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Urmează meciurile — retur din optimile de finală

I L e ctura!
Adnotări 4a—^naționalele11 de popice

TINERII-LA ÎNĂLȚIME
• Noi laureați la toate probele • Carențe în pregă

tire, comune majorității finaliștilor

ECHIPELE
Cîștigul cel mai mare al ce

lor șase formații românești 
care concurează în cupele eu
ropene la handbal (masculin și 
feminin) — ediția 1988 1989 este, 
Indiscutabil, acela că au .pro
movat" in corpore prima man
șă (fără nici o înfrîngere) a 
optimilor de finală. Este, de
sigur, un fapt demn de re
marcat, cu atit mai mult, cu 
cit, exceptindu-le pe Mureșul 
Tg. Mureș (în C.C.E.) și Știin
ța Bacău (în Cupa Cupelor), 
formații feminine ale căror ad
versare se puteau considera 
dinainte învinse (dovadă și 
scorurile nu departe de a le 
numi... astronomice), cele pa
tru echipe masculine au avut 
în față handbaliști redutabili, 
de la cluburi binecunoscute în 
Europa.

Și pentru că întrecerea nr. 
1 rămîne Cupa Campionilor 
Europeni, competiție în care 
campioana țării noastre, Steaua, 
a întîlnit-o pe cea a Dane
marcei, I. F. Kolding, de care 
a dispus chiar pe terenul a- 
cesteia, aceasta constituie o 
frumoasă dovadă că. elevii an
trenorilor Radu Voina și Ște
fan Birtalan țin — muncind 
fără rabat — să-și onoreze car
tea de vizită. Formație omo
genă, puternică. Steaua are, nu 
doar teoretic, dar în mod cert 
șl PRACTIC, asigurată califi
carea în sferturile de finală 
ale C.C.E. Este greu să se

„Cupa speranțelor", un concurs pe deplin reușit

LA 10-11 ANI,
SĂRITURI DE NIVELUL SENIORILOR

„Un concurs reușit din toate 
punctele de vedere, cu multe 
învățăminte și care a prilejuit 
afirmarea unor elemente cu 
mari perspective de progres". 
Astfel a caracterizat prof. Ște
fan Iamandi, secretar adjunct 
al F. R. Natație, „Cupa spe
ranțelor". competiție rezervată 
copiilor săritori în apă și des
fășurată la bazinul din Bacău, 
în condiții organizatorice ire
proșabile. întrecera pe echipe 
a fost cîștigată de C.S-Ș. Triumf 
Bucureși, ai cărui reprezen
tanți, alături de cei ai S. C. 
Bacău, au realizat cele mai 
grele și, în același timp, cele 
mai spectaculoase salturi. Este 
cazul, de pildă, al micuțului 
Gabriel Cherecheș (11 ani), ca
re a executat foarte bine du
blu salt și jumătate înainte cu 
un șurub (coeficient 2,7) șl al 
Clarei Ciocan (10 ani), remar
cată1 pentru dublul salt și ju
mătate contra trambulinei de 
la trambulină 3 m (coeficient 
2,7). Săriturile cu coeficientul 
cel mai ridicat — 3.0 — le-au 
executat Valeriu Dumitru (du
blu salt și jumătate înapoi în 
echer de la 5 m) și Clara Cio
can (dublu salt și jumătate 
contra în echer de la 7 m), 
ambele exerciții fiind întilnite 
de regulă numai în concursuri 
de seniori. Acești sportivi, ca 
și alți elevi ai antrenorilor 
Pantelimon Decuseară (S. C. 
Bacău) și Nicolae Sparios 
(C.S.Ș. Triumf), care au dove
dit o pregătire la nivel înalt, 
au fost, selecționați în lotul 
spe-anțelor. Acesta se va pre
găti la bazinul Olimpia din 
Sibiu, în timpul vacanței de 
iarnă, el cuprinzînd numeroase 
alte elemente remarcate în 
cursul anului.

Clasamente — fete I, trambuli
nă lm: t. ionica Tudor (Lie. 
Ind. 37 Buc.), 2. Sonia Pîntece 
(C.S.Ș Triumf) 3. Viorica Ion 
(Progresul) ; trambulină 3 m : 
1. Tudor, 2. Pîntece, 3. Andreea

ale cupelor europene la handbal

NOASTRE POT OBȚINE
CALIFICĂRILE DORITE.

creadă că ar putea interveni 
ceva care să-i schimbe cursul 
drumului, duminică, in manșa 
retur, către faza superioară a 
competiției.

în fața deținătorilor Capei 
Cupelor, handbaliștii sovietici 
de la Ț.S.K.A. Moscova — una 
dintre cele mai valoroase for
mații ale continentului, cu 
mulți titulari in reprezentativa 
U.R.S_S — Dinamo București 
a jucat cu aplomb. Este ade
vărat, handbaliștii antrenați de 
Ghîță Li cu și Valentin Sa- 
mungi vor pleca la Moscova 
cu o zestre de doar 5 goluri. 
Ceea ce nu înseamnă automat 
că sovieticii se pot considera 
calificați. Dacă Buligan — ca
re la Buzău și-a demonstrat 
măiestria —, dacă ceilalți di- 
namoviști. Roșea. Mocanu sau 
Bedivan, vor ști să-și valori
fice forța de aruncare, dacă 
strategia (pe care sîntem si
guri că bucureș tenii ău și 
pus-o la punct pentru întîlni- 
rea-retur) celor 60 de minute 
va fi una care să-i surprindă 
pe handbaliștii sovietici, atunci 
Dinamo București ar putea a- 
feri cea mai mare surpriză a 
acestei etape din Cupa Cu
pelor.

La Baia Mare a fost un meci 
neașteptat de greu. Nimeni nO

Giosescu (Triumf); platiormă: 1. 
Tudor 2. Pintec 3. Giosescu ; 
fete II, trambulină 3 m: 1. Mi
oara Poenaș (S.C. Bacău), 2. A- 
nișoara Oprea (S.C. Bacău), 3. 
Consuela Beu (C.S.Ș. Sibiu); 
trambulină 1 m: 1. Oprea, 2. 
Camelia Bistriceanu (Progresul). 
3. Grațl 21a Voicu (C.S.Ș. 
Sibiu) : platformă : 1. O-
prea. 2- Carmen Dinu (Triumf), 
3. Ileana Drago mir (Triumf); fe
te m. trambulină 1 m: 1. Clara 
Ciocan (S.C. Bacău). 2. Mfhaela 
Coman (S.C. Bacău), 3. Oana 
Dinu (Triumf); trambulină 3 m: 
1. Ciocan, 2. Coman, 3. Minae’a 
Guri ui (S.C. Bacău); platforma: 
1. Ciocan, 2. Gurlui, 3. Dinu: bă
ieți I, trambulină 1 m: I. V. 
Dumitru (Triumf), 2. C. Vara- 
becz (Crișul), 3. D. Zancu 
(Triumf) ; trambulină 3 m : 1. 
Dumitru, 2. Dragomir, 3. Vara- 
'becz; platformă: 1. Dragomir, 2.
Dumitru. 3. Varabecz; băieți n. 
trambulină i m : 1. C. Ganea 
(Triumf). 2. R. Marin (Triumf), 
3. M. Șucher (Triumf); trambu
lină 3 m: 1. Ganea, 2. Marin. 3. 
Șucher; platformă: 1. Marin, 2. 
Ganea, 3. Șucher: băieți m, 
trambulină 1 m, trambulină .7 m 
și platformă: 1. G. Cherecheș 
(S.C. Bacău), 2. A. Gavriliu (S.C. 
Bacău), 3. C. Găvozdea (C.S.S. 
Sibiu).

Campioni naționali absoluti pe 
anul 1988 — fete I: Ionica Tudor; 
fete H: Camelia Bistriceanu
(Progresul București); fete HI: 
Clara Ciocan; băieți I: V. Du
mitru; băieți n: R. Marin, bă
ieți IU: C. Cherecheș. Titlurile 
s-au acordat ținîndu-se seama 
de punctele acumulate la con
cursurile din acest an.

Clasamente pe echipe — fete: 
1. C.S.Ș. Sibiu 792 p, 2. Triumf 
769 p, 3. Crișul 590 p. 4. S.C. Ba
cău 579 p, 5. Voința București 
451 p, 6. Progresul 416 p, 7. Lie. 
ind. 37 283 p; băieți: 1. Triumf 
852 p, 2. C.S.Ș. Sibiu 394 p, 3. 
crișul 374 p, 4. S.C. Bacău 294 p, 
5. Voința 166 p. 6 Progresul 164 
p ; general : 1. Triumf 1621 p, 2. 
C.S.Ș. Sibiu 1186 p, 3. Crișul 
964 p, 4. S.C. Bacău 873 p, 5 Vo
ința 617 p, 6. Progresul 610 p, 
7. Lie. ind. 37 283 p.

Dumitru STĂNCULESCU 
Sile NENITA — coresp. 

se îndoia că handbalul nordic, 
deci și cel din orașul Hafnarf- 
jardar (Islanda) este unul de 
certă valoare. Ceea ce s-a și 
demonstrat In meciul cu B. C. 
Minaur din Cupa I-H.F. Se 
știe, băimârenii vor juca vi
neri seara, in deplasare, ple
ci nd de la scorul de_ 8—0 in 
favoarea lor. Dar numai acest 
fapt nu este suficient pentru 
ca Minaur — așa cum îi stă 
în putere — să „treacă" în tu
rul următor al competiției, al 
cărei trofeu îl deține. Apăra
rea a fost punctul foarte vul
nerabil al jocului de duminică. 
Iar dacă islandezii au reușit ca 
în deplasare să înscrie 31 de 
goluri, ei bine Minaur va tre
bui să uzeze de toate armele 
tehnice și tactice pentru ca... 
istoria să nu se repete. îri- 
tr-un cuvîrit, este absolut obli
gatoriu ca apărarea (portarii 
și jucătorii din fața lor) să 
alcătuiască un zid cit mai greu 
de trecut.

Politehnica Timișoara face 
deplasarea în Elveția cu zes
trea cea mai mică de goluri: 3. 
Dacă însă, așa cum s-a scris în 
cronica meciului de duminică, 
din sala „Olimpia", „timișorenii 
au făcut deseori dovada că in 
meciul retur sint capabili de 
un scor strîns", atunci, să a- 
vem încredere că antrenorii 
Constantin Jude și Roland Gu- 
nesch își vor lua măsurile de 
rigoare pentru o evoluție la 
nivel superior în partida cu 
St. Gallen din Elveția.

Iată cîteva aprecieri în legă
tură cu cele două formații fe
minine.

Mureșul Tg. Mureș, campioa
na țării, antrenată de Gheor- 
ghe Ionescu și Valentin Pop, 
a intrat — presupunem — tn... 
istoria din acest an a C.C.E. 
(feminin), permițînd, dacă se 
poate spune așa, adversarelor 
lor de la Istanbul să le în
scrie numai 5 goluri ! Este 
greu de crezut că în vreun 
alt meci o formație care a a- 
juns să abordeze o cupă eu
ropeană, și încă cea purtind 
nr. 1, va avea o ineficacitate

Ion GAVRILESCU

(Continuare In oaa- a 4-a)

B IN JOCURILE SPORTIVE
VOLEIUL MASCULIN TREBUIE SA RECIȘTIGE

POZIȚIILE
Voleiul românesc se numără, desigur, între 

sporturile colective care au realizat valoroase 
performanțe internaționale, atit la nivelul echi
pelor reprezentative, cit și al celor de club. 
Din bogata sa panoplie nu lipsesc medaliile 
de aur, argint și bronz ale campionatelor eu
ropene și mondiale sau ale 'Jocurilor Olimpice, 
după cum nu lipsesc marile izbinzi în compe
tițiile continentale intercluburi (șase trofee în 
C.C.E. și unul în Cupa Cupelor),’ titluri mon
diale universitare, balcanice etc. De la o vre
me însă, primele noastre reprezentative, ca și 
echipele de club de altfel, nu mai găsesc dru
mul spre podiumurile marilor competiții și, pe 
fondul unor’ constante ascensiuni ale forțelor vo- 
leibalistice aflate pînă mai ieri la mijlocul sau 
ia subsolul ierarhiilor, au făcut mari pași îna
poi. Nu-i de mirare, deci, că reprezentantele 
noastre (masculină și feminină) au absentat din 
scena olimpică 1988, după ce echipa de băieți 
cucerea o medalie la J.O. ’80, pentru că radio
grafia competițiilor majore a anilor următori 
indica fără dubii pierderea contactului cu plu
tonul fruntaș I

PIERDUTE!
Și dacă ne aruncăm privirea asupra locurilor 

ocupate în acest răstimp de reprezentantele vo
leiului nostru masculin (de atitea ori laureat în 
trecut) în competițiile mondiale și europene, vom 
constata că regresul, cu primele lui semne în 
anii ’70, va fi o constantă. Astfel, la C.M. des
creșterea este evidentă și vertiginoasă : locul 6 
în 1974, locul 13 în 1978, locul 15 în 1982 și că
derea în grupa B pentru ediția din 1986 (dar 
neparticipare, din lipsă de valoare, la această 
grupă ; nici nu se putea mai jos !). La C.E.. cu 
o palidă excepție, un parcurs asemănător: lo
cul 3 în 1977, locul 7 în 1979. locul 5 in 1981, 
locul 8 în 1983, respectiv în 1985 și locul 10 în 
1987 (O singură zvîcnire în jurul anului 1980, 
cu medalia olimpică de bronz, cucerită de re
prezentativă, o Cupă a Campionilor și o Cupă 
a Cupelor obținute de Dinamo. în rest...). „Este

Aurelian BREBEANU

(Continuare in oaa- *—SI

Aduse la parametri .competi
tivi, arenele Voința din Odor- 
hei (la fete) și Voința din Tg. 
Mureș (la băieți) au supus pe 
Analiștii Campionatelor Repu
blicane individuale și perechi 
la popice, rezervate seniorilor, 
la un sever examen, prota
goniștii reușind, spre lauda lor, 
să depășească, prin prestații și, 
deci, rezultate, nivelul „națio
nalelor" anterioare. Și încă 
ceva îmbucurător: dacă lupta 
pentru intiietate se dădea de 
regulă intre aceiași sportivi, 
de data aceasta s-au produs 
mai multe mutații în raportul 
de forțe, reflectate în ierar
hia finală, nici unul dintre 
laureații anului trecut nemai- 
putind să-și mențină supre
mația.

Pe tabloul de onoare al ac
tualei ediții si-au înscris nu
mele Doina Țăgean (Electro- 
mureș Tg. Mureș). Vasia Do- 
nos (Explorări Cimpulung-Mol- 
dovenesc) la individual Elisa- 
beta Albert — Elisabeta Bonta 
(Voința Tg. Mures), Die Hosu 
— Laszlo SiLiodi (Ejec’.romu- 
reș Tg. Mureș) la perechi ta 
capătul unor confruntări echi
librate. cu realizări tehnice 
deosebite șl încheiate cu per
formanțe remarcabile. Prin ur
mare. se poate afirma că titlu
rile de campioni sint in mi ini 
bune, deoarece învingătorii au 
avut de înfruntat nu numai ri
posta hetărită a unor adversari 
cu experiență In jocurile cu 
miză mare, ci și asaltul unor 
elemente de real talent, revi
rimentul tinerilor aducind un

Astăzi, la Cimpina

VICTORIA BUCUREȘTI - „U“ CLUJ-NAPOCA
...ultimul meci al turului Diviziei A de fotbal
Amînată din motive obiecti

ve — partida retur cu echipa 
finlandeză Palloseura, din ca
drul turului trei al Cupei 
U.E.F.A. — intilnirea dintre 
Victoria București și „U“ Cluj- 
Napoca (din etapa a 16-a a 

aer proaspăt, dătător de spe
ranțe, pentru „schimbul de 
mîine" în sportul popicelor. 
Să concretizăm. Aflată în pri
mii ani de seniorat, Adriană 
Antonesei (Mucava Molid Va
ma), a condus după primul 
tur cu 444 p d. In turneul fi
nal însă n-a putut, din cauza 
lipsei de concentrare in mo
mentele dificile, să meargă pe... 
graficul liderei echipei noas
tre naționale. Doina Țăgean, 
autoare în runda decisivă a 
454 p d. Cu 430 p d, sportiva 
din satul Molid a trebuit să se 
mulțumească cu locul secund 
în clasamentul general. De a- 
semenea o altă reprezentantă 
a generației tinere, Minela Mi- 
hăilă (Voința Ploiești), cu cele 
448 p d din manșa a doua (în 
prima reuniune a realizat doar 
416 pd) a urcat pe podium, 
clasîndu-se înaintea campioa
nei de anul trecut, bucureștean- 
ca Nineta Badea, și a altor ju
cătoare cu vechi „state de ac
tivitate", ca Elena Andreescu, 
Marieta Oprescu sau Ana 
Marcu.

Și la băieți numărul candi- 
daților la p zițiile fruntașe a. 
sporit mai mult ca oricînd,’ 
disputele dintre popicarii ex
perimentați și mai tinerii lor 
parteneri întrunind sufragiile 
publicului și. deopotrivă. ale 
tehnicienilor, in condițiile în 
care am asistat la o reconsi-

Traian IOANITESCU

campionatului Diviziei A) se 
desfășoară astăzi Ia Cimpina, 
Meciul va începe la ora 13.

Arbitri : A. Gheorghe (Pia
tra Neamț) — la centru. C. Co- 
rocan (Reșița) șl I. Danci u 
(Petroșani) — la Unie.



Reportajul nostru

SCHIUL ARE, Șl ÎNTRE SI UD Eli11, PRIETENI STATORNICI
REPREZENTANȚII CENTRULUI UNIVERSITAR BUCUREȘTI ȘI-AU 

DESEMNAT CIȘT1GÂTOR1I IN „CUPA ANILOR 1“

...Telecabina care urcâ de la 
Cota 1409 la Virful cu Do» 
și-a încheiat una din neștirbi
tele ei ture. In atmosfera an
trenantă creată de grupul stu
denților bueureștenl sosiți adei 
pentru a-și d sputa Intiietatea 
in «Cupa anilor I* la schi. 
Prima acțiune de anverguri ■ 
studenților din Capitală. In ac
tuala etapă de iarnă a Dariadei-

Pe Valea Dorului, stratul ie 
zăpadă trece de 69 de centi
metri. Pirtia este excelcr.tâ. 
cei care efectuează prteHe 
lansări, de acomodare, se de 
clară satisfăcuți. La cabana 
„Miorița* se fac per— iuti rurl 
se așteaptă ora startului. La 
slalom special, apoi la . uriaș*. 
Și Intr-un caz. si în c-.llaX *- 
ceiași protagoniști, aceeași or^ 
ne: medicinistul Kada Marin 
se impune fn Întrecerea stu
denților. Anii de activitate pe 
pîrtii ca elev, ea junior Soat 
campion al țării!) și-au— tțws 
cuvîntul în această reușită. Ia 
urma sa au urcat pe podias 
Radu Savin — Institutul Poli 
tehnic și Cristian Balotescu — 
Institutul de Construcții. Fete
le îșl desemnează cîștigătoarea 
în persoana viitoarei arhitecte 
Anca Moraru (și ea fostă cam
pioană a tării la junioare—), 
net mai rapidă decit celelalte 
două ocupante ale podiumului. 
Anda Bogdan — LM.F. și E- 
manuela Mafteiu — Universi
tate.

Aplauze pentru cei 6 — cei 
mai buni din cei aproape 6)0 
de studenți din Centrul Uni
versitar București, participanțl 
la „Cupa anilor 1“ la schi și 
promisiuni de a se repeta rft 
de curînd la finalele .Cupei 
U.A.S.C.R.* din 29—30 decem
brie. tot In Bucegi. dar pe un 
alt traseu, cel clasic. dintre 
cabanele Clăbucet (sosire si 
plecare), din vecinătatea Pre
dealului. A fost o binevenită 
repetiție pentru tradiționala

întrecere de schi a studenților 
din întreaga țară și la care, 
în cazul București ui ui, alături 
de cor.curenți situați pe podium 
acum, se vor mai afla alții, 
din anii mai mari. Dorin Ne- 
gruț și Neia Annas de la Po- 
litehnică. Rada loaeseu ți Sil
viu Bogdan de la Construcții, 

■•■■a Bruta si Constantin Ni- 
cuăescu de la Medicină, de nu
mele cărora sint legate toate 
reușitele înregistrate la ultimele 
etfitii : locul I de trei ani con
secutiv.

Pfnă la startul ta .Cupa ' 
U_AS C.R *. să ne tnsoarcem 
ta_ Valea Drrulul ți să con- I 
seasnăre s clasamentele pe in
stituie : FETE. L Arhitectura 
T p, X. LMF. 5 p. X U B * 
p, 4. Uwrenălatea 3 p. & 1X.B. 
3 p. A A-SJL 1 *: BATETL 
L LMT 1 p. X LE -BL $ p. X 
LC-B. 4 *. 4. l uărersătatea 
3 a. x A-S-E. t ». «. AaM- 
tectura 1 p. Clte->a abuerte se- 
dortte tu •ricure tur if' nd~4 
le) : Artele plastice. C chemă
torul „Cpriae Forerebesce* u I 
I.A.T.C.

Relevînd mer.tr! ance cadre I 
didactice la revsita CKalei pe ] 
Centrul Universitar Dacu.esSi I 
la schi. ta .Cupa anilor I* (M. | 
PMereanu. L 1*4 rr. LiRaua 
Berea. Gh. Vasile, L Sebuvte. 
L. Bărbuță, ta prt-ăpO.. să 
notăm și faptul câ frtre pre 
mianți s-a aflat si rob?-eroi 
de la -Miorița*. Adrian Gbno 
cioiu, căruia 1 s-a deter jR • 
diplomă pentru ospitalitate. U- 
gest firesc, vizavi de na ere ai 
mimteluL u al șefei ul ui ass 
cum există aproape peste t-» 
in cabanele <Hn B-rrețt si dE-> 
alte zone montane ale p»—"jS 
si De care fi vr>— revedea ta 
curînd. ta aprețxat-, vueaețâ 
a elevilor ți Cade-tt're.

Uburiu ST AMA

JOCUL DE ȘAH, 

0 MARE BUCURIE
A ȘOIMILOR

„■Surpriză ! — ni se spune enig-. 
matic la sediul C.J.E.F.S. - Dolj. 
Mergeți cu noi și... n-o să vâ 
vină să credeți...- N-am rezis« 
tat, firesc, și mașina cu care 
ne-am deplasat a oprit în <ața 
unei clădiri cu o mică firmă ia 
intrare pe care scria : „Grădini
ța nr. 42“. Intrăm, ne întîmpină 
directoarea Stela Iureș, care ne 
conduce pe cu-loare pline de 
Feți Frumoși, vulpi șirete ș.a. 
intr-o încăpere. „Bună ziua î“ 
ne spun, ca ia o comandă, 12 
voci adevărațî clopoței. Gătiți, 
ca șoimi ai patriei. nateJUii -r At
așează apoi liniștiți în scaunele 
lor aflate în fața unor măsuțe 
pe care sînt table de șah, cu 
piesele gata aranjate pe ele. Mă 
uit ia piese, mă uit la micuții 
de 5—4 ani fi-ccare) așezați, doi 
r.te ta fața tablelor și gîn- 
dese tă-i vorba ,,de o joâoă-. 
Ns»-i asa Insă. In momentul ace
la apare tan bărbat — „Ion Chi- 
rir, mi se explică, pensionar" — 
care după an mic catalog, face 
proenta. Apoi taoep? demonstra
ta „Ce este aceasta ?•„ Toți ri- 

zstaa sus vrtad să răspun
dă -iu 9e va întlmpla apoi la 

ceLd>’‘.e ir.tre >ăr„Aceas
ta ene • tabU de țaha, ,Pătră- 
•eteie «ltI, albe si nețre, se nu- 
mier c±xsp«rr“, -Pionul poate a- 
vxasa etae ci patritei sau două.

.Turnul 
creoli sssaju ia Eaie dreaptă".
Pe rfesX coxa trec s Șa -tabla 
de O"1—'* ari—nd esar eă

teee0 să jeaer tzere ei. Trec pe 
le Ceeare. at «t si pareâ an ■! 
nee at erei C«t zaci vts bine

.... aarscxrr pwre ea-
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Care dintre acești 
micuți șoimi ai pa
triei, pregătiți de 
Ion Cbiriac, va a-, 
junge mare maes

tru t

'lllllllllllllilllllllilllllllllli

deși abia La Început, sintem foar
te mulțumiți*.

Plecăm in altă parte a orașu
lui și ne oprim Ia Grădinița 
întreprinderii de confecții Cra
iova. Ne Întîmpină tot directoa
rea — Doina Olari — la fel de 
Incîntată de grupa ei care a în
ceput să joace șah. „Le place 7 
întrebăm. Dacă sint în curte un 
grup de 20 de copilași și le stri
gați să vină să joace șah, cîți 
vin „Pe loc vă pot face de
monstrația. Vin toți 20“, intrăm 
in clasă. Iarăși șoimi în fața 
măsuțelor eu table de șah. O 
fetiță frumoasă, cu breton, are

nelul în rezervă Ion Chiriac pen
tru lăudabila sa muncă șl Înde
plinim o dorință a celor două 
directoare de la grădinițele vizi
tate. Să amintim de numele di
rectorilor întreprinderilor care 
patronează cele două grădinițe 
„eu grijă de adevănați părinți* : 
Nicolae Stanciu (întreprinderea 
Mecanică de Material Rulant) și 
Constantin Nicolescu (întreprin
derea de confecții) — ambele din 
Craiova.

Modeșto FERRARINI

tecriml pe obraz. Mă apropii : 
„Ce s-a intimplat „Plinsei 
^>e ce păpușică î“, „Ii dădu 
Nae ca punviul* — răspunde ci
neva de alături. Asistăm apoi

re «a de arse. Na! «i greșesc
i :- i 1- - <

ad. —ev -t.. ăzr JT.'_ S KH. 

de z—~ *a»t c *z=leate, _»e 
receoare. «Xat w*ăte at gira
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ADNOTĂRI LA „NAȚIONALEL
(Urmare din pig I)

derate a lansărilor cu efect 
maxim la „canalul* preferat din 
lăcașul popicelor. Tînărul Ma
rian Andrei (Gloria București) 
cu 946 p d a înregistrat al 3-iea 
rezultat al preliminariilor, 
dar a doua zi s-a accidentat ia 
bila 134 și a fost nevoit șă 
părăsească arena. Un alt ta
lentat popicar, Silviu Belivacă 
(Olimpia București), notat în

prima 
la juț 
pd. q

zi

se pa 
pistele 1 
ajun) șl 
decît cele 
Ioc frunt 
Tudor (<
progres 
(928—915
mare spr 
în timp 
lcxaujlgu 
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LOTO-PRONOSPORT WOfftKAZl
• C1ȘTIGUR1LE CON CUBS U- 

LUI PRONOSPORT DIN U DE
CEMBRIE; Cau i (13 rezultau) : 
19 variante 2T/« a 50 OM lei; Cat. 
a H-a (12 rezultate) u variante 
100% a 4 463 lei șl 804 variante 
>5% a 1 116 lei; CaU. a Hl-a (11 
rezultate) • im variante 100% a 
559 lei și 10 677 variante 25% a 
140 lei. Cîștigurile de 50 000 Ici

_au revenit participanților: Oltean 
Ană ' din Albă Iulfă, Garataian 
Aurelian din Pitești, Frent Iosif 
și Măciupă Ene din Brașov, Baba 
Virgil din Cluj-Napoca, Stan 
Georgel din Sf. Gheorghe, Male 
Adrian din Hunedoara, Toma 
Cornel din Deva,. Picotici Ștefan 

. din Giurgiu, Deak Alexandru din 
•Tg. Kjureș, Dirloman Mihai din 
Tg. Neamț, Frăsineanu N. din 
Olt, Satkovschi I. din Ploiești, 
Mitrea C-tin din Timișoara, An- 
.tonescu Râsvart, Milea Valentin, 
Popa Florin, Frîncu Gh. și Po
pescu Gh., tqți din București.

Report la cat. 1; 180 790 lei
• Astăzi, miercuri, 14 decem

brie, are k>c în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
tragerea obișnuită PRONOEX- 
PRES, începînd de la ora 15.50, 
aceasta fiind și penultima tra
gere de acest fel a anului cu- 
Tent. Aspecte de lâ operațiunile
de tragere vor fi transmise la 
radio, pe programul I, iar nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate și în reluare, la orele cu
noscute.
• Deci, duminică. 14 decembrie, 

va avea loc ultima TRAGERE 
LOTO 2 a anului 1983, un 
motiv in plus ca participanții să 
manifeste cel puțin același in
teres ca și pînă acum, față de 
acțiunea respectivă. De altfel, 
gama largă și variată de cîști- 
guri (din care nu lipsesc auto
turismele). ca și formula teh
nică avantajoasă (cu posibilita
tea de a atribui cîștiguri și pentru 
numai 2 numere), constituie, prin 
ele însele, elemente de atracti- 
vitate deosebită.

0 Tot în această săptămînă, 
după tragerea obișnuită LOTO 
de vineri, 16 decembrie, va fi 
organizat si ULTIMUL CONCURS 
PRONOSPORT al ANULUI (du
minică. 18 decembrie), după care 

'iubitorii acestui îndrăgit sistem 
vor intra într-o perioadă de „a- 
calmie relativă", pînă la con
cursul din 8 ianuarie 1989. Dar 
iată care ’sînt partidele înscrise 
la concursul săptămînii ; 1. As- 
coli — Roma ; 2. Cesena — A- 
.talanta ; 3. Como — Fiorentina ; 
4< Inter — Juventus; 5. Lazio — 
Pescara: 6. Napoli — Bologna; 
7. pisa — Verona: 8. Sampdoria
— Lecce; 9. Torino — Milan; 10. 
Catanzaro — Cremonese; . 11. 
Parma — Udinese; 12. Piacenza
— Genoa; 13. Sambenedettese — 
Brescia.

VOLEIUL MASCULIN
lOruRre m J)

dureros jentrn not. foști aatre- 
nori de loturi naționale, si 
constatăm ci voleiul românesc 
este plasat de către statisticieni 
riguroși pe pozițiile 3 ți 22 in 
ierarhiile europeană și, respec
tiv, mondială.- Cîndva eram 
criticați aspru pentru un Ioc 3 
sau 4 la mondiale* — spunea 
antrenorul emerit Gheorghe 
Constan tinescu.

Fără a omite „argintul* cu
les de juniori la C£. 1986 (dar

MAI MULT RȘSPECT
IN PRIMUL RIND. socotim 

că trebuie repuse în drepturi 
profesionalitatea și simțul da
toriei in rîndul tehnicienilor 
Qa numărătoare ies v-eo 4.C 
pe hîrtie, dar cu ceva rezul
tate în performanță sînt dear 
vreo 5 la sută!). Se impune să 
se ia măsuri imediate ți hotâri- 
te pentru impulsionarea aces
tora spre o muncă de calitate, 
izvorîtă din pasiune si respect 
față de profesie. „Deficien'ele 
activității voleibaliști ce actua
le se datorează în primul rînd 
nouă, antrenorilor, prin conce
siile pe care le facem sporti
vilor și conducerilor de secții 
sau de club... Echipele din Di
vizia A au condiții mai bune de 
lucru decît acum 10—1! ani. 
dar acestea nu sînt valorifica
te. Avem mai multe săli de 
sport, dar voleiul găse<te mai 
puțin loc în ele— De la 26—24 
de ore de antrenament pe săp- 
tămină, am ajuns La vreo opt*, 
sublinia cel mai— tînăr an
trenor emerit, Tănase Tânase. 
Perfecționarea continuă ți ra
cordarea la tot ce este nou

SELECȚIA Șl FETIȘIZAREA
IN AL DOILEA RÎND. slă

biciunile din ultima vreme ale 
voleiului nostru masculin se 
datorează unei restrictive vi
ziuni asupra selecției. Și, ca să 
nu intrăm prea adînc în deta
lii, vom semnala din nou că 
multi profesori-antrenori din 
secțiile de juniori ignoră în 
procesul selecției tocmai acele 
calități Indispensabile jucătoru
lui de volei : mobilitate, înde- 
minare, viteză, reflexe și — nu 
in ultimul rînd — inteligență 
tactică și echilibru psihic. în
tr-o corectă selecție, aceste ca
lități ar trebui să constituie 
un test eliminatoriu, procesul 
selectiv luînd abia apoi în con
siderare parametrii fizici, în
tre care și talia. Desigur, înăl
țimea în perspectivă a viitoru
lui jucător este importantă (în-

TREBUIE SA RECiȘTIGE
M fără »-4— tatroi mai 
ăr.:t urbo». u într-ria să 
deslus-m eatxzefe care aw dm 
la scăderea competittvhipa fe>- 
temaționale a voleiului nostru 
masculin ți a logicei sale ab
sențe din arena olimpică. Nu 
este nicidecum prima oară efrd 
punem în dismție aceste cau
ze Revenim, deci, ea nădejdea 
că se va întreprinde tot ceesw 
necesar pe tru oprirea alune
cării si reluarea pe fundamen
te noi a urcușului spre virfu) 
performantei.
PENTRU PROFESIE
pe plan merdia! ir. d merlni 
teoriei ți eretodîrii șocului de 
volei trebuie să constituie con- 
diții esențiale pentru redresa
rea voleiului- Pe :tiu «ă multi 
dintre tehnicieni nret na se o- 
bosesc să asinrileae d să aplice 
creator noul, canri ‘•ds-se con
secvent pe barieaoe. mei ase- 

toc£ci vetuste, anaerex. *. (In 
scfcimb. muiți t-.îerț sează 
t&npEsl unele tendințe pe plan 
mondial, ca de pildă gigant!?- 
mul). J) rpă ce am văzut fce 
bandă magretlcă — r_n ' finala 
•fimpid S.UJ4. — IhB^S, UM 
s-a creat tm reasptex de tafe- 
rioritatc", mărturisea același 
Tănase. JSiatea depart? de jo
cul care se practici ia fruntea 
ierarhiei mondiale ’*. Arest a- 
devăr este susțir at ți de fap
tul că, ta această toamnă, ce- 
rfndu-se spre analiză planurile 
de pregătire ale echipelor din 
Diviziile A și B, nu mai multe 
decît 4—5 au primit note de 
trecere (și nu mari!). Cu un 
conținut tehnico-metodic de no
ta 5 sau 6 na se pot crea ju
cători de nota 10!

PARAMETRILOR FIZICI
deosebi în cazul trăgătorilor), 
dar ea trebuie neapărat însoți
tă de calitățile cerute expres 
de specificul voleiului, de acei 
parametri greu modificabili 
prin antrenament. Puțini sînt 
sportivii care imbină toate a- 
ceste cerințe. Așa se explică 
criza acută de iucători real
mente valoroși, precum șl fap
tul că, prin fetișizarea taliei, 
voleiul nostru masculin a scă
zut imens in apărarea din li
nia a doua, că nu mai avem 
ridicători de clasă mondială sau 
europeană (cum erau cîndva 
Drăgan, Ferariu, Stamate, Ior- 
ga, Stoian, etc.), că ducem lip
să de jucători de centru. Iată 
cîteva „goluri* care au la ori
gine concepția despre selecție. 
De pildă, moda ridicătorului- 
gigant (preluată neselectiv, e-

POZIȚHLE PIERDUTE!
xa*er2tă chiar și conservată 
tară, ic ump ce practica fi dez- 
vilsre ctcvsarile) a redus vi
teza de Joc fi stLu! combinativ, 
ca st ---------- c. apărării — 
cfadva atouri ale voleiului nos-

DECUNUL
fW AL TREILEA RÎND cau- 

zeie deefiaaiai —- conexe cvlor- 
taite. dar cele mai importante 
— se regăsesc ia conținutul 
pregătirii. Aici stat *muite de 
mdreptat. pentru ca voleiul 
masealin românesc tă se înscrie 
pe o traiectorie ascendentă, iar 
• îitoarea ediție a J.O. să-1 gă
sească ta ri-.dul elitei. Se lu
crează insuficient si necalitativ 
in secțiile de performanță. 
La trate capitolele. In plan fi
zic. au se asigură o bază atle
tică corespunzătoare (se negli
jează acumulările în perioade
le precompetiționale. s-a renun
țat aproape definitiv Ia pregă
tirea ta aer liber etc.), ceea 
ce se reflectă clar în probele 
de control dinaintea startului 
ta campionatele naționale: în 
cele In curs, 316 sportivi au ră
mas corigenți (dar cîți alții nu 
au primit bonificații 1 ?). In 
plan tehnic, lucrurile nu stau 
mai bine. Și, de asemenea, de
ficiențele străbat toată filiera, 
de la inițiere (unde copiii 
sint adesea lăsa ți să-și fo»-

tru masculin. Nu cu mulți ani 
in u-mă Nekoda, Karov, Zai- 
țev, Fabiani s-au dovedit coor
donatori străluciți fără a fi ți 
taalti. Finala olimpică din a- 
cest an, cu americanul Storck și 
sovieticul Losev la pupitru, a 
probat din plin care trebuie 
să fie calitățile unui coordona
tor de mîna-întîi.
PREGĂTIRII
meze deprinderi- greșite (care, 
ulterior, nu mai pot fi corec
tate decit in parte, sau deloc) 
pînă la loturile reprezentative. 
Aceste deficiențe se ,concreti-_ 
zează în execuții aproximative, 
în special ale preluărilor din 
serviciu și din atac, ale servi
ciului și pasei. In fine, cu mi
nusuri fizice și tehnice nu se 
poate ridica nici nivelul tac
tic cu atît mai mult, cu cit 
nu se lucrează individualizat cu 
coordonatori de joc. Pregăti
rea sub nivelul cerințelor de 
volum și intensitate, ignorarea 
de către tehnicienii de la clu
buri a modelelor de pregătire și 
joc stabilite de Colegiul central 
al antrenorilor, la care se a- 
daugă unele diminuări (din di
verse motive) ale pregătirii lo
tului reprezentativ (anul trecut, 
pentru C.E. s-a realizat volumul 
doar în proporție de... sub trei 
pătrimi, mai concret din volu
mul total de ore prevăzut — 
729 — s-au efectuat doar 501 ore), 
au făcut ca ..naționala* A să se 
situeze Ia o joasă cotă valorică.
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O MAI RIGUROASĂ ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII
Aceste cauze fundamentale 

pentru necompetitivitatea vo
leiului nostru masculin au fost 
facilitate sau însoțite de altele, 
de natură organizatorică : 
..nesprijinirea jocurilor sportive 
in general și a voleiului în spe
cial* (N. Sotir), „nesubordo- 
narea întregii activități reali
zării de performanțe internațio
nale* (G. Constantinescu), di
minuarea stagiilor de pregăti
re a loturilor reprezentative 
(„marile performanțe s-au rea
lizat atunci cînd pregătirea cen
tralizată a fost de mai lungă 
durată" — N. Sotir), uri calen
dar internațional sărac care n-a 
mai. permis contactul cu vole
iul de clasă mondială (de pildă, 
în anul „europenelor* echipa 
noastră a avut doar 9 meciuri 
de verificare — și nu cu .echi
pe puternice — în timp ce alte 
reprezentative se prezentau cu 
peste 50 de partide susținute !), 
lipsa de exigență, de control 
sistemic la cluburi din partea 
federației (care se bizuie pe un 
activ cam... inactiv în proble
me de fond), tolerarea muncii 
de slabă calitate, a unor aba

teri de la disciplină și corec
titudine.

Voleiul nostru masculin poa
te să ajungă din nou în sfera 
competitivității numai dacă so 
acționează urgent și ferm pen
tru creșterea calitativă (dar si 
cantitativă) a bazei sale, a ac
tivității cu copiii (de ce s-a 
„stins* minivoleiul ?) și cu ju
niorii, dacă se va îmbunătăți 
substanțial conținutul pregătirii 
și dacă se va acorda o atenție 
prioritară loturilor reprezenta
tive. Iar aceste obiective nu 
pot fi atinse fără o riguroasă 
organizare a întregii activități, 
fără o temeinică îndrumare și 
uri sever control la secții, fără 
mobilizarea și cointeresarea tu
turor sportivilor, tehnicienilor 
și activiștilor la opera de re
dresare, fără statornicirea li
nul climat de muncă serioasă, 
de ordine, disciplină și corec
titudine. Efortul revenirii nu va 
fi ușor,, dar trebuie făcut, fi
indcă voleiul este un sport pen
tru care tinerii noștri, cînd sînt 
bine selecționați șl instruiți, 
dovedesc mult talent...
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PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
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RECORDUL

ME
Diviziei A, 

|ă, desfășu- 
I Tîrgu Mu- 
k rbat prin 
Kul Brașov, 
stă abatere 
[Organizato- 
tle „goale", 
ipelor pre- 
Lți, în plus, 
k cu masa, 
b s-au ridi- 
i de fiecare 
piui, slngu- 
tlui, cîndva 
[ hocheiului 
itate întîm- 
Limea. Cre- 
pn pasiunea
Mihai g li

nte de sec

ție, magazioner, casier etc. etc., 
și prezentînd cu totul vreo 7—8 
Jucători, este înscrisă și în cam
pionatul de seniori, și în cel de 
juniori, lâ care se merge cînd 
poate...

Oameni ai federației au fost 
-la Brașov să limpezească lu- 
.crurile, dar — după cum se ve- 
. de — nu s-a reușit mare lucru, 
fiind semne că existența acestei 
"echipe-fantomă necesită o anali
ză mai de fond. Este de datoria 
factorilor de răspundere să o 
facă cît mai grabnic și îndeosebi 
C.J.E.F.S. Brașov are această 
datorie. Pentru că în toată a- 
ceastă încurcătură un lucru e 
-clar: cu o echipă-f antomă nu 
rezolvă sarcina din planul de 
dezvoltare privind sporturile de 
iarnă, din care face parte și ho
cheiul..

I
I
I
I
I
I

HEORGHENI CONFIRMĂ...
I

A LIPSIT ȘUTUL LA POARTA
C. F. 0. Pașcani Petrolul Ploiești 0-0

lorul CSaba 
kcestui club 
L rezultatul 

■ de juniori 
I Miercurea 
ill-lea ne-a 
în loc de 

rea din cla- 
e federație, 

îndreptări, 
leciul C.S.S. 
B. Miercu- 
I fost 3—1, 
buă loc* • 
I C.S.S. M. 
B.Ș. Gheor-
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[i, carențe- 
parelor și 
■capacitatea 
■ particu- 
mprecizia în 
[ figuri la 
kicntă pre- 
Bc la care 
[ii trebuie 
mar.

ghenl cu ,26 p. Ca să nu mai 
fie — cum spunea profesorul pe 
drept — tras la răspundere... pe 
nedrept, iată și clasamentul in 
extenso, așa cum ni l-a dat ieri 
Comisia de competiții a fede
rației :
1. CSS M. CiuC 16 13 1 4 123 : 60 27
2. CSȘ Ghe. 18 13 0 5 124 : 58 26
3 CSȘ 2 Galați 16 9 1 8 104 : 59 19
4. CSȘ T. BUC. 18 0 0 18 36 :210 0

TURUL 3 AL DIVIZIEI A/ll
în turul 3 al Diviziei A, grupa 

a Il-a valorică, disputat la Tîr
gu Mureș, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate, care ne-au 
fost comunicate de coresponden
tul Gheorghe Botezau:

Sportul Studențesc TMUCB cu 
CSM Suceava 3—2 (2—1, 0—1,
1—0), cu Petrolul Brașov 5—0 
(neprez.), cu IMASA Sf. Gheor- 
ghe 4—1 (2—0, 1—0, 1—1), cu Me
talul Rădăuți 9—1 (3—0, 2—1,
4— 0)ț cu Electromureș Tg. Mu
reș 9—2 (4—0, 2—1, 3—1), cu Tîr- 
nava Odorhei 9—4 (1—1, < 1—1>
7—2) ;

IMASA Sf. Gheorghe cu 
Petrolul Brașov 5—0 (neprez.), 
cu CSM Suceava 8—2 (2—0, 3—1, 
3—1), cu Metalul Rădăuți 7—3 
(1—2, 4—1, 2—0), cu Tîrnava O- 
dorhei 7—5 (0—0, 3—1, 4—4) cu 
Electromureș 8—4 (4—1, 1—1,
3_ 2) ;

Tîrnava Odorhei cu Electromu
reș Tg. Mureș 5—2 (3—2, 1—0,
1—0), cu Metalul Rădăuți 6—3 
(2—1, 1—1, 3—1), cu C.S.M. Su
ceava 12—2 (8—0, 0—1, 4—1), CU 
Petrolul Brașov 5—0 (neprez.) :

Electromureș Tg. Mureș cu Me
talul Rădăuți 7—4 (l-*-2, 3—1,
3—1), cu CSM Suceava 13—6 (2—1, 
7—1, 4—4). cu Petrolul Brașov
5— 0 (neprez.) ;

CSM Suceava cu Metalul Ră
dăuți 4—1 (1—1, 1—0, 2—0), cu
Petrolul Brașov 5—0 (neprez.) ;

Metalul Rădăuți cu Petrolul 
Brașov 5—0 (neprez.).

CLASAMENT : 1. Sportul Stu
dențesc TMUCB 31 p, 2. IMASA 
Sf. Gheorghe 28, 3. Tîrnava O- 
dorhei 27, 4. Electromureș Tg.
Mureș 20, 5. CSM Suceava 12,
6. Metalul Rădăuți 8. 7. Petrolul 
Brașov 0.

Au arbitrat • Florin Gubemu, 
Itbliu Becze, Gheorghe Tașnadi, 
Mihai Dinu. Gheorghe Lupu. A- 
lexandru Molnar, Dumitru Tran
dafir. Victor Stănciulescu, Attila 
Balint, Tiberiu Szabo, Istavan 
Braum.

Rubrica redactata de 
Mircea COSTEA
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E LA I.D.M.S.
I.D.M.S. livrează pînă la 31 decembrie 1988 

k BERLINA și DACIA BRIJAK, cumpărătorilor - 
Inii la CEC în cont pentru autoturism pînă 
rtie 1985 în baza numărului de ordine centra- 
prent de magazinul de înscriere, după cum

pentru cumpărătorii cu domiciliul stabi'l în 
ști, județele Giurgiu și Teleorman 
ru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude* 
pița, Olt, Prahova, Vîlcea
tru cumpărătorii cu domiciliul stabili 'în ju- 
asna, Harghita. Mureș 
bu cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude- 
L Neamț, Vrancea
| cumpărătorii cu domiciliul stabil în județul 

cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 
beava, Vaslui
pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
or. Timiș 
ru cumpărătorii cu domiciliul stabil în Judî- 
Eeveri'n, Hunedoara, Mehedinți. Sibiu 
[ pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
tășăud. Maramureș, Satu Mare, Sălaj 
ptru cumpărătorii cu domiciliul stabil în ju- 

tru cumpărătorii cu domicHiul stabil în Jude- 
kși. Constanța, Ialomița, Tulcea 
Tsmu’v^pentru cumpărătorii cu plata în rate 
na-sazin® auto la care este arondat județul 
►anca prin care urmează a se reține ratele

I.D.M.S. din toată țara livrează autoturisme 
Lricație anterior anului 1987. cumpărătorilor 
puși în cont pentru autoturism anterior datei 

p turismelor, cumpărătorii trebuie să prezinte 
h comunicarea cu numărul de ordine pe țară. 
Fetuează în funcție de stocul de autoturisme 
n‘că de livrare a’ fiecărui magazin, 
tecrieri prin transfer, pentru persoanele care 
L CEC în cont pentru autoturism astfel : 
Frcrr CLUB — anterior datei de 30 septem-

CIA 1410 SPORT — anterior datei de 31 mar-

ea la magazinele auto I.D.M.S. în vederea 
Lrismului DACIA, solicitantii cu n-lata In-ta- 
enta. pentru luarea în evidență, la magazinul 
arondat județul de domiciliu, iar cei cu p’ata 

ezenta la magazinul auto la care este arondat 
e află banca prin care urmează a se reține

I
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BUCUREȘTIULUIPetrolului un penalty clar, în 
min. 87, cînd Greaca a fost 
trîntit în careu. Petrolul a în
tărit* ideea că știe să se apere 
(doar 8 goluri primite), dar a 
fost prea firavă prezența sa în 
terenul advers, iii timp ce fero
viarii, im*pdlsionați de mereu tî
nărul Ursu și de Risnic H au 
arătat mai mult decit bănuiam., 
dominînd autoritar .după pauză. 
Dar cum să marchezi dacă nu 
șutezi la poartă ?

Arbitrul C. Matei 
condus formațiile :

C.F.R.: Mănăilă — 
SU, Oprea, Negri —
State (min. 65 Șt. Toma), I. Ro
taru (min. 53 MARINOF), IRI- 
MLA — Andrei, Luca.

PETROLUL: JIPA — POPA. 
ȘTEFAN, PITULICE, Panait — 
Mocanu. Grigore, Hîricu (min. 71 
Stan), Manea — Greaca, Catin
ca (min. 87 L Niculae).

Constantin ALEXE

IN CUPELE
miză la

gazdele (C.F.R.).
pe roze, iar partene-

Meci 
vreme 
stau deloc 
rul eta însuși liderul seriei. Din 
păcate, condițiile de pe frumo
sul stadion — aflat în fază de 

. modernă reamenajare prin grija 
unor entuziaști și harnici gospo
dari 
geros, 
te Că 
risipa 
balul
șl de __ __ .
doar 6—5, pe poartă 1—2, 6—1 la 
cornere, acestea din urmă su
gerând imaginea dominării gaz
delor, mai ales după pauză. O- 

.caziile de gol întregesc acest ta
blou: Irimia — min. 32, Rîsnic

cu 
ce

Pașcani, de 
nu

fost dificile: timp 
teren înghețat. Poa- 

tocmai de aceea a primat 
de forțe și mai puțin fot- 
de calitate, fapt exprimat 
cifrele ce urmează: șuturi,

ȘANSA Șl...

n -ț min. 38, apoi reflexele lui 
Jipa — min. 58 și 84, iar Iri- 
mia — min. 89, 
ale . p-loieștenilor, 
min. 50, Stan și

vizavi de cele 
Catinca

Grigore — în 
aceeași fază din min. 78, la sin
gurul lor corner. în min. 13 
Luca a introdus balonul în pla
să, tușierul Măerean era însă cu 
steagul sus, golul n-a fost vali
dat, gazdele au rămas cu păre
rea că au fost frustrate, nouă 
fiindu-ne greu să le contrazicem, 
deși am văzut de 5—6 ori faza 
pe video. Cu acest gol imputat, 
arbitrul C. Matei din Deva a 
întors total „macazul- după pau
ză (ajutat și de tușierul Pîrvu 
din Constanțay, reușind să su
pere ambele tabere, refuzîndu-i

NEJAW5A
C. S. M Suceava — Unirea Focșani 1-0 (1-0)

Rigorile iernii și-au pus am
prenta pe această partidă, care 
a atras în tribunele stadionului 
Areni cîteva mii 
cei mai fideli ai 
nare A, pregătită 
de sezon de P. I 
rățită de zăpadă, 
j<oc> cu o crustă 
fost mai degrabă 
patinoar. Din acest motiv se ra
tau sprinturile, balonul lua tra
iectorii ciudate și circula pe 
trasee cu viteza mingii lovită 
de tenismeni. Și, atunci, în 
prim-plan, a apărut efortul ge
neros al tuturor jucătorilor, ri
sipa lor de energie, pe fondul 
unei exemplare sportivități, 
ind nemăsurată. Tînăra 
vizitatoare (antrenor D.

de spectatori, 
fostei divizio- 
în acest final 
Dragomir. Cu- 

suprafața de 
de gheață, a 

un veritabil

fi- 
formație 
Chiriță)

a avut neșansa ca, la primul ei 
atac (min. 1), să trimită balonul 
în bară prin Argeșeanu! A mai 
avut, apoi, după trei minute, 
încă o mare ocazie, cînd, la 
centrarea lui Babalâc, Bucu II 
a alunecat, însă nimeni n-a fost 
pe fază pentru a înscrie! Echi
librul pe tabela de scor 
frînt, totuși. în min. 26: 
rapidă creată de Mironaș, 
în atac, pasă la Șumulanschi, de
viere a acestuia la GOIAN și... 
1—0. Pînă la sfârșitul primei re
prize am mai consemnat două 
ocazii ale gazdelor (min. 33 și 
35).

După reluare, echipa locală va 
fi mereu in preajma și în careul 
focșenenilor. 
substanțială

s-a 
fază 

urcat

urmărind o mai 
departajare, însă

FOTBAL DE ANGAJAMENT
Ceahlăul P. Neamț — Șiretul Pașcani 1-0 (1-0)

cu acțiuni 
porți, care

Partida debutează 
viguroase la ambele 
trădează încă din start intenția 
celor două echipe de a practica 
un fotbal angajant, astfel că 
ocaziile de deschidere a scorului 
nu au întîrziat să apară: min. 2 
Iancu, șut alături din 16 ih; 
min. 5 Matei, dribling în su
prafața de 16 m, șut puternic 
și Tache reține; min. 8, Bîrcă, 
intercalat în atac, .așa cum o 
va face mereu pe parcursul jo
cului, șut violent și corner ră
mas fără rezultat; min. 13 și 15, 
două ocazii ale Șiretului prin 
Matei și Văcaru irosite, de ase
menea, copilărește. Treptat ini
țiativa trece de partea gazdelor, 
care, prin combinații subtile, 
perpendiculare pe poartă, obligă

oaspeții la o apărare permanen
tă, întreruptă de rare acțiuni 
de contraatac. Lâ unul din mul
tele atacuri ale Ceahlăului, în 
min. 43, Dumitrescu întră in for
ță în suprafața de 16 m și 
este „agățat" în ultimă instanță 
de Munteanu: 11 m, executat cu 
precizie de MIRONAȘ: 1—0. în 
replică, oaspeții inițiază un con
traatac, în ultimele ‘ 
primei reprize, prin 
acesta se pripește și 
se modifică.

începutul reprizei 
același aspect: dominare insis
tentă a gazdelor, apărare fermă 
și contraatacuri periculoase ale 
oaspeților. Treptat, Șiretul iese 
mai mult la joc: și pe fondul 
unor greșeli copilărești ale lui

secunde
Văcaru, 
scorul

a doua

(Deva) a

Suliță, UR- 
RlSNIC n.

ratările se vor ține lanț (în min. 
67, 71, 78 și 80). Dar și oaspeții 
vor fi foarte aproape de egala- 
re în min. 66 (Bucu n a „scos" 
incredibil la „bomba" lui Ale
xandru) și min. 76 (Argeșeanu, 
plecat de unul singur spre' gol 
a... alunecat înainte de șut).

Arbitrul Z. Erdei (Slatina) 
condus următoarele formații :

C.S.M.: Bucu n — Mironaș, 
Gălușcă, BRENIUC, Balțlg — 
GAFENCU (min. 68 Radu), GO- 
IAN, ȘUMULANSCHI — Păiuș, 
Sfrijan (min. 42- Susanu), MO- 
RARIU;

UNIREA: Paraschiv — BABA- 
LIC, GALAN, Lupu, Burgă — 
ARGEȘEANU, Dragu, ALEXAN
DRU, POPESCU — C. Rusu, 
Chiriță.

a

C.

Stelion TRANDAFIRESCU

DACIA

EUROPENE
Deceniile care s-au scurs 

din perioada în care fotbalul 
a progresat considerabil 
popularitate ‘ '___
spectatorilor, apoi alți zeci de 
aai car* au 
tapa de deplină modernizare 
nu doar a jocului în sin», ci 
și a sistemului competițio- 
nal internațional au făcut ca, 
astăzi, în primul rând în Eu
ropa, să existe mari citadele 
ale acestui sport, metropole 
în care activează cluburi de 
faimă. Cupele continentale, 
întreceri care domină, alături 
de preliminariile și turneele 
finale ale C.M. și C.E., de 
mâi bine de trei decenii, via
ța fotbalistică a bătrînei Eu
rope au accentuat „explozia" 
forțelor din cele mai impor
tante orașe ale continentului. 
Unele dintre acestea au ajuns 
să prezinte și două-trei con
curente în competițiile inter- 
cluburi, trofeele poposind în 
mai multe rînduri ,în aceste 
metropole. Să amintim orașul 
Milano, care, prin A.C. Milan 
și Internazionale, 
numele pe lista 
de reședință ale 
lor Europei. Alte 
au ajuns să fi* _______  __
cîte două echipe în aceeași e-

în
ca 

rândurile

reprezentat e-

și-a înscris 
localităților 
campioane- 
mari orașe 
prezente cu

accente

ale 
dar 
nu

are

Stoica (min. 74) și Cepoi (min. 
79), este foarte aproape de ega- 
lare. Numai inspirația portarului 
Tache și pripeala jucătorilor din 
Pașcani fac ca scorul să nu se 
modifice. Final de partidă 
care ambele echipe par 
mite de rezultatul înscris 
bela de marcaj.

A arbitrat I. Munteanu 
rești).

CEAHLĂUL: TACHE — 
Buhuță, MIRONAȘ, BÎRCA — 
MARC, Barnea, DUMITRESCU
(min. 63 Stoica), Iancu (min. 46 
Rădulescu) — Amarghioalei
Cepoi.

ȘIRETUL: Hăisan — Niță,
Neacșu, STAFIE, Munteanu — 
Grigore (min. 83 Margelatu), 
RAHAIAN, Kreh, CÎRDEI (min. 
73 Petruț) — Văcaru, MATEI.

Alexandru POPESCU

In 
mulțu- 
pe ta
(Burj-

Axlnîa,

„ACCELEREAZĂ" Șl CIȘTIGA
Dacia Pitești - Electroputere Craiova 2-1 (1-0)

un neliniștitor —2Ajunsă la
în „clasamentul adevărului" după 
partida din etapa a 15-a cu Chi
mia, pe teren propriu, formația 
locală a reușit să se impună la 
limită, dar meritat, datorită unui 
plus de tenacitate și de prospe
țime fizică, ținînd cont de tere
nul înghețat, care a solicitat la 
maximum ambele combatante. 
Gazdele asaltează din start poar
ta lui Boldici și, după 6 lovitură 
liberă de la 18 m, executată de 
Bărbulescu și reținută cu greu
tate de portarul craiovean, in 
min. 10 scorul a fost deschis de 
VOICA cu un șut plasat, duDă 
un corner executat de pe dreap-

INTR ADEVĂR,

ta de Togan. Oaspeții ies mai 
hoțărîți la atac și, în min. 27, 
ratează prin Pe.trișor, de la 8m, 
iar în min. 39 Sorohan șutează 
puternic, Băcescu respinge balo
nul în „transversală", după care 
reține.
Șerban 
nu-1

„Poli'1 Timișoara

I
I
I
1
I

diție a competițiilor conti
nentale : Torino (Juventus și 
A.C. Torino), Barcelona (F.C. 
și Espanol), Praga (Sparta, 
Slavia), Madrid (Real, Atleti
co), Belgrad (Steaua Roșie 
și Partizan) etc. Performanțe
le nu au trecut neobservate, 
comentariile elogiind 
le cluburilor-fanion 
semenea cunoscute orașe.

Iată că, înaintea tragerii la 
sorți de viniri, de la Zilrich, 
Bucureșțiul apare frecvent în 
multe articole, comentarii, în 
prezentările etapei sferturi
lor de finală ale competițiilor 
continentale, 
dello Sport" 
pildă — își intitulează 
dintre aceste articole, 
mergătoare fixării programu
lui jocurilor de la 1 și 15 
martie 1989 : „Recordul Bu- 
cureștiului", menționînd că in 
Capitala țării noastre își au 
sediul TREI echipe 
în cele trei cupe î 
Cupa Campionilor 
Dinamo în Cupa 
Victoria în Cupa 
„Bucureștiul stabilește o per
formanță în premieră, ne 
spunea. într-o convorbire te
lefonică, R. Becantinl, unul 
dintre cei mai cunoscuțî co
mentatori ăi cotidianului din 
Milano, probabil că Va trece 
multă vreme pînă cînd vom 
înregistra o reușită asemănă
toare. Mai intîi ca un oraș 
să aibă trei reprezentante în 
competițiile continentale. Și, 
mai departe, ca TOATE să 
ajungă pînă în avansata fază 
a sferturilor de finală**; sub
linia colegul nostru de la 
„La Gazzetta dello Sport". Așa
dar excelentul sezon euro
pean al cluburilor românești 
capătă o semnificație supli
mentară prin performanța a- 
tribuită. pe bună dreptate, 
Bucureștiului.

Afhndu-tne la acest optimist 
capitol, al frumoaselor trasee 
reușite de Steaua, Dinamo și 
Victoria pe scenei; europene, 
este momentul să vedem și 
ce punctaje au adus ele (pînă 
în prezent) în acel clasament 
care atribuie locurile în Cupa 
U.E.F.A. pentru sezonul 1990/ 
1991. Steaua a totalizat 8 
puncte, Dinamo 8 puncte, iar 
Victoria 9 puncte. Precizăm 
că în punctajele amintite sînt 
incluse și bonificațiile (de 
cîte un punct) acordate tutu
ror formațiilor care au atins 
etapa sferturilor de finală, 
deci tuturor reprezentantelor 
fotbalului nostru.

Să 
zilei 
cele 
trei 
din 
Și 
noastre reprezentante, Stea - 
ua, Dinamo, Victoria, toate 
formații din București.

Eftimie IONESCU

reușite- 
diai a-

„La Gazzetta 
din Milano — de 

unul 
pre-

calificate 
Steaua in 
Europeni, 

Cupelor, 
U.E.F.A.

venii au redus din handicap 
(min. 77) prin tînărul STOICA 
care a înscris cu o dezinvoltură 
de jucător rutinat.

A arbitrat I. Pista (Baia Ma
re).

DACIA: Băcescu — Cazan.
MANOLACHE, Mușat, BARBU- 
LESCU — Șerban, TOMA, ZAM
FIR — Togan (min. 78 Stuparu). 

’ VOICA, Ilinca (min. 55 Gheor- 
ghe).

ELECTROPUTERE: BOLDICI — 
Bărbuc?anu, Barbu, OLARU, Ște- 

-fănică — Crețu, Orbuleț, Soro
han (min. 46 Dogaru), Matei 
CALAFETEANU, Petrișor (min.
71 STOICA).

Dumitru ȘTEFAN

secundă
6 m, 

pe Bol- 
îri

în 
(min. 

poate 
care 
dar

repriza
56), de 

învinge 
respinge 

__ în min. 66 
lovitură liberă executată 
.dreapta — la pasul făcut 
de apărătorii craioveni — 
țâșnește, preia și înscrie: 
Gazdele ratează alte bune situații.

70. prin Șerban, și în min. 
i 88. prin Gheorghe. Craio-

cor
la o 

de pe 
tîrziu 

TOM A
2—0.

în min. 
73

UN DERBY
11. T I. 3-1 (Ml

Atmosferă de mare derby: tri
bune ocupate cu mult înainte de 
primul fluier al arbitrului (apro
ximativ 35.000 de oameni, în ciu
da burniței și a temperaturii scă
zute), galerii active și un arbitraj 
•competent, asigurat de a brigadă 
tînără. U.T.A., Ieșită prima la 
încălzire, impresionează prin ga
barit, deținînd, prin comparație 
cu gazda sa, aproape un metru 
avans, la înălțimea... globală. 
Startul este reținut, echipele se 
tatonează, îngrămădeala din ju
rul balonului trădează frică re
ciprocă. Jarul mocnit se aprin
de, însă, după numai 8 minute, 
în momentul cînd IONUȚ des
chide scorul cu un șut senzațio
nal, de la 25 de metri. Invitată 
să joace deschis, la gol, U.T.A. 
este nevoită să arate ce știe: se 
desfășoară „în formație de lup
tă", acoperă bine spațiul de joc.

cucednd teren, centimetru cu 
centimetru, impunîndu-se fizic 
în toate duelurile la minge. Toa
tă lumea ascultă de antrenorul- 
jucător Mulțescu, singurul ca- 
re-și permite înflorituri tehnice 
și pase-surpriză, pe fondul geo
metriei severe a jocului. Deși 
toate mingile trebuie să ajungă 
la Negrău, un înaintaș 
fotogenic care 
prin insistență 
golul egalizator vine 
de la MULȚESCU care reia, cu 
capul, centrarea lui Vancea.

„Poli", care mai suportase și 
șocul unei „bare" (Hirmler, min. 
33) este nevoită s-o ia de la ca
păt, o dată cu începerea repri
zei secunde. Combate sobrieta
tea partenerei prin ruperi de 
ritm și combinații abile. U.T.A.

. se dovedește o echipă „progra
mată", obsedată de atacurile ei

central
se mai distinge 
și explozivitate, 

(min. 41)

lineare, indiferentă la inițiative
le adversarei, inflexibilă chiăr 
și după bara-avertisment a lui 
Trăistaru (din min. 51). Și pînă 
la urmă, „Poli" intră de două 
ori, năvalnic, prin „spărturile" 
unei formații înverșunate î» 
atac, înscriind prin VLAICU 
(min. 59) și VARGA (min. 87), cu 
șuturi de la distanță.

Arbitrul I. Naltan (Predeal) a 
condus formațiile :

„POLI" : Moise — Pascu, IO- 
NUT Crăciun. STOTCOV — Ba nu 
(min. 54 OANCEA), VLAICU, O- 
LOȘUTEAN — Varga, Trăistaru, 
Bozeșan II (min. 89 Neagu).

U.T.A.: Sinescu — BUBELA,
Gaica, Popa, D. Popescu — Hirm
ler, MULȚESCU, Mdlroth (min. 
80 Mitu) — Naghi, Negrău, VAN
CEA.

Ion CUPEN

așteptăm acum amiaza 
de vinefi. La Zii rich, 

24 de bil*țele împărțite în 
urne vor fixa partidele 
martie 1989. Printre ele, 
fntîlnirîle merituoaselor 

reprezentante, 
Dinamo.

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• MINIFOTBAL LA BRAȘOV.

Șase echipe de seniori, fruntașe 
in campionatul județean de fot- 

seriei), 
Zărnești, 

_ . > Textila
— vor deschide, în ora
la poalele Timpei, sezo- 
minifotbal. Ele 
cea de a doua 
30 Decembrie",

1 Atac al Politehnicii Timișoara la 
fii oaspeților — Bubela, nr. 2, și 
intervină.

poarta echipei din Arad. Funda-
Hirmler, nr. 6, sînt gata să

Foto : B. VUIN — Timișoara^

bal — Metrom (lidera 
Torpedo și Celuloza 
Răsăritul și I.T. Brașov, 
Prejmer 
șui de 
nul de 
disputa 
„Cupei 
Sporturilor din Brașov, 
juca sistem turneu, numai 
cîștigătoarea urmînd să fie 
âoscucă ' duminică. Meciurile 
începe vineri, de la ofa 15 la 19, 
vor continua sîmbătă de la 9 
la 13 și de la 15 la 19, ultima

își vor 
ediție a 
în 
Se

Sala 
va 

tur, 
cu- 
vor

etapă avînd loc duminică, de la 
ora 9. (Carol GRUIA, coresp.).
• „CUPA SPERANȚELOR", E 

DITIA *89. Cum s-a mai scris, 
și în această iarnă F.R.F. va 
organiza „Cupa Speranțelor" la 
minifotbal, competiție rezervat" 
jucătorilor născuți după 1 au 
gust 1975 și 1976. Reamintim, de 
asemenea, că la faza zonală 
drept de . "
cluburilor și asociațiilor care au 
formații înscrise în campionatele 
republicane de juniori I, II și 
III. „Zonele" sînt programate 
între 5 și 10 ianuarie, iar tur
neele finale — pe categorii de 
vîrstă — între 16 și 21 Ianuarie.

au
participare echipele



Post-scriptum 
la meciul de rugby 

Țara Galilor - România SI S-AU TINUT DE CUVÎNT!
A ■>

Meciul cu Franța a fost, am 
scris la timpul potrivit, unul 
al recîștlgării încrederii. Pen
tru că din seara de 26 noiem
brie printre rugbyștii noștri a 
prins să încolțească un gînd, 
mărturisit timid la început, 
devenit treptat adevărat cuvînt 
de ordine al tricolorilor: vie-, 
torie la Cardiff! Iar ceasurile 
de pregătire fiecare clipă a 
perioadei de dinaintea partidei 
cu Tara Galilor, au stat sub 
semnul marilor speranțe... • 
.Murariit avertizează : am ve
nit să învingem" titra «Wes
tern Mail», ziarul național ga- 
lez. Ia 9 decembrie, deasupra 
a două fotografii cu Murariu, 
respectiv Ciorăscu (imaginea 
alăturată stă mărturie). Și bă
ieții noștri s-au ținut de t cu
vînt. producînd cea mai mare 
surpriză din ultima vreme a 
rugbyului mondial, izbutind „o 
răsunătoare victorie, într-o zi 
memorabilă pentru sportul ro
mânesc", cum scrie «The Ti
mes- în ediția de duminică. 
• Nimic nu le putea risipi 
încrederea în forțele lor. Mici

Murariu warns
We’re out to win

' «• «< •»» o «• •AX'X'X >

........ -wsaNMirw........-
SPORT

„tam-tamul- din jurul echipei 
galeze, nici marea, respecta
bila tradiție a sportului cu ba
lonul oval din țara-gazdă. nici 
amănuntul că adversara nu e 
alta decît cîștigătoarea „bron
zului" la Cupa Mondială și a 
ultimei ediții a Turneului celor 
cinci națiuni — majoritatea 
realizatorilor acestor perfor
manțe fiind și in lotul pentru 
18 decembrie —, nici faptul că 
Jonathan Davies, spre pildă, 
e chiar dublul laureat al unui 
concurs de tradiție în Marea 
Britanie. pentru titlul de „ju
cător al anului". • O aseme
nea mentalitate de învingător, 
fără a fi afișată ostentativ, dar 
păstrată în ciuda tuturor cal
culelor specialiștilor de pretu
tindeni, a atras imediat multe 
simpatii tricolorilor. Un puști 
a adus o scrisoare semnată 
Richard Carey și a înminat-o... 
managerului (termen folosit tn- 
.totdeauna în rugby în astfel 
de împrejurări, desemnîndu-1, 
ați înțeles. pe conducătorul 
delegației), iar Aurel Bojinescu 
a citit-o întregului lot. Erau 
cuvinte de încurajare pentru 
naționala României. Din partea 
unui tînăr ..fan" din Cardiff 
(galez. firește)... • într-o țară 
în care balonul oval continuă 
să concureze cu (mult) succes 
mingea rotundă, în care echi
pele se numără cu sutele, iar 
jucătorii sînt peste 15 000, si

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATr.fc.liSM 0 .Englezul Tim 

Hutchings a ciștlgat crosul de la 
Paris, după ce a parcurs 9.ZZ5 
km in 26:18. L-au urmat portu
ghezul Jose Regalo 26:48 si ke- 
nyanul Kip Bitok — 27:17. Pro
ba feminină, desfășurată pe un 
traseu în lungime de 3,965 km, 
a revenit concurentei kenyene 
Anne Wargarl, cu timpul de 
13:01.

BASCHET • tn partida inau
gurală a turneului masculin de 
la Bangkok, o selecționată din 
R.P. Chineza a întrecut cu sco
rul de 114—55 (51—371 formația
Japoniei.

RUGBY > La Bruxelles, în 
meci contînd pentru grupa B a 
Campionatului European, selec
ționata R F. Germania a între
cut eu scorul de 16—7 (9—3) for
mația Belgiei.

șah • In turneul de la Bel
grad după 6 runde conduce ma
rele maestru iugoslav Hjlak cu 
6 puncte, urmat de Bareev. Pe- 
tursson. Pigusov cite 5 puncte 
etc. Rezultate tehnice: Hu'ak — 
Psahis 1—0: Bar«ev — Pigusov 
remiză: Dohoian — Taimanov
1—0: Polugaevski — Slmlci 1—»; 
Olafsson — Gheller remiză: To- 
dorcevici — Szmidt l—0: Wan 
der Wiel — Moskalenko remiză. 

fastul e mare la meciurile 
mari. în întîlnirile din sălile 
cu numeroase trofee purtînd 
patina vremii, dar și la sta
dion, în ziua partidei. Astfel, 
dacă primul fluier al arbitru
lui s-a auzit la ora (locală) 
14,15, la 13,40 a pătruns în te
ren, pe gazonul pe care echi
pele nu au voie să se antre
neze. o impozantă fanfară, mu
zicanții fiind înveșmîntați în 
costume tradiționale, în culori 
vii. A fost un spectacol întreg, 
mai ales că în frunte se afla 
un berbec alb. • In tribunele 
atît de cochete ale faimosului 
— și foarte frumosului — Arms 
Park, spectatorii cîntă, mai și 
fluieră cînd oaspeții trebuie să 
execute o lovitură de pedeap
să, dar întotdeauna aplaudă 
reușita • Povestește antreno
rul Theodor Rădulescu : „După 
ce a scos o tușă formidabilă. 
Gelu Ignat s-a uitat către 
mine și m-a întrebat zîm- 
bind : ți-a plăcut, meștere 
Aluzie și la întîmplarea de 
la antrenamentul de joi, cînd 
cel ce avea să fie eroul 

meciului nu părea ciiiar in 
apele lui și T. R. l-a scos, 
pe moment, din echipa de în
cepere. • Bucuria victoriei a 
fost fără margini. Dar cînd 
toți jucătorii au apărut în ho
lul de sub tribuna principală 
îmbrăcați în frumoasele lor 
costume, cu frunza de stejar 
pe piept, au redevenit aceiași 
tineri modești, echilibrați, stîn- 
jeniți parcă de mulțimea ama
torilor de autografe care-i aș
tepta Ia ieșire. Echilibrul s-a 
vădit șl în declarațiile făcute 
presei de antrenorul federal 
Dumitru Mihalache, de Theo
dor Rădulescu. Gheorghe Nica, 
Florentin Marinescu, de Flo- 
rică Murariu, Doar in autocarul 
care ne-a condus de la hotelul 
Royal din Cardiff pînâ la 
Heathrow, în Londra (după un 
popas la ambasada țării noas
tre), au răsunat aplauze și cîn 
tece pentru România, mai cu 
seamă atunci cînd am putut 
retrăi meciul. înregistrat pe 
casetă. • Mulțimea prezentă 
duminică către prînz pe marele 
aeroport londonez a aflat re
pede de prezența naționalei 
noastre. Pe tabloul electronic 
de afișaj din dreptul ghișeului 
15 s-a tot repetat, preț de 30— 
40 de minute „Vi va rugby!", 
iar ceva mai încolo, pe un alt 
ecran în miniatură, se citea : 
;,In cursa TAROM se află e- 
chipa României, care tocmai a

• în Campionatul Mondial de 
șah rapid de la Mazatlan (Me
xic). după 4 runde tn fruntea 
clasamentului se află Anatoli 
Karpov (URSS). Maxim Dlugy și 
Lev Alburt (ambii SUA) cu rite 
3,5 puncte, urmați de Rafae! 
Vaganlan șl Mala Clburdanidze 
cu cite 3 puncte etc.

SCRIMA • .Cupa Mondială» a 
programat la Nancy un concurs 
de sabie, in finala căruia spor
tivul vest-german Jurgen Nolte
1- a învins cu 10—6 pe italianul 
Marco Marin.

TENIS • „Turneul Campioni
lor" la tenis în proba de du
blu s-a încheiat la Londra cu 
victoria cuplului american Rick 
Leach — Jimm Pugh, care a 
dispus în finală eu 6—4, 6—3.
2— 6, 6—0 de perechea spaniolă 
Sergio Casai — Emilio Sanchez.
• în finala turneului feminin de 
la Haverford (Pennsylvania), Mar
tina Navratilova a învins-o cu
6— 2, 6—3 pe Betsy Nagelsen. A 
tn turneul de Is Boca Ratton 
(Florida). iucătorul australian 
Kim Warwick l-a eliminat eu
7— 6. 6—1 pe americanul Tom 
Gullikson, iar Jalme Filloi 
(Chile) a ciștlgat cu 2—6. 6—1. 
6—3 partida cu Tim Gullikson 
(SUA). 

zdrobit reprezentativa Țării 
Galilor". • în avion, amabilul 
echipaj (comandant de aerona
vă Nicolae Pleșoianu) a adre
sat felicitări bravilor Învingă
tori de pe Arms Park. Au ră
sunat din nou aplauze. Bine
meritate. • „Succesul este, de 
bună seamă, al întregului rug
by românesc. Dar el trebuie să 
fie un început pentru o muncă 
mai serioasă la toate nive
lurile, iar efortul comun (și nu 
numai al unui grup de entu
ziaști) se cere subordonat in
tereselor naționalei". Cuvinte
le aparțin lui D Mihalache Iar 
împreună cu secretarul F.R.R., 
Cristache Mitrea, recapitulăm 
cluburile care au contribuit lă 
această izbîndă de neuitat : 
Steaua — Murariu, Rădulescu, 
Leonte, Dumitrescu, Oroian, 
Ciorăscu, Ignat, Boldor , Di
namo — Ion, Doja, Neaga, 
Lungu, Toader; Știința CEMIN 
Bala Mare — Fulina, Șugar, 
Seceleanu; Universitatea Timi
șoara — Răcean, Domocoș ; 
Contactoare Buzău — Dumi- 
traș; Politehnica Iași — Vaslu
ianul UAMT Oradea — Man. 
Am amintit și rezervele, ju
cători ce s-au pregătit, firește, 
cot la cot cu titularii. • Să 
te întorci cu fruntea sus acasă 
e visul dinții al oricărui spor
tiv. Reîntîlnirea cu cei dragi 
a fost, firește, emoționantă și 
pentru brava noastră echipă de 
rugby. O echipă pentru care 
o partidă (mare) trece în a- 
mintire. Urmează altele. La fel 
de grele, dar poate la fel de 
mari. Avem acum dreptul să 
așteptăm mult de la rugbyștii 
’-’colori !#

Geo RAEȚCHI

CUPELE EUROPENE DE HANDBAL
PARIS, 13 (Agerpres). Rezulta

te înregistrate în meciurile tur 
din optimile d? finală ale cu
pelor europene la handbal mas
culin: „CUPA CAMPIONILOR
EUROPENI": Amiciția Zurich — 
Valur Reykjavik 16—15; S. C. 
Magdeburg — Usam Nimes 23—13: 
V.F.L. Gummersbach — H. C. 
Barcelona 17—15; Drott Halmstad 
— Raba Eto Gyor 21—18; Dukla 
Praga — Wybrzeze Gdansk 31— 
19; SKA Minsk — Metaloplastica 
Sabac 30—21; „CUPA CUPELOR** î 
A.S. Atena — Stavanger 28—27;

ECHIPELE NOASTRE POT OBȚINE CALIFICĂRILE DORITE
(Urmare din wn ’) 

atît de scăzută. Totuși, mure- 
șencele vor trebui să ia în se
rios partida de la Istanbul (așa 
cere și legea fair-play-uiui), 
ea constituind o bună repeti
ție în vederea întîlnirilor ur
mătoare, al căror • grad de di
ficultate — nimeni nu se în
doiește — va fi deosebit de 
ridicat, ca șl un mijloc de 
bună propagandă pentru hand
balul românesc.

Știința Bacău, cu cele 20 de

DE LA O ȘTIRE LA ALTA...
• S-A CONSUMAT cea de a 

27-a finală a Cupei interconti
nentale, din 1980, desfășurată 
pe teren neutru, la Tokio. 
Din nou a cîștigat o echipă sud- 
americană : Nacional Monte
video, car» cucerește pentru a 
treia oară prețiosul trofeu. Parti
da cu P.S.V. Eindhoven a fost 
dramatică, dacă ne referim la 
faptul că în min. 119 conducea 
echipa olandeză cu 2—1, cînd 
Nacional a egalat (2—2 !). Au ur
mat loviturile de la 11 m, unde 
,,s-a mers" cap la cap : 4—4, 
5—5 6—6. Apoi olandezul Van
Aerie a ratat, după care Gomez 
a punctat decisiv : 7—6. Iată și 
formațiile aliniate. NACIONAL : 
Sera — Gomez, De Leon. Reve
lez, Saldanha — Lemos, O sta la- 
za, Cardaccio (min. 113 Carreno) 
— Castro, Vargas (mln. 71 Mo
ran), De Lima. P.S.V. EINDHO
VEN .• Van Breukelen — Gerets, 
Koot. Koeman, Heintze (min. 86 
Valckx) — Lerby, Van Aerie, 
Vanenburg (min 69 Gillhaus) — 
Romario, Kieft, Ellerman. For
mațiile sud-americane domină a- 
ceastă mare întrecere, scorul fi
nalelor fiind edificator — 16—11 
în favoarea lor. • APRO
PO DE loviturile de la 11 
metri. Se știe că. în multe 
țări, în camoionatele naționale. La 
scor egal, departajarea se face 
în urma loviturilor de la 11 m. 
Uneori aceste dueluri iau pro- 
porți’ neooisnuit?. Recordul s-a 
înregistrat în etapa a 12-a din 
campionatul Argentinei, 1® me
ciul dintre Argentinos Juniors 
(fosta formație a lui Maradona) 
jl Racing Buenos Aires. Ei bine, 
în această confruntare (scor 
2—2. după 90 de minute) au

CURSA PĂCII,
PARIS (Agerpres). Așa cum 

s-a anunțat, cea de-a 42-a 
ediție a tradiționalei compe
tiții cicliste „Cursa Păcii" se 
va desfășura anul viitor, din 
inițiativa ziarului ,,L’ Huma- 
nite", pe traseul Paris—Frank
furt pe Main — Berlin — Pra- 
ga — Varșovia — Moscova, 
pentru a marca și pe plan 
sportiv împlinirea a două se
cole de la Revoluția franceză, 
întrecerea se va disputa în 17 
etape (însumînd circa 2 700 km), 
în perioada 7—26 mai.

complet al 
etapa prolog 

individual

Iată programul 
cursei : 7 mai : 
contracronometru
(7 km) la Paris, în Piața Basti- 
liei ; 8 mai : etapa I : St. De
nis — Chalons -sur Marne (180
km) ; 9 mai : etapa a 2-a 
Chalons sur Marne — Nancy 
(160 km) ; 10 mai : etapa a 3-a 
Nancy — Strasbourg (180 
km) ; 11 mai : etioa a 4-a • 
Karlsruhe — Frankfurt pe 
Main (150 km) ; 12 mai : etapa 
a 5-a : Frank, l.". pe Main —
Kassel (180 km) : 13 mai : e- 
tapa a 6-a : Kassel — Halle 
(175 km) ; 14 mai zi de repaus

PE GHEARĂ Șl
• Concursul de SCHI F^)ND 

de la Ramsau (Austria) s-a în
cheiat cu proba masculină de 
ștafetă 4X10 km, în care victoria 
a revenit echipei Suediei (Otto- 
som, Haland, Mogren, Svan). cu 
timpul de 2.12:36,5. Pe locul se-

Helsibgor I.F. (Danemarca» — 
Tusem Essen 17—21 ; H.C. Gote- 
borg — Empor Rostock 25—24; 
(^rvenka (Iugoslavia) — Tatran 
Preșov 22—13; Stockerau (Aus
tria) — U.S. Creteil (Franța) 
20—21; „CUPA FEDERAȚIEI IN
TERNATIONALE** : Deportivo Ma
drid — H.C. Hasseli (Belgia) 
35—13; Pelister Bitolia — Banik 
Karvina 27—20; H.C. Gagny 
(Franța) — Hellerup (Danemar
ca) 18—18; H.C. Dusseldorf — 
Benfica Lisabona 19—15.

goluri, se încadrează în aceeași 
categorie de... comentariu re
feritoare la mureșence. Sîntem 
convinși că chiar cu un activ 
de 20 de goluri pentru meciul 
de duminică. Sala Sporturilor 
din Bacău va fi arhiplină. Iar 
elevele antrenorilor Mihai Pin
tea și Costel Petrea merită o 
astfel de satisfacție.

Să așteptăm, deci, cu încre
dere manșa decisivă a optimi
lor de finală și să urăm celor 
șase echipe românești să facă 
și pasul următor: calificarea 
în sferturile de finală !

fost executate 44 de lovituri de 
la 11 m !!, dintre care numai 5 
au fost ratate. A cîștigat Argen
tinos Juniors cu 20—19 îl Recor
dul vechi în Argentina fusese 
de 23 de goluri înscrise din 11 m, 
la meciul dintre Independiente 
și Espanol Buîiws Aires (12—1)).
• GARY LINEKER, fostul golge- 
ter al C.M. în 1986, acum la 
F.C. Barcelona, nu se simte în 
apele sale în orașul catalan. Abia 
în meciul cu Oviedo (etapa 11-a, 
20 noiembrie, cîștigat de Barca** 
cu 2—1). Lineker a marcat pri
mul său gol tn actualul campio
nat ! Lineker’ afirmă că ar dori 
să se reîntoarcă în Anglia (unde 
are mai multe oferte), dar con
tractul cu Barcelona Ii va expi
ra abia anul viitor • ANTRE
NORUL Vaclav Jez^k a fost de
semnat pentru a doua oară cel 
mai bun ..coach* al Cehoslovaci
ei. Prima oară. în 1976, cînd re
prezentativa țării sale a cucerit 
titlul de campioană a Europei.
• A DEVENIT o tradiție ca, In 
memoria englezului Sir Stanley 
Rous (fost președinte al F.I.F.A.), 
Anglia .să organizeze u.n turneu 
internațional. Noua ediție va fi 
programată în 1089, după termi
narea campionatului englez. Pînă 
acum invitațiile au fost accepta
te de selecționatele Spaniei. Sco
ției si Danemarcei. Se mal aș
teaptă confirmări din partea u- 
nor federații din America de Sud. 
Desigur, printre formațiile pre
zente va fi șl Anglia. • TRANS
FERĂRI de jucători : internațio

EDIȚIA 1989 u
la Halte ; 15 mai : etapa a l-a t 
Halle — Berlin (196 km) : 16
mai : etapa a 8-a : Berlin — 
Dresda (208 km) ; 17 mai : e- 
tapa a 9-a : Dfesda — Praga 
(150 km) ; 18 mai : etapa a 10- 
a : Praga —Trutnov (190 km) ; 
19 mai : etapa a 11-a : Trut
nov ,— Wroclaw (160 km) : 20 
mai : etapa a 12-a : Wroclaw — 
Lodz (180 km) ; 21 mai : e-
tapa a 13-a : Lodz — Varșo
via (J35 km) ; 22 mai : etapa a 
14-a Varșovia — Brest-Li- 
țovsk (200 km); 23 mai: transbor- 
re cu avionul la Moscova ; 24 
mai : etapa a 15-a : circuit în 
împrejurimile Moscovei (136 
km) ; 25 mai : etapa a 16-a : 
contracronometru individual 
la Moscova (20 km)-; 26 mai 
etapa a 17-a și ultima, circuit 
la Moscova cu sosirea în Piața 
Roșie (80 km) Un traseu n- 
teresant, spectaculos, dar ex
trem de dificil prin lungimea 
sa, solicitînd oarțicipantilo-o 
pregătire specială, de rezis
tență, cu mulți kilometri rulați 
înaintea startului, apreciază 
specialiștii.

PE ZĂPADĂ
cund s-a situat formația Norve
giei — 2.12:37,5.
• Pe trambulina de 70 m de 

la Lake Placid s-a desfășurat un 
concurs contînd pentru ..Cupa 
Mondială" la SĂRITURI, ciștlgat 
de sportivul norvegian Vegaard 
Opaas — 221,5 puncte (sărituri 
de 88 m și 86 m). L-au urmat 
austriacul Ernst Vottori — 221.2 
puncte și vest-germanul Thomas 
Klauser — 219,7 puncte.
• Proba masculină de 500 m 

din cadrul concursului de PATI
NAJ VITEZA de la Inzell a re
venit sportivului vest-german 
Georg Herda, cu timpul de 38.91, 
urmat de coechipierul său Uwe 
Streb — 39,05 și austriacul Mi
chael Hadschieff — 39,52. în pro
ba feminină de 3 000 m pe pri
mul loc s-a situat Petra Becker 
(R.F. Germania) — 4:50.97.

PROBE NOI IN PROGRAMUL

J. 0. DE VARĂ
LAUSANNE, 13 (Agerpres).

După cum se anunță de la se-
cretariatul Comitetului Interna
țional Olimpic, în programul 
J.O. de vară din anul 1992, de la 
Barcelona, vor fi incluse două 
noi discipline, badminton și ba
seball, astfel că numărul spor
turilor olimpice va ajunge la 23. 
Se vor adăuga, de asemenea, și 
cîteva. noi probe: întreceri femi
nine în concursul de judo. tO 
km marș feminin la atletism, o 
nouă clasă la yachting șl, cu ti
tlu experimental, 4 probe de ca
noe slalom. Numărul probelor, 
care la J.O. din 1984 era de 221, 
va fi în 1992 de 255.

nalul islandez Edvaldsson (Valur 
Reykjavik) va evolua la TURU 
Dusseldorf din liga secundă a 
R.F.G * iar norvegianul Rikdai 
(Molde) — în vîrstă de 20 de ani — 
va juca la Borussia Monchen- 
gladbach • DERBYUL milanez 
s-a Încheiat cu victoria mai 
puțin scontată a lui Inter (1—0, 
cu Milan, gol marcat de Sere
na) după înfrîngerea (și elimi
narea din Cupa U.E.F.A.) d? că
tre Bayern Mtinchen. Și to
tuși jucătorii de la Inter au a- 
vut puterea să cîștige acest meci 
(a fost al 206-lea derby local) și 
să rămînă neînvinși după 9 eta
pe. Surprinzător Milan (tot fără 
Gullit — accidentat) ocuoă acum 
doar locul 7. • NORWICH con
tinuă să se afle pe primul loc 
în campionatul Angliei. urmată 
de Arsenal. Cele două formații 
s-au tntîlnit sîmbătă pe stadio
nul lui Norwich. meci încheiat 
cu un scor alb (0—0). dar ..tuna
rii* au fost foarte aproape de 
victorie. ratînd un penalty ! 
Marwood (Arsenal) a fost faul
tat de către portarul Brvan 
Gunn. Tot Marwood a executat 
penaltyul și a înscris, dar arbi
trul a dictat rep îtarea loviturii 
pentru că un coechipier a intrat 
prea devreme în careu !! Apoi, 
același Marwood a trimis balonul 
peste poartă ! Cu o vic^rie Ar- 
sena ar fi ajuns în fruntea cla
samentului.
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