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UN NOU SUCCES AL MICILOR ÎNOTĂTORI DIN PITEȘTI 
Șl 0 SERIE DE PERFORMANTE LA „CUPA SPERANȚELOR"

• Vor fi suficiente cele 8 goluri avans din meciul-tur f

• Ultimele antrenamente arată un Minaur in formă

• Partida va Începe la ora 22,00 (ora Bucureștiului)

Bazinul din Baia Mare a 
găzduit Concursul Republican, 
dotat cu „Cupa Speranțelor" 
la înot, care a reunit tineri 
sportivi de 11—13 ani din 19 
cluburi. Cei 246 de participanți 
au oferit întreceri frumoase, 
desfășurate în remarcabile con
diții organizatorice, cum re
marca antrenorul federal Dan 
Ionescu.

La categoria 11 ani, o auten
tică performeră a fost arge- 
șeanca Ileana Buciu. care a 
cîștigat patru probe, cu recor
duri la 400 m liber — 4:46.68 
și 800 m — 9:43,29. Și băimă- 
reanul A. Gherghe] a urcat de 
patru ori pe prima treaptă a 
podiumului, în timp ce piteș- 
tenii D. Robea (2:31 la 200 flu
ture), Nina Dăscâleț și Aurora 
Stana, bucureștenii A. Popescu 
(1:20,12 la bras — tentativă de 
record reușită) și Ioana Vrăbi- 
escu, ambii de la Lie. 37, au 
făcut-o în cite două rînduri. 
Victorioși au mai terminat 
bucureștenii Daniel Gagiu 
(CSȘ 2). Bogdan Tiu (Lie. 37), 
plteștenii I. Constantinescu, 
Andreea Sandu, reșițeanul FI. 
Nica, constănțeanca Dana Sta- 
vrositu. Centrul piteștean (a 
cărui ștafetă de 4X100 mixt f 
a înregistrat recordul de 
5:05,62) s-a situat pe primul

ioc in toate cele trei clasa
mente.

Constănțeanca Laura Damian 
a cîștigat nu mai puțin de opt 
curse individuale Ia categoria 
12 ani, eleva lui A. Șeicaru 
confirmînd, din nou, speranțe
le puse in ea. Triplu învingă
tor a fost ploieșteanul D. Io
nescu, cite două succese au 
înregistrat piteștenii B. Deae 
(spre și mai marea satisfacție, 
din acest concurs, a antreno
rilor Gica și Petre Deac, pă
rinții săi), Ov. Slăvoiu, Ad. 
Vișinescu, brăileanul G. Știr
bei, bâimăreanca Luminița Lă- 
zărescu, ploieșteanca Lavinia 
Cătălin, iar Patricia Orășteanu 
(Dinamo București), băimărea- 
nul Cr. Moldovan, timișorea
nul R. Retezan — cite unul. 
In clasamentele pe echipe, pi
teștenii s-au impus ta total și 
la băieți, in timp oe la fete 
în frunte s-au situat const ân- 
țencele.

Cei mai., harnici s-au dove
dit, la cat 13 ani, doi sportivi 
din Reșița, pregătiți de Hora- 
țiu Droc: dintre fete, cu cinci 
victorii — Carina Tărăpoancă, 
dintre băieți, cu patru — I. Vi- 
satovici. Sibianca Liana Coman 
a terminat în frunte de patru 
ori, reșițenii FI. Păun. M. Che- 
ceg, Gabriela Zgabei, suce- 
veanca Iuliana Pantîlimon,

dinamovistul bucureștean C. 
Răchită — de cite două ori, 
sucevenii R. Doroftei, S. Pîn- 
zaru, ploieșteanul C. Tătaru — 
cite o dată. Suoevenceie si, 
respectiv, băieții de ta Lie. 37 
București au ocupat primele 
poziții în clasamentele pe e- 
chipe, la total consemn îndu-se 
victoria tinărului centru dm 
Suceava, ceea ce reprezintă o 
frumoasă reușită pentru antre
norul Sergiu Tănasă și colegii 
săi.

In ierarhia generală a între
cerii. CSMS Pitești a ebtiaut 
un categorie succes cu un nu
măr dublu de puncte față de a 
doua clasată. CSȘ Reșița (3. 
Lie 37 Buc„ 4. CSMȘ Suceava. 
5. CSMȘ Baia Mare. 6. CSȘ 
Constanța). O evoluție cu atit 
mai meritorie cu cit ne aflam 
in fața celei de a doua victorii 
consecutive din ultima vreme 
a reprezentanților tinărjiui, 
dar atît de promițătorului cen
tru al natației noastre, care 
este Piteștiul.

HAFNARFJARDAR, 13 (prin 
telefon, de ta trimisul nostru 
special). Chiar a doua zi după 
partida de mare încleștare cu 
puternica formație islandeză 
Ilafnarfjardar (localitate aflată 
la aproximativ 15 km de Reyk
javik), handbaliștii din Baia 
Mare și-au schimbat progra
mul de antrenament, deoarece 
islandezii au comunicat că în- 
tilnirea va avea loc ta ora 20 
(22 la noi), fapt de natură să 
moditoe Întrucâtva stereotipul 
jucătorilor români care. ptnă 
la această partidă, nu au mai 
susținut tacă la o oră atit de 
tirzie un meci intr-o competi
ție oficială de mare miză. „In 
pregătirile din aceste zile — ne 
spunea antrenorul Laseăr Pa
nă — s-a pus accent pe conso
lidarea apărării. împreună cu 
jucătorii am studiai pe video 
întregul meci-tur și. normal, 
am ajuns la concluzia că, in 
cea mai mare parte, cele 31 de 
goluri primite duminică. la 
noi acasă, au fost urmarea slă
biciunilor defensivei. Aruncări
le la poartă de la distanță, in 
mare viteză șl ca • torță deo
sebită ale lui Oskar Armann- 
sson. Gillson Heidin șl Guojor

Arnason. ca și infiltrările ab
solut derutante ale lui Porgils 
Mathiesen, au găsit deseori ne
pregătită apărarea noastră. 
Sper și doresc ca lacunele a- 
mințite să nu se repete". In 
compensație — adăugăm noi 
— antrenorul Lascăr Pană și 
colegul său Petre Avramescu 
au motive să tie și optimiști. 
Deși cu o echipă întinerită în 
foarte mare măsură, Minaur a 
înscris, totuși, 39 de goluri, 
autorii celor mai muJte fiind 
Bontaș, Acacsos, Popovici (de
butant! într-o competiție eu
ropeană), precum și Pavel (cva- 
sidebutant). în timp ce dintre 
-bătrâni" doar Andronic le-a 
fost de cel mai mare ajutor. 
Se speră, de asemenea, ca și 
mai experimentații lor colegi 
Covaciu,. Porumb, Marta și 
Râdulescu și, bineînțeles, por
tarii Neșovici și Petran să 
transforme ceie opt goluri 
avans în... calificarea în sfer
turile de finală!

Partida va fi condusă de 
suedezii Broman și Elias, ob
servator din partea I.H.F. fi
ind norvegianul Bolstad.

Ion GAVRILESC’J

La încheierea sezonului de fotbal

TINERII TREBUIE SĂ JOACE!
Autofinanfarea in aefiune

IA C.S. VOINȚA TÎRGU MUREȘ, PREOCUPĂRI
PENTRU CREȘTEREA

• Planul de venituri pe 1988 - 
sportive • Centre de

Ne aflăm in apropiere de 
cumpăna anilor, perioadă cind 
se pune în balanță eficiența 
măsurilor luate o dată cu tre
cerea la autofinanțarea activi
tății asociațiilor și cluburilor 
sportive. Cum a fost transpusă 
în practică această hotărîre și

BENEFICIILOR PROPRII
depășit • Rentabilizarea bazelor 
inițiere — surse eficiente

similare din Sighișoara, Tîr- 
năveni. Luduș sau Miercurea- 
Nirajului, intilnirile cu adver
sari din alte localități constitu
ind o rampă de lansare a ele
mentelor talentate. Cei mai 
conștiincioși dintre acești ti
neri sint promovați in secțiile

In campionatul de volei, ediția 1988, un meci intre echipele 
cooperativelor Textila ei Troctex încheiat și cu un succes 

de casă.

Sigur că diferența de valoa
re dintre „tandemul fruntaș" 
al Diviziei naționale A de fot
bal și celelalte echipe este o 
realitate, pe care o sugerează 
șl diferența de puncte. (Să 
spunem, totuși, că Victoria, 
calificată în turul patru al 
Cupel U.E.F.A., pare hotărîtă 
să se înscrie în excepție.)

Fenomenul este deseori co
mentat în tribună, referirile 
integrînd fotbalul în grupa 
sporturilor în care derbyul 
Steaua — Dinamo decide și la 
hochei, și la baschet, și la vo
lei, ca să nu mai amintim și 
alte sporturi, de pildă luptele, 
în care „greco-romanele" sînt 
alb-roșii, iar „liberele" — 
„roș-albastre“.

Să presupunem că este așa. 
Numai că fotbalul, spre deose
bire de sporturile amintite, în
fruntă cu mult curaj marca 
competiție internațională, ceea 
ce sugerează — oricum — că 
baza lui de mase, deși pusă u- 
neori sub semnul întrebării, 
este o realitate, și una pe care 
o confirmă — în primul rind 
— apariția în ultimii ani, a 
unor jucători foarte tineri și 
talentați.

Ajungînd aici, e bine să su
bliniem faptul că jucătorii ti
neri sînt atrași — firesc — de 
mirajul unei capitale cu trei 
reprezentante în cupele euro
pene „la primăvară", dar asta 
nu înseamnă că echipele de 
unde pleacă suportă un han-

Fază dintr-un meci Rapid — Flacăra Moreni, m care in prim- 
plan se află șl tinărul Matei (cu nr. 3 pe tricou}, care s-a afir- 
mat sub culorile echipei feroviare Foto : Aurel D. NEAGU

dicap insurmontabil. Este vor
ba de principiul compensației. 
In acest sens, se tntîmplă că 
jucători care vegetează la clu
burile de frunte ajung tntr-o 
situație care le favorizează — 
in mod paradoxal — progresul. 
Cazul tinerilor care au evo
luat în acest sezon la „U“, în

schimbul lui Sabău, este un 
exemplu. S-a spus că pentru 
un turn (Sabău) Dinamo a o- 
ferit patru pioni (Prunea, Bă
nică, Cristian Sava și Stoica).

loan CHIRILA

(Continuare In oao i—3)

/

FIUL UNUI SAT BOTOȘĂNEAN CÎȘT1GÂ

ce gindesc activiștii sportivi 
pentru generalizarea unei sar
cini atît de importantă? Iată 
ideile pe care le-am urmărit 
în dialogul purtat cu tînărul 
profesor de educație fizică, 
Karol Kemendi, de 3 ani pre
ședinte al clubului sportiv Vo
ința din Tg.. Mureș • Cîți 
membri are clubul dumnea
voastră? • „Aproape 10.000. 
ne-a răspuns interlocutorul, 
oameni de diverse vîrste și 
profesii din 9 cooperative meș
teșugărești, angrenați in con
cursuri populare de cros, mini- 
fotbal, volei, tenis de masă, 
judo, orientare sportivă, șah 
și popice, desfășurate sub ge
nericul Daciadci. Echipele lau
reate se întîlnesc cu formații

de performanță de popice, tir 
cu arcul, judo, caiac-canoe, mo- 
delism și orientare sportivă, 
primele două de nivel interna
țional, toate echipele fiind an
gajate in lupta pentru un loc 
pe podium în campionatele re
publicane respective. Sîntcm 
interesați ca lucrurile să mear
gă bine in absolut toate dome
niile". • Vă rugăm să ne dați 
cîteva exemple. • „Bunăoară, 
în condițiile autofinanțării, 
ne-a explicat amabila gazdă 
pentru menținerea activității 
competiționale de masă și de

Traian IOANITESCU

(Continuare in pag. 2—3)

„DUELUL" CU CEL MAI BUN RUGBYST BRITANIC
. . . dar aceasta pentru că ECHIPA a fost extraordinară!" -
susține Gelu Ignat, protagonist

Cine era, pînă mai ieri, Gelu 
Ignat ? Un cvasinecunoscut în 
lumea rugbyului mare, chiar 
dacă jucase de zece ori în e- 
chipa națională și marcase, sub 
culorile acesteia, 73 de puncte, 
din toate procedeele, dintre 
care 18 (din 18) în meciul de 
acum doi • ani cu Scoția. A- 
ceasta pînă mal ieri, ceea ce 
vrea să însemne pînă sîmbăta 
trecută, cînd a intrat primă 
oară pe celebrul Arms Park, 
dar a jucat ca și cum ar fi 
cunoscut fiecare firicel de iar
bă al celebrului gazon, într-a- 
tît de izbutite i-au fost lovitu
rile de picior, înainte de orice

al meciului de pe Arms Park
cele tactice, deși contribuția 
lui concretă la răsunătoarea 
victorie românească — 11
puncte din 15 — rămîne incon
testabilă. ,.Un nou penalty 
king!“, au exclamat spectato
rii și au scris ziariștii britanici, 
după ce în anii ’80 era nu
mit astfel Ion Constantin (a 
fost, atunci, anul altui rezul
tat memorabil izbutit de „tri
colori" dincolo de Canalul Mî- 
necii : 13—13 cu irlanda). .

Gen RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2—3)

Va reuși, și de data aceasta, 
transformarea ?...

Foto :Eduard. ENEA .,



HOLDING. PENTRU A A- 
JUNGE la locul de desfășu
rare a primei manșe a „Cupei 
Campionilor Europeni" în 
compania formației din locali
tate, reprezentanta Danemarcei 
în competiția continentală nr. 
1, sîmbăta trecută Steaua a 
avut nevoie de mai mult de 
12 ore. In acest interval a fo
losit avionul, trenul, vaporul, 
din nou trenul și, in final, au
tobuzul. Dacă adăugăm și fap- 
tul că la Bucureș.i, in drum 
spre aeroportul Otopeni, mulți 
component ai delegației au 
mers și cu metroul, se noate 
afirma că aproape toate mij
loacele moderne de transport 
au fost utilizate. • CU pu
ține ore înaintea meciului, du
minică dimineață, au
făcut un an.renament de aco
modare O REALIȘTI, așa cum 
ii cunoaștem, anirenor; K?du 
Voina și Ștefan Birtaian, ime
diat după terminarea partidei.

nu s-au entuziasmat de victo
ria obținută. «Am primit prea 
multe goluri de la o echipă cu 
forță nu prea mare în arun
cările de la distanță. în 
schimb, jucătorii danezi de se
micerc au fost lisați cu prea 
multă ușurință să-și facă jo
cul44 — părere unanimă a ce
lor doi tehnicieni. © NICOLAE 
MUNTEANU, cameraman vi
deo la acest meci, frâia din 
plin multe dintre reușitele lui 
Tudor Vasile în poarta echi
pei Steaua, la fel de amărît 
fiind cind gazdele reușeau să 
înscrie. • înaintea ate-

rii și antrenorii echipei noas
tre campioane stabileau pro
gramul pentru meciul retur, 
începînd cu antrenamentul d? 
miercuri dimineață la ora 10. 
Oboseală, oboseală, dar vorba 
proverbului: cine se scoală de 
dimineață... (M. V.).

Timișoreanul Dan 
blocajul elvețienilor 
va nimeri bara

Petru (9) 
de la St,

a aruncat năpraznic, peste 
Otmar St, Gallen, dar mingea

Foto : V. BRANCO

TlRGU MUREȘ • pe lingă cele I goluri pe care ie-a mar
cat Esztera Mateîi (unul din 7 metri) ar fi trebuit să se adauge 
trei : în min. 2, cind mingea aruncată de ea a intilnit bara 
porții și în min. 7 și 39; cind a ratat două aruncări de la 7 m. 
Sigur, la 37—5, cu cit a Învins Mureșul pe Arcelik Istanbul, nu 
a contat, dar în alte condiții... Oaspetele au fructificat, în schimb, 
toate cele trei aruncări de la 7 m, prin Muala Ozturk (la 12—1 
și 25—i) și Filiz Cubuk (17—2), ceea ce a contat pentru Arcelik 
• GOLURI MAI MULTE ? Goluri mai puține 7 Cum e bine să 
faci în fața unei echipe evident mai slabe ? Părerile sînt îm
părțite. „Să-ți faci jocul obișnuit, să-ți păstrezi firma, cum pro
cedează toate echipele mari !“ — susțin unii. „Să joci mai cu... 
milă — susțin alții — gindindu-te să nu demoralizezi adversarul 
mult mal slab*4. Le reproducem ca atare. • DUPĂ MECI, an
trenorul principal al echipei din Istanbul, dr. Sedat M uratli, se 
confesa : „Handbalul românesc are o tradiție și o experiență in
ternațională mult mai bogate, iar scorul exprimă clar acest lu
cru. Așa că nu avem de ce să fim supărați. Am înregistrat me
ciul pe video și avem astfel o lecție de handbal deosebit de 
utilă44. • FOARTE EMOȚIONAT a fost unul din membrii de
legației turce cînd, la masa de prinz, conducerea hotelului .Tran
silvania4* i-a urat „La Mulți Ani !• si l-a înminat un buchet de 
garoafe și c sticlă de șampanie, cu ocazia aniversării zi.ei de

știut să „speculeze*4 cele mai 
bune momente ale' jocului, și 
astfel să înscrie, este și felul 
în care combatantele au punc
tat pe tabela de marcaj în si
tuația, egală, de om în plus: 
Politehnica — 4. Șt. Otmar — 
S • A SURPRINS neplăcut a- 
sistența faptul că minutul 49 
— cind timișorenii conduceau 
cu 17—14, iar elvețienii erau în 
teren doar cu patru jucători de 
cîmp — nu a fost fructificat la 
maximum. Este adevărat, pri

peala și-a pus întrucîtva am
prenta asupra circulației min
gii, dar nu-i mai puțin ade
vărat că și barele porții ad
verse s-au opus în două rîn- 
duri, la aruncările lui Tudor 
Gheorghe și Matei © CONȚI
NUTUL programului de sală 
pentru această partidă inter- 
mațională — realizat de prof. 
Francisc Klepp, George Boieru 
și Helmut Heimann — a fost 
în nota, devenită tradițională 
aici, la Timișoara, adică foarte 
buni. (I. N.).

BAIA MARE • OBSERVATOR din partea I.H.F. la întîlnirea 
dăr.tre Minaur și Hafnarfjardar, Petar Butu, a * organizat, după 
meciul din sala .Dacia", o adevărată masă rotundă solicitînd și 
păreri in legătură cu diferite aspecte ale jocului, ale protecției 
por*arului, și in special a capului acestuia, expus celui mai 
mare pericol ; in legătură cu activizarea, pentru o mai mare 
spectaculozitate, a meciurilor. „Am adunat peste zece mii de 
opinii — ne spunea reputatul specialist, și cred că unele dintre 
de vor face obiectul studiului forurilor I.H.F.» @ CĂPITANUL 
echipei islandeze. Porgils Mathiesen, avea o asemenea viteză de 
Înșurubare in jurul... „axei" sale incit, ca pivot, arunca mingea 
la poartă din- poziții cu totul și cu totul imprevizibile A LA ÎN
CEPUT oarecum descurajați (pină în min. 16 al primei reprize, 
llatnarfjardar a condus de nouă ori), cei aproape 3 000 de spec- 
2-.:ri au început un adevărat recital de încurajare a echipei 

izbite, ceea ce. încet-încet, s-a... resimțit și pe tabela de măr
ul. în același timp. însă, ei aplaudau fără rezerve si golurile 
-------=e de Armnnsson. Gilleon sau Amason e ..DACA tinerii 

dc*'utnnți din echini — af:rma Lascăr Pană —. numele lor fiind 
Acacsos. Bonus, Pavel șl Popovid. și-au făcut bine datoria, mai 
ales in atac, aștept ca și consacratii Rădulescu, Porumb, Covaclu 
să revină la eficacitatea lor de altă dată". (I. GV.).

Ev a Mozsi, de la Mureșul Tg. Mureș, Mă in Mă cu ultima 
apărătoare a formației S.K. Istanbul Foto -î N. PROFIR

TIMIȘOARA. • NU se 
POATE spune că arbitrii întîl- 
nlrii, K. Sotirov și B. Geor- 
giev (Bulgaria), .au fost de
menți cu formația gazdă, ei 
dictind împotriva „politehniști-

lor“ 12 minute de penalizare. 
Dar nici invers, pentru că, Ia 
rîndul lor, oaspeții au fost pe
depsiți cu același număr de 
minute • RELEVANT pentru 
modul în care fiecare echipă a

BU2AU. „PREZENȚA cehi- 
pei Dinamo în municipiul nos
tru — ne spunea Nicolae Dra- 
gu, președintele C.J.E.F.S. — 
reprezintă o foarte bunâ pro
pagandă pentru handbal, pen
tru sport în general, iar Jocul 
în compania unei formați de 
talia Ț.S.K.A. Moscova un eve
niment ce nu trebuie scăpat*. 
Intr-adevăr, meciul a făcut ca 
sala să fie neîncăpătoare, ga
leria buzoiană încurajîndu-și 
cu ardoare favoriții • FOS
TUL portar al naționalei, Cor
nel Penu, care a intrat în 
„cartea de aur*4 a handbalului 
românesc și internațional, s-a 
aflat, firesc, în tribune, „sufe

rind*4 pentru fiecare gol pri
mit de Buligan sau Cocuz, dar 
și manifestîndu-și bucuria pen
tru fiecare intervenție saluta
ră, mai ales la cele âle lui 
Buligan din repriza secundă. 
Nici nu-i de mirare, „sîn^ele 
apă nu se face...** • DIN NOU 
un program instructiv și inte
resant a fost alcătuit de loan 
Chilom, care a oferit publicu
lui „amănunte*4 la zi despre 
cele două combatante, dar nu 
numai... • COMPETENTĂ și 
atentă brigada de arbitri de la 
„masa juriului*4, pentru care 
observatorii elvețianul
Hansueli Ischer a avut numai 
frumoase aprecieri. (Em. F.).

Dacă a 28-a Olimpiadă de 
• J șah n-a adus echipelor noas- 
[i tre satisfacții deosebite, în 
i1 .bilanțul general al competiți

ei, nu putem totuși trece cu 
{vederea succesul unuia dintre 

jucătorii care au apărat cu
lorile românești în întrecere. 
Este vorba de campionul nos
tru național,. Mihail Marin, 
care a cules în fața adversa
rilor 9 puncte din 13 posibile, 

I performanță remarcabilă și de 
două ori încununată cu o 
medalie olimpică de bronz 
pentru al treilea rezultat în 
clasamentul individual la mă- 
sa a 3-a și totodată o pri
mă notă de mare maestru in
ternațional. Felicitări talenta
tului și harnicului echipier al 
Politehnicii bucureștene, al 
cărui student merituos este, 
pornit cu hotărîre pe calea 

]i afirmărilor !
Din cartoteca de partide a 

• ' întrec-erii-gigant de la Salonic 
[i ’88, o mostră a inventivității 
i' și spiritului combativ cu care 
i' este înzestrat tînărul nostru 
‘i campion : Marin (România) 
Ji — Dive (Noua Zeelandă) 

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Nb4 
4. e3 c5 5. Nd3 Cc6 6. Cge2 
c:d4 7. e:d4 d5 8. c:d5 C:d5 9.
0—0 0—0 10. a3 Ne7 11. NC2 b6 
12. Dd3 g6 13. NhG Te8 14. Tadl 
Nb7 15. Na4 Tc8 1€. Tfei a6 
17. C:d5 D:d5 18. Cf4 Da5 19.
Nb3 Nf6 20. C:e6 ! (momentul 
decisiv...) 20... C:d4 21. Nd2 
Df5 22. D:f5 Cîf5 23. Cg5 Cd6 

■ ; 24. T:es+ T:e8 25. Nf4 h6 26.
: h4 h:g5 27. T:d6 Tel+ 28. Rh2

Ne7 29. T:g6Ț Rf8 30. Tîb6 
•i g:f4 31. T:b7 Te2 32. h5 Te5

33. Ndl Rg7 34. b4 a5 35. Nf3 
Nd6 36. Rh3 a:b4 37. a:b4 Tel
38. Nd5 Ne7 39. Rg4 Te2 40. 
b5 Rf6 41. Tb6-Ț Rg7 42. Rf3 

/ Tb2 43. h6Ț Rg8 44. Ne4 1—0.
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AUTOFINANȚAREA ÎN
(Urmare din pag. 1)

DIVIZIA B
DE TINERET
LA BASCHET

în etapa a VI-a a Diviziei B de 
tineret la baschet au fost înre
gistrate următoarele rezultate — 
masculin, seria I : C.S.U. Toren
tul Galați — Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași 69—65 (34—26), Urbis 
București — Politehnica Sportul 
Studențesc București 77—81 (41—
39), Electrica Fleni — I.C.E.D. II 
A.C.M. 6 București 79—78 (48—57), 
Sodistwl C.S.Ș. Rm. Vîlcea — A- 
cademia Militară Mecanică Fină 
n București 59—79 (28—38) t res
tanțe : i.C.E.D. II A.C.M. 6 — 
Politehnica lași 92—91 (45—41),
I.C.E.D. II A.C.M. 6 — C.S.U. Ga
lați 90—75 (34—34), Politehnica
București — Sodistul Rm. Vîlcea 
84—66 (40—31) ; seria a Il-a : O- 
limpia C.S.Ș. Arad — Automatica 
București 76—75 (40—42), I.C.IJ4. 
C.S.Ș. Brașov — Pandurii C.S.Ș. 
Tg. Jiu 73—56 (32—28), Oțel’nox 
Tîrgoviște — Constructorul 
T.A.G.C.M. Craiova 113—65 (S3— 
29) ; restanță : Pandurii Tg. Jiu — 
Mecanica C.S.Ș. Mediaș 71—74 
(26—45) : feminin, seria I : Con
fecția C.S.Ș. Focșani — C.S.U. 
Prahova Ploiești 60—86 (30—49), 
Voința C.S.Ș. Unirea Iași — 
Confecția C.S.Ș. Tulcea 84—77 
(46—40) ; restanțe : Electro C.S.Ș. 
Botoșani — Confecția Focșani 
93—67 (35—31), Confecția Tulcea — 
Romlux Tîrgoviște 105—82 (58—31), 
Electro Botoșani — C.S.U. Ploiești 
76—100 (37—54) ; seria a n-a :
P.T.T. București — Metalul 
I.M.P.S. Salonta Crișul n 61—53 
(36—23), Rapid C.S.Ș. 1 Oradea — 
Constructorul T.A.G.C.M. Craio
va 87—54 (36—26) ; restanță : Gaz 
Metan C.S.Ș. Mediaș — Rapid O- 
radea 90—95 (47—51).

Corespondenți : L Ghlșa, N. 
Costache, Cristina Nour, I. Tu
dor, C. Gruia. T. Siriopol, N. 
Străjan, N. Tokacck, N. Ștefan, 
O, Guțu, N, Soare.
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TOTUL ÎNCEPE (OBLIGATORIU) 
CU PREGĂTIREA FIZICĂ

Cunoscătorii spun că nimic nu este mai favora
bil pentru sănătate și bună dis
poziție decît o săptămînă de schi. 
Cu o condiție ! Ca această vacanță să fie bine 
pregătită, adică precedată de un program — 
simplu și confortabil — de punere în condiție. 
Altfel, vacanța mult visată riscă să se transfor
me într-o ratare penibilă. Sănătatea și reușita 
depind de o obișnuință cotidiană_ de exercițiu 
fizic și mișcare concepute ca o înviorare cor • 
porală stimulatorie.

Așadar, dacă sînteți. de aceeași părere cu noi 
și dacă vreți să vă bucurați de satisfacțiile pe 
care vi le rezervă schiul nu neglijați PREGĂTI
REA FIZICA PREALABILA.

Pornind de la acest adevăr axiomatic prima 
noastră recomandare este GIMNASTICA... nu 
multă, dar zilnică !

1. Exerciții pentru picioare : din poziția stînd. 
cu călcîiele lipite și brațele pe șold, ridicare pe 
vîrful picioarelor. Urmează o genuflexiune — cu 
un timp de oprire în poziția cea mai joasă —, 
apoi revenire. Exercițiul se reia în reprize de 
1’5—20—25 de mișcări înlănțuite. în pauză, exer
ciții de respirație.

2. Din poziție depărtată a picioarelor Ia cir
ca 40 cm se flectează alternativ și lateral cite 
un picior, tra-nsferînd și greutatea corpului pe 
piciorul îndoit.

3. Din poziția stînd cu picioarele apropiate și 
mîinile pe șold se execută un balans antero -pos
terior alternativ cu fiecare picior ; reprize de 
10—15 mișcări.

4. Din poziția stînd cu picioarele apropiate și 
brațele pe șold se ridică piciorul lateral și cit 
ma-i sus posibil. Repetați de 10—15 ori. Cu tim
pul se poate executa și alternativ printr-o să
ritură (de 2 ori pe piciorul de sprijin) însoți
tă de balansul lateral al celuilalt

5. Genuflexiuni alternative pe cite un picior, 
avînd brațele alternative înainte la orizontal, 
reprize de 8—10—12 mișcări. Dacă aveți dificul
tăți, o mină se poate sprijini lateral pe un 
scaun.
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6. Din poziția semif leetatâ a p-~. carelor, cu I 
coapse orizontale și brațele semiflectate îna- * 
inie, executați sărituri pe loc sau deplasări în . 
zig-zag cu greutatea ne toată talpa piciorului. |

7. Sărituri : din poziția stînd cu picioarele se- *
midepărtate se flectează ușor genunchii. înlăn- j 
țuit cu o extensie energică ne verticală, aterizș- | 
re pe vîrfurl urmată de genuflexiune. Reprize * 
de 8—10—12 mișcări cu pauze de respirație între | 
ele. !

8. Sărituri cu coarda, năstrînd tălpile paralele *
cu solul și reluarea contactului pe toată supra- » 
fata tălpii. |

Prof. Mihai BARA, «
Prof. Mihai M. BARA jr. ș.

Ziarul nostru va publica un ciclu de exer- *
citii menite să asigure o pregătire fizică 
minimală și să formeze deprinderile mo- ’ 
trice necesare învățării schiului.

performanță Ia cote ridicate 
trebuie, logic, să crească bene
ficiile proprii, tn acest sens, 
am mărit obligațiile care Ie 
avem ca proprietari și benefi
ciari ai bazelor sportive, folo- 
sindu-Ie cu un plus de chib
zuință. Ne-am reevaluat modul 
de a gîndi și munci, in așa fel 
ca prin identificarea și valori
ficarea resurselor proprii să 
îndeplinim planul de venituri 
suplimentare".

Aflăm că cifra de plan pro
pusă pe anul 1988, de 578.000 
lei, a fost depășită la 1 de
cembrie — 626.839 lei. Iată so
luțiile concrete prin care au 
fo<st îndeplinite și depășite 
angajamentele luate: 1. Cotiza
țiile membrilor clubului (pe 
deplin satisfăcuți de varietatea 
programului competițional al
cătuit). 2. încasări provenind 
din folosirea intensivă a ștran
dului și a bazei de agrement 
de pe malul Mureșului, 3. Ve
nituri în urma organizării cen
trelor de gimnastică de între
ținere și inițiere la înot și ju
do, 4. Chirie percepută unor 
asociații sportive pentru antre
namentele echipelor lor sau 
pentru desfășurarea unor con
cursuri republicane în sălile și 
pe terenurile clubului Voința, 
5. Fonduri provenite prin or
ganizarea unor competiții de 
masă și de performanță, 6. 
Autoîntreținerea bazelor spor
tive asigurată în mod voluntar 
de către meseriași cu înaltă 
calificare de la cooperativele 
Metalul, Unitatea, Textila, E- 
lectromecani ca, Constructorul, 
Igiena, Mobila. Mureșul și Tri- 
cotext, 7. Recondiționarea unui 
autobuz dat la casare, „o ade
vărată avere" — ca să folosim 
expresia inimosului președinte 
al clubului —, care a rezolvat în 
bună măsură problema trans
portului sportivilor.

Cele mai rentabile acțiuni: 
utilizarea ștrandului — 56.958 
lei (cu toate că vremea nu a 
fost favorabilă), gimnastica de 
întreținere — 5 centre a cite 7.581 
lei și centrul de inițiere la ju
do — 34.775 lei. a „Trecind la 
autofinanțare, a continuat in
terlocutorul, aproape zilnic 
ne-am aflat în fața unor soli
citări noi, care cer imediat un 
răspuns practic, o măsură bine 
cintărită, judecată după modul 
în care o idee ar putea rodi 
în planul faptelor. Ne gindim 
la acoperirea bazinului de la 
ștrand, pentru a avea o activi
tate non-stop, ia construirea 
altui bazin de înot ia comple
xul sportiv, Ia amenajarea a 
două piste de popice in aer li
ber Ia baza de agrement : toa
te acestea cu materiale rcfolo- 
sibile, manopera fiind asigu
rată de membrii susținători ai 
echipelor noastre. Vem iniția 
un centru de gimnastică recu- 
peratorie, deschis persoanelor 
handicapate și vom organiza 
centre pentru învățarea diver
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CALENDARUL INTERN Șl

Miercuri, 22

Duminică,

Miercuri,

26

1

INTERNAȚIONAL
DIN SEMESTRUL I 1989

februarie:

februarie:

martie:

„16“-imi

Duminică,
Miercuri,
Duminică, 
Miercuri,

Duminică, 
Miercuri, 
Sîmbătă, 
Miercuri, 
Miercuri,

5
8

martie: 
martie:

12
15

martie: 
martie:

19
22
25
29
5 aprilie:

martie: 
martie: 
martie: 
martie:

Duminică, 
Miercuri, 
Duminică, 
Miercuri, 
Miercuri,

Duminică,

9
12
16
19
26

30

aprilie: 
aprilie: 
aprilie: 
aprilie: 
aprilie:

aprilie:

Cupa României 
(semietapă) 
Cupa României 
(semietapă) 
cupe < 
turi de 
etapa 
etapa 
etapa 
cupe 
de finală) 
etapa a 20-a (semietapă) 
etapa a 20-a (semietapă) 
etapa a 21-a
România — Italia 
cupe europene (semi
finale) 
etapa a 
etapa a 
etapa a 
cupe europene (semifinale)
Grecia — România, (pre
liminarii C.M.) 
etapa a 24-a

Miercuri, 3 mai

(sfer-europene
finală)
18-a

19-a (semietapă)
19-a (semietapă) 

(sferturi

Duminică,
Miercuri,
Miercuri,

7 mai
10
17

mai 
mai:

a 25-a
Cupei U.E.F.A.
a 26—a
Cupei Cupelor

a
a
a 
europene

Duminică, 
Miercuri.

Duminică,

21
24

mai: 
mai:

mai:28 
Miercuri, 31 mai: 
Sîmbătă, 3 iunie: 
Marți, 6 iunie:

22-a
23-a (semietapă)
23-a (semietapă)

Joi, 8 iunie: 
Duminică, 
Miercuri,

11 iunie:
14 iunie :

Duminică, 
Miercuri.

18
21

iunie: 
iunie:

I Duminică, 
Miercuri,

25
28

lunie: 
iunie:

etapa 
finala 
etapa 
finala

• România — Bulgaria (pre
liminarii C.M.) 
finala Cupei U.E.F.A. 
etapa a 27-a
finala Cupei Campionilor 
Europeni 
etapa a 28-a 
etapa a 29-a 
etapa a 30-a 
Cupa Românie 
de finală) 
etapa a .31-a 
etapa a 32-a 
Cupa României 
de finală) 
etapa 
Cupa 
nale)
etapa 
finala

a 33-a 
României

(optimi

(sferturi

(semifi-

a 34-a
Cupei României

CINE SiNT GOLGETERII DIVIZIONARELOR A?
• Puternica ofensivă a celor din „linia a doua* • Coraș il 
egalează pe Mateuț, pe linia de sosire • Interesantă reprofilare 

a lui Eduard * Prea multi „tunari* de circumstanță

Cine sînt golgeterli celor 18 
divizionare A ? tn ce măsură se 
implică ei, la jumătatea Întrece
rii, în poziția finală a echipelor 
în care evoluează? încercăm să 
conturăm răspunsuri la aseme
nea întrebări, privind lista auto
rilor celor mai multe goluri, re
partizați pe echipe, in ordinea 
clasamentului turului.

Dar să-l notăm Intll pe lide
rii eficacității în cele 18 echipe: 
Dinamo : Mateuț 20 goluri : Stea
ua : Hagi 19: Victoria: Coraș 20: 
F.C. Inter: Radu n 8: Corvinul: 
I. Petcu 7; Flacăra: Lala 9; „U“ 
Cluj-Napoca — I. Moldovan, Ca- 
dar 4; F.C. Olt: Turcu 6: F.C. 
Argeș: Eduard 8; F.C. Bihor: 
Mujnai 5; Sportul Studențesc: 
Țîrlea 6; Univ. Craiova: Bîcu, Ghi- 
ță, Gh. Popescu 4: Rapid: Damas
chin n 6; Oțelul: o. Popescu, 
Ralea 4: S.C. Bacău: Burleanu 
12; F.C.M. Brașov: Barbu 
F.C.
Mureș: L. Moldovan, 
Stoica, V, Ene 2.

Dintr-o ljstă de 25, 
tă jucători din linia 
vin din spate, pe culoare defri
șate de „buldozere" gen Cămăta- 
ru. După cum se vede, rolurile 
s-au Inversat, „vîrfurile" investi
te ieri eu rolul exclusiv de a 
da goluri cu orice preț deve
nind astăzi „deschizători de 
drum" pentru servanțil de Ieri. 
Performanța iul Mateut, care nu 
mai are nevoie de nici o pre
zentare, accentuează acest feno
men, cu atît mal mult, cu cît 
la nivelul propriei echipe, „vîr
furile" Valșcovicl și Cămătaru 
au marcat, împreună, abia cu 4 
goluri mal mult decît el. Avans 
nesemnificativ, dacă mai avem 
în vedere că 8 din cele 16 go-

Oțelul: O. 
S.C. Bacău:

F.C.M. Brașov: Barbu 10; 
Farul: Zahiu 4: A.S.A. Tg. 

Botezan, A.

17 reprezin- 
a II-a, care

lurl ale lui Valșcovid, provin 
din lovituri de la "

Hagi are și el, 
luri din .11 m“, 
să-șl rotunjească 
pină la diferența 
punct față de fruntași. Ei repre
zintă, insă, o simbioză perfectă 
între jucătorul creator si jucă
torul realizator, care a preluat 
fără dificultăți sarcinile de efi
cacitate ale lui Pițurcă, golge- 
terul național șl .Gheata de 
bronz" a Europei, din sezonul 
trecut, ținut ( etape pe tușă, dc 
o accidentare.

Aflat la a doua tinerețe. Coraș 
zburdă, personificind efervescen
ța noii sale echipe. Cu trei go
luri, miercuri, in meci restant, 
ultimul al sezonului, el dă un 
„șah" care îi obligă la meditație 
pe ceilalți pretendenți, i 
golgeterilor.

Radu II reabilitează, 
fel, blazonul atacanților 
„de meserie". Cu o cifră 
eră, dar. oricum, primul 
acasă", el '
veșnic de 
pur-sînge".

I.
pat șl de concurenta Iul Cojoca
rii, el redevine 
tr-un ansamblu 
ținat treptat, 
gardă, fără ca 
în loc să mai „-----  ------ ....

poziția Iul Lala reprezintă tri
umful personal al unul fotba
list de 30 de ani care se încăpă- 
țlnează „să nu moară". Mult 
mai subtilul Văidean îl jrmea- 
ză, la un punct distanță, sufe
rind 
între

„U“ 
seria 
meni 
tate,

11 m.
în cont, 8 go- 
care □ ajută 
cifra globală 
minimă de un

simbolizează 
gol al

Petcu

pe lista

Intr-un 
centrali 
medio- 
„la el 

dorul 
.înaintașilor

nu se dezminte. Scă-

vechiul lider în- 
care și-a împu- 

treptat, vechea 
soluțiile propuse 
poată convinge.

o relație complementară 
„forță- și „finețe".
Cluj-Napoca inaugurează 

echipelor cu mal mulțl oa- 
pe post. O falsă omogeni- 

vorbind mai de grabă des-
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mult și fotbalul, „am fost nu
mărul 1 în sat și am jucat 
chiar la o echipă divizionară, 
în Suceava".

Tot despre Echipa („neapă
rat cu -“e" mare") vorbește în 
continuare, convins că „rug- 
byul nostru are o adevărată 
echipă acum. Vreme bună s-au 
tot rodat jucători pe la loturi, 
dar abia astăzi putem vorbi 
despre o formație sudată, echi
librată, unită. Ce contează că, 
să spunem, Lungu e de la Di
namo, iar Fulina de la Baia 
Mare ? Sîntem adversari în 
campionat, sîntem cei mai 
buni prieteni la națională și 
dincolo de teren. In fond, 
chiar antrenorii reprezentati
vei conduc echipe de club, fără 
ca aceasta să aibă vreo influ
ență nefavorabilă asupra cola
borării între Theodor Radules
cu, de la Steaua, și Gbeorghe 
Niea, de la Dinamo... Apropo 
de colectivul tehnic, să nu uit 
ceva : ne place tuturor cum 
se lucrează, împreună cu an
trenorul federal Dumitru Mi- 
halache și, mai de curînd, cu 
prof. Florentin Marinescu, ul
timul dintre ei făcindu-ne sâ 
aflăm mai multe din secretele 
pregătirii fizice și psihice."

Dar despre el însuși, despre 
felul in care știe să găsească 
cea mai nimerită traiectorie ba
lonului, despre altele ? „Fiecare 
transformer are un secret al 
său, dar așa ceva... nu se spu
ne. Pot să mărturisesc, în 
schimb, că după fiecare antre
nament cu echipa rămin cel 
puțin o jumătate de oră singur 
în fața buturilor, mai repet o 
lovitură, încă una... în rest, 
sînt un tînăr sportiv ca orica
re altul, cu preocupările, cu 
problemele specifice celor 25 
de ani. Am și emoții, precum

în meciul cu Franța; jucam 
prima dată o asemenea impor
tantă partidă acasă. Dacă e 
să trag linie și să adun, rezul
tă că sînt mai sigur pe mine 
in deplasare, fie în campionat, 
fie... pe Arms Park. în rest, 
repet, nimic deosebit." Atîta 
doar că, de cîteva zile, Gelu 
Ignat e cunoscut în lumea rug- 
byului mare drept mijlocașul 
la deschidere care a cîstigat 
net „duelul" cu purtătorul tri
coului cu numărul 10 din for
mația Țării Galilor, celebrul 
J. Davies, cel desemnat în 
două rînduri cel mai bun jucă
tor din Marea Britanie. Iar a- 
ceasta, în beneficiul naționalei 
României, strălucita învingă
toare de la Cardiff.

pre absența din efectiv a oa
menilor autentici de goL

Jucător controversat. ’ Turco 
vine cu argumentul destul de 
subțire al celor 6 goluri ale -ale. 
Sâ nu uităm, insă, că împlini
rea unul golgeter depinde ta 
mare măsură și de valoarea ce
lorlalți coechipieri.

Chiar dacă jumătate din goluri 
le-a marcat din penalty. prezen
ța iul Eduard In „top- măr
turisește reușita operațiunii de 
transplant, antrenorul Nietșor 
reciclind un veteran al postu
lui de fundaș lateral in 
de mijlocaș. Scepticii nu 
zimbesc.

F.C. Bihor este o echipă 
llbratâ: slabă productivitate (15 
goluri marcate), dar și mare 
impermeabilitate (18 primite. a 
treia „apărare" după Steaua și 
Dinamo). Intr-un angrenaj care 
face din defensivă un scop In si
ne, cifra săracă a lui Mujnal nu 
mai reprezintă decît o nouă și 
mică medalie pe pieptul unui Ju
cător de travaliu, dar și de co
loratură.

Venit să cucerească Bucureș- 
tlul, arădeanul Țirlea, apăsat în- 
trucîtva de numele (in fotbal) al 
tatălui său, a 
țiune. In ciuda 
testatari.

Trei oameni 
rul cifrei „4“ 
versitatea Craiova de azi șl mă
soară distanța pină la „semifi
nalele" Cupei U.E.F.A., de Ieri.

Iată că pe lingă calitatea de 
văr al lui... Damaschin I, Da- 
maschin II și-a mai atras una, 
de golgeter al Giuleștlului.

O. Popescu, cu 4 goluri, lingă 
Ralea (4) și înaintea lui Antohi 
(3) reprezintă un vot de blam 
pentru ultimii doi, două „vîr- 
furi" creditate serios cu ani în 
urmă.

Bacăul a acuzat întotdeauna 
criza oamenilor de gol. L-a în
cercat pe Andronic, la forțat pe 
Scîntele, l-a promovat pe Grigo- 
raș. pină la urmă a apărut acest 
Burleanu, un mijlocaș activ si 
disciplinat tactic, complet obscur 
cu cîteva sezoane mai înainte, 
la F.C. Olt.

Ceea ce n-au reușit „protilații" 
Terheș, Cigan șl Caciureac, a 
reușit minusculul Barbu, care, 
renuntind la viața agitată de ex
tremă clasică, a devenit coordo
natorul și golgeterul echipei 
brașovene. O bivalențâ greu de 
explicat, concretizind. parcă, ce
lebra butadă din fotbal cu ju
cătorul care „tot el bate corne
rul și tot ei dă cu capul".

Golgeter în „B“, golgeter tn 
„A". Pentru constănțeanul Zahiu 
este o obligație 
abdică. Diferența 
nivelurile valorice 
divizii.

Tot A.S.A.-U1 a 
gol mai puțin decît a realizat 
singur, să zicem, Burleanu. Fără 
comentarii. ..

acela 
mal

eehl-

luat, lată, o op- 
nu puținilor con-

inghesuiți in ju- 
fotografiază Uni-

de la care nu 
este doar intre 
ale celor două

marcat cu un

Ion CUPEN
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• CIȘTIGURILE TRAGERII

LOTO DIN 9 DECEMBRIE 1988. 
Cat, 1: 1 variantă 100% — auto
turism „Dacia 1.300“ (70.000 lei)
și 3 25% a 17.500 lei; cat. 2: 1 
100% a 14.147 lei șl 16 a
3.537 lei: cat. 3: 16 a 4.421 lei; 
cat. 4: 17.75 a 1935 lei: cat. 5: 
152 a 465 lei; cat. 6: 231.75 a 305 
lei: eat. X: 1.367.75 a 100 lei. 
Report la categoria I: 15.50? lei. 
Autoturismul „Dacia 1.300" 
(70.000 lei) a revenit participan
tului Purice Elena din Arad.
• Tragerea obișnuită LOTO — 

penultima a anului curent — va 
avea oc în București, in sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
incepînd de la ora 15.50. Aspecte 
de la operațiunile de tragere vor 
fl transmise la radio, pe progra
mul I. la ora 16,35, urmînd ca 
numerele extrase să fie radiodi
fuzate și în reluare, pe același 
program, la ora 23.05, șl mîine, 
sîmbătă. la ora 8,55.

A Reamintim că ASTÂZI și 
MIINE Sînt ULTIMELE ZILE în 
care mai puteți să vă asigurați 
participarea la ULTIMA TRA
GERE LOTO 2 a anului 1988. De
sigur că. nici de această dată,

acest fel de tragere mult apre
ciată nu-și va dezminți renume- Je . . - ------ ------
cute 
bogată a clștigurilor. alături 
atractivitatea 
cu posibilitatea 
tigur* si 
mere.
• Fără 

teres Q 
PRONOSPORT — ultimul al anu
lui — cu suita sa de cistiguri in 
bani și autoturisme. Convingă
toare sfat. în acest sens. rezulta
tele omologării ultimului concurs, 
la care s-au obținut aproape 20 
de cistiguri în bani de plafon 
maxim, dar șl autoturisme, pe 
buletine cu cîștigur! cumulate. 
La toate acestea se adaugă și re
portul de aproape 200.000 lei. de 
care vor beneficia tot! partici- 
panții la concursul Ia duminică. 
Nu ultati. însă, că ULTIMA 
de depunere a buletinelor 
mîine, sîmbătă, 17 decembrie.
• LOZUL ÎN PLIC produce. In 

continuare, mari satisfacții par- 
ticinantllor prin ambele emisi
uni aflate în prezent în vînzare, 
adică cele cu lozuri în valoare de 
10 lei și, respectiv, de 6 lei.

oferind avantajele binecunos- 
între care se numără gama 

. _ ‘ de 
formulei tehnice, 

de a atribui ciș- 
nentru numai două nu-

Îndoială că un viu in- 
trezește și concursul

zi 
este
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Pentru 
doar starturile de sprinter 
lui Lăcătuș. „spargerile 
front" ale lui Cămătaru. 
trunderile derutante ale 
Hagi. șuturile violente ale 
Mateuț sau eleganța în 
lui Belodedici 
la un fundaș), cele subliniate 
In continuarea acestor rln- 
duri vor părea lucruri mino
re, aspecte nesemnificative 
ale unul fotbal care 
apăsat cu dreptul în 
narille pentru Ro
ma șl se va afla, 
astăzi, cu trei echi
pe în urnele UEFA. 
de la Zurich. Șl 11 se 
vor părea aspecte 
nesemnificative. pentru 
uită foarte repede ceea ce nu 
trebuie să uite nimeni : că și 
ei. cel aflați acum in vîrful 
piramidei, au început greu, in 
anonimat, în echipe mici sau 
foarte miri, că primii pași 
în fotbal i-au făcut în curtea 
școlii sau pe terenul— VI 
dintr-un mare complex spor
tiv. la echipe de oopii, ta 
competiții de mmifotbaL ta 
Întreceri ta cart eu adevărat 
mare e doar PASIUNEA pen
tru cei mai Îndrăgit dintre 
toate sporturile. Dar așa fiind, 
apar mereu alte șl alte ta
lente. și ele urcă treaptă cu 
treaptă. Un:i„. se afirmă 
mai— timid (dar cu tenacita
te). alțH mal năvalnic, ca to
rentul de munte după dezghe
țul primă văratic (ca Sabău $1 
G:că Popescu în ultimii doi 
ani). Dar pentru ca ele. ta
lentele veritabile, să se des
prindă din masa amorfă a ce
lor foarte mult! este nevoie 
de un număr sporit de com
petiții la - - -
de virstă 
Întreceri

cei care urmăresc 
ale 
de 
pa
iul 
lui 

joc a 
(calitate rară

a pășit 
prelimi-

LA

SALA DE SPORT

nivelul cel mal mic 
și despre astfel de 
ne vorbesc mereu

antrenori cu părul cărunt 
(L. Ianovschi, T. Popa, P. Mi
hai, I. Biickoși, M. Birzan), 
dar șl alții mult mai țineri 
sau mai puțin cunoscuți în 
lumea mare a fotbalului (M. 
Georgescu — Pitești. D. Usta- 
bacieff — Craiova, N. Piștea 
— Mediaș V. Cralla — Bra
șov etc, etc.). Ce vrem, în 
fond, să spunem 7 Nimic alt
ceva decît, că iată, copiii iau 
vacanță, că se organizează 
iarăși „Cupa Speranțelor" la 

minifotbal, că acum,'' 
iarna, cind terenu
rile mustesc de 
apă sau sînt aco
perite cu zăpadă, 
fotbalul celor mici 

se mută in sală; că acolo unde 
există preocuparea corelată 
cu priceperea și organizarea 
fără cusur, SĂLILE (mal 
mari sau tr ti mici, mal 
vechi sau mal noi, numărul 
lor sporind an de an) pot de
veni punctul central de inte
res major al micuților fotba
liști. Și, apoi, să nu uităm, 
un lucru : la noi a pătruns 
In sală doar minifotbalul. tn 
timp ce prin alte părți se 
organizează comoetitii de an
vergură cu marile vedete ale 
unor campionat! de nrim- 
rang.

Vremea incompatibilității 
dintre fotbal șl sală a trecut. 
Nu spunem o noutate, dar e 
bine să nu uităm acest ade
văr. . ■ 1 ‘ " -----
dim la 
practicanții lui. 
bule să joace, să joace 
reu, oriunde și orieînd. 
joace cit mai mult, pentru 
el. fotbalul, e foarte greu 
învățat, in ciuda tuturor 
oarențelor.

ÎNCHEIEREA
; c > mu' - ro.

Și iată cum jucători care prin 
forța împrejurărilor stăteau 
mai mult pe banca de rezerve 
au urcat în topul campionatu
lui : Prunea e astăzi — prin 
jocuri în plus — unul din por
tarii de nădejde, iar Cristian 
Sava este și el unul din li
derii echipei clujene. Dar aces
ta nu ar fi singurul exemplu. 
Stîngaciu, transferat, fie și 
temporar, la F. C. Olt, poate 
juca non-stop, iar Craiu, venit 
de la A.S.A., la același F. C. 
Olt — tot cu proveniență 
Steaua — are oricum o șansă 
de afirmare în plus, deși, deo
camdată, nu o valorifică din 
plin. Pe de altă parte, • Dan 
Petrescu și Hie Dumitrescu, 
împrumutați în anii trecuți de 
Steaua Iui F. C. Olt, au reușit 
revenind în Ghencea — tot prin 
intermediul jocurilor care invită 
la autodepășire — să se inte
greze rapid în primul „unspre
zece" roș-albastru.

Nu este menirea 
de față să alcătuiască 
succeselor și a 
în acest domeniu, 
este ca tinerii sâ 
mai mult și să fie 
efort. Abia atunci 
situația ca jucătorii tineri să 
se afirme încă din start. Abia 
atunci vom avea, de pildă, un 
cvartet ca Sabău — Iile Du
mitrescu — Lupescu — Dan 
Petrescu, cu o medie de.„ 20 (!) 
de ani. deci jucători apți de

rîndurilor 
lista 

nereușitelor 
Important 

joace cit 
angajați în 
vom fi In

cragere_

LOfOO

mai ales cind ne gin- 4- 
i cei mal mici dintre ♦ 

Cei care tre- + 
me- T 

să T 
că T 
de X 
a- X 
t 
JLaurențiu DUMITRESCU

SEZONULUI
■ .a. \ i, oia performanței, și 

pentru turneul final al Cam
pionatului Mondial din S.U.A., 
care se va disputa în... 1994.

Tinerii trebuie să joace. Dar 
asta nu depinde doar de miș
cările de șah ale cluburilor. 
Personalitatea jucătorului tî- 
năr poate fi decisivă deseori. 
Se mal întîmplă însă ca unii 
tineri să se complacă în pos
tura de rezerve, atrași de... su
prafața clubului mare. Sigur 
că uneori luarea unei decizii 
e dificilă. Dar poate că Ște- 
fănescu, dacă nu ar fi avut 
curajul de a lua drumul Cra- 
iovei, nu ar fi ajuns unul din
tre cei mai burii apărători ai 
fotbalului românesc, 
jucătorii regretă o 
Am recunoscut nu o 
glasul brașoveanului 
regretul de a nu fi 
Steaua. Acum, însă, 
trage linia, 
s-a realizat pe gazon 
decît s-ar fi 
intermitente.

.„în ultima 
tă deseori 
contestabilă 
de speranțe, 
deschisă și o 
legea compensației, care 
in primul rînd 
poate face ca unii tineri să 
se desfășoare mai bine într-un 
campionat aspru ca acela de 
„B“, decît să se „plimbe" în 
campionatul de speranțe, care 
numai la autodepășire nu te 
invită.

Uneori 
plecare, 
dată în 

Barbu 
rămas la 

, ___ , cind el
își dă seama că 

mai bine 
în jocurirealizat

se discu- 
utilitatea

vreme 
despre 
a campionatului 
Problema rămine 
vom dezba'e. Dar 

este 
una morală,

ULTIMA ACȚIUNE 
DE ACEST FEL A 
ANULUI I • DIN 
NOU ȘANSE DE 
ClȘTIG SPORITE, 
INCLUSIV DATO
RITĂ POSIBILITĂ
ȚII CA Șl BILETELE 
CU NUMAI 2 NU
MERE CÎȘTIGĂ- 
TOARE SĂ OBȚ’- 
NA CiȘTIGURI ÎN 
BANI 1 • TERME
NUL LIMITA DE 
PARTICIPARE CU 
NUMERELE FA
VORITE - SIMBĂ- 
TA, 17 DECEM
BRIE I
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DE LUPTE DIN SUEDIA Șl FINLANDA
Echipa națiac^Lă de —pic 

greco-romane a-a tator- iz 
peninsula Scandinavă. w%Se 
a participat, zi'-eie treeuse. M 
două turnee mteraBflaBBiB. 
Primul organizat la Baparag- 
da (Siuedia) s-a triSL-j: de

Mlltl I0MIT8ESC0

NHTU FI8ITÂȘII
OttUtfimil CMIlifiTUf

LA TOSS DE MASA
FRAGA, li (Aserpraș. — La 

Gottwaldov. In med pectn -Cu
pa Ligii Europene* Ia te—ta de 
masă, selecționata Cen rsIova-Ser 
a Întrecut cu scorul 
chlpa Iugoslaviei.

Tn cadru! aceleiași 
formația Angliei a 
Manchester, eu t—!. eettl:

O nouă finală a prestigioasei 
competiții de tenis „Cupa Da
vis" (ajunsă la ediția cu nu
mărul 76), care desemnează 
anual cea mai bună echipă 
masculină din lume. începe as
tăzi la Goteborg. Cum ne-am 
obișnuit de acum, una din 
protagoniste este însăși repre
zentativa țării gazdă (Suedia), 
care este creditată cu prima 
șansă. Și aceasta nu 
pentru că joacă acasă, pe o 
suprafață (sintetică) asemănă
toare zgurei, deci lentă, conve
nabilă jucătorilor scandinavi. 
Ci mai ales datorită producti
vității suedeze din ultimii ze
ce ani în materie de campioni, 
în 1988. aceștia au demonstrat 
o dată în plus 
rea lor. atît la _____  _____
duale (Wiîander a ciștigat Ro
land Garros-ui. Edberg — 
W:mbledon-ul), cit și prin ca
lificarea în finala „Cupei 
vis", a 6-a oară consecutiv și a 
7-a ta total ei avind Ia activ 
patru victorii (19Z5. 1984, 1985 
si 1987) șî două infringeri (1983 
$i 1986). Mats W.lander, (nr. 1 
mondial actual). Stefan Edberg

3). Kent Carlsson (nr. 6) 
printre „aleșii

numai

torța și valoa-
turnee indivi-

pitanului nejucălor 
sson pentru acest

De cealaltă parte 
formația R.F. Germania, 
ficată in finala Cupei Davis 
pentru a doua oară în ultimii 
patru ani. La realizarea aces
tei performanțe o contribuție 
decisivă și-a adus-o, fără doar 
și poate. Boris Becker (nr. S 
în ierarhia mondială în mo
mentul de față), finalist la ul
timul Wimbledon, un temut al 
suprafețelor... rapide.

Cele două reprezentative 
s-au mai intîlnit in 1985, la 
Munchen. cind au învins la li
mită, oaspeții, echipa suedeză 
reușind, atunci, să 
„solistul" vest-german, 
fost numită vioara tatii, 
singura, a echipei, 
Dar, ca și în 1985, 
vest-germană nu are 
departe omogenitatea 
sar ei sale, primul ei 
nefiind susținut, la același ni
vel. de tinerii să; coechipieri. 
Cum însă meciurile de „Cupa 
Davis“ au prilejuit de multe ori 
surprize, 
tul unei Intîlniri, oricum echi’ 
libra te.

Hans Ol- 
act decisiv, 
se situează 

căli

întreacă 
cum a

Becker, 
formația 
nici pe 
adver- 
jucător

SCH.

Proba feminină de 
cadrul concursului de schi fond

BELGRAD, 15 (Agerpres). Tur
neul de șah de la Belgrad s-a 

cu victoria marelui 
Iugoslav Krunoslav Bu- 

7 puncte din 9 posibile, 
același număr de 

de Gurevlci. Psahls. Po-

Încheiat 
maestru 
lak, cu 
urmat, 
puncte. ________ _________ _ . _
tugaevskl. Naumkin șl Plgusov. 
Cite 6.5 puncte au realizat Wil
der. Petursson, Olafsson. Sveșni- 
kov șl Bareev. In ultima rundă 
Polugaevski a ciștigat la Doho- 

în partidele Gurevici — 
Psahls — Plgusov, Ba- 
Wilder si Anand — Mlles 
consemnată remiza. La 
desfășurat tn sistem el-

ian. iar 
Hulak. 
reev — 
a fost 
turneu.

cu

că
să așteptăm rezulta-

5-7 e-
Doino STANESCUCV
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Învins
It4

Da-

\:s

EȘICHIER
3 —

~_ri 1 F. C- Lbtr- — 91 p.
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Union Berlin — Dynamo Berlin 
»—2. Dynamo Schwerin — Rot 
Weiss Erfurt 0—3.

• Intr-un meci amical, dispu
tat la Nairobi, echipa vest-ger- 
mană Bayer Uerdingen a între
cut cu 2—1 (0—0) selecționata 
KenyeL

tă ta din

veți an.
de jucători, intre 
maeștri.

jer-taa .ca*a

MONDIAL

CIUDAD DE MEXICO. IS <A- 
z er pres). In Campionatul Mob
dial de șah rapid de la MaaaBM 
(Mexic). 5-a Încheiat faza pre
liminară. Primii opt clasat! se 
vor întrece In cadrul sferturilor 
de finală după următorul c-re- 
gram : Karpov (U.RSS1 —
Dzindzașvili (S.U.A.), VuuLia 
(U.R.S.S.) - Tukmakov (URSS.) 
Gavrikov CJ.R-S.S) — 
(Ungaria) : Dtugy (S U.A > 
vest (U.R.SS).

P£ SCURT • P£ SCURT • P£ SCURT • P£ SCURT
'lliuuuumnuuttlji:

BASCHET • La Madrti IB 
meci retur pentru grupele sfer
turilor de finală ale Cupei Cupe
lor (masculin), echipa Real Ma
drid a învins cu scorul de 109—4'1 
(64—19) formația Italiană Sr. ai
ders» Caserta.

BOX • In aceste zile se des- 
iășoară ta Tbilisi un turneu pen
tru juniori, la care partlclnă peste 
100 de tineri sportivi din Olanda. 
România. Cuba. Polonia. Finlan
da. Cehoslovacia. Bulgaria și 
U.R.S.S.

JUDo • „Turneul Campionilor* 
(toate categoriile) s-a încheiat la 
Paris cu victoria sportivului fran
cez Roger Vachon, care l-a în
trecut in finală 
compatriotul său 
nler.

MOTOCICLISM 
desfășurat in

prin „koka" pe 
Francois Four-

• Concursul
-----  ... eireult la Cadiz 

(Spania) a fost ctștlgat de spor
tivul australian Grant Hodson 
(„Suzuki"). L-au urmat suedezul 
Christer Lindholm și francezul 
Philippe Muchet.

NATAȚIE < La Harare au în
ceput întrecerile primei ediții a

ar 
tăteri si

VOLEI • let-e 3 g u legist 
IMi se vor desfășura ta Peru 
tameeexae raaap1 anjralgj Msb- 
fial femnta de sold pentra •- 
diipe de ttaeret. La turneu, ee 
se va disputa ta tret prase : Li
ma. Areqolpa g TrațUăx ver 
participa If repraentatare. prta- 
tre care R. P. Cb'.-ert
Japoata. Nigeria. UJLSA. Ar
gentina. CehoaSovarti. Italia. 
Cuba. Camera g Peru.

TENTS ( 
de finaxi 
Interna Banal 
la Bolzano, tocătorul 
Yannick Noah I-a eliminat 
3—6. 6—3. 6—I pe cehoslovacul 
Tomas Smld. iar elvețianul Jakob 
Hlasek a 
italianul

TENIS 
tislava, I 
rile de i 
pionilor 1 ______ ________ _
China locală Lokomotiva a în
trecut cu scorul de 5—1 formația 
franceză U. s. Kremlin Bicătre.

sferturile 
turneului 

tenis de 
francez 

cu

i dispus cu 7—5. 7—4 de
Massimo Narducei.
DE MASA b La Bra

in fnecT pentru sfertu- 
finală ale „Guoel Cam- 
Europeni" la feminin, e- 

Lckomotiva a

Termene.» diferă. Unii ie zic raliuri — 
raiduri, altî! raliuri — maraton, ba chiar, 
mal nou. raiduri — maraton ..tout ter
rain*. Indiferent de nume Insă, aceste 
competiții motorizate — intre care cele 
mai cunoscute stat Paris — Dakar și 
ifiâ ia mare ananghie, disputate intre

leșeraaaaBaU «e specialitate (F.LS.A.) și diferiți Or- 
toruri situate pe poziții din ce ta ce mal divergen- 

eă Bestămirerea acestor tntreceri-mamut l-a cam 
le MB rnBfSBL FXS-A. a BotârR. recent să pună pi- 

— scat soita zj»9u-4e organ^ratortlor tot felul de ga- 
tar-nead cu ebLgsțta de a asigura parcuri închise 

■■alBt («f Bal sBIn-. n că la ultima ediție a ..Daka- 
fietaederu! Vaatanen bderul cursei. I s-a „pierdut" 

R- si temtantod cu aceea de a angaja cit mai
•—bs*_<M MBafM. Createi^ de-a lungul traseului, ba 

punctul de vedere ai 
din 1939 pa-ticlpar ia

uSmue — fnaeceptaixl • din 
■w — Sa rere >-i interzis, 
r îs raEeriSe de acest gen.
ta că. su-4 asa 2 tatăl e o ____ ___ _
-'-•e riSJi. francezul Jean-Marie Baiestre, fiind 

e» 3 Ctmă torte. Mumii că. in aparență simple. 
fedentleS aftfel legitimă) de a reglementa 
dovedesc mal eosnpL-eate. intrînd In discu- 

mal prozaic : ban’L ..Părintele" Raliu- 
i eusezax deunăzi. să atace fără me- 
.tad ci „dincolo de absurditatea de 
la pHa desert, federația ne constrin- 

tră dejoe simpatică, să-l angajăm cit 
■ «f-4 vărsăm fonduri mertu ta ereș- 

et se vor aplica. raKurile noastre vor

ctiestlune de autorita-

". care ar trebui să pornească la drum 
d eL sub semnul întrebării, organizatorii 
rund de FISA. sl să-și Înființeze propria 

! ta nxal serai. Jearn-Mărie Balestre s-a făcut foc. 
g ca sesBeudarea g abalei «I definitivi a piloților 

ar Bdm mare CreeHvd* FJ.S.A.. dar partea ad- 
M> de găsirea căilor legale pentru 
ie s^e stătător — nu s-a speriat.

i -ta. alergătorii devotați raliurilor 
competrui si de aceea nici nu le 

estre* 21 Tot Fenoull a precizat : 
ts m avea ce pierde, pentru că și așa, 

l t» ceda. probele noastre sint condamnate", 
ret prtreejduiod. ca obiectiv imediat, startul

Ovidiu lOANrrOAIA

• tn clasamentul golgeterilor 
campionatului Italian, după a e- 
tape. se menține lider Antonio 
Careci (Napoli), cu 8 goluri mar
cate, urmat de coechipierul An
drea Carnevale șl de Aldo Se
rena (Internazlonale) —' cu cite 
6 goluri.

OLANDA («. U) 
loe al ‘ 
chlpa 
puncte 
outat)._____ ___ _______ .___ ___
lax Amsterdam și Fortuna SIttard 
— cu dte 22 P. Rezultate din e- 
taoa a l*-a : pec Zwolle — Venlo 
2—2. Vaendam — Tilburg 1—1 ; 
Haarlem — Fortuna Sittard 2—2, 
Roda Kerkrade — F. C. Utrecht 
5—3 Twente Enschede — Feye- 
noord Rotterdam S—1. Soarta 
Rotterdam — Volendam 3—0. A- 
iax Amsterdam — Den Bosch 
5-1.

Pe primul 
clasamentului se afli e- 
P.S.V. Eindhoven — 23
iun joc mal puțin dls- 
amată de formațiile A-

franța. Meciurile dispu
ta etapa a 23-a a 
natului Franței s-au 
t cu următoarele re

zultata ; Nisa — Olympique Mar
silia 2—2. Toulouse — Cannes 
4—L Montpellier — Caen I—0, 
Sochaux — Lens 2—1, Lille — 
Metz 1—1, Strasbourg — Matra 
Racing 1—I. Paris st. Germain — 
Monaco 0—2, St. Etienne — Laval 
1—0, Toulon — Girondina Bor
deaux l—o. Auxerre — Nantes 
1—o. tn clasament conduce e- 
chlpa Auxerre — 48 puncte, ur
mată de formațiile Paris St. Ger
main — 47 p și Monaco — 40 p.

BRAZILIA (et. 11). Flamengo — 
Bangu 2—0. Bahia — Gremlo 
3—1 ; Palmeiras — Vitoria 1—0, 
Guarani — Vasco da Gama 3—4 ; 
Fluminense — Internaclonal 5—8. 
Cruzeiro — Corintians 3—4. Sao 
Paulo — Atletico Minas Gerais 
2—4. Tn clasamentele celor două 
grupe conduc Sao Paulo (grupa 
A) șl Vasco da Gama (grupa B).

TURCIA (et. 17). In clasa-

R. D. GERMANA, tn sferturile 
de finală ale „Cupei" : F. C. Karl 
Marx Stadt — Motor Ludwigsfel
de 4—1 : Wismut Aue — Cari 
Zels Jena 3—1 (după prelungiri),

• tn ultimele meciuri din gru
pele preliminare ale „Cupei Mer- 
deka", de la Kuala Lumpur, e- 
chlpa vest-germană S. V. Ham
burg a întrecut cu scorul de 4—# 
(2—0) formația Omanului, iar 
echipa austriacă F. C. Tirol a 
tnvtas cu 2—0 (1—0) selecționata 
Singapore, tn semifinalele tur
neului se vor disputa meciurile : 
S. V. Hamburg — Indonezia și 
U.R.S.S. (juniori) — F. C. Tirol.

• Cea de-a doua ediție a tur
neului dotat cu «Trofeul Pele", 
la care participă echipe ce au 
clștigat Campionatul Mondial, se 
va desfășura în Brazilia, cu în
cepere de la 15 Ianuarie 1380. 
Au fost invitate selecționatele 
Angliei, Argentinei, R. F. Ger
mania. Italiei, Uruguayului și 
Braziliei.

• La Drama (Grecia) s-a dis
putat meciul dintre selecționa
tele Greciei șl Franței, contînd 
pentru preliminariile Campiona
tului European de fotbal rezer
vat echipelor de juniori. Fotba
liștii francezi au obținut victoria 
cu scorul de 3—2 (3—1).
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