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Sportul de masă la ora bilanțurilor

SUCEAVA - LOCUL I IN COMPETIȚIILE
„CUPA

• Federațiile, în sprijinul acțiunii de selecție • Pozi
ții în reares ale unor județe cu condiții si tradiție în

DOTATE CU U. T.C n

ții în regres ale unor județe cu condiții și tradiție 
„sportul pentru toți**

Atribut al organizațiilor 
U.T.C. din școlile profesionale 
și din licee, precum și din u- 
nitățile economice rurale, spar
tul de masă cunoaște o dezvol
tare tot mai spectaculoasă pe 
măsura interesului și nevoii de

drumarea organizațiilor de 
neret se desfășoară o suită 
întreceri pe care elevii și 
nerii de la sate le inițiază 
sub genericul mobilizator al 
competiției sportive naționale 
Dacia da.

ti
de 
ti-

de discipline care, debutînd cu 
etapa de masă, ajung să 
se finalizeze la nivel republi
can. Le 15 dintre aceste disci
pline, inițiatorii 
sfîrșitul fiecărui 
mente pe județe 
narea punctelor 
fiecare întrecere 
elasament-bilanț 
oferi o imagine destul de eloc
ventă a modului cum organi
zațiile U.T.C. din întreaga țară 
au fost preocupate de pregăti-

întocmesc, la
an, clasa-
(prin adlțio- 
obținute la 
finală). Un 
care poate

SPART MUNCITORESC
„PROGRESUL-BRĂILA",

UN ECUSON PURTAT CU MÎNDRIE
Băieții de la C.S. Progresul 

Brăila incheiaseră cu bine e- 
tapa de lupte libere din Capi
tală, dar buna dispoziție ce o 
afișau nu venea de la victori
ile obținute, ci de la un „fapt 
divers" al străzii. Un tînăr ex- 
cavatorist stîrnea admirația 
trecătorilor, prin maniera lui 
de a lucra: rapid, eficient, de
gajat, comod chiar in mica lui 
cabină eu ferestre in toate 
părțile. Spectacolul incinta pri
virile, performanța era apreci
ată ca atare. în rîndul din fa
ță al „lojei" de pe trotuar fi
ind sportivii brăileni.

— Ce spui de el? întreabă 
un „divizionar".

— De excavatorist ?
— Nu, de excavator.
— îl cunosc bine. Maistrul 

Mihai îi prevedea o carieră 
strălucită, încă de cînd făcea 
primele „piruete" prin curtea 
întreprinderii.

— Este apreciat, lucrează în 
București, dă o mină de aju
tor celor de la metrou.

— Să ne exprimăm corect: 
un „braț" de ajutor. Și ce 
braț! Din două cupe încarcă o 
auto-basculantă „ROMAN"!

„Progresul-Brăila" scria 
pe excavator, și pe gentile 
sport ale tinerilor luptători. E- 
cuson purtat cu mîndrie(Continuare in pag. î—3)

Tiberiu STAMA

de

și 
de

toți cei care muncesc, iar în 
timpul liber practică exercițiul 
fizic, sportul, la întreprinderea 
de Utilaj Greu Progresul Bră
ila. Da, clubul sportiv Progre
sul- Brăila are secții de atle
tism, box, haltere, Judo, lupte 
libere( cum spuneam, în Divi
zia A ), lupte greco-romane, 
rugby și, ca orice alt club de 
pe malul Dunării, fotbal, deo
camdată în „C“. Dar mai pre
sus de toate are Daciada, ma
rea competiție națională, care 
la „Progresul-Brăila" reunește 
aproape 8 000 de iubitori ai 
sportului. Baza materială cu
prinde un stadion și două săli 
de sport, dar mai e faleza Du
nării unde sînt programate 
ambițioasele întreceri de cros, 
apoi ștrandurile, patinoarele 
naturale, iar la sfîrșitul săptă- 
mînii... cărările de munte, cu 
încîntătoarele excursii și dru
meții de tot felul.

Excavatoarele brăilene prind 
putere din puterea oamenilor, 
adică din acea ..mens sana" 
clădită și în arenele de sport, 
iar oamenii, pentru a-și men 
ține forța peste zi, pe tot par-

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. !—3)

După reușita Universității C.F.R. Craiova în C.C.E. la volei

IN OBSTACOL DEPĂȘIT, IN ALTUL STIMULATOR

Schiul (cel de fond) constituie una din preferințele sportive ale 
tineretului 
surprinsă 

dovenesc...

din scoli profesionale si licee. In imagine, o secvență 
pe pîrtiile din vecinătatea Cimpulungului Mol- 

Foto : Gabriel MIRON 

în dorința de a stimula și 
mal mult sportul în rîndul ti
neretului studios și a tineretu
lui sătesc și a oferi unor fe
derații posibilitatea de a efec
tua acțiuni de selecție pentru 
activitatea de performanță, 
C.C. al U.T.C. a inițiat con
cursuri și competiții la o serie

elevilor, a tineretu-mișcare a
lui. aptitudinilor lor pentru o 
ramură de sport, sprijinului 
conducerilor instituțiilor de în- 
vâțămînt, întreprinderilor și 
cadrelor didactice de speciali
tate și implicit condițiilor exis
tente, terenuri, săli și chiar 
mini complexe sportive. Sub în-

Așadar, echipa feminină de 
volei Universitatea C.F.R. Cra
iova, campioana României, a 
reușit o performanță demnă de 
toată lauda și anume califica
rea în: turul III al competiției 
continentale Cupa Campionilor 
Europeni. Bucurie mare în rin-, 
dul echipei, firește, dar mai 
ales în rîndul simpatizanților 
acesteia. Merită aplaudată fru
moasa performanță, întrucît 
studentele craioverie au „răstur
nat" rezultatul de 0—3 din tur, 
într-un 3—0 fără dubii (la 1, 
5, 2), printr-un joc care a în-

Pe marginea unei interesante acțiuni a C. J. E. F.S. Galați

PUNCT DE PLECARE Șl... SOSIRE: JUNIORII
Căutarea permanentă, desco

perirea, pregătirea și promo
varea anuală in eșaloanele su
perioare a unor sportivi de va
loare — iată ideea care a stat 
la baza unei foarte exigente 
analize care a -fost inițiată de 
O.J.E.F.S. Galați, analiză care, 
se înțelege, a avut ca punct de 
plecare și... sosire: juniorii.

Desigur, este mult prea bi
necunoscut' faptul că „spe
ranțele de azi" sînt viitori 
mari performeri, așa că a de
monstra acest lucru devine 
inutil, din moment ce toți teh
nicienii au același punct de 
vedere. Și, totuși, revenirea

acestui . subiect în discuție — 
nu numai azi — demonstrează 
că. deși în teorie nu există o- 
pinii divergente, în practică si
tuația, în multe locuri, este di
ferită. Este ceea ce s-a subli
niat cu fermitate și la consfă
tuirea amintită, la care au 
luat parte profesorii și antre
norii gălățeni care-și desfășoa
ră activitatea la nivelul copi
ilor și juniorilor: „Se aduc 
mereu Justificări, mai cu sea
mă în ceea ce privește rezul
tatele necorespunzătoare, atit 
în competițiile naționale, cit 
mal ales in cele internaționa
le, dar nu se vede însă esenți-

FINAL DE STAGIUNE LA FOTBAL
Ieri, la Cîmpina

VICTORIA-,,U" CLUJ-NAPOCA 5-2

aiul, adică faptul că aceste ne
ajunsuri pornesc de la cali
tatea procesului de instruire și 
educație, din neglijența față 
de vîrfurile sportive".

Subliniem această apreciere, 
cu atît mai mult cu cît per
formanțele juniorilor gălățeni 
nu sînt de neglijat, dacă avem 
în vedere oele 15 titluri de 
campioni naționali (la atletism, 
caiac-canoe, handbal, hochei, 
haltere, lupte, popice, mode- 
lism), precum si celelalte pozi
ții de pe podium, la care se 
adaugă, firesc, și reușitele din 
competițiile internaționale, care 
se concretizează în 4 medalii 
de aur. 2 de argint și una de 
bronz la Campionate Balcanice 
sau Cupa Prietenia, toate vi- 
zînd hocheiul, handbalul și 
atletismul. O apreciere, deci, 
care nu pornește de la „zero",

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare în nao 2—31

(Cronica meciului în pag, 2—3)
1 ‘ CLASAMENTUL

1. DINAMO 17 16 1 0 72-16 33
2. Steaua 17 16 1 0 62-15 33
3. Victoria 17 10 3 4 46-31 23
4. F. C. Inter 17 9 2 6 24-26 20
5. Corvinul 17 8 2 7 25-36 18
6. Flacăra 17 7 3 7 30-23 17
7. „U" Cluj-Napoca 17 6 5 6 20-28 17
8. F. G Olt 17 5 7 5 17-25 17
9. F. C. Argeș 17 6 2 9 20-23 14

10. F. G Bihor 17 5 4 8 15-18 14
11. Sportul Studențesc 17 6 2 9 26-34 14
12. Univ. Craiova 17 5 4 8 27-37 14
13. Rapid 17 6 2 9 18-31 14
14. Oțelul 17 5 4 8 21-34 14
15. S. C. Bacău 17 6 1 10 33-34 13
16. F.C.M. Brașov 17 5 3 9 28-32 13
17. F. C. Farul 17 5 2 10 14-23 12
18. A.S.A. Tg. Mureș 17 2 2 13 11-43 6

TRAGERE LA SORȚI 
ÎN C.C.E. LA VOLEI (m)
LUXEMBURG, 14 (Agerpres).— 

La Luxemburg s-a efectuat 
miercuri tragerea la sorți a gru
pelor semifinale ale competiției 
internaționale masculine de vo
lei Cupa Campionilor Europeni.

Campioana României, echipa 
Steaua București, va evolua în 
compania formațiilor Panini Mo
dena, C. V. Palma de Mallorca 
și SV Hamburg, în timp ce din 
cealaltă grupă fac parte ȚSKA 
Moscova, TSKA Sofia. Vojvodina 
Novi Sad și Olympiakos Pireu.

Meciurile din cadrul grupelor se 
vor disputa tur-retur, fiecare cu 
fiecare, în ianuarie și februarie 
anul viitor, primele clasate ur- 
mînd să-și dispute finala compe
tiției. programată la 8 martie la 
Atena.

cîntat, modern, in viteză și cu 
atacuri imprevizibile pentru 
adversare, care nu s-au dovedit 
a fi o echipă modestă. Post 
S.V. Viena a demonstrat că vo
leiul austriac a făcut oeva pași 
înainte, ea fiind socotită o verita
bilă surpriză a competiției, ar
gumentele sale fiind elimina
rea campioanei Finlandei, pre
cum și victoria în tur asupra • 
campioanei" noastre. O echipă 
căreia nu i-a lipsit condiția fi
zică (au impresionat antrena
mentele ei ..tari" din preziua si 
ziua meciului) și cu o talie re
marcabilă (medie 1.85 m).

Deci, încă o dată, felicitări 
echipei Universitatea C.F.R. 
Craiova, componentelor sale 
pentru evoluția lor de simbâ- 
tă seara: Mirela Zamfir, Moni
ca Șușman, Cristina Buzilă,

Tanța Drăgoi, Mirela Bojescu 
(Liliana Popescu), Ioana Coto- 
ranu.

încheiem sublinierile noastre 
referitoare la performanța de 
săptămîna trecută și precizăm 
că... în fața Universității C.F.R. 
stă acum turul III. In legătură 
cu această rundă trebuie spus 
însă că ea va fi infinit mai 
dificilă decît cea anterioară, 
întrucît adversara craiovencelor 
nu va fi o echipă oarecare ci, 
nici mai mult, nici mai puțin 
decît Olimpia Teodora Ravena, 
campioana Italiei și... cîștigă- 
toarea Cupei Campionilor Eu-

Modesto FERRARINH

(Continuare in vag. a <-«)

MINIBASCHETUL, DIN NOU IÂ ÎNĂLȚIME
Intr-una din pau

zele reuniunii bas- 
chetbalistice de 
simbătă, din sala 
Floreasca, publicul 
(foarte numeros, 
deoarece progra
mul cuprindea și 
tradiționalul meci- 
derby Steaua — 
Dinamo) nu a mai 
părăsit tribunele. 
Spectatorii au fost 
captați de splen
dida evoluție a 
două echipe de mi- 
nibaschetbalisti, co
pii de la C.S.Ș. 4, 
mstruiți de soții 
Hortensia și Liviu 
Călin. Meciujl a 
stirnit atenția și— 
aplauzele publicu
lui. Micuții bas- 
chetbaliști nu nu
mai că au luptat 
cu ardoarea speci
fică virstei frage
de, dar (unii din
tre ei) au demon
strat reale calități 
și mari perspecti
ve. Oricum, a fost 
un spectacol mult 
gustat, iar imagi
nea alăturată (cine 
sare mai sus, cîș- 
tigă mingea), sur
prinsă de fotore
porterul nostru 
Aurel D. NEAGU, 
este sugestivă.

In pag. 2—3. alte 
Informații din bas
chet. la rubrica 
„Sub panou".



Șl ACUM, BALCANIADELE
Naționale de 

încheiat prima 
reluate în luna

evolua între 21—25 decembrie 
în Turcia. în orașul Antalia, iar 
senioarele între 23—25 decemb- 
brie. în Iugoslavia, în orașul 
Apa tin. In acest scop, cele două 
loturi au îneeput pregătirile, ul
timele lor teste fiind meciurile 
din Divizia A ți acțiunile „Ziua 
baschetului*.

Campionatele 
baschet și-au 
parte și vor fi 
ianuarie. Aceasta nu înseamnă 
însă inactivitate competiții nală 
și pentru cei mai buni jucători 
și cele mai bune jucătoare, care 
mai au de susținut ultimele e- 
xamene internaționale ale anu
lui : Balcaniadele. Seniorii vor

TURUL II AL DIVIZIEI ȘCOLARE Șl DE JUNIORI
S-a stabilit ca turneele turului 

secund al Diviziei școlare și de 
juniori să se dispute astfel — 
băieți, seria I. turneul I : la Me
diaș. turneul II : la Arad : seria 
a D-a, turneul I : Pitești. tur
neul n : Bucuresu : seria a m-a, 
turneul I : Ploiești, turneul n : 
Galați. Turneele se vor disputa 
Intre 12—15 ianuarie si respectiv

rt—:>Ianuarie ri

.TROFEUL SPORTUL* PENTRU EFICACITATE
9. Gabriela Balogh (Metalul) 2N 
p. 1». Edith Jakahfi (Comerțul) 
StS p, 11. Lavinia Blindai (Con
structorul) 202 p. 12. Kclmit 
Szccs (Mobila) 197 p.

MASCULIN : L V. Râirranu 
(Famli »t p. 2. D. Jficuieseu (Di
namo Buc.) 323 p. 3. M. Chirilă 
(Metalotehnlca) 209 p. 4. A. Po- 
povid (Rapldl 262 p. 5. B. Relsen- 
bQehler (I.C.E.DJ 250 p. 6 CL 
Munteanu (Balanța) 258 p, 7. FI. 
Ermurache (Steaua) 254. 8. Cr. 
Bota (Elba) 244 p, 9. v. Pogona- 
ru ,---------- , "
lat (Academia Militară) 226 p, 11. 
Al. Takacs (Metalotehnlca) 223 P. 
12 _____ r ■
218 p ; FEMININ : 1. Magdalena 
Jerebie (Voința Brașov) 322 p. 2. 
Antoaneta Barbu (Chimistul) 285 
p, 3. Magdalena Manea (Chimis
tul) 279 p. 4. Camelia Hînda (Vo
ința Brașov) 269 p. 5. Suzana San
dor (Comerțul) 230 p, 6. Melania 
Marina (Rapid) 224 p, 7. Iulla 
Alioman (Connref) 216 p, 8. Ro
xana Stefan (Voința Buc.) 211 P-

OLIMPIA. PATRU
VICTORII IN U.R.S.S.

Echipa feminină Olimpia 
București a susținut patru jocuri 
în U.R.S.S.. la Chișinău, obți- 
nînd tot atîtea victorii : 72—70 
și 78—77 cu echipa locală In- 
dostroj, 72—53 și 70—46 cu se
lecționatele de tineret și, res
pectiv, de junioare ale orașului. 
Antrenorul C. Paraschivescu 
ne-a declarat că cele mai bune 
jucătoare ale formației sale au 
fost : Mălina Marînache, Rome- 
îa Cri stea și Mariana Bădinici; 
s-a mai evidențiat Gabriela 
Szoke, care a avut însă fluc
tuații în prestațiile sale.

(I.C.E.D.) M2 p, 10. C. Scar-

D. Antochi (Dinamo Oradea)

SUCEAVA

Melinda

„ZIUA BASCHETULUI" LA SATU MARE,
Ultima acțiune’ a loturilor 

naționale de baschet, desfășura
tă sub genericul „Ziua basche
tului", a avut loc în sala C.S.Ș. 
din Satu Mare, în prezența u- 
nui public numeros. S-au dis
putat două meciuri (Selecțio
nata de senioare — Mobila 
C.S.Ș. Satu Mare 74—59, Se
lecționata de junioare — Meta
lul LM.P.S. Salonta Crișul 
59—52), în care loturile au pre
zentat următoarele formații — 
senioare: Camelia Hînda, Me
lania Marina, Roxana Ștefan, 
Gabriela Petre, Tunde Enyedi, 
Paula Misăilă, Magdalena Ma
nea, Aurora Dragoș, Nicoleta 
Menihart, Cecilia Laszlo ; juni
oare : Ioana Cocirfan, Doina 
Tocată. Diana Ciupe, Codruța 
Lascu Daniela Bancea, Svetla
na Simion, Laura Nițulescu, 
Dana Moroșan, Carina Lațco, 
Cosmina Costea.

După cum ne-a trar.smis co- 
nostru din Satu
Vida, cele două

concursurile de a- 
coș s-au bucurat de 
deosebit. Iată prime- 
la aruncări — seni-

partide și 
runcări la 
un succes 
le clasate 
oare, aruncări libere : Melania
Marina și Angela Szenes (Mo
bila) (11 din 12), aruncări de 
3 puncte : Nicolcta Menihart 
24 p, Roxana Ștefan 21 p ; a- 
runcări specifice pivoților : Me
lania Marina și Aurora Dragoș 
cîte 20 p; junioare, aruncări 
libere : Cosmina Costea și Dia
na Ciupe 11 p ; aruncări de 3 
puncte : Carina Lațco și Etelka 
Balasz (Metalul) 27 p ; aruncări 
specifice pivoților : Daniela Mo- 
roșan, Svetlana Simion, Zita 
Popa (Metalul) și Maria Leitner 
(Metalul) 14 p. La buna orga
nizare a acțiunii, asigurată de 
federație, și-au adus o impor
tantă contribuție C.M.E.F.S. 
Sa tu Mare și A. S. Mobila.

respo.-.dentul 
Mare, Ștefan

Rubrică redactată de
Dumitru STANCULESCU

UN DERBY DOMINAT DE REVELAȚIA CAMPIONATULUI

PĂRINȚI ȘI
tși anunțase mai de mult 

„sosirea", apărind foarte 
bine in citeva jocuri ale e- 
chipei de tineret-speranțe 
a Sportului Studențesc, iar 
evoluțiilor de calitate li se 
adăuga și... numele, care 
sporea interesul in jurul său. 
Și iată-l acum pe Răzvan 
Lucescu devenit candidat la 
titularizare in prima for
mație. Un portar de „tip" 
Ioniță, cu reflexe foarte 
bune,, cu plasament, curaj, 
intuiție, cu o evidentă do
rință de a fi util echipei. 
Iar dincolo de ceea ce a 
putut constata singur orice 
.spectator. Sandu -Mircea ne 
spunea că nu acest 
buchet de calități,
ci cu totul altceva

eviden 
ceanu 
liberta 
cicletă 
guros, 
terenu 
II, și 
fiind 
tentică 
pe ba-, 
movișt 
are in 
handbc 
Diane, 
ptoană 
cel mc 
Alinei

clujeni, ultima dunu- 
fost — pe plan spor- 

zi fastă. Dimineață, 
baschet a

Pentru 
nică n-a 
tiv — o 
echipa feminină de 
Universității, campioană a țării, 
a pierdut derbyul cu actuala 
fruntașă a clasamentului. Vo
ința Brașov. Le aceeași oră, în 
bazinul alăturat Sălii sporturi
lor. poloiștii de la Voința erau 
intrecuți, oarecum surprinzător, 
de cei de la C.S.U. Construcții 
T.M.U.C. București. Puțin mai 
tîrziu, la vremea prânzului, di
vizionara A de fotbal avea să 
fie ținută în șah de „vecina" 
din Oradea, F.C. Bihor, cu 
care a terminat la egalitate: 
0—0.

Reîntorcîndu-ne Ia partida 
de baschet, disputată în cursul 
dimineții, este de subliniat în 
primul rind faptul că ea a sus
citat — cum era și de prevă
zut — un mare interes. Tribu
nele frumoasei săli clujene 
s-au dovedit neîncăpătoare 
pentru a-i găzdui pe toți cei 
ce ar fi dorit să asiste la acest 
derby și destui dintre aceștia 
au făcut cale întoarsă. Atmos-

LOCUL I

fera din saiâ era, de asemenea, 
pe măsura marelui derby. In- 
tr-una din tribune, numeroasa 
și puternica galerie a lui „U" 
și-a încurajat neobosit, cu en
tuziasmul specific tinerilor ei 
componenți, dar și intr-un 
mod sportiv, echipa favorită, 
deși aceasta s-a văzut, în ma
joritatea timpului de joc, 
condusă pe tabela de scor. In 
cealaltă tribună, o mică dar 
foarte inimoasă galerie a e- 
chipei brașovene, stimulată de 
însăși evoluția foarte bună a 
elevelor antrenorului Dan Mo-
raru. - ■ <

Chiar dacă jocul nu s-a ri
dicat, pe întrega lui durată, la 
înălțimea cerințelor unui der
by, el a plăcut totuși prin am
biția cu care ambele echipe 
s-au angajat în luptă, prin di
namismul său, prin disputa â- 
prigă sub panouri. Lipsită de 
aportul uneia dintre titularele 
ei, Gabriela Kiss, echipa 
dențească s-a comportat 
general sub așteptări, ratînd 
mult și incredibil din situațiile 
cele mai favorabile, ceea ce i-a 
adus prima înfrângere pe teren 
propriu în campionat din ul
timii ani. In schimb, echipa

stu- 
în

du- 
in 
ca 

_______,____  . la 
punct, cu mai mult calm și si
guranță, cu un procentaj supe
rior la aruncările din acțiune, 
obținind o victorie meritată, 
care-i consolidează poziția 
fruntașă in clasament.

Fiind doar prima confrunta
re directă dintre cele două e- 
chipe, lupta pentru titlul de 
campioană — în care mai 
interveni și alte formații 
este încă departe de a fi 
cisă. Derbyul de la Cluj-Napo- 
ca ne-a arătat, totuși, că în 
orașul de pe Someș baschetul 
rămîne un sport de frunte în 
topul preferințelor publicului, 
că echipa studențească dispu
ne de resurse pentru a reface 
terenul pierdut, dar și că Vo
ința Brașov — marea revelație 
a actualului campionat, în care 
se regăsesc cîteva dintre cade- 
tele clasate pe locul 4 Ia cam
pionatul european de acum 
zece ani — a devenit o forma
ție redutabilă, capabilă să 
cîștige laurii principalei com
petiții interne.

Constantin HRANESCU

brașoveană
jear.că Magdalena

cu fosta i
_____ ________ Jerebie 

rind urile sale — a evoluat
pusun mecanism bine

pot

de-

l-ar caracteriza in 
primul rind pe Răzvan Lu
cescu: faptul că dorește să... 
uite cum il cheamă. Altfel 
spus, Lucescu II muncește 
din răsputeri la antrenamen
te, avind o uriașă voință de 
a se impune prin el însuși.

Răzvan va rămîne însă 
doar inspiratorul, nu șt 
subiectul acestor rinduri. Fi
indcă prezența sa in poartă 
ni l-a relevat mai cu pu
tere parcă pe coechipierul său 
Țîrlea II, fiul valorosului 
înaintaș de acum două de
cenii al UTA-ei; ne-a rea
mintit că la Dinamo joacă 
— și cum incă ! — Lupescu 
II, fiul coechipierului de la 
Guadalajara al lui Mircea 
Lucescu. Recent, la meciul 
de rugby cu Franța, în te
ren „spărgea valul" Radu
lescu II, in timp ce tatăl 
său tremura pe tușă; nu de 
frig, sau, dacă vreți, de... 
frigurile antrenorului. Unul 
din cei mai valoroși polo- 
iști români ai ultimului de
ceniu se numește Moiceanu,

chipier 
dului, 
tic al 
deși - 
motive 
aduna 
se. Da 
ba, ni 
rarea 
mult: 
te ren 
Frățilă 
fir — |

Conq 
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Care a 
mul ri 
antren! 
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dîncim 
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(Urmare din pag. 1)

rea sportivilor respectivi, de 
asigurarea unor condiții adec
vate celei mai importante 
competiții de masă adresată ti
neretului din școlile profesio
nale și din licee, precum și 
din mediul sătesc — „Cupa 
U.T.C.

Cum arată acest clasament 
pe anul 1988? Pe locul I se 
situează tinerii din județul Su
ceava (166 p), care s-au im
pus printr-o comportare con
stant remarcabilă. Dovadă: lo
cul I la ștafete (atletism), două 
locuri II (oină și acțiunea de 
selecție în atletism), locul III 
la pentatlonul atletic școlar, 
locul IV la schi fond, locul V 
la Crosul tineretului, locul VI 
la gimnastică ritmică etc. O 
poziție care reflectă conlucra
rea organizațiilor U.T.C. in 
plan sportiv, precum și buna 
coordonare asigurată de Comi
tetul județean Suceava al 
U.T.C. (I. Burghelea, O. Cu- 
ciureanu), care a determinat 
acest salt meritat: de la locul 
III în 1987 la I în prezent. Pe 
locul II, reprezentanții tinere
tului din județul Maramureș 
(192 p.), care au realizat un 
salt și mai spectaculos. de 
vreme ce anul trecut ei s-au 
aflat pe poziția a VIII-a. Spor
tivii uteciști din acest județ 
au obținut locul I la sehi fond, 
locul II la gimnastică ritmică, 
locul III la baschet băieți, lo
cul IV la tenis de cîmp etc. 
Și în acest caz colaborarea or
ganizațiilor U.T.C. s-a dovedit 
a fi eficientă. în special la o- 
rașe; și la fel munca de îndru
mare as'gurată de organul" ju
dețean (R. Bucșe). Pe locul 
III, județul Timiș (211 p.). care 
pierde un loc față de 1987, dar. 
totuși, cu crteva rezultate no
tabile: locul I la tenis de ma
să si badminton, două locuri 
II (ștafete si gimnastică rit
mică), un loc IV la trîntă etc.

în continuare, clasamentul 
se înfățișează astfel: 4. Pra
hova 216 p, 5. Brașov 221 p, 6. 
Dîmbovița 245 p, 7. Cluj 247 p, 
8. Neamț 248 p, 9. Bacău 251 p.

Mențiuni pentru județul 
Dîmbovița (Th. Nicolae), situ
at anul trecut pe locul 27, la 
fel ca si pentru Neamț (P. Isa- 
che), in 1987 pe poziția a 
25-a. O ascensiune remarcabi
lă, ca urmare și a colaborării 

cu CJ-E.F.S. ți Inspectoratele 
școlare.

In ascensiune se află și ju
dețele Brăila — locul 11 față 
de 25—26 în 1987 și Vrancea 
— locul 12 față de 19 anul 
trecut. Oarecum constant — 
dar, desigur nesatisfăcătoc — 
se prezintă județele Sibiu — 
locul 14 și Galați — locul 26, 
in raport cu condițiile exis
tente și în general cu tradiția 
sportului de masă.

In zona de jos a clasamen
tului. notăm: 32. Satu Mare, 
33. Arad, 34. Sălaj, 35. Călă
rași, 36. Mehedinți, Î7. Vaslui, 
38. Covasna, 39. Teleorman, 4«. 
Giurgiu, 41. Tulcea. Surprinde 
poziția Aradului, care s-a si
tuat anul trecut pe locul 10. 
după cum este greu de expli
cat locul 17 pe care se află Mu
nicipiul București, prezent pe 
locul I doar la gimnastică rit
mică (echipa Liceului -N. 
Kretzulescu"). dar obținut 
direct, fără efectuarea fazelor 
de masă... Secția de resort a 
C.C. al U.T.C. consideră că atit 
în cazul Bucureștiului, cît și 
în acela al tuturor județelor 
care au coborît vertiginos in 
clasament (față de 1987) s-a 
constatat o slabă colaborare în
tre factorii care aveau obl ga- 
ția să asigure reușita întrece
rilor „Cupei U.T.C.*, unele ne- 
concordanțe în plan organiza
toric. Să mai semnalăm faptul 
că unele județe aflate către 
partea finală a clasamentului 
dețin aproximativ aceleași po
ziții și în clasamentul pe care 
îl stabilește C.N.E F.S.

Cît privește co’aborarea C.C. 
al U.T.C. cu federațiile se a- 
preciază în special receptivita
tea pe care o manifestă cele 
de patinaj, oină, atletism, in 
parte cele de lupte și handbal 
și totalul dezinteres a celei de 
baschet. Or, trebuie să . fie 
clar: dacă organele si organi
zațiile U.T.C. au obligația de 
a asigura mobilizarea și proce
sul educativ al parti cinau ți! or 
la competițiile de masă, fede
rațiile rămîn angajate, cel pu
țin, în planul selecției. Este 
de dorit, de aceea, o reconstae- 
rare a poziției unor federații 
vizavi de această problemă, 
practic o conlucrare REALĂ 
în acțiunea PERMANENTA de 
testare a unor posibile valori 
pentru performanță. Federați
ile fiind primele direct inte
resat? I

PUNCT DE PLECARE
(Urmare atn pag. 1)

ci de la niște frumoase reali
zări, cu dorința ca ele să fie 
cît mai mari. Cum pe aceeași 
linie se înscrie și faptul amin
tit cu acest pnlej că. totuși, 
față de adevăratul potențial al 
mișcării sportive gălățene pal
maresul este incă sub posibi
lități, acest lucru însemni no 
„foarte puțin față de numărul 
mare de tehnicieni care lucrea
ză la nivelai virstelor miei in 
jjâe(al nostru*.

Intr-adevăr, județul Galați 
dispune de un L ? potențial 
uman si material, do.r. tă cele 
peste 70 de secții in ea e sini 
pregătiți (de 96 de antrenori și 
profesori) peste 1600 de copii 
și 1800 de juniori, toate aces
tea oferind o solidă platformă 
pentru o continuă ascensiune 
in arena marii performanțe, cu 
condiția ca la nivelul cluburi
lor și asociațiilor „conducătorii 
și antrenorii să-și facă datoria 
așa cum se cere".

Ceea oe a reieșit, înainte de 
toate, la această consfătuire a 
fost felul tranșant, deschis in 
care s-au analizat problemele, 
pentru că. așa cum s-a subli
niat de către participant, tre
buie să se acționeze perma
nent pentru depistarea și înlă
turarea lipsurilor, pentru a se 
obține, astfel, performanțe de 
valoare care să nu rămină pa* 
sazere. ri să capete girul au
tenticității exprimat prin con
tinuitate, mai ales. Ia nivelul 
seniorilor, acolo unde sportivul

ADMIVSTRAȚIA DE

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA pronoexpres 
DIN 14 DECEMBRIE : extra
gerea I : 28 34 1 3 41 16 4 ;
extragerea a Il-a : 39 22 23 
6 43 1. Fond de câștiguri : 
527.118 lei.

ciștigurtle tbagerii ex
cepționale LOTO DIN 4 DE
CEMBRIE :

FAZA I : cat. 1 : 7 variante
25% a 12.026 lei ; cat 2 : 1 100% 
a 25.903 lei (din care o excursie 
de 2 locuri în R.D.G. și dife
rența în numerar) și 9 25% a 
6.476 lei ; cat. 3 : 2 100% a 9.621 

trebuie să-și exprime adevărata 
valoare.

Nu vrem să intrăm acum .in 
amănunte — ele au fost discu
tate, iar ideile exprimate și 
planul de măsuri constituie 
motive pentru a crede in apro
piata creștere a performanței 
gălățene —, ci vrem să mai a- 
ducem în atenție un fapt, 
care, credem, se potrivește și 
altor antrenori care lucrează 
la nivelul juniorilor. în fond 
este vorba de o întrebare care 
s-a pus și in consfătuire și la 
care ar trebui să-și răspundă, 
fără excepție, toți tehnicienii, 
nu numai cei din Galați: „Ce 
spun oare și ce gindese antre
norii și profesori l-antrenori 
care nu si-au adus nici un fel 
de contribuție la această “com
petiție- rezervată juniorilor?". 
Intr-adevăr, ce au de spus?

ANUNȚ
Centrul de perfecționare, 

împreună cu Consiliul mu
nicipal pentru educație fi
zică și sport, sub auspiciile 
Universității culturai-știin- 
țifice din București, orga
nizează luni 19 decembrie 
1988, Ia orele 12,30, în sala 
Dalles, conferința cu tema: 
„Sinteza critică asupra 
campionatului olimpic de 
handbal feminin și mascu
lin". Prezintă: prof. unlv. 
loan Kunst-Ghermănescu.

STAT LOTO-PROM)SPORT INFORMEAZÂ

lei (din care cîte o excursie de 
1 loc în R.D.G. și diferența în 
numerar) și 27 25% a 2.405 lei; 
cat. 4 ; 55,25 a 1.524 lei ; cat. 5 : 
128 a 658 Iei ; cat. 6 : 222,50 a 
300 lei ; cat. 7 : 417,50 a 200 lei ; 
cat. 8 j 2.572 a 100 lei.

FAZA A II-a : cat. A : 3 25% 
a 15.933 lei ,* cat. C : 6 100% a 
7.967 lei și 24 25% a 1.992 lei ; 
cat. D : 59,50 a 803 lei ; cat. E : 
630,50 a 100 lei.

Cîștigul de 25.903 lei a revenit 
participantului Păun Tudor din 
București.

© ASTAZI, joi, 15 decembrie, 
este ULTIMA ZI pentru a vă

NOILE PROMOVATE IN PRIMA
După cum se știe. Divizia A se 

desfășoară pe două grupe valo
rice, cea secundă avînd, la rîn- 
dul ei, două serii, la capătul jocu* 
rilor desfășurîndu-se meciurile de 
clasament și, cel mai important, 
partidele pentru promovarea în 
grupa de elită. La masculin, Sti- 
rom Spartac C.S.Ș 1 București 
a îritîlnit pe Mecanică Fină Bucu
rești, In fața căreia s-a impus fără 
probleme cu 9—3, pentru învingă
tori punctind R. Revisz, V. Sirian, 
S. Cauri. performanța acestora fi
ind demnă de notat. La feminin, în 
schimb, după ce Hidrotehnica 
C.SJtf. C.S.S. Buzău părea că se 
va desprinde ușor în ciștigătoa- 
re, conducînd cu 4—2, a urmat 
egalarea și meciul dintre Săndi-

ca Cd 
care I 
gă îd 
cu 24 
Hidro 
ma I 
succel

masei 
Științ 
Bistri 
ința
C.S.M 
nin - 
ința 
Zalău 
Energ 
Arad

SPORTIVII NOȘTRI PE POZIȚII FR 
EUROPEAN AL JUNI

Forul european a dat publici
tății clasamentele continentale ale 
juniorilor și cadeților, întocmite 
atît pe baza rezultatelor obținu
te pînă în prezent la competiții
le internaționale, cît, mai ales, 
în urma celor realizate Ia ultima 
ediție a „europenelor". La ju
nioare, pe primul loc se află, fi
resc, medaliata cu aur la simplu 
și mixt, Otilia Bădescu, pe un 
loc fruntaș — 5 — aflîndu-se și 
Emilia Ciosu, în timp ce Adriana 
Năstase ocupă locul 14, iar Ma
ria Bogoslov poziția 19. La ju
niori, cUn nou poziții bune, prin 
Călin Creangă (4) și Daniel Cioca

(5), d 
Revis^ 
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ÎN MUREȘ, O BOGATĂ
O foarte bogată activitate 

desfășoară și Comisia județea
nă Mureș, în cadrul căreia e- 
forturi lăudabile pentru dez
voltarea tenisului de masă de
pun numeroși iubitori ai aces
tui sport, ei fiind sprijiniți, bi
neînțeles, și de asociațiile spor-» 
tive. Acest fapt a permis or
ganizarea unui puternic cam

pion 
și JM 
rice, 
cipiu 
tiție 
form 
trepJ 
videi
rezul
stru<

mai procura bilete cu numerele 
favorite la tragerea obișnuită 
LOTO de mîine, vineri. 16 de
cembrie.

© După cum știți, săptămîna 
aceasta mai programează o TRA
GERE LOTO 2 (ULTIMA acțiune 
cu caracter deosebit a anului), 
precum si ULTIMUL concurs 
PRONOSPORT din anul 1989, am
bele acțiuni urmînd să aibă loc 
duminică, 18 decembrie.

© Asa cum am mai anunțat, 
în curind va începe vînzarea bi
letelor pentru tradiționala TRA
GERE EXTRAORDINARA LOTO 
A REVELIONULUI.

' J
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CîMPINA, 14 (prin telefon). 
Restanța dintre Victoria și „U" 
Cluj-Napoca a încheiat frumos 
prima jumătate a campionatu
lui. In pofida terenului greu 
și a absențelor (Nițu, Zare, C. 
Solomon, Ursea și Damaschin 
I, respectiv I. Moldovan și Cr. 
Sava), ambele echipe au ofe
rit un spectacol plăcut, nu doar 
cu multe goluri, ci și cu .0 
sumedenie de faze bine gîndi- 
te, rapide, pe alocuri electri
zante. Superioară, Victoria a 
învins pe merit, dar replica 
sudenților s-a dovedit dîrză și 
consistentă.

Victoria a început în trom
bă și s-a distanțat fără întîr- 
ziere la 2—0. Scorul l-a des
chis CULCEAR (min. 4) și I-a 
majorat CORAȘ (min. 12), în
tre cele două goluri ale „azu
riilor11 intercalîndu-se, în min. 
10, bara lui Mirea. Treptat 
însă; profitbid și de acalmia 
din .tabăra bucureștenilor, clu
jenii au ieșit la atac, tehnici 
și inventivi. Un șut violent al 
iui Teodorescu (neobosit, ade
vărat 
porții 
care, 
caru 
(min. . . -
ba" lui NEAMȚU, de la 30 m, 
lăsîndu-1 fără reacție pe Pa
vel (min. 41) ! In min. 65, s-a 
produs egalarca, debutantul 
SABO mareînd, Ia firul ierbii, 
în urma unei lovituri de colț: 
2—2.

Din clipa 
reapăsat pe 
tindu-se în 
s-a retras,

VICTORIA BUCUREȘTI 5 (2) . 
„U“ CLUJ-NAPOCA 2 (1) j

Stadion „Poiana" ; teren alu
necos ; timp noros ; spectatori — 
circa 5 000. Șuturi : 19—11 (pe
poartă : 12—7). Cornere : 10—8.
Au marcat : CULCEAR (min. 4), 
COHAȘ (min. 12. 85 și 89,
mul din 11 m), COJOCARU 
70), respectiv NEAMȚU 
41), SABO (min. 65).

ulti- 
(min. 
(min.

Bă-VICTORIA : Pavel 7
lan 7. Ursu 7, Mirea 7,5, Topo- 
linschi 6 — Cojocaru 7, Fulga 6 
(min. 80 Laiș), D. Daniel 
Coraș 8 — Țîră 6. Culcear 7.

D. 7,

eparte.

MlțftRI
I
I

„U“ s Prunea 6 — 
Neamțu 7. Doboș 6, 
Stoica 6, Popicu 6, 
7,5, Blro 6 — Cadar 
(min. 46 Sabo 7,5).

A arbitrat 
tra Neamț) : 
can (Reșița) 
troșani).

A.

La speranțe

Gherman 
Pojar 7 
Teodorescu

7, Bănică 6

Gheorghe 
la linie : C. 
și I. Danciu

: o-l (0-1).

(Pia- 
Coro- 

(Pe-

dispecer) a izbit stîlpul 
lui Pavel (min. 23), după 
în loc să fie 3—0, Cojo- 
ratind singur cu Prunea 
40), a fost... 2—1, „bom-

aceea, Victoria a 
accelerator, năpus- 
ofensivă. „U“ nu 
păstrîndu-și pozi

țiile avansate, dar plusul de 
valoare și de combativitate al 
bucureștenilor și-a spus cuvîn- 
tul. A înscris, mai intîi, CO-

JOCARU (min. 70), pentru ca, 
după alte cîteva ocazii de am
bele părți (D. Daniel în min. 
81, Țîră în min. 83, respectiv 
Pojar în min. 76 și Sabo in 
min. 80), CORAȘ să-și redove- 
dească vocația' de „puncheur", 
realizînd golurile din min. 85 
(„cap" la corner) și 89 (din 
11 m, după un fault clar co
mis de Prunea asupra Iul 
Țîră) : 5—2. Un succes din toa
te punctele de vedere justifi
cat (vezi și caseta tehnică), în 
urma căruia Victoria și-a con
solidat locul 3 în clasamentul 
turului, iar Coraș 'l-a egalat pe 
Mateuț în ierarhia golgeterilor.

Ovidiu IOANIȚOAIA

LORICĂ
a Losonczi, în 
eușit să învin- 
i la
21), 

at și 
ică.
daci

activizare 
astfel că 
ea în pri- 
auitoarele 

Săndica 
și Daniela

Tie clasament: 
e 7—8 : C.S.Ș. 2 
stanța — Sticla 
rile 9—10 : Vo- 
■ Hidrotehnica 
u 9—1 ; femi- 
; : C.S.Ș. 2 Ști
ința — Elcond 
ie 9—10 : C.S.Ș. 
Slatina — C. S.

Mureș, Voința Chimica Auto 
Tîrnăveni, Conserva Mureș, 
I.P.P. Tg. Mureș, Metalul Re
ghin, Avintul, Dermagant și 
Metalotehnica Tg. Mureș.

O activitate care se reflectă,
„CUFA 30 DECEMBRIE" ÎN CAPITALĂ

In Capitală s-au încheiat în
trecerile tradiționalului concurs 
dotat cu „Cupa 30 Decembrie", 
întrecere care contează și în 
circuitul cu adițiune de puncte 
al Bucureștiului. Au luat parte 
peste 60 de juniori și junioare, 
pe primele locuri' situîndu-se 
Marius și Gabriel ------
(Unirea Tricolor), 
Encscu (Juventus 
50) și Eiîsabeta Rus (Spartac 
Stirom C.S.Ș. 1), toți cei patru 
dovedind* reale calități și fru-

totodată, și în bunele rezulta
te obținute și în campionatele 
naționale și care ar putea, deci, 
să constituie un exemplu pen
tru multe comisii județene.

„TOPUL1

lătură Romulus 
locuri confir- 

tate din acest 
figurează în

Copaci (14) și 
(17), în timp 

;sc prin... ab- 
)ule să dea de

moase perspective în adevărata 
performanță.

Să mai notăm, în ceea ce 
privește activitatea bucureștea
nă, că s-a încheiat și Campio
natul Municipal, titlul revenind, 
atît la masculin, cît și la femi
nin, sportivilor de la Juventus 
I.P.B. Militari, pe următoarele 
locuri situîndu-se Motoare Die
sel, Radio TV (masculin), Spar
tac Stirom C.S.Ș. 1 și Progre
sul (feminin).

PAȘI SPRE PERFORMANȚĂ
Ediția jubiliară (a X-a) a 

„Cupei Centrocoop" a relevat, 
între altele, cîteva elemente 
care ar putea pune bazele u- 
hor nuclee de viitori' jucători 
din rîndul elevilor școlilor de 
cooperație. Este cazul bobina
toarei Elena Pleșca din județul 
Bistrița-Năsăud, ocupanta locu
lui I, al recepționerului Gheor- 
ghe Modîică din județul Călă
rași, precum și al tehnicianu
lui Liviu Petrescu din județul

Pantelimon 
Ana Maria 
— Șe. gen.

Argeș și ei pe podiumul fina
lei. Există, cum am aflat, mulți 
elevi care ar dori să îmbrăți
șeze sportul cu mingea de ce
luloid în județele susamintiie, 
fii ai muncitorilor din coope
rație, astfel că apariția unor 
instructori sportivi voluntari ar 
veni în întîmpinarea acestei po
sibile realizări...

Rubrică realizată de 
Emanuel FĂNTÂNEANU

este poziții, să 
e toți jucătorii 
îtul juniorilor, 
itase și Călin 
rămîne la a- 
ceilalți pășind 

vedem

„PROGRESUL-BRAILA“
ii. Să 
nlocuiesc ?

(Urmare ain pag. 1)

pentru seniori 
ă grupe valo- 
mul al muni- 
eș, în compe- 
n total, 36 de 
școlile șl în- 
sșene. Vom e- 
cestea.țtoentru 
ite, pd* Con- 
ea C.S.Ș. Tg.

cursul orelor de lucru intens, 
apelează fără rezerve la ceea 
ce numim gimnastica la locul 
de muncă. Apropo de oameni 
puternici: fostul luptător, prof. 
Vasile Iorga, medaliat olințpic, 
mondial și european, a trecut 
la o altă „categorie" — e pre
ședintele clubului sportiv „Pro
gresul — Brăila". Viorel Du- 
mitrașcu, mai ieri luptător ju
nior, a promovat și dr la

' i

LA VIITORUL TG. MUREȘ
ipic de pregătire fotbalistică „Viitorul" din 
ganizează, în zilele de 17 și 18 decembrie 
jentru 
a. 
se va 
istrial

elevii din clasele a VII-a, a VIII-a,

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

două
cost la cantina și
elevi legitimați și nelegitimați din toate ju-

zile se asigură, Ia cerere, masă și 
internatul liceului.

ați vor beneficia de cazare, masa și școla- 
eipiul Tg. Mureș.

Steaua. Au mai rămas Ia ace
eași mare „categorie a pasiu
nii pentru muncă și sport", 
fotbaliștii Adrian Petrache, că
pitanul echipei, și Dan Gaș- 
par (amindoi muncitori des
toinici in întreprindere). Aurel 
Savancea (tehnician) și Eugen 
Tudose (sudor), antrenori ai e- 
chipelor de fotbal (seniori și 
juniori), atletul Stan Zevedci 
(strungar la „auto-utilitare“).

întreprinderea și clubul care 
îi aparține își au sediul pe 
strada Industriei, nume semni
ficativ dat de edilii orașului, 
ce simbolizează, în fapt, o e- 
pocă. Sigur, prioritară în a- 
ceastă mare unitate economică 
este hărnicia, cu investiția ei 
de inteligență, de creativitate, 
dar în atenție se află și ac
tivitatea de educație fizică și 
sport, sprijinită de directorul 
acestei întreprinderi, ing. Con
stantin Cibu, de inginerul șef 
Nicolae Ivan, de contabilul șef 
Dumitru Purice, îndrumată 
permanent de secretarul comi
tetului de partid, Andronic 
Marinache, de președintele co
mitetului de sindicat Ion Ma
nea. de toți care asigură pro
gresul la „ProgreSul-Brăila".
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• CASETA TEHNICA a MECIULUI DINA
MO — OȚELUL GALAȚI cuprinde cîteva cifre 
deosebite. Totalul șuturifor expediate de dina- 
moviști la poarta lui Călugăru, care a avut o 
serie de intervenții .cu totul remarcabile : 27 
(16 pe spațiul dintre buturi), arată cît de mare 
a fost numărul atacurilor declanșate de for
mația bucureșteană : peste 60 * • Oficiile de 
secund ale antrenorului-jucător N. Burcea le-a 
îndeplinit coechipierul lui, Antohi. Accidentat, 
acesta n-a figurat nici pe lista rezervelor, 
așa că a comunicat formația și numerele de 
pe tricouri ale titularilor, precum și rezer
vele. început de... ucenicie de antrenorat ? • 
Coechipier exemplar, Stelea dădea, înainte de 
meci, o mină de ajutor la fixarea crampoa- 
nelor pe bocancii colegilor de echipă • Ar
bitrul I. Igna se interesa, în minutele dinain
tea fluierului de începere, de rezultatul de la 
Timișoara. în dublă ipostază : de actual locui
tor al orașului de pe Bega, dar și de fost 
echipier al formației din Arad... • Ne-a 
plăcut destinderea, decon tractarea cu care tină- 
rul atacant dir.amovist Băducioiu aștepta star
tul meciului. Câmătaru. accidentat, era, totuși, 
prezent în cabină și fi vorbea cu toată grija 
și afecțiunea .speranței- lui Dinamo (EL i.).

® :----
• DOI TITULARI 

din formația Sportului 
Studențesc, ne referim 
la Țicîeanu și M. Ma-, 
rian, au privit meciul 
cu F. C. inter din tri
bune, fiind accidentați. 
La sfîrșitul jocului, 
Țicleanu făcea urmă-

. roportul bticureștean Otopenl a ridicat inter
dicția de aterizare • Modul operativ în care 
âu fost rezolvate problemele de recazare și 
masă pînă la plecare l-a determinat pe șeful 
secției de fotbal a clubului Steaua, c. Dăni- 
lescu, să-i mulțumească, călduros, președinte
lui A.s.A.-ei, . c. Cacovean, un Competent și 
inimos om de fotbal > înscriind două goluri* 
la Tg. Mureș, Pițurcă a ajuns la cifra de 153, 
cu 3 go'uri mai puțin decît Iordănescu, care 
nu va fi deloc supărat dacă Pițurcă îl va 
depăși în clasamentul golgeterilor (din toate 
timpurile) încă din prima etapă a returului 
• Simbătă seara, în holul hotelului Continen
tal, I. Danciu, unul dintre arbitrii la linie ai 
meciului de la Tg. Mureș, a mal descrețit 
frunțile fotbaliștilor Stelei (necăjiți că au ra
tat... decolarea), £ăcîndu-l — prin intermediul 
unui microfon... iluzoriu — să retrăiască „re
priza penaltyurilor" de la Sevilla. (G. Nic.).

¥ ------------ :----- -----------------

tervendt salvator, evi- 
tind goluri ca și fă
cute • De departe cel 
mai bun jucător de pe 
teren a fost bucureștea- 
nul Pană. Sigur în in
tervenții, neobosit pe 
întreaga durată a par
tidei, el s-a impus și

• multe absențe 
duminică 
zecele" 
cartonașe 
cidentări, 
luite în... 
s-a ajuns 
lui VameșUj 
joc în a doua pails a 
meciului, pe foaia de 
arbitraj să mai fie tre
cut un singur jucător 
de cîmp, Tănase @ 
Greu de înțeles ce s-a 
putut reclama la pri
mul gol al Rapidului ! 
Cum ținta protestelor 
a fost tușierul V. Tito- 
rov, apare limpede că 
acestuia i se imputa 
nesemnalizarea unei 
poziții de ofsaid, pe 
care însă n-au vă-

3 -------------

în „unspre- 
giuleștenilor : 
galbene, ac- 
altele invă- 

mister. Astfel 
ca. în afara 

intrat în

zut-o decît plteștenli. 
pentru că, în momen
tul în care balonul 
pornea către Bacoș, 
rapidistul avea un om 
în spate • sigur, a 
fost un joc tensionat, 
dar, în cea mai mare 
parte, destul de curat 
în intervenții. Excepția 
s-a numit Cîrstea, care 
parcă a căutat (șl nu 
l-a găsit totuși ?!...) 
cartonașul galben. In- 
cepind cu Intervențiile 
neregulamentare și cul- 
minînd cu luarea pe 
sus, in scopul de a-1 
duce in afara supra
feței de joc, a unui 
adversar căzut la pă- 
mint, care primea îngri
jiri medicale. (Mih. C.).

• UN GEST REPROBABIL l-a comis Tîrno- 
veami (Corvinul Hunedoara) după ce a văzut 
cartonașul roșu în minutul 62. în drumul său 
spre marginea terenului, hunedoreanul l-a în- 
tilnit pe înaintașul M. Popa căruia i-a apli
cat un pumn in față, aducîndu-1 în stare 
de .groggy. Comportarea Iul Tirnoveanu denotă 
faptul că acesta ’
de sportivitate și. de aceea, 
necesar să i se prelungească 
canța de iarnă • In min. 
în afara spațiului de joc, 
mitru (F. c. Farul) în loo 
șutat puternic, expediindu-1 
urmat ? Constănțeanul a primit un cartonaș 
galben... • Din formația oaspete au lipsit cîte
va piese de bază : Petcu și Zahiu — cumul 
de cartonașe galbene, Dinu și Birbora — nere- 
făcuți încă ; primul după un accident, al doi
lea — după operația de menise. (P. V.).

nu cunoaște Încă noțiunea 
credem că este 

cit mai mult va- 
75 balonul Ieșise 
iar fundașul Du- 
să-1 oprească, l-a 
în tribună. Ce a

Duel pentru baton între Oiteanu (in stingă 
imaginii) și Cașuba, doi dintre jucătorii care 
s-au impus in partida Sportul Studențesc — 
F.C. Inter Sibiu, încheiată cu scorul de 1—0 in 
favoarea bucureștenilor.

Foto : Eduard ENEA.

toarea remarcă : „Du
pă ocaziile avute pu
team ciștiga Ia un scor 
mult mai concludent. 
Dar la noi ratările se 
țin lanț. Pe parcursul 
turului campionatului 
dacă am fi marcat nu
mai zece Ia sută din 

.ocaziile de gol, cred că 
ne-am fi găsit in pri
mele 5 echipe din cla
sament. Așa însă..." 
Intr-adevăr, Țicleanu 
avea dreptate • O 
frumoasă impresie a 
lăsat portarul sibian 
V. Marcel. In multe si
tuații limită el a in-o _____

printr-o remarcabilă 
clarviziune în joc • 
Unul dintre oamenii 
care „trăiește" real
mente fiecare meci al 
Sportului Studențesc 
este și Ion Stoișor, 
portarul de acum trei 
decenii al echipei Ști
ința București, 
Iul antrenor al 
lui de copii și 
din „Regie". El 
stadion o dată 
rile și pleacă
cînd se lasă înserarea.. 
Un ' adevărat slujitor 
al fotbalului. (Gh. Nt.).

• „DOI FUNDAȘI... 
ATACANȚI", era re
marca unui spectator 
la încheierea meciului 
Flacăra Moreni — 
F.C.M. Brașov. Șl ea 
se referea strict la cei 
doi antrenori princi
pali, Ion Nunweiller 
și, respectiv, Costică 
Ștefănescu, care lici
tează în partiturile da
te spre interpretare 
jucătorilor lor multe 
„note ofensive". • Sta
dionul din Moreni s-a 
prezentat în condiții 
dintre cele mal bune, 
datorită eforturilor deo-

mai aproape de fiecare 
fază, a alunecat, 
s-a ridicat ca 
din nefericitul 
jon“, fostul 
mentlnîndu-și... reflexe
le • Dintre tinerii ju
cători folosiți în partida 
de la Moreni. șl nu au 
fost puțini în cele două 
echipe, cea mai bună 
Impresie a lăsat-o bra
șoveanul Pîrvu, atit 
cînd a jucat fundaș, 
cît și atunci cînd a 
fost „urcat" în celelal
te linii • Similitudi
ne de scoruri, dumi
nică la Moreni :

însă 
un arc 

„pion-? 
portar
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Centru- 
juniori 
vipe la 
cu zo-
atuncl

• ÎNGÎNDURAȚI înaintea 
ria ni s-au părut ambii 
versității Craiova : S. Cîrțu 
disponibilitățile — Irimescu. 
tonașele galbene !), Zamfir, 
îi obligaseră să apeleze la 
la „speranțe" O între cei 
portar ; Pigulea II, vîrf de 
fundaș central la marcaj. Pe lista de rezerve 
au fost — I. Mircea (17 ani) și Gane (16 ani) / 
S Deși fără... titulari, formația de „speranțe"- 
a Universității Craiova a învins cu 2—0 •
Ne-a plăcut mult de la Victoria dîrzenia eu 
care au „luptat pe metereze" fundașii centrali 
Mirea și Ursu ; vivacitatea și pofta de joc a 
lui Ursea ; jocul complet al lui Coraș (de 
două ori l-am surprins „scoțînd" mingi grele 
din careul Cz ~ ------- --------- ------
ceea ce îl privește, 
gestul

partidei cu Victo- 
antrenori ai Uni
și N. Zamfir. In- 
Săndoi (ah, car- 
Mănăilă, Bîcu — 
cinci jucători de 

folosiți : Dumitru, 
atac ; Cărbunarii,

de 16 m propriu). Regretabil, in 
__ . cartonașul galben (ca și

care l-a generat). (M. Fr.).

PREȘEDINTELE
OLT, 
avea

CLUBULUI F. C. 
pavel Truțescu, 
destule emoții înaintea 
partidei cu S. C. Ba
cău : „Și cum să nu 
ai, cînd oaspeții noș
tri vin după un 6—0 
de necrezut cu Univer
sitatea Craiova, echi
pă pe care noi n-am 
reușit s-o învingem 
aici, Ia Scomicești". 
Maniera de joc a e- 
chipei gazdă — cu a- 
tacuri în valuri — i-a 
risipit însă repede e- 
moțiile. a Stîngaciu 
era foarte supărat du
pă meci. Mai ales pen
tru ușurința cu care a

®_______

fost driblat de Tismă- 
naru la golul acestuia 
© Cel mal bun jucător 
al Oltului a fost de 
departe mijlocașul Ef- 
timie, autorul a două 
goluri, primul după un 
dribling spectaculos în 
careul băcăuanilor . • 
„Un meci disputat atît 
de corect, să tot ai no
rocul să arbitrezi" — 
afirma V. Curt după 
cele 90 de minute ale 
întîlnirii de la Scomi- 
cești 6 Grigoraș. cu 
patru goluri în etapa 
precedentă, n-a reușit 
decît un șut periculos 
în partida cu F. C. Olt. 
Inconstanță, dar nici 
chiar așa ! (L. D.).

• SOLICITAT mai mult ca în teren; Silviu 
Lung a făcut față zecilor de copii (școlari 
din Brașov aflați în excursie la Tg. Mureș) 
pentru care, în holul hotelului Continental, el 
a semnat autograf după autograf • Alte de
buturi. sîmbătă, la A.S.A., după cele petrecute 
pe parcursul turului. Printre noii sosiți, Ti- 
beriu Gabor, care, la faza golului înscris de 
A. Stoica, a centrat de pe partea dreaptă, în 
stilul lui... Romulus Gabor ® încheind turul 
campionatului, sîmbătă, la ora 14,45, Steaua a 
ajuns acasă, din cauza condițiilor meteo vi
trege, abia duminică la ora amiezii, clnd ae-

jjbks

dele au cîștigat „pe li
nie" cu 3—2 și la „spe
ranțe", și la „cei mari". 
Doar autogolul 
Bucur a rămas... 
gular și, mai ales, 
clic", credem o.
la... 10 ani. dacă

sebite ale gospodarilor 
lui. Totuși, soarele îm
bietor a mai dezghe
țat puțin gazonul șl 
spre final a făcut o 
festă „centralului" M.
Constantinescu, care, 
în dorința de a fi cît,

e---------
• DEȘi In teren, la partida „U" Cluj-Na

poca — F. C. Bihor, disputa dintre cele două 
echipe a avut unele asprimi și momente de 
tensiune, în tribunele stadionului reacția spec
tatorilor s-a menținut — cu mici excepții — 
în limitele sportivității. Remarcabilă în acest 
sens a fost atitudinea micii galerii a echipei

lui 
sin- 
„cl- 
dată 

___  ______ nu 
chiar mai mult! (A. V.).
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Nu va fi gol nici de această dată, portarul 
arădean Blid respingtnd mingea in corner (Faza 
din meciul „U“ Cluj-Napoca — F.C. Bihor 0—0) 

Foto : loan LESPUC — Cluj-Napoca

orădene situată la tribuna I, care și-a făcut 
debutul printr-un frumos salut ritmat adresat 
publicului clujean, după care și-a 
neobosit favoriții de-a lungul celor 90 de mi
nute. De altfel, și Jucătorii orădeni — bucu
roși de rezultatul egal obținut — s-au îndrep
tat la sfîrșitul meciului spre acel sector din 
tribună unde se afla mica lor galerie, spre 
a-i mulțumi pentru încurajările primite. A Fiind 
și acum una din echipele cu medie de vîrstă 
tînără ale camptonatuTui, „U“ va continua pro
cesul său de întinerire. După alte cîteva ac
țiuni similare, antrenorul Cornel Dinu a supus 
luni dimineața unui nou trial o serie de ju
cători foarte tineri din echipele de categorie 
inferioară din județ, arătîndu-se foarte mul
țumit de cîțiva dintre ei, pe care îi va pro
mova în această iarnă lotul formației
sale. (C. F.)

susținut
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DE PATINAJ VITEZA
ÎNTRECERI

ALE ÎNOTĂTORILOR

Una dintre căile pe care mișcarea sportivă mondială luptă, în 
„limbajul" propriu, împotriva politicii de apartheid, practicată de 
regimul minoritar alb, aflat la putere in Africa de Sud, este inter
dicția de a participa la orice fel de întreceri găzduite pe teritoriul 
acestei țări. Impresionează nu numai fermitatea măsurilor luate îm
potriva acelor performeri care se abat, totuși^ de la această reco
mandare a organismelor sportive internaționale ci șl unanimitatea 
organizațiilor naționale care acționează în același spirit. Ultima do
vadă : suspendarea de către forurile american? pe o durată de doi 
ani a trei atleți americani, Tyrus Jefferson, Ray Wicksell șl Tom 
Hlntnaus și pe viață, a organizatorului de competiții Dick Tomplin- 
son, pentru a fi concurat în Africa de Sud. Pe „rol" șl pentru ace
lași gen de abateri se află șl alți sportivi, a căror parte de vină ur
mează a fi stabilită în curînd. Intre ei : Tom Petranoff, fost record
man mondial la aruncarea suliței, și Carol Cady, aruncătoare de 
disc, ambii participant! la ultima ediție a Jocurilor Olimpice de vară. 
Legea e lege chiar și pentru cele mal onorante cărți de vizită...
------------- ------------------------------------------------------------ GEST

Printre participant!! la mai puțin cunoscutul maraton de la 
Canillejas (Spania) s-a numărat și Steve Jones. Pentru cei care 
nu-1 cunosc, să spunem doar că alergătorul britanic a fost dețină
tor al celei mai bune performanțe mondiale pe clasica distanță, cu 
2h07:13 și că ultima sa victorie a fost realizată în mult mai cunos
cutul maraton de la New York, din noiembrie trecut. Jones n-a fost 
de acord să primească nici un ban de la organizatorii modestului 
maraton spaniol, deși înainte de cursă 1 s-au oferit. în semn de 
recunoștință pentru a fi ridicat prin prezența sa prestigiul compe
tiției. dar și după, pentru victoria care nu putea, bineînțeles, să-i 
scape. Explicația a vSnit în conferința de presă de după întrecere : 
„Am promis încă de cînd eram un necunoscut în sport să particip 
la acest maraton de la Canillejas. Mi-am ținut cuvîntul. chiar dacă 
între timp am devenit recordman mondial și învingător la New 
York".
REPUNERF IN DREPTURI --------------------------------------------

E repus pe rol... Karl Schranz t Amatorii mai vîrstnicl ai schiu
lui alpin iși amintesc, cu siguranță, că cel mai bun schior al ani
lor ’70 a fost exclus de la Jocurilor Olimpice din 1972. pentru a fi 
încheiat contracte publicitare cu firme producătoare de materiale 
sportive. O dată cu acest caz (care a făcut multă vîlvă la vremea 
potrivită) au început în lumea olimpică, amnieie dezbateri care >u 
avut ulterior, ca urmare, modificarea faimoasei ReguP. sS din Cb*r- 
ta Olimpică așa numita ..regulă a amatorismului-. Se >'•--» sour* 
uiiar că schiorul austriac se afla la originea primă a admiterii la 
Jocuri a profesioniștilor în baschet, hochei De gheață, tenis de 
cîmp schi alpin. fotbaL unanim acceptată astăzi. CJ.O. dorește 
să facă deși tardiv. ..dreptate" In cazul Schranz : neputindu-i ofer 
medalia autentică ne care, cu siguranță. ar fi cîștigat-o oe ofetiile 
de la Sapooro. Juan Antonio Samaranch- în consens cu F.I.S. $ 
federația austriacă de specialitate, au decis să-i atribuie fostului 
supercampion o medalie simbolică de participant la Olimpiada de 
lamă din !972...

La Congresul Uniunii Inter
naționale de Patinaj, care a 
avut loc anul acesta la Davos, 
forul internațional a adus u- 
nele modificări la regulamen
tul concursurilor desfășurate 
pe pistele de 333,33 m, 400 m 
și „inelele" reduse (111,12 m). 
care ne-au parvenit prin in
termediul prof. Florin Gămu- 
Iea. președintele „Colegiului 
central de arbitri al F.R. Pa
tinaj. Iată principalele noutăți:
1. Un junior este acel patina
tor care, pînă la 1 iulie al a- 
nului care precede competiția, 
nu a împlinit virsta de 19 ani.
2. în diversele concursuri in
ternaționale se recomandă ur
mătoarele categorii — 17 și 18 
ani. 15 și 16 ani. 13 si 14 ani;
3. Campionatele Europene (t și
m) se vor organiza pe o du
rată de trei zile. in loc de 
două, pe distanțele de 500 m 
bărbați, 500 m femei. 5 000 ni 
bă; bați in p.ima reuniune, 
1 500 m femei. 1 500 m bărbați, 
3 000 m femei în runda a do
ua. 5 000 m femei si 10 000 m 
bărbați in ultima zi; 4. Cam
pionatele Mondiale de juniori 
(f si m) se vor desfășura timp 
de trei zile, in loc de dotă 
după cum u-mează: I — 500
m băiet 500 m fete. 3 000 m 
băieți, n — 1 000 m fete. 1 500 
m băieți. 1500 m fete. III — 
3 000 m fete. 5 000 tn băieți;
5. Recordurile mondiale se re
cunosc numai cele realizate pe 
pste de 400 m la cronometraj 
electronic; 6. Pentru a reduce 
timpul de desfășurare a con
cursurilor. din acest sezon se pot 
da starturi tn cvarteturi. nu
mai in competitive naționale, 
internaționale «i cete de Cupa 
>.fond'a!â la distantete de 1 500

m, 3 000 m, 5 000 m și 10 000 m, 
7. In Concursurile pe pistă re
dusă s-au stabilit ca probe o- 
ficiale 500 m, 1000 m, 1 500 m 
și 3 000 m; 8. S-au schimbat și 
dimensiunile „inelului" de 
gheață, privind lățimea pistei 
în linie dreaptă, care de la 
4,75 m se va mări Ia 5,71 m. 
„Colegiul nostru, ne-a mai 
spus interlocutorul, va tipări 
integral noul regulament, care 
va ajunge pînă Ia sfîrșitul lu
nii decembrie in toate secțiile 
de patinaj și în miinile specia
liștilor din întreaga țară". Un 
angajament binevenit. (TR. I.)

ÎN BAZINUL DIN BACĂU
Bazinul din Bacău găzduiește 

vineri, sîmbătă și duminică 
competițiile de înot dotate cu 
Cupa F.R.N. și Cupa Carpați. 
Prima este rezervată numai 
sportivilor noștri, cealaltă adu- 
nînd la start tineri înotători 
din România, dar și din 
R.D.G., R.S.S. Ucraineană, Bul
garia. întrecerile se desfășoară 
concomitent în cinci reuniuni 
— una vineri după-amiază, ci
te două sîmbătă și duminică.

CUPA CUPELOR LA VOLEI
PARIS, 

zultate i 
a doua 
„Cupei < 
chipele i 
cat pentru faza următoare 
competiției) : feminin 
Cannes — PAOK Salonic 3—0; 
Longa Lichtenvoorde (Olanda) 
— Galatasaray Istanbul 1—3 ;

I, 14 (Agerpres). Re- 
inregistrate în manșa 
a turului secund al 
Cupelor" la volei (e- 
subliniate s-au califi- 

a 
R. C.

Slavia Bratislava — V.C. Lu
cerna 3—1; Levski Spartak So
fia — Hapoel Mate Asher 3—0; 
Ujpesti Dozsa Budapesta — A- 
matori Bari 1—3 ; masculin : 
S.C. Kecskemet — Bosnia Sa
rajevo 1—3; Varkauden Tarmo 
(Finlanda) — Tarhout (Belgia) 
1—3; Hapoel Kyriat Ata — Di
namo Moscova 0—3.

CARNET EXTERN
’ • * SUB * SEMNUL* REZULTATULUI IMEDIAT

PE GHEATA
SI PE ZAP ADAa

HOCHEI
Intr-un meci internațional a- 

mical, disputat în orașul suedez 
Uppsala, selecționata Suediei a 
întrecut cu scorul de 5—1 (2—0, 
2—1, 1—0) formația R. F. Ger
mania.

SĂNIUȚE

finalist

antrenorii 
judecați.

nu o data 
eșec pentru 
bancă, elo- 
sâ plăteas-

campiona- 
Bilbao) și. 
ai Cupei

de fotbal, 
cum s-ar

Rd. T.

Kurt 
Huber, cu

de sla- 
Hemsdal 

„Cupei

Mondială 
întrecerile concursu- 

în care
Germa-

„Cupa 
butat cu 
lui de la Sarajevo, 
Jgns Miiller (R. D. 
nă) a terminat învingător în
proba masculină, cu timpul de 
2:16,685, iar compatrioata sa 
Ute Oberhoffner s-a situat pe 
locul I la feminin în 2:04,315. 
Proba de dublu a fost cîștiga- 
tă de echipajul italian 
Brugger — Wilfried 
1:22,752.

SCHI

cezul Jerome Noviant, crono
metrat cu timpul de 1:17,39. Pe 
locul secund s-a clasat iugosla
vul Tomaz Cizman — 1:17,45. 
Concursul feminin de ștafetă 
4X5 km de la Feclaz (Franța) 
a revenit echipei U.R.S.S., cu 
timpul de lhl8:35,5, urmată de 
formațiile Norvegiei — lhl9:58,l 
și Finlandei — lh20:13,8.

rămine si de-acum înainte, 
preciază specialiștii. toi 
prim-planul competițiilor

Ne-am obișnuit cu faptul 
că, in fotbal, viața unul an
trenor e scurtă, 
fiind suficient un 
ca omul de pe 
g’.at pini atunci, 
că primul și să-și facă ba
gajele ! Fie și numai un e- 
xemplu de dată recentă, cel 
legat de numele portughezu
lui Artur Jorge, demis (chiar 
dacă intr-o formă mai ele
gantă) de Matra Paris după 
ce ciștigase. cu F. c. Porto, 
Cupa Campionilor Europeni, 
ilustrează .regula-, fără să 
fie insă singurul. Pentru că. 
lată alțl doi tehnicieni re- 
putați, Howard Kendall de la 
Athletic Bilbao și Javier Cle
mente de la Espafiol Barce
lona .tremură" pentru pos
turile lor, cu toate că „sînt 
dintre cei mai buni antre
nori europeni- (-France Foot
ball-). aureolați de lzbînzi 
de anvergură : Kendall — 
campion al Angliei și al Eu
ropei eu Everton, Clemente — 
dublu cîștigător al 
tulul Spaniei (eu 
recent, ~ "
VEFA

Câ ei.
nu sînt _ _ __________ _
cuveni, după ansamblul ca
rierei (ca să nu zicem al 
creației), e o poveste veche, 
fără început și. probabil, fă
ră sfirșit. Numai că. altădată 
mal răbdătoare si ma: reti
cente. eintărind parcă mal 
corect, și alte discipline spor
tive sint tot mal tentate, de 
la o vreme, să urmeze exem
plul fotbalului, părlnd sub
jugate tiraniei rezultatului 
imediat. De pildă, zilele 
cute, a stîmit emoție și
• •••••••••

dumerire in aria atletismului 
francez, și nu numai, „ma
zilirea- de la Racing Club de 
France a lui Jean Claude 
Perrin și Jacky Deprez, ade
vărate autorități în materie, 
antrenori de notorietate mon
dială. cărora li s-a reproșat 
deschis — in scrisoarea de li
cențiere — „comportarea sla
bă la J.O. a celor pe care 
i-ați pregătit". Sigur că, la 
Olimpiada 1988, atletismul 
francez a dezamăgit, dar era 
normai, și era omenesc, ca 
un singur insucces, fie el gi 
de proporții, să decidă pen
tru ~ ' .* ~
ror servicii și merite nu pot 
fi. dintr-o dată, șterse cu bu
retele r Pentru că. detaliind, 
Perrin nu-i altul decît „pă
rintele" săritorilor cu prăjina 
Vigneron și Quinon, cel din
ții dublu medaliat cu aur la 
C.E. indoor (1981 și 1984), ce
lălalt campion olimpic la Los 
Angeles 1984 ! Iar unul din
tre elevii lui Deprez, sprinte
rul Quen£herve, a izbutit o 
surprinzătoare (și atît de lău
dată la vremea respectivă) 
medalie de argint Ia C.M. 
îetT (2«t m) ! .Timp de 20 
de ani, s-a întristat Jean 
Claude Perrin, pe ploaie și 
pe vint, m-am prezentat la 
stadion și nu cred c-a existat 
vreo ‘ * 
făcut 
doar 
n-au 
meni

Ne _ 
trebuie _ ____ .___ ____ , _
sportul de azi. tot mai des. 
rezultatul precumpănește, el 
stabilește „legea". Quod erat...

Ovidiu IOANIȚOAIA
••••••••••••

Perrin și Deprez. ale că-

zi in care să nu-mi fl 
treaba cu seriozitate", 
că. val, cuvintele lui 

mai fost auzite de nl- 
!
place sau nu ne place, 

să acceptăm că. in

masculină 
de . Ia

Proba 
lom uriaș 
(Norvegia) în cadrul 
Europei" a fost ciștigată de iu
goslavul Tomaz Cizman, înre
gistrat în două manșe cu 
2:02,51. Pe locurile următoare: 
austriacul Stefan Eberharter — 
2:02,57 și italianul Attilio Bar- 
cella — 2:02,74. întrecerea mas
culină de slalom super-uriaș, 
desfășurată tot pe pîrtia de la 
Hemsdal, în cadrul „Cupei Eu
ropei". a fost ciștigată de fran-

• Sezonul international de 
șefii alpin a început sub sem
nul luptei 
dintre cei __ ___ ______
Pirmin Zurbriggen (in stingă 
imaginii) ți italianul Alberto 
Tomba, laureati olimpici si în
vingători in „Cupa Mondială" 
din sezonul trecut. Ambii vor

pentru supremație 
doi ați, elvețianul

Care vor fi adversarele echipelor noastre în „sferturi”?
• Cu puține excepții, formațiile calificate sînt consa

crate in arena internațională
Nerăbdarea cu care așteptăm 

tragerea la sorți a meciurilor 
din sferturile de finală ale cu-

OBSTACOL DEPĂȘIT
(Urmare din vaa. 2'

trecută. O 
nracticînd 

cuprinzînd 
afara grani-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

ropeni în ediția 
formație omogenă, 
un volei modern, 
jucătoare și din 
țelor peninsulei.

Este evidentă obligația clu
bului. a tuturor componentelor 
echipei, pentru dubla confrun
tare programată la 11 ianuarie 
1989 la Ravena și la 18 ia
nuarie la Craiova. Antre
norii Ion Constantinescu și A- 
drian Cotoranu trebuie să se 
ocupe cu toată atenția de pre
gătirea tehnico-tactică. fizică 
(cu mare grijă. în ceea ce o 
privește pe Mirela Bojescu), 
dar mai ales psihică, pentru a 
nu se mai semnala ..scurt-cir- 
cuite" le genul celui de Ia Vie- 
na. Să nu se uite. Partida cu 
formația italiană înseamnă și 
un prilej de confirmare a com
petitivității campioanei noas
tre. Și nu trebuie pierdut...

ATLETISM • Vest-germanul 
Hans Pfisterer a ciștigat mara
tonul de la Singapore, după ce 
a parcurs 42,195 km in 2h22. 
La feminin a ciștigat concu
renta chineză Li Yemel — 2h 46. 
• Maratonul de 
(Spania) a revenit 
Radames Gonzalez, 
2h 13.08.

BASCHET • La 
meci pentru grupele 
de finală ale Cupei Cupelor 
(masculin) Jalghiris Kaunas a 
întrecut cu 104—101 (46—38) for
mația locală Cibona.

BOX • Ghanezul Azumah Nel
son și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria super- 
pană (versiunea W.B.C.), învin- 
gîndu-1 prin k.o._ în repriza a 
treia pe pugilistul brazilian Sid
ney dai Rovere. Meciul a avut Inn In A hbrn

CĂLĂRIE • Concursul de la 
Bruxelles, contînd pentru „Cupa 
Mondială" în proba de obstacole, 
s-a încheiat cu victoria campio
nului englez John Whitaker 
(..Next Milton"). Situat pe locul 
secund, francezul Roger-Yves 
Bost se menține lider tn clasa
mentul general, cu 45 p. urmat 
de Whitaker — 43 p.

la Mallorca 
cubanezului 

cu timpul dc

Zagreb, In 
sferturilor

GIMNASTICA • întrecerea fe
minină din cadrul competiției 
internaționale de gimnastică de 
la Barcelona a fost dominată de 
Gabriela Potorac (România), si
tuată pe locul 2 la individual 
compus si tnvingâtoare in fina
lele pe aparate (sărituri, para
lele. sol).

HANDBAL • La Katowice, In 
meci retur pentru optimile de 
finală ale Cupei Campionilor Eu
ropeni (feminin), echipa A.K.S. 
Chorzow a întrecut cu 25—21 
(9—9) formația cehoslovacă Iskra 
Partizanske. învingătoare 
25—15 tn primul joc, handbalis
tele cehoslovace s-au calificat în 
faza următoare.

ȘAH • După 9 
pionatul mondial 
ce se desfășoară _  __ _______
xican Mazatlan. în fruntea cla
samentului se află Karpov, Va- 
sfanian, Gavrikov (toți U.R.S.S.) 
Dlugy (S.U.A.) cu cite 6,5 p. 
La turneu participă 61 de concu- 
renți din 20 de țări.

VOLEI • In partida inaugu
rală a turneului masculin de la 
Leipzig. R. D. Germană a dis
pus cu 3—o de echipa S. C. 
Leipzig.

eu

runde tn cam- 
de șah rapid. 
In orașul me-

pelor europene, programată mil- 
ne (vineri), la Zurich, este pe 
deplin justificată, chiar dacă 
pînă la confruntările din primă
vară (1 șl îs martie), mal sînt 
circa două luni șl jumătate.

Pentru prima oară tn istoria 
fotbalului nostru, trei echipe ro
mânești pășesc In antepenultima 
etapă a Întrecerilor continentale 
intercluburi ! vom mai sublinia 
că. dintre cele 128 de echipe de 
la startul primului tur (din 33 
de țări), au mal rămas In cursă 
24 de formații din numai 13 țări, 
iar cele 3 formații românești sînt 
calificate în toate întrecerile 
(C.C.E., Cupa Cupelor șl Cupa 
U.E.F.A.). In fruntea ierarhiei se 
află Italia și R. F. Germania cu 
cite 4 reprezentante, urmate de 
ROMANIA și Spania cu cite 3, 
Olanda cu două etc. (Italienii, 
vest-germanii, spaniolii șl olan
dezii avînd din plecare mai mul
te echipe înscrise 
decît noi !).

Așadar : care ar 
versarele echipelor _____
la început va trebui să 
nlem că (cu puține ___
toate celelalte 21 de competitoa
re rămase în cursă sînt bine și 
foarte bine cotate pe plan eu
ropean.

în competiție

putea fl ad- 
noastre ? De 

subll- 
excepții)

tn C.C.E., tabloul 
noastre, 
de pe 
nu se i

campioanei
STEAUA, cu prin-

; Galatasaray, care 
remarcă în mod deo-

sebit în campionatul Turciei, 
deși antrenorul vest-german Jupp 
Derwall ișl pune mari speranțe 
în .Gheata de aur", Colak Tanju, 
dar cu o singură floare... ; apoi, 
I.F.K. Goteborg apare fără stră
lucirea de anul trecut, iar A. S. 
Monaco este mai slabă decît în 
sezonul anterior. Printre echi
pele de „calibru mare" sînt con
siderate P.S.V. Eindhoven (În
vinsă la „potou" in finala Cupei 
Intercontinentale) cu 8 interna
ționali în „ll“-ie de bază. Wer
der Bremen. A. C. Milan (în 
ideea că Gullit va fl restabilit 
și Van Basteh ișl va menține 
„pofta de gol" — cum scriu zia
rele italiene) șl Real Madrid, ac
tuala lideră a campionatului 
spaniol.

In CUPA CUPELOR, DINAMO 
BUCUREȘTI s-ar putea întîlnl 
cu Aarhus (cu mai puțini in
ternaționali), Sredeț Sofia, Ein
tracht Frankfurt (în oarecare de
clin. față de sezonul trecut) sau 
chiar eu Roda Kerkrade. Foarte 
dificile sînt F. C. Barcelona (lo
cul secund acum în clasamen
tul spaniol). F. C. Malines (li
deră în Belgia) si Sampdorla 
(locul 4 in ierarhia Italiană, 
după 9 etape). .

tn CUPA U.E.F.A., 
BUCUREȘTI ar putea 
teneră pe Midlothian, 
cledad (locul 14 în Spania), 
namo Dresda sau Juventus, 
foarte puternice se anunță 
yern MUnchen (lideră tn turul 
campionatului vest-german). V.f.B. 
Stuttgart șl, desigur, echipa Iul 
Maradona șl Careca. Napoli (lo
cul secund în Italia).

Să așteptăm, deci, decizia sor
ților, șl apoi meciurile de anul 
viitor... Dorim de pe acum re
prezentantelor noastre mal întîi' 
șansă la ztirich, și apoi mutt 
succes în 1989. •

victoria 
avea 
Real

par-
So- 
Dy- 
Dar 
Ba-

Ion OCHSENFEID
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