
in euda generațiilor d-for te 
cărora le aparțin, iar pentru 
alegerea an renorilor ce vor 
lucra in v- toare'e centre alim- 
p:ce se tac neres-»-e investi
gații am*nun‘ite si var-ate. 
Criteriul număre.’ui si valprîi 
spo-tivi'or deșeop-rifi si cres
cuți pină acum ni se pare a 
fi demn de luat in seamă.

W'IIMSIRATIA 01 SUI 101ft DDOSnsPODI tVOPIHM
ClȘTIGCfULE TRAGERII PBO- 

NOEXPRES DIN 7 DECEM3BIE: 
cat. 1: 1 variantă 25’, a 37.S31 
lei; cat. 2: 5 a 7.53S Iei; cat. 
3: 14 a 2.SS3 lei: cat. 4: 59 a 638 
lei: cat. 5: 172.75 a 218 lei. cat. 
X: 165,50 a 228 Iei: eat. Z: 2.134.75 
a 100 lei. Ciștigul de 37.631 lei 
de la categoria 1 a revenit par
ticipantului Văsoi Neculal din 
Cluj-Napoca.

• Săptămtna care abia a în
cepui ne anropie și mal mult de 
noul an 1989. de unde și febri
litatea cu care fiecare se pregă
tește să facă surprize cit mal 
plăcute . celor dragi, cu deosebire 
în aneas*ă lună, prin defin’tle 

a cadourilor". A.S. LOTO- 
PRONOSPORT nu -șl va dezmln-

ti aici de această dată renume- 
le pregătind o serie de bucurii 
tradiționale, care Înseamnă. în 
același timp, tet at tea posibilități 
de valorificare deollnă a șanselor 
la diferite sisteme de joc. între 
acest" acțiuni de rezonantă cu 
totul deosebită se vor înscrie ca 
adevărate .canete de afiș" 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
LOTO a REVELIONULUI din 
1 Ianuarie 1939, prec-’m si ’mi
siunea SDCcială l’mltată „LOZUL 
ANULUI NOU", cu o gamă mult 
sporit® d" cîștigurl. Ptnă atunci 
Insă oentru a da posibilitatea 
particioantilor de a se menține 
,în formă" mai sînt orogramate 
ett»vi art'onl dtn*~ care se des- 
pr'nd'- TRAGEREA LOTO 2 de 
duminică, 18 decembrie.

„CUPA CARASUL'
Iubitorii sportului cu mănuși 

din Reșița vor putea urmări, 
între 15 și 18 decembrie, în 
Sa’.a polivalentă din localitate, 
competiția pug'listică „Cupa 
Cara~ului‘‘. organizată de CSM 
Reșița 
Mitrea). 
xeri 
cei

din 
care

reșițea 
inform 
Bala, 
tul n 
Vașia 
A. J
ca ș 
deci, g 
de inte

GALE DE SELECȚIE LA

(oreședinte Eusebiu 
Au fost invitați bo- 
întreaga țară, printre 
vor evolua pe ringul

O nouă șansă de afirmare 
pentru tinerii pugiliști (năs- 
cuți în 1972, 1973 și 1974), care, 
în perioada 19—22 decembrie, 
vor putea lua parte la galele 
de selecție în vederea comple
tării Iotului național de juni
ori. organizate la Zalău. O ini
țiativă lăudabilă a federației 
de specialitate, foarte aprecia

al localnicilor Istvan B5r și 
Ștefan Szoverfi tnclinînd ba
lanța in favoarea lor. Cel mai 
mare rezultat, luat la indivi
dual. a fost insă realizat de 
loan Rugge (Minerul Vulcan), 
care a doborît — din 200 de 
bile mixte — 947 popice. Ală
turi de colegul Marius Ghețea 
— 867. el a urcat pe treapta a 
doua a pod'umului de premie
re. luind astfel o bună opțiune 
per. ru tu-neul final individual.

Asa cum se anticipa, în ul
tima probă a finalelor cîștig de 
cauză a avut Ioan Rugge, cu 
un total de 1 851 (904 în cea 
d? a doua z'). noul campion al 
jun'orilor la individual dove-

tă de i 
de ere 
excelen 
a tiner 
a'^JIbr, 
mai tîi 
liști (î

dindu-i 
tehnic, 
un pi 

CLA! 
rechi ■ 
fan Sz 
Mureș) 
pioni 
Rugge 
nerul 
3. Nia 
(Voinl 
876); 
Rugge 
renubli 

1 1 827 (I
(G’oria 
907).

Con

ZECE VICTORII ALE ECHIPELO
Arbitri: R. Vaida — I. Varga. 
(Roxana VIDA-coresp.).

piisiele s-au desprins decisiv 
in repr.za secundă, mai precis 
in u.umele 5 minute. Au in- 
sens: Marina 29, Huțanu 21, 
Cristeseu 19, Popa 10, Vasile 
13. Biduianu 6, ian cu 2, res
pectiv Podratzky 32, Sandor 
2». Jakabfy IX Benko 3, Mun- 
t.'anu 8. M. Nagy 4. Arbitri: 
B. Bădilă — B. Barbu (N. ȘTE
FAN -co-esp).

CONSTRUCTORUL C.S.Ș. A- 
RAD — POLITEHNICA SPOR
TUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI 76—62. Victorie netă a 
arâdencelor. obfinută datorită 
excelentei comportări din repri
za I (54—35). Bucureștencele 
s-au comportat sub așteptări. 
Au înscris: Blîndul 32, Neusatz 
16, Weicheit 2, Ciupe 3, Lațco
3, G. Nagy 10. V. Chepețan- 
Bondor 10, respectiv Petre 15, 
Zidaru 6, Mitroi 6, Făgărășanu 
13. Gera 12, Laszlo 2, Nctolițchi
4. Mo'doveanu 4. Arbitri: M. 
Lazarov — D. Trofim. (N. 
STRAJAN-coresp.).

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
— CONPREF C.S.Ș. 1 CON
STANȚA 93—80. Partidă echi
librată în prima repriză, dar 
dominată de gazde in a doua, 
cînd sătmârencele s-au dovedit 
mai lucide și mai eficiente, 
desprinzindu-se treptat și si
gur pe tabela de scor. Coșge- 
tere: Szocs 33, Așteleanu 16, 
Szene3 15, respectiv Alioman 
20, Oprescu 17, Simioană 14.

VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — METALUL I.M.P.S. 
SALONTA CRIȘUL 74—67. 
După ce a condus cu autorita
te timp de 31 de minute (scor: 
58-41). Voința s-a văzut pusă 
in dificulta'e de presingul oas
petele". care au recuperat pină 
la numai două puncte (67—65 
în m_'n. 38). tn final, gazdele 
și-au irrnus totuși superiorita
tea de ta'ie si experiență corn- 
petirională. Au înscris: Simi- 
on '8 (-e bucură prestația din 
ce in ce m-' bună a acestei 
talen ate jun oare). Ștefan 15, 
Co"î’!an 14 Jugănaru 9, Borș 
8. Ciocan 6. Anosta! 4 pentru 
Vo'n a. res-e-t'v Eaîogh 18, 
F'.a-ndra 12. Gulyas 9. Marchiș 
8. Pon 7, P'it'cin 4, Leitner 4, 
Palazs 3. Siva 2. Arbitri: N. 
Cans'-n'rees-u — Gh. Manoles- 
c>j. ,r*. STANCULESCU).

1. VOINȚA BV. 11 10 1 953:727 21
2. „U“ Cj.-N. 11 9 2 886:704 20
3. Voința Buc. 11 9 2 806:666 20
4. Oîinroia Buc. 11 8 3 788:650 19
5. Comerțul 11 5 6 849:966 IF
6. Chimistul 11 5 6 872:854 16
7. Metalul 11 5 6 766:775 16
8. Polit. Buc. 11 4 7 719:739 15
9. Rani'Ț Buc. 11 4 7 779:883 15

10. Mo»’?--, s. M. 11 3 8 690:861 14
11. Constr. Arad 11 3 8 769:893 14
12. Connref C-ta 11 1 10 730:880 1?

Returul încene la :29 ianuarie.

Mascul in
DINAMO I.M.P.S. ORADEA 

— UNIVERSITATEA META
LUL RO'U CLUJ-NAPOCA 
109—78. întrecerea a fost la
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Cristea 
Antochi 
lă 12, 
Fodor 
20, Ni 
ciun 19 
Mureșai 
moleam 
rășan ‘ 
— P. I

ELEC 
RA — 
89—80. 
puncte, 
tat din 
rie. Gai 
tă supe 
înscris: 
ț? Scai 

5, 1 
cian 22, 
tru 17, 
nu 8. 0 
cis 2, 
Oprea - 
coresp.)

FARU 
TA — 
RE<?TI 
proane 
ce o ci 
obtinut 

rin, 
Rîlcean 
n-'za s< 
tat CU 
voz’tate 
hand'-a1 
An îns'

M'b'SHei 
veanu



erit medalia 
pe Daniel 

i mai văzut 
imente. Nu 
la Iotul na- 
așteptat (cit 
ocupi Dumi- 
i de box din

EXPLICAȚIILE UNUI PAS ÎNAPOI
or întruni la 

și 15 de- 
tradiționala 
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La căderea cortinei

MARILE OBLIGAȚII ALE „TRIO" ULUI FRUNTAȘ
I

® Dinamo — un evident plus de valoare față de anul 
trecut ® Steaua se menține la același nivel de vîrf 
© Victoria — triplusalt european © Cum rămine, 

totuși, cu golaverajul negativ a... 14 echipe ?
Cortina stă gata să cadă 

peste „primul act“ al campio
natului Diviziei A. (Mai e doar 
„faldul1* meciului Victoria — 
„U“. care se va juca mîine, la 
Cîmplna.)

Dinamo și-a păstrat avansul

tive, pentru a ne io agir.a că 
actualul nostru <; .rptonsl e o 
cursă în doi, ea Zatopek -Kuț 
cu decenii în urmă, cu atleți 
care au pierdut — față de frun
tași — un tur, două sau chiar 
trei.)

Mateuț șutează la poarta lui Călugăru sub privirile lui Andone 
meciul cu multe 
— Oțelul Galați. 
Aurel NEAGU

(nr. 6), Anghelinei (nr. 3) și Borali. Moment din 
goluri, penaltyuri șt ocazii de marcare, Dinamo

Foto :

de golaveraj. Steaua, cu ace
lași număr de puncte, e la nu
mai'tin „sfert .de roată", cum

I spun. cicliștii. în această cursă 
-palpitantă.. Să .ne imaginăm, 
doar, ee ar fi însemnat acest

I
:ătit fizic și 
î adaugă și 
lezdruncinat, •
INALE: pe- 
Bor + Ște- 
-omureș Tg. 
895),

2.
he țea (Mi- 

(947+867), 
pvidiu Ion 
| 770 (894+ 
■ 1. loan 
4), campion

cam’ 
loan

lae Lupu I
Liviu Ghită i

1 823 (916+

f, coresp.

campionat dacă marea cursă nu 
s-ar fi desfășurat „în- doi**, ci 
ar fi fost o cursă de unul sin
gur ! Principala atracție a în
trecerii — singura, de altfel — 
ar fi dispărut, totul reducîn- 
du-se — în urma saltului real 
al Victoriei — la calcularea șan
selor pe care le-ar- avea a doua 
noastră reprezentantă în Cupa 
UEFA și — așa cum s-a spus 
în atîtea rînduri — la „ghici
rea** numelui celor trei echipe 
care vor retrograda In Divi
zia B.

Să revenim. însă, la „tande
mul invincibil**, caz unic în 
Europa. Tandemul unui mare 
plus de valoare, , care nu .poa- - 
te ascunde. însă, starea preca
ră a celor mai multe dintre di
vizionarele A. (E suficient să . 
menționăm că nu mai puțin de 
14 echipe au golaveraje nega-

, DINAMO a 
de valoare evidentă față 
nul
sivă 
bero 
nic), 
liniei de mijloc, in care actua
lul golgeter (Mateuț) a fost pus 
„pe jăratic** de sprinturile „pe 
pistol** ale lui Sabău si de î-

marcat un plus 
de a- 
ofen- 

un li- 
(Red-

trecut. Activizarea 
a liniei de fund, cu 
de mare mobilitate 
mișcarea permanentă a

de tehnicitatea „mai 
lui I. Dumitrescu (ni- 
fentâ!) si de creste- 

Hă a lui Dan Petres
cu. in aceste condiții. Steaua a 
reușit saltul spectaculos de la 
unele victorii la limită în cam
pionat la eliminarea categorică 
a două campioane naționale 
bine cotate (Sparta și Spartak). 

Aceste cîteva observații „la 
cald** vor fi urmate desigur de 
comentarii — și nu numai des
pre „tandemul fruntaș**. Acum 
e momentul să ne gîndim la 
marile obligații ale celor două 
echipe, la care se adaugă și cele 
ale VICTORIEI, care s-a desprins 
tiu campionat) de grosul plu
tonului și a reușit si ur. ..tri
plusalt- european, deși manca 
de construcție continuă si a- 
supra căreia vom reveni, desi
gur, după „epilogul" cu ,.U *.

în preajma anului nou, fotba
lul nostru trăiește o experien
ță fără precedent. Este vorba 
despre cele trei starturi de pri
măvară ale „trio“-ului și, mai 
ales, despre poziția deosebit de 
favorabilă a echipei naționale, 
care poate privi cu îndreptăți
re spre... Roma. Numeroșii su
porteri at „tricolorilor- au și 
început să facă unele calcule, 
dintre care cele mai simple 
sînt ciștigarea celor două me
ciuri pe teren propriu — care, 
ar însemna, practic, calificarea 
—, dar e bine ca „tricolorii** 
să mizeze in exclusivitate pe 
continua ameliorare și omoge
nizare a jocului, principala con
diție a împlinirii tuturor cal
culelor.

Acum. în finalul ■ acestui an 
de muncă, fotbalului rimânesc 
i se deschid largi perspective. 
Optimiștii se și văd la Roma, 
visează semifinale și chiar fi
nale europene. Scepticii sînt

-*****.—*
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i 4, V. Co- 
•bîtri: M.
;c. CREȚU-

CONSTAN- 
5 BUCU- 

înd mai a- 
iue5to’*!lor 

ia Farul a 
prețioasă, 

lă. în re- 
rții au lun- 
e și... nov- 

recme-a 
ră s’ici'as. 
tu 3’. M»- 
. Rimă 12.

4. Mold"-
Ghifă 25

(6X3 p). Suciu 13 (3X3 p), M, 
Dumitru 11, Popovici 10, Ma- 
rinaclie 8, Mihai 5. Arbitri: R. 
Stănciulcscu — A. Cuțov. (Ch. 
GOLDENBERG-coresp.).

METALOTEHNICA TG. MU
REȘ — ACADEMIA MILITA
RĂ MECANICA FINA BUCU
REȘTI 117—99. Joc spectaculos, 
cu contribuția ambelor echipe. 
Au marcat: Chirilă 30, Al. Ta
kacs 20, V. Pascu 14, Albert 13, 
Lukacs 12, Szep 8, F. Szabo 6, 
K. Takacs 8, Miklos 4, Szente 
2, respectiv Braboveanu 22, 
Scarlet 21, Panaitescu 17, Bir- 
san 15, Holt 14, Miulescu 4, 
Nicolae 4. Marinescu 2. Arbitri: 
I. Georgiu — Gh. Isofache. (C. 
ALBU-coresp.).

BALANȚA C.S.U. SIBIU — 
I.C.FD. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 
96—80. Cu acțiuni în viteză și 
ef:"i“n’*> cu Munteanu si Co
rul jucători de bază, sibienii 
au dominat clar. Au marcat: 
Munteanu 34 (6X3). Corui 20, 
Pa'hegy 12, Dăian 10, Apostu 
9, Pel ger 6, Herbert 4, Bleahu 
I, resnect v Reisenbuchler 25, 
Pozonaru 19, C. loan 14, Mă- 
dîrjae 12, M. Iacob 5, Mihal- 
cea 3, Dobre 2. Arbitri: N. Ga)
— M. Coldea. 
coresn.)

(I. IONESCU-

1. DIN. BUC. 11 10 1 1193: 898 21
2. Steaua 11 10 1 1116: 887 21
3. I.C.E.D. Buc. 11 8 3 1071: 963 19
4. Bntan*a Sb. 11 6 5 1008: 967 17
5. M«t. Tg. M. 11 6 5 1065:1174 17
6. Dinamo Or. 11 6 5 1016: 975 17
7. Farul C-ta 11 4 7 949:1028 15
8. Ci.-N. 11 4 7 949:1067 15
9. E!hT Tm. 11 4 7 892:1028 15

10. Porniră B.M. 11 3 8 949:1051 14
11. Ranid Buc. 11 3 8 1035:1069 14
12. Acad. Mii. 11 2 9 885:1021 3

Returul începe Ia 15 ianuarie.

Secvență din filmul meciului A.S.A. Tg. Mureș — Steaua. Victor 
Pițurcă, o „gheată europeană" la sfirșitul trecutei stagiuni fot
balistice 1987—1988, a ținut sa încheie sezonul de toamnă cu 
noi reușite in materie de eficacitate, lată-l, in prezenta imagine, 
demarind pe aripa stingă, de unde el va trimite balonul, în 
plasă, la colțul lung, înscriind astfel, al doilea gol al formației sale.

Foto : Nicolae PROFIR

Aflată pe locul 5 în clasa
ment înaintea ultimei etape, 
ca urmare a unei sensibile 
creșteri calitative pe pianul 
jocului și ai rezultatelor, Uni
versitatea Cluj-Napoca avea 
toate șansele să-și păstreze a- 
ceastă poziție și după meciul 
cu F.C. Bihor. Așa au gindit, 
poate, și jucătorii săi. care însă 
au privi acest meet cu oare
care ușurință. Pe teren aveau, 
totui. să .se convingă că lu
crurile nu se prezintă deloc 
simp'u. Ech pa orădeană s-a 
angajat în joc cu toată ambi
ția și dirzenia, dind o replică 
remarcabilă adversarei sale, 
atit sub aspect defensiv, prin 
modul organizat, fermitatea și 
siguranța cu care s-a opus și 
a respins acțiunile clujenilor, 
ci* și prin contraatacurile vi
guroase declanșate, care s-au 
dovedit în cîteva rînduri deo
sebit de periculoase. Ce-i 
dreot. si s’area terenului a 
constituit un obstacol mai 
mare pentru studenți, care tre
buiau să atace, deci să con- 
ștru’ască, decît pentru oaspeți, 
care aveau ca principal scop 
să des rame acțiunile adver
sarilor. De altfel, aceștia din 
urmă au si pregătit mai cu 
grijă evoluția pe un asemenea 
teren venind cu ghete adecva
te, care le-au permis o mai bu
nă stabilitate.

Explicabil, deci, că în aceste 
condiții jocul de elan al clu

IARNA,
La o zeșt-e oarecum săracă 

sau *>’tfel spur care putea ti. 
fără punc'ele (mui e) pierdute 
in propriJl f:ef mai eons’eten- 
tă. Rapid a ’nai adăugat dumi
nică in A două. Am avut din 
nou dovada, dacă mai era ne
cesar* demonstrația, că F.C. 
Argeș a r-mis aretaș. ec!**pă 
incomooă, care știe — pentru 
că este a . știință — să se a- 
gațe de Ceea *e balon, intr- un 
cuvînt o echipă care poate. 
face „zile negre** oi-cărui ad
versar. Am făcut această pa
ranteză tocmai pentru a subli
nia meritele „vișiniilor** in 
această ultimă etapă dinaintea 
căderii cortinei peste -ezonul 
de toamnă.

Așa după cum subliniam și 
în cronica partidei, giuleștenii 
au reușit o partitură cu multe 
momente de fotbal bun. Și, fi
nalmente. s-au departajat de 
adversar, la două goluri dife
rență, dar, dacă ar fi pășit 
spre cabine, la pauză, nu cu 
0—0, ci cu cinci sau șase go
luri în cont, n-ar fi surprins 
pe nici unul dintre martorii 
oculari. Greu — și cu emoții — 
a fost pînă la prima modifi
care ’ a tabelei de marcaj. (E 
un fel de a spune, un șablon 
gazetăresc dacă vreți, pentru 
că de prin minutul 30 tabela

jenilor nu a prea „mers" in 
meciul de duminică. Dar nu la 
fel de explicabilă ni s-a părut 
—. cn ar n <>nd:’.i*’e arătate
— suita de pase lungi trimise 
cam la intimplare, fără posi- 
bili'ăti de intercentare de către 
coechin'eri. deoarece mingea 
lua de reg vneză prea 
mare, sau numeroasele pase 
date greșit eniar ș. unor 
coechipieri mai apropiați. 
D :pă cum de mirare ni s-i 
părut și faptul că gazdele — 
in ciuda dom răni exercitate
— n-au tras mai mult și mai 
puternic, chiar și de la distan
ță, la ooartă, șuturile fiind re
comandabile pe un asemenea 
teren. Surprinzătoare a fost și 
nervozitatea excesivă cane i-a 
cuprins oe unii dintre jucăto
rii clujeni, făcîndu-i să gre
șească sau să dea frîu liber 
tendinței spre durități, ceea ce 
le-a atras — meritat — trei 
cartonase galbene și unul roșu.

Ratînd. astfel, obținerea am
belor ounce, clujenii au pier
dut două locuri în clasament 
și au ajuns la minus 1,1a' „a- 
devăr“. In ciuda acestui pas 
înapoi, ei dovedesc totuși că 
au posibilități — care vor tre
bui însă mai bine valorificate
— pentru a reveni Ia primăvară 
cel puțin pe poziția cedată 
acum.

Constantin FIRANESCU

LA-4
elec.romcă de pe stadion a 
dispărut din joc...).

Rapid „iernează", deci, cu 
14 puncte. De acum încep cal
culele și... grijile, pentru că, în 
primăvară. în Giulești vor po
posi și Dinamo, și Steaua, și 
Victoria, șî... Și lista âr putea 
continua. O așteaptă, nu se în
doiește nimeni, un retur de 
foc. S-a spus, nil o dată, că 
lotul giulestenilor este în con
tinuă suferință. Fie cantitativă, 
fie calitativă. Iată însă că du
minică Rapid a învins (și a 
convins), deși printre cei care 
au îmbrăcat tricoul nu s-a nu
mărat nici Bozesan I, nici Șt. 
Popa, nici Balaur, nici Ciolpo- 
nea. nici Matei, jucători însă 
pe care Rapid îi așteaptă să 
pună umărul în returul incan
descent care se anunță. Pentru 
că altfel fără multă răbdare, 
cu neîncredere, nimic nu se 
poate clădi. Ați luat cunoștin
ță. nu demult, dacă permiteți 
cronicarului comparația, de 
noul „caz To’tenham". Ei bine, 
în ciuda situației, care nu poa
te decît să nemulțumească, ni
meni nu și-a pierdut capul. în 
căutarea „țapilor ispășitori", ci 
a privit numai înainte (prin- 
tr-o simplă coincidență, și lon
donezii au eîștigat sîmbătă tot 
cu 2—0).

Mihai CIUCĂ

sinuările rafinate (tip Schuster) 
ale lui Lupu, au stimulat mult 
„vîrfurile**, în aceste condiții, 
Cămătaru a re levenit „deschi
zătorul de nîrtie**, mereu cu doi 
oameni în spate, iar Vaișcovici, 
mereu imprevizioil, a adăugat 
driblingului său derutant o re
marcabilă intuiție a golului.

STEAUA a trecut cu ma
re suplețe peste momen
tele de dificultate legate 
de retragerea lui Boloni — 
ieri, încă, șeful „plăcii turnan- 
te“ — și de accidentările a doi 
oameni de bază (Bumbescu, Pi
țurcă). S-a realizat, astfel, o 
productivă metamorfoză „din 
mers", susținută desigur de cei 
„trei mari “ (Belodedici, Hagi, 
Lăcătuș) și înlesnită mult de 
polivalența admirabilă a unui

mal rezervați — mai e mult 
pînă acolo! — afirmînd că
performanța cu adevărat majo
ră a anului e acel 3—1 de la 
Sofia, cu care foarte puține 
echipe naționale se pot minări, 
între aceste două extreme — 
care cuprind excesele de rigoa
re — trebuie să se afle planifi
carea perfectă a efortului de 
pregătire „pe două fronturi**, 
cu tot ceea ce derivă din acest 
efort, inclusiv judecarea la rece 
a celei mai bune variante de 
jucare a returului, in interesul 
echipei naționale și ai celor trei 
cluburi ale „primăverii**, in in
teresul întregului nostru fotbal, 
care așteaptă urcarea ștachetei 
fruntașilor pentru ca motivația 
să ajungă pînă la baza fotba
lului -nostru.

loan CHIRILA

f

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• F.R.F. A OMOLOGAT O SE* 

RIE DE MECIURI DIN CAMPIO
NATUL DIVIZIEI c cu 3—0 pen
tru încălcarea regulamentului 
competiției îndeosebi pentru u- 
tilizarea de jucători în stare de 
suspendare

Seria a VII-a — meciul Termo- 
constructorul Drobeta Tr. Seve
rin — Sportul Muncitoresc Dră- 
gănești O»t din etapa a 13-a (pe 
teren 3—0) în favoarea echipei 
Sportul Muncitoresc, meciul Pro
gresul Băilești — Metalurgistul 
Sadu din etana a 13-a (pe teren 
2—0' în favoarea formației Me
talurgistul.

Seria a IV-a — meciul Victoria 
Muntenii Buzău — Progresul 
C.S.Ș. Medgidia din etapa a 14-a 
(pe terer 0—I) în favoarea echi
pei din Medgidia.

Seria a X-a — meciul Metalul 
Sighișoara — Precizia Săcele din 
etapa a 13-a (pe teren 2—2) în 
favoarea echipei Precizia.

& Meciul VICTORIA — „U«
CLUJ-NAPOCA care va avea loc 
mîine la Cîmolna. va fl condus 
de br’gsda formată din A. Gheor- 
ghe 'P. Neamț) la centru. C. 
Corocan (Reșița) și I. Donciu 
(Petroșani) la linie.

I 
I
I 
I
I 
I
T

u*

SELECȚII LA VIITORUL TG. MUREȘ
„Viitorul" din 
18 decembrie

Centrul olimpic de pregătire fotbalistică 
Tg. Mureș organizează, în zilele de 17 și 

elevii din clasele a VII-a, a VIII-a,1988, selecții pentru
a IX-a și a X-a.

Prezentarea se va
la Liceul Industrial
nescu nr. 62.

Pentru cele două ___ __ ____ „__ , ... ____ ., _____  ..
cazare contra cost la cantina și internatul liceului.

Pot participa elevi legitimați și nelegitimați din toate iu- 
detele tării.

Cei selecționați vor beneficia de cazare, masă și școla
rizare in municipiul Tg. Mureș.

face Ia data de 17 decembrie, ora 10,
nr. 2, din Tg. Mureș, str. Gh. Mari-

zile se asigură, la cerere, masă și

CONDIȚII OPTIMI PTNTRII TIHMmill UfCTIUNILOR
CÂIIOI! RTSPIRUODII IN SMINTIT OIN 

IC. 0CN4 Șl SlĂNIC PR4H0VA
• LA TG OCNA a fost dat in folosință notelul de cură 

.Măgura* cu buză proprie de diagnostic și tratament des
tinat tu-istil *r care si tratează astmul bt'.ștc Cura bal
neară se face în salina din localitate, un adevărat sana
toriu subteran a cărui activitate este condusă de cadre 
me.-iii ale de specialitate.
• LA Sl.ANIC PRAHOVA. In mina de sare „Unirea", 

in două săli special amenaiate la o adîncime de 210 m, se 
tratează in special astmul bronșie ’ rlnirele alergice șl 
.lie Oronlinpatii

Cazarea se asigură în hotelul de cură balneară din apro- 
01 Tea salinei

Obținerea Ir curilcr în aceste stațiuni se face de la agen
țiile ->fi iilor ludețer.o 4e turism și ale I T H R. București 
si le la comitetele sindicatului din întreprinderi.



HOCHEIȘTII C. C. E. LA VOLEI
DIKAMOVISTI

AU CIȘTIGAT
rURNEUL DE LA SOFIA

SOFIA, 12 (Ag. rpres,. Tur
neul internațional d? hochei pe 
gheață de 1a Sot-a s-a încheiat 
cu victoria echipei Dlnamo 
București — 10 puncte, urmată 
în clasamentul final de for
mațiile T-S.K.A Septemvrisko 
Zname - 8 puncte. Slavia So
fia — 6 puncte. Levski Spartak 
Sofia — 4 puncte. Belgiei — 2 
puncte și Aris Salonic — zero 
puncte.

In ultima zi a competiției 
hocneiștii români ao totzeort 
cu scorul de 7—4 d—<. 6—1 
2—2) echipa S-aria SoCzl

Alte rezultate: l<e-*ki Spar
tak — Aris Salooic 17—1 •—<. 
6—1. 5—fa; Ț.SKA. S”psem- 
vrisko Zname — BHcu 16—3 
(3—2, 4—1, 3—6»

12 (-» Re
in.eg straie in manșa 
a iu.u.u. se ir.u al 
Campionilor Europeni” 

(ech pe e

PARIS, 
zulta.e 
a doua 
.Cupei 
la vo.e: 
s-au cal f cat pen..u faza ur
mă.oare a corape ț e J; MAS
CULIN : Traktor Schwerin — 
Ț.S.K-A. Moscova 6—3; kzmni 
Moiena — Hutnik Cracovia 
3—0: Isku Tampere (Finlanda) 
— V.C. Hambo-C 3—2. Ulritoer. 
(NorvegaJ — Ț-SJCA. Sofi» 
2—3: Martinos (O'-arvda) — 
Oiympi’i.3» Tirra 6—3; FEMI
NIN : Dynamo Bertia — Hapoel

S-ol n. ate

Bat Yam 3—0 ; Tungsram Bu
dapesta — Uralocika Sve.-ulovsk 
0—3; Ruda Hvezaa »raga — 
Bonnevoie (Luxemburg) 3—0; 
Ț.S.K.A. Sofia — Bayem Lofa- 
hof (R. F. Germania) 3—0 ; Uni- 
Basel — Teodora Ravena (Ita
lia) 6—3; Herentals (Belgia) — 
Avero Snek (Olanda) 0—3.

După cum se știe, 
tre echipele calificate se 
mără și
București 
verși tatea 
feminin).

Oria- 
nu- 

formațiile Steaua 
(La masculin) și Uni- 
CF.R. Craiova (la

PE GHEAȚA $1 PE ZÂPADĂ

Cvwnd pe pirita de

la Madoona dl Camplgllo (Italia), 
ta cadrai „Cupei Mondiale”, a 
fost ristigată de schiorul italian 
Afeeoo Tomba ta 1:41,19. Pe 
Soc-ui doi s-a situat Marc Girar- 
deUi (Luxemburg) — 1142.10, iar 
toca’ trei a fost ocupat de aus- 
II iar ai Wcbaei Tritscher — 
1 :C 44

In căasamentul general. după 
etac probe, continuă să conducă 
dveriapui Pirmin Zurbriggen, cu 
e poocte secundat de Peter 
Muller — M puncte.
• -Cupa Mondială" la sări

tori a programat pe trambulina 
de ta Lake Placid un concurs, 
te care victoria a revenit sporti- 
nhi 
total de

a fa 
trlae-ui 
■. Mi

suedez Jan Bokloev cu un 
Z2Z.3 puncte (sărituri de 

I i!S ml. L-au urmat aus- 
Emst Vettori — 223.3

si finlandezul Pekka 
— fflj puncte.

•e te

a

te
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*
1
3
*
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DUPĂ REMARCABILA COMPORTAM A RU68YȘTU8 LA CARDIFF
(Urm&rt U» MO '»

ților lor partener: de Joc bri
tanici, dimpotrivă, ei, .tricolo
rii”, și-au impus Jocul in te
ren. Au condus, se știe, cu 3—•

«i 9—•. »-au văzut egalați. dar 
au găsit tăria să • ia de la 
capă-, să curme iureșul advers 
p ti k desprindă dra nou. de 
aetă-dată decisiv. ia rtfanfanri 
iocoatescabiU.

ATU URILE REPREZENTATIVEI NOASTRE
Oriunde și ori cînd. o învin

gătoare are ma: multe aurar.. 
Noi am avut, iarăși, o inam- 
tare puternică, cu un -cap de 
grămadă” neșovăieinic. cu o li
nie a treia care a circulat Să
ră ostenire. Pilierii Leente și 
Dumitrescu și-au dominat ad
versarii, talonerul Ion a fost 
socotit. de ziariștii din Marea 
Britan ie intre oei mai buni oa
meni din teren, alături de 
Neaga și Rădulescu (i-a sur
prins prin excelenta evoluție 
mai cu seamă pe cei din antu
rajul echipei, care știau de an- 
tr'namentele lui mai ușoare 
datorită traumatismului din 
meciul cu Franța) de bravul 
căpitan de echipă Muraria. de 
loader și Ignat. Acest din ur
mă nume trebuie neapărat re
petat. fiindcă Gelu Ignat a 
reprezentat un alt mare atu 
al naționalei noastre. -Aproape 
că zbura cînd trimitea mingea 
la o depărtare de 60—76 de 
yarzi!". exclama, in amintitul 
"The Sunt'ay Times-. Stenhan 
Jones. Mijlocașul la deschide-e 
a șutat nu numai sigur și de
zinvolt chiar cînd avea înainte 
unul-doi .- 4versari ven’ti la 
blocaj, dar a făcut-o cu inspi
rație. trastnd traiectorii sur
prinzătoare. Un alt atu. de fel 
cel din urmă!. 1-a reprezentat 
apărarea de fier. noștri
s-au apărat în valuri, uluin- 
du-si partenerii prin placaje 
necruțătoare cel mai ades°a. 
Scăpa cite un galez către tin
ts? Apărea un al* rvobvțț ro
mân. la nevoie a1 tr»”ea. al 
patrulea, al cincilea.. A olarat 
în partida de sîmMt* nhsoțut 
toată echipa, sugestivă fiind, 
spre pildă, decizia bd Lunen, 
cunoscut mat degrabă ca ata
cant Impetuos. Iar misiunea

.tricoiontar* nu a tort » mș>U: 
gaadeie pocneau fulgerător ia 
ofensivă, balonul circula ra
pid. fiindcă gafezii au • linie 
de tre. sferturi da incontesta
bilă clasă. Devereux Fiind pen
tru mulți în rindul celor mai 
buni centri din lume, dacă nu 
cumva chiar cel mai bun (el 
a semnat, de altfel eseul din 
min. 43. cînd Rădulescu l-a 
ajuns, cu un remarcabil efort 
la o palmă de but. numărul 
12 a căzut cu balonul, dar din 
inert’e a păt-uns in terenul de 
țintă). Cu gîndul înfrîngerii 
nu s-au împăcat nici o clipă 
adversarii noștri, că e așa do-

VICTORIA ESTE A
_aces~a este adevărul plin 

de semnificații, al jocului de 
simbătă! Putem vorbi de .me
ciul mare” tăcut de un Ignat, 
de un Ion. un Rădulescu. un 
Tooder de alti coechipieri ai 
lui Murariu (ch ar așa. da- ce 
să-i reproșăm lui Neaga, dar 
lui...?). Pînă la urmă insă, su
perbia izbindă aparVne echipei 
care a fo-mat -u adevărat. un 
tot. „Pe Arms Park s-a născut 
o nouă echipă, sublinia Glyn 
Maddocks, bun cunoscător al 
rugbvului nostru, iar România 
a dovedit că este iar o forță 
în lumea mare a acestui sport”. 
O idee De care am auzit-o. cu 
firească mîndrie. -e’uată de 
specialiști, de conducători ai 
rugbvului. cum es’e Clive 
Rowlands, sec-eta-ul lui Inter
național Board acesta apreci
ind intre al'ele . tactic'» foar
te bună a romSntțor”. O tac- 
t’că e’nd’tă îndelung. pentru 
pregătirea căreia s-a muncit 
foa-te mnl* tn mar’e-a ca
racteristică rugbyștilor, mereu

a JtacaC ea decaroirară. ca a- 
pkxata! aoor nr-dt az expe
rimentați rugbyrti. Defa aas
Ci o risen au luptat ai bravură. 
Răeeaa a avut, la rtnd-i i. pre
zență pe fază, iar Oruiaa a 
constituit o frumoasă surpriză 
pini și pentru noi.

Un alt amănunt Îmbucurător: 
a existat mai multă preocupe 
re ca altădată pentru crearea 
de faze lungi. Am numărat.
astfel, o acțiune cu bal-ocri 
trecut pe Ia Boădor, Ctoeăscu. 
Neaga. Rădufescu. Faima. 
Lun gu. Toader. Ignat!

ÎNTREGII ECHIPE»
la datorie pentru anirt namer.- 
te, fără a ține seamă de ploa
ie. ninsoare sau vînt, Și să re
cunoaștem meritele deosebite 
ale antrenorilor Then "or Rădu
lescu si Gheorghe Niea. spri
jiniți inspirau de o bucală de 
vreme, de profesorul Florentin 
Marinescu, după cum nu tre
buie omisă contribuția medicu
lui Marian Angheiescu. ca și 
ajutorul federație. al ‘unui 
grup de entuziaști din care fac 
parte, intre alții, reprezentan
ții duhului Steaua, puternicul 
club bucuneștean asigurînd ba
za pentru pregătirile lotului 
național

Sigur, au mai existat sîm- 
bătă si neîmpliniri — cam 
multe baloane D:erdute în 
margine —. dar asupra lor vor 
insista, sîntem convinși, tehni
cienii. Noi punem nunct, cu 
promisiunea de a reveni, feli- 
ri’îndu-i încă o dată De acești 
demni reprezentanți sportivi ai 
nat-iei oentru felul cum au 
luptat sub culorile țării.

EXPLICAȚIE
Ofensiva mondială Împotriva . apelului la substanțe dopante, pen

tru „sporirea performanțelor sportive”, continuă sub cele mai di
ferite forme. Ziarul „New York Times" are, într-unul dintre recen
tele sale numere, o contribuție interesantă la dezvăluirea cauzelor care 
au condus la răspîndirea, fără precedent,- a acestui flagel în ultima 
vreme. Din cauza sporirii amestecului sponsorilor în organizarea di
rectă a fenomenului sportiv oompetlțional, necesitatea obținerii v c- 
toriel a" 
tare stat 
tualltate. 
ilustrare 
toacele.

devenit obligatorie, căci In caz contrar, pierderile publicl- 
uriașe. or firmele nu sint dispuse să accepts această even- 
Doplngul și performanța au devenit — iată — o tristă 
moderna a vechiului dicton al scopului care acuză mij-

RECORD... INVERS
Agențiile internaționale de presă s-au oprit de curtnd asupra unei 

partide din campionatul Diviziei B feminine de baschet din Spania. 
Motivul 7 Pentru a consemna un record de eficacitate tnregistrat de 
către formația Kerrygold care a înscris partenerei sale de întrece
re, Collegio Publico Estremadura, nu mai puțin de 241 de puncte. 
Consemnăm la rindul nostru știrea, dar cu mențiunea că performanța 
cea mai incredibilă este a... echipei învinse : componentele sale nu 
au reușit să... înscrie nici măcar un punct In întreaga partidă I

INFORMATICA
..Fitness Controll Computer” este un excelent conducător de an

trenamente. indiferent de vîrsta sportivului, de statutul său amator, 
profesionist ori ocazional. Ce poate face 7 Prin intermediul unor 
senzori, sînt transmise unui calculator următoarele informații des
pre un performer In alergare : ritmul cardiac, consumul da oxigen 
caloriile care se pierd, tensiunea arterială, cantitățile de acid lactic 
acumulate. Computerul analizează datele șl dictează sporirea sau în
cetinirea efortului în cazul marilor performeri. în schimb, în cazu
rile practicanților joggtag-ulul pentru simpla lor sănătate, calculato- 
rul-antrenor a stabilit că, în alergare ușoară, pe - distanța de 
7.646 km, se pierd exact 70 de grame de grăsimi. Ce le mai ră- 
mlne de făcut... adevăraților antrenori ?

Rd. T.

CAMPIONATE

X.

echipe, pri- 
vor califica

La VaLetta.

1
1
t
1
1

MECI restant în campionatul 
Angliei, disputat duminică : F.C. 
Liverpool — Everton Liverpool 
1—L Au fnscrls Houghton (min. 
28), respectiv Clarke (min. 50, 
din penalty). A fost a 139-a în- 
tilnlre dintre cele două formații.

SCHIMBARE de lider în S-.anla, 
Real Madrid 

urmată de F.C. Barce- 
Atletieo Madrid și F.C. 
cite ÎS p — toate după 
Cele mai mari surprize 
: F.C. Sevilla — Valla- 
Athletic Bilbao — F.C. 
3—2. Alte rezultate :

- Real Madrid 0—2. Valen- 
Osasuna 3—2,

în frunte a trecut 
cu 25 p. 
tona 23 p, 
Sevilla cu 
ÎS jocuri, 
ale etapei 
dolkl 2—4.
Barcelona 
Cadiz 
eta — Osasuna 3—2, Elche —
Gijon o—o. Espanol — Real So- 
e.edad 1— 1, Malaga — Betis 2—2.
Atletico Madrid — Zaragoza 3—1, 
Logror.es — Murcia 9—0, Oviedo 
— Vigo 4—6.

ETAPA a 17-a In
P.C. Porto n-a reușit 
egal (0—6) cu Setubal 
acesteia, in timp ce 
elșt-.gat

Portugalia, 
decit un 
pe terenul 
Benfica a

ta deplasare, cu 2—1. 
te Asradora. Alte rezultate : 
Sporting — Belenenses 0—6. Gui
maraes — Portlmonense 0—0, 
Boavtata — Farense 1—I, Penaflel 
— Maritimo 1—L Espinho — VI- 
*eu 1—6. Ftafe — Braga 1—4. 
Chave» — Beira Mar 6—6.

••••••••••••• ••••••••••••

UN PREMIU NEATRIBUIT
Spre deosebire de ceea ce 

ae tn timpii ta alte discipline, 
tana decembrie e mai degra
bă una nepaipitaată pentru 
rrlcn. plutotr-tl coborind a- 
cum din șa. spre a-și lecui 
..-fiule" șl a-și aduna forțe

le ta vederea ..clasicelor- din 
primăvară- Citeva competiții, 
să le ziceai exotice, găzduite 
îndeobște de America 
Sud, completează In aceste 
le un calendar al 
cărui .cap de afiș-, (.y-r 
Turul Franței, s-a ||l(l| 
consumat demult, |ull| 
ta iulie. E si moți- 
vul pentru care, prin 
tradiție. începutul lunii 
curs e unul al bilanțului 
al tmpărțiril onorurilor

de 
zl-

i’ii

In 
Și 

_ __ .__ ,___ ____________ In
sportul pe două roți. în care 
scop s-a reunit, deunăzi, Aso- 
riatia Internațională a Orga
nizatorilor de Curse Cicliste, 
un juriu al ei avînd să ho
tărască la Paris cui i se va 
decerna Marele Premiu al 
A.IOC.C. pe 1988. trofeul res
pectiv fiind (după „Superpres- 
tlge Pernod”) unul dintre cele 
mai importante, visat și vizat 
de orice alergător. întrunirea 
de desemnare a clștigătorului 
distincției a durat 8 ceasuri 
șl a fost, după declarația u- 
nui martor ocular, ..mai zbu
ciumată șl mal tristă ca 
orlcînd” după cum. încă mai 
grăitor s-a înfățișat comuni
catul el final : ..Apreciind că 
nimeni n-a realizat în acest 
an o performantă („exploit”) 
semnificativă pentru Ciclism, 
A I O.C.C. a decis să nu atri
buie trofeul său pe 1988“ 1 
Făcin-d excepția anunțată, fără 
precedent, 
a precizat 
nivelul In 
nadmlsibil

organismul amintit 
că a luat în calcul 
scădere. ..uneori î- 

de scăzut”, al

prestaților, „lipsa de frumu
sețe a Luptei- șl „de implica
re a sportivilor, inclusiv a 
celor mai cunoscuți".

Scurt și
Adică 
carea 
tenția 
greu, 
pas. prin care trece 
profesionist. Poată 
Tony Roche și Greg 

campionii 
precedențl 
concurat în 
tuația ar 
alta. Dar 
cidentați.
afara 

s-a 
cursă

II

cuprinzător, nu 7 
un „refuz” și justifi- 

lui menită să atragă a- 
asupra momentului 

dacă nu chiar de Im- 
ciclismu» 
că. dacă 
Lemond 

anilor 
ar fi 

1988. si— 
fi 
ei.

au 
plutonului 

cufunda» 
la

lill fost 
ac- 
ră-

i In 
acesta 
la o cursă la al

in mediocritate. Dună Tu
Spaniei, Sean Kelly a 

Pedro Delgado_ și-? 
e drept.

mas 
iar 
de 
ta. I 
rul 
dispărut.
adjudecat. e drept. Turul 
Franței, dar izblnda lui a fos» 
una fără glorie, obținută dună 
o bănuială de dooai. asupri 
căreia unii insistă si azi. în 
aceste oonditii. ..anonlmulu1” 
Helmut Wechselberșer i s-a 
facilitat victoria In Turul El
veției. pentru ca. ta recent'’!” 
„Mondiale” de la Renaix suc

cesul (la 
Fondriest 
contestat, 
lion (bine 
provocată 
Bauer.
vrut sau nu Bauer î) 
de-acum de competenta 
ție' I

Neatribuirea M.P. 
A.I.O.C.C. pare să fie

fond) al Ifaltan'd"’ 
să fie tndelunr 

căderea lui Cric(”e- 
plasat la f’nlsi fi'--' 

___ intenționat 
elucidarea cazului 

sau nu

d- 
fă 

fiind 
jus‘i-

al 
tncă 

o „piesă” la un dosar din c» 
ta oe mai încărcat sl d-m« 
formulări tot mal numeros-” 
din ce ta ce mai sumbru.

Ovidiu IOANITOA1*•••••••••••••••••••••••••
»
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