
LIVIA COPARIU Șl IONUȚ MUȘAT — 
CÎȘIIGĂTORI Al CUPEI CAUPAJI LA ÎNOI

In frumosul bazin din Ba
cău au avut loc intrecerile Cu
pei Carpați și a Cupei F. R. 
Natație, la care au luat parte 
înotători fruntași din țara 
noastră, precum și din Bulga
ria, R. D. Germană, R.S.S. 
Ucraineană. La sfirșitul celor 
cinci reuniuni, trofeele au fost 
cucerite de sportivii români. 
Astfel, ,Cupa Carpați — la ca
re au avut drept de participare 
seniori și juniori — a revenit, 
la feminin, sibiencei Livia Co
pariu, creditată, conform tabe
lei de punctaj, cu 910 puncte 
pentru rezultatul de 56,63 obți
nut la 100 m liber (pe locurile 
următoare, în această probă: 
Luminița Dobrescu 57,0, Ta
mara Costache 58,56), urmată 
de Dobrescu — 889 p tot pentru 
100 liber și Irina Gapon (R.S.S. 
Ucraineană) — 887 p pentru 
26:50 la 50 m liber (în această 
cursă, Copariu a fost Înregistra
tă în același timp, iar Dobres
cu în 26,83). La masculin. Io
nul Mușat a obținut cel mai 
bun punctaj, 910 p pentru 23,50 
la 50 m liber, în timp ce P.

Hinikjn (R.S.S. Ucraineană) a 
realizat 898 p — 23,69 la 50 m 
liber, iar E. Logvinov (R.S.S. 
Ucraineană) 874 p — 3:58,70 la 
400 m liber.

Livia Copariu a cîștigat și 
proba de 100 m fluture — 
1:02,60, urmată de băimăreanca 
Stela Pura — 1:03,31 și brașo
vean ca Corina Dumitru — 
1:04,32. Pura s-a impus, în 
schimb, la 200 m fluture, cu 
2:13,70, după ea sosind Dumi
tru — 2:14,79 și sucevean ca Iu- 
liana Pantilimon — 2:20,50. 
Reșițeanca Dobrescu a fost pri
ma la 200 m liber, cu 2:02,50 
(Copariu 2:04,10, Pura 2:05,20), 
celelalte dispute de craul re
venind băimărencei Carmen 
Bodiu, In 4:21,81 la 400 m (Car
men Roșioru — Brăila — 4:23,20, 
Caria Negrea. din Reșița, 
4:25,70) și 8:50.20 la 800 m 
(Pura 8:55,30. Roșioru 8:56.20). 
Brăileanca Alexandrina Croita- 
rn a terminat Învingătoare la

Eugen TEIRAU, coresp.
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Frumoase succese ale handbalului românesc

CINCI ECHIPE CAIIMCATE ÎN EAZEIE SUPERIOARE
ALE COMPETIȚIIEOR EUROPENE

Meciurile-retur desfășurate la sfirșitul săptăminii în cadrul 
competițiilor continentale intercluburi la handbal au prilejuit 
reprezentantelor noastre un bilanț remarcabil, cină din cele 
sase formații prezente in întreceri obținind calificarea. Astfel, 
STEAUA (C.CJS.). DINAMO BUCUREȘTI (Cupa Cupelor) și POLI
TEHNICA TIMIȘOARA (Cupa LH.F.) vor evolua in sferturile 
de finală ale competițiilor masculine, in timp ce MUREȘUL 
TÎRGU MUREȘ (C.C.E.) și ȘTIINȚA BACAU (Cupa Cupelor) au 
depășit primul tur Ia feminin. Să le dorim succes in continuare 
tuturor acestor echipe, menționind că tragerea la sorți pentru 
fazele următoare are loc miine, la Basel

Cupa Campionilor — —• — — —•
STEAUA - AL DOILEA JOC, A DOUA VICTORIE: 

28-21 CU CAMPIOANA DANEMARCEI

INTERCLUBURI
28-15 LA ISTANBUL, 65-20

Nu s-a mai intimplat nicio
dată... încă de joi au început să 
sune telefoanele... De la Sighi
șoara... De la Jimbolia... De la 
Pașcani. Și întrebarea stereoti
pă : „Cu cine au căzut ai noș
tri ?“ Ce importanță avea fap
tul că era abia joi ! Nerăbdarea 
devansase zilele săptâmînii.

Vineri, încă de dimineață, a- 
pelurile s-au dublat, iar spre 
prînz redactorii noștri — și nu 
numai cei de fotbal — lucrau 
cu viteza telefonistelor din fil
mele italiene...

Cu un sfert de oră înainte 
de așteptatul moment al de
clanșării telexului, am spus 
halt. Intrasem și noi în transa 
nerăbdării, mai ales după ce, 
în urma unei glume care anun
ța doar „nume mari" la Bucu
rești, am înregistrat o reac
ție neobișnuită, amestec de 
teamă și entuziasm, ceea ce 
ne-a determinat să nu mai glu
mim cu electrocardiogramele 
suporterilor...

Am așteptat în liniște. Și 
ne-am adus aminte că au fost 
ani in care nici nu s-a pus 
problema unor trageri la sorți 
care să ne privească direct la

din ianuarie 
această dată. îmi rămăsese în 
minte faimoasa ediție 1975/76, 
cînd toate echipele noastre au 
ieșit din primul tur... E ade
vărat, Dinamo nimerise pe 
Real Madrid (din primul tur !), 
Rapid căzuse cu Anderlecht. 
craioveniî se întîlniseră cu 
Steaua Roșie (care, acum, i-a 
eliminat, moralmente, și pe cei 
de la Milan), iar A S.A. (o, tem- 
pora !) se potienise de Dynamo 
Dresda...

„Cuuuuuum ?" — s-a auzit în 
fața ușii telexului... Și redacto
rul de la externe, care a petre
cut sute de „revelioane euro
pene" in așteptarea „trageri
lor" și a rezultatelor „la în
chiderea ediției", a confirmat, 
cu glas neatins de emoție :
„Victoria cu Dynamo Dresda..." 
...Cîteva secunde de tăcere. 

Niineni nu-și asumă riscul pri
mei impresii... In mintea tu
turor stăruie acel 4—0 aproape 
ireal cu A. S. Roma... „Las*

loan CHiRIlA

Spectatorii care au umplut 
tribunele sălii Rapid din Capi
tală, duminică dupâ-amiază. 
au aplaudat o frumoasă si con
sistentă victorie a handbaliști- 
lor de la Steaua, campioana 
României. 28—21 (16—9). în
meciul-retur din cadrul opti
milor de finală ale „Cupei 
Campionilor Europeni", în fa

ta formației daneze I-F. Bol
di ng. Cu scorul general da 
53—41. elevii antrenorilor Radu 
Voina si Stefan Birtalan s-au 
calificat in sferturile de finală 
ale competiției continentale su
preme.

Nici un moment victoria 
handbalistilor militari nu a 
stat în cumpănă, ei luînd con-

Tinărul Paul Cicu va plasa mingea peste portarul Torben Li- 
nuholt. Fază din partida Steaua — I.F. Kolding Foto: E. ENEA(Continuare in pag. 2—3)

l.a „Tricoul Roșu" din Arad

ducerea în primul minut de 
ioc, cînd Dumitru Berbece a 
transformat o aruncare de la

Mihail VESA

SCOR GENERAI PENTRU

MUREȘUL TC. MUREȘ
ISTANBUL, 18 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Campioanele țării, handbalis
tele de la Mureșul Tg. Mureș, 
au reușit să se califice în opti
mile de finală ale C.C.E., ciș- 
tigind eu 28—15 (13—9) returul 
eu Arcelik Spor Kulubu Istan
bul. Meciul la care am asistat 
a prezentat cam aceleași date 
cu primul, de la Tg. Mures, 
gazdele juclnd... ca acasă — cu 
aplomb, intr-o sală de dimen
siuni destul de reduse, in timp 
ce mureșenoele s-au simțit 
„strimtorate" Intr-un spațiu de 
joc atît de mic. La adăpostul 
celor 32 de puncte care consti
tuiau „zestrea* de acasă, spor
tivele noastre nu s-au între
buințat atît de mult ca în pri
mul meci, cu excepția jucă
toarelor Esztera Matefi. Eva 
Mozsi a altor două-trei. Și așa, 
ele șl-au valorificat autoritar 
superioritatea pe toate planuri
le.

Partida a început cu golurile 
jucătoarelor de la Arcelik 5 
2—0 in min. 4. în min. 9 s-a 
înregistrat egalitatea, 3—3 du
pă care fetele noastre au înce
put să ia avans. Partea a doua 
a meciului le-a adjs mure- 
șencelor suite de goluri, astfel 
că. prin rezultatul general de 
65—20, campioanele noastre 
și-au. înscris numele printre 
participantele in optimile de 
finală ale C.C.E. Au înscris s 
Matefi 9, Mozsi 8, Bărbat 2, A- 
vram 2, Z. Biro 2, A. Biro 2, 
Mușai 1, PardI 1, Stroia 1, res
pectiv Ozturk 6, Cubuc 6, Urai 
1. Cengiz 1, Ince 1. Au arbitrat 
bine bulgarii I. Ivanov — L 
Kissimov.

„PULSUL MAȘINILOR" REFLECTĂ ÎNTOTDEAUNA
PULSUL OAMENILOR

Colectivul de peste 4 500 de 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri de la „Tricoul Roșu" din 

’ Arad are, neîndoios, citeva 
motive de reală mîndrie. Pri
mul ar fi acela că întreprin
derea arădeană de tricotat 
bumbac are o „vechime in 

. cîmpul muncii" de 70 de ani, 
fiind creată și producînd încă 
din 1918. Al doilea este acela 
al succeselor constante în 
ramura respectivă de producție, 
pentru care întreprinderii i s-a 
decernat, în 1987, Ordinul Mun- 

— cii clasa a Il-a. Steagul Roșu 
^și Diploma de Onoare de în-, 

treprindere fruntașă. La „Tri
coul Roșu" există o mare sa
tisfacție atît pentru că, în 
1986 și 1987, această unitate a 
avut producții anuale de peste 
un miliard, cit și pentru faptul 
că, răspunzînd comandamen
telor de stringentă actualitate, 
prinlr-o permanentă preocupa- 

. re pentru calitate, s-a reușit 
ca, în prezent, peste 63 la sută 
din producție să fie destinată 
exportului (R. F. Germania, 
U.R.S.S., S.U.A., Franța, An
glia, Olanda etc.). Prin natura 
articolelor pe care le produce 
— tricotaje pentru copii, lenje
rie, îmbrăcăminte pentru copii, 
femei și bărbați, corsetărie — 
colectivul are o compoziție 
preoonderent feminină (90 la 
sută) și e relativ tinăr, virsta 

medie a celor ce-și desfășoară 
aici activitatea fiind de 24 de 
ani. Și pentru că tot aminteam 
mai înainte de motive de 
mîndrie, să menționăm că

printre acestea se numără, la 
„Tricoul Roșu", și activitatea 
sportivă.

- Asociația sportivă, care a 
preluat chiar numele întreprin
derii, deci tot „Tricoul Roșu", 
are o activitate bogată si va
riată. Cei peste 4 000 de 
membri cotizanți ai aso

ciației activează în sec
ții de tenis de masă, șah, 
fotbal (se putea oare ca el să 
lipsească ?), turism (iubitorii 
mișcării în aer liber îți vorbesc 
cu deosebită bucurie despre 
reușitele acțiuni de la sfirșit 
de săptămînă în împrejurimile 
municipiului), bineînțeles cu 

campionate interne la toate a- 
ceste discipline, cu prezențe și 
in numeroase întreceri ju
dețene. Și există marea dorință 
a iubitorilor de sport ca foarte

Constantin MACOVE1

(Continuare in pag 2—3)

(Continuare in pag. 2—3) Mircea COSTEA

Cupa Cupelor —■

DINAMO A ELIMINAT
• Ieri, 21-22 la

MOSCOVA, 18 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru special). 
La numai citeva minute de la 
ultimul fluier al arbitrilor este 
aproape Imposibil să poți con
centra în cîteva cuvinte ten
siunea în care s-a desfășurat 
această partidă, Dinamo Bucu
rești întîlnind cea mai bună e- 
chipă de club de pe continent, 
Ț.S.K.A. Moscova, deținătoarea 
Cupei Campionilor Europeni. 
De aceea, este bine să spu
nem de la inceput că Dinamo 
a reușit ceea ce puțini credeau, 
adică promovarea în sferturile 
de finală ale Cupei Cupelor. 
Așadar, Ț.S.K.A. Moscova — 
Dinamo București 22—21 (9—8), 
dar scorul general este de 
44—39 pentru handbaliștii noș
tri. înainte de a puncta prin
cipalele memen'e ale jocului,

ȘTIINȚA BACĂU - BELEDIYSI
BACĂU, 18 (prin telefon). 

Handbalistele de la Știinta 
Bacău s-au calificat în optimi
le de finală ale Cupei Cupelor 
cu scorul general de 76—35, 
duminică ele cîștigînd cu 38—17 
(17—8) In fața echipei Be- 
lediysi Spor din Turcia. 
Numeroșii spectatori au a- 
plaudat pe drept formația 
studențească pentru variatei» 
procedee tehnioe, care au adus 
adesea goluri de o deosebită

PE DEȚINĂTOAREA C.C.E.!
Moscova, cu Ț.S.K.A.

trebuie să subliniem dăruirea 
tuturor elevilor antrenorilor 
Ghiță Li cu și Valentin Samur 
gi. Ei s-au mobilizat la ma
ximum și au reușit să se im
pună nu numai în fața unei 
foarte valoroase echipe, dar u- 
neori chiar și împotriva... stră
daniei arbitrilor 1 Nici nu s-« 
auzit bine primul fluier și a- 
oeștia au și dictat „7 m* in fa
voarea sovieticilor (ei aveau să 
mai beneficieze de încă T a- 
semenea aruncări), pe care le-an 
transformat și in min. 5 con
duceau cu 3—0, lăsînd impre
sia că se vor desprinde. Vor 
rezista băieții noștri ? Rezistă 1 
Și, în min. 13, Dinamo a egalat

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In pag. !—3)

SPOR (Turcia) 38-17 
frumusețe.. Oaspetele au luptat 
pentru fiecare minge, însă di
ferența de clasă și-a spus cu- 
vîntuL Au marcat s Luca 8 (3 
din 7 m), Cervenciue 5, Dar- 
vaș 5, Popa 4, Petrea 4, Ciubo
tarii 4, Lunca 3, Butnărașu t. 
Danilof 2, respectiv Kadrîy» 
4, Beniye 4, Gonul 3, Tulia t 
Neslihan 2, Sevg 1, Ruhan I 
Au arbitrat Bubencek îl feka- 
bec, din Cehoslovacia.

Llcă MANDLER, coresp.



COMPETIȚIILE INTERCLIJBURI LA HANDBAL NEVOIA DE' MISCj*1
’Ă

STEAUA - AL BOIIEA JOC, A DOHA VICTORIE
(Urmare din pag. 1)

7 m. Ceva mai echilibrate au 
fost' doar crimele 10 minute de 
joc, perioadă in care oaspeții 
s-au menținut „In plasa" cam
pionilor noștri (4—3, min. 10). 
Apoi 8-a văzut clar că drumul 
spre o victorie confortabilă a 
bucurcșteni.lor este deschis. 
După 11—6 (min. 20) si 14—7 
(min. 25), Steaua realizează 
faze deosebit de frumoase, 
mult aplaudate de publicul 
spectator, prima parte a me
ciului terminindu-se cu un a- 
vantaj de șapte Roluri (atitea 
cite vor fi si în finalul par
tidei).

Imediat după pauză. Adrian 
•Ghimeș mărește avantajul ia 
17—9 ; îl imită Virgil Niculae, 
Constantin Petre și Marian 
Dumitru, și pe tabefa de scor

DIAAMO A LLIMIW PE
(Urmare din na>. 1)

(3—3) prin golurile marcate de 
Dogărescu, Mocanu ți Licu, 
continuindu-și ’ascensiunea, ast
fel că in min. 22 a trecut la 
conducere cu 7—5. Și dacă o 
serie de atacuri n-ar fi fost 
stopate de... arbitri, probabil că 
diferența ar fi fost mai mare. 

Buligan a fost în zi mare 
scoțind. Intre altele, șl un „7 
m" și dind încredere echipei In 
care Roșea, Bedivan, Dogăres- 
cu, Durau, Jianu sau Zaharia 
acționau cu inteligență. Me
ciul avea să continue 
In aceeași notă de supe
rioritate tehnică ți tactică a di- 
namoviștilor. ei menținând ega-

apare 20—9, in minutul 35. Din 
acest moment se produc multe 
modificări Jn formația noas
tră, care nu mai insistă șl — 
invitată insistent de oaspeți (ei 
încearcă mai mult jocul pen
tru public, decât... calificarea, 
oricum ratată) — reușește fa- 
ze-spectacol, dar nu tn totali
tate și eficiente. Așa se face 
că. după ce bucureșteniî con
duceau cu 25—16 (min. 45), cei 
care insistă mai mult sint 
handbaliștii danezi, buni mî- 
nuitori ai balonului, dar fără 
forță prea mare de aruncare 
de la distanță. Va reuși un gol 
spectaculos de pe extrema 
dreaptă... portarul Torben Li- 
nuholt, infiltrat perfid In ata
cul campioanei Danemarcei, 
dnd mai erau doar 46 de oe-

IflllATIAm C.C.E. !
Htatea de șapte ori. ultima. 
18—18 in min. 52. Cu toate 
strădaniile adversarilor și elimi
nările dictate (in min. 52 Di
namo a rămas fc 4 jucători de 
cîmp), echipa bucureșteană e- 
voluează la același înalt nivel, 
reușind o calificare admirabilă. 
care, privită prin prisma am
belor jocuri, fi demonstrează o 
evidentă superioritate pe toate 
planurile.

An înscris : Roșea 5, Durău 4, 
Mocanu 3, Dogărescu 3. Za
haria 2, Bedivan 2, Jianu 1. 
Lien 1, respectiv Zytnikov S. 
Zubiuk 4, Morsakov 4, Sasan- 
kov 3, Ermolfn L Au artrtrat 
D. Delalic ți D. Vzhcvae iu
goslavia).

cunde din meci (27—21), pen
tru ca. imediat, Vasile Stingă, 
golgeterul partidei, să stabi
lească scorul final, lntr-un 
meci dominat din primul pînă 
în ultimul minut de handba
liștii militari. Mai trebuie men
ționat că cei doi portari ai 
steliștilor — Tudor Vasile și 
Adrian Sintion —, care au fost 
folosiți în cele două părți ale 
jocului, s-au achitat bine de 
misiunea încredihțată, ultimul 
parind și două aruncări de la 
7 m. tot atitea cite a ratat Insă 
colegul său Dumitru Berbece.

Steaua și-a dovedit falcă o 
dată clasa, dar sintem convinși 
că dacă replica handbal iștilor 
danezi ar fj fost și mai 
bună, și prestația campio
nilor noștri ar fi fost la cote 
valorice superioare, evident 
ei neevolufnd la adevăratul 
potențial de care dispun. Dar 
victoria și calificarea în sfer
turile de fir.ală ale „Cupei 
Campionilor Europeni- rămtn 
certitudini. Să-l felicităm și 
să le urăm • cit mai lungă 
prezență In competiția conti
nentală nr. 1 a handbalului 
masculin ! Marcatori : Stingă 
6. Berbece 5, Petre 4, Dumitru' 
3, Ghimeș 3. Mirică 3, Ioncs- ! 
cu 2, Niculae șl Cicu cite un 
gol pentru Steaua, respectiv 
Tbcmsen 5, Madsen 4, Kirn 
Andersen 3, Munk Andersen 2, 
Hamann X Knudsen 2, Olescn 
1, Jessen 1 și Unubolt (portar) 
1. Foarte bun arbitrajul bri
găzii P. Rauch fuss — R. Bu- 
ehda (R. D. Germană).

Și astăzi, In pragul, intrării 
în cea de a doua tinerețe, dr. 
Al. Mărgineanu, medic primar 
In Timișoara, păstrează atuuri- 
le fostului jucător de volei de 
acum două decenii, ' o su
plețe cuceritoare. Cea fi
zică este dublată de cealaltă, 
psihică, spirituală, atestată de 
felul său deschis, prietenos, de 
receptivitatea care îl însoțește 
mereu, într-o muncă extrem de 
activă, desfășurată tntr-un ca
binet în care este un perma
nent du-te-vino și care, cum 
ține să remarce „mă obligă să 
efectuez zilnic exerciții de gim
nastică, iar cel puțin o dată 
pe săptămînă să încalț... bas
cheții".

Reținem, așadar, pasiunea 
statornică pentru sport a doc
torului Mărgineanu. Nu neapă
rat pentru volei, ci pentru 
sport. „Voleiul a constituit 
doar una din laturile activi
tății mele sportive, din peri
oada de școală și de studenție, 
în etapa în care am avut, în 
plan național, o serie de jucă
tori de marcă, un Plocon, un 
Derzei, un Ferariu, un Dra
gan—”. De ultimul voleibalist 
amintit, dr. Mărgineanu este 
legat poate ceva mai mult, 
pentru că au făcut parte din 
aceeași echipă. „Aș fi vrut ca 
și fiul meu, Mihăiță, elev în 
clasa a 3-a, să fi început spor
tul prin inițierea în volei. I-au 
plăcut, insă, mai mult Înotul 
și tenisul. Inițial, ra-am întris
tat; apoi mi-am dat seama căe 
mai bine așa. Un copil trebuie 
să practice, încă din primii ani

de școală, cit mai multe ra
muri de sport. Este în avanta
jul său, al formării unor de
prinderi de mișcare, al sănă
tății și robusteții. Este și ctea 
ce recomand stăruitor părinți
lor: să lase copiii să facă sport 
după aptitudini, după ceea ce 
Ie place mai muit. Și aceasta, 
oriunde, în școală, acasă, în 
taberele de vacanță, ori de cîte 
ori Ii se oferă prilejul. Spe
cializarea într-o anumită dis
ciplină poate veni mai tîrziir,

LA „TRICOUL ROȘU" DIN ARAD
Cupa I.H.F. — — — —• — — —

POLITEHNICA TIMIȘOARA - SUCCES SPECIICffllS
20-17 Cil T.S.V. ST. 8TMAR, II ELVEȚIA

Așa cum anticipam, priptr-o 
mobilizare exemplară șl un joc 
pe măsura capacităților tehni
co-tactice impuse d> antre 
norii C. Jude și R. Guncscb, 
studenții timișoreni au reușit 
să se impună, ea șl în partida 
tur, in fața semifinalistei de 
anul trecut a Cupei I.H.F., 
formația TSV St. Otmar, și să 
dștige partida revanșă cu 20— 
17 (ta pauză 7—9). Hand.baliștii 
noștri, după o primă egalare

rn min. 16 (4 4), au reușit o a 
doua, ta min. 27 (11—11), ier 
in continuare au fost perma
nent la cirma jocului. Au În
scris, de la timișoreni : Dan 
Petru 4, D- Dobrescu 4, Sa- 
jenev 3. Jan to 2, Nagy 2, Gal 
2, M. Alexandru 1, N. Dobrescu 
1, Horje 1, respectiv Koso 6, 
Keel 4, Derr 3, JabJe 2, Hu- 
tenmoser 1, Wintsch L A ar
bitrat cuplul italian Albarella- 
lannone

MIM A RATAT CALIFICAREA: 19-32 ÎN ISLANDA
Decepție — vineri, seara tîr- 

ziu, printre jucătorii și printre 
cei care am însoțit echipa H. C. 
Minau.r la Hafnarfjardar (de 
fapt o suburbie a capitalei 
Islandei), creată de ratarea ca
lificării in sferturile de finală 
ale „Cupei I.H.F.» a formației 
băimărene. După cum a decurs 
Insă jocul, din primul și pînă 
in ultimul minut, alt rezultat 
decîl 32—19 (16—9) In favoarea 
Islandezilor nici nu era posibil, 
datorită mai multor cauze. Mai 
intii, marea dorință a islande
zilor de a recupera handicapul 
de ia Baia Mare (31—39) prin 
practicarea unui joc superior la 
toate capitolele, uneori — ceea 
ce nu putem nega — el fiind 
ajutați șl de maniera de arbi
traj, destule faulturi ta atac 
ale gazdelor răminînd nesanc
ționate. Gazdele au pregătit 
minuțios meciul si au etalat 
0 putere de luptă Ieșită din co
mun. Pe de altă parte, și-a spus 
cuvintul lipsa de experiență a 
jucătorilor tineri și foarte ti
neri ai formației noastre CPo- 
povici, Bontaș ți, tatr-o oareca
re măsură, Paveî). Apoi, deși 
tatUnirea de la Hafnarfjardar a 
fost atent „disecată" de antre
nori, aproape nici unui 
dintre componenții echipei 
noastre nu a respectat indicații
le tactice, cei mai vinovați fiind 
handbaliștii cu mare și foarte 
mare experiență, adică cei doi 
portari, Neșovici și Petran, a- 
poi jucătorii de cîmp Porumb și 
Covaciu. în loc să urmărească 
mișcarea pe teren a adversari
lor, să se concentreze pentru a 
stăvili atacurile furibunde ale 
Islandezilor, unii dintre jucă
torii băimăreni au fost intere
sați mai mult de„. arbitraj, 
ceea ce — absolut în spiritul 
regulamentului I.H.F. — le-a a- 
duș sancțiuni : Covaciu — des
calificat, iar Petran eliminat pe 
două minute tocmai eînd era 
mai multă nevoie de serviciile 
sale. Despre evoluția scorului 
vom spune doar că aceasta a— 
curs permanent în. favoarea is
landezilor (Minaur na a ega
lat nici măcar o singură dată). 
Astfel, pe deplin meritat, Haf
narfjardar s-a calificat cu sco

rul general de 63—58. Au în
scris : Bcintensson 9, Ar- 
mansson 7, Gillson 6, Mathie- 
sen 5, Arnasson 3, Helgasson 2, 
respectiv Pavel 4, Acacsos 4, 
Andronic 3, Covaciu 2, Bon
taș 2, Marta 2, Popovici 1, Po
rumb 1, Au arbitrat suedezii 
Broman și Eliasson.

ion GAVRILESCU

(Urmare din pag. 1) 

ausioâ să se creeze la „Tricoul 
Roșu* ți secții de handbal 
volei pentru tete. Dar activi
tatea care i-a adus, cu deose
bire, renume asociației sporti
ve este cea legată de prac
ticarea gimnasticii la locul de 
muncă. Pe bună dreptate, de 
vreme ce directorul comercial 
al întreprinderii, Gheorghe 
Lungu, ne mărturisea, cu 
mare sinceritate și cu convin
gerea adevărului pe care îl 
rostește : „Simțim întotdeauna 
pulsul mașinilor după pulsul 
oamenilor și ne preocupăm, de 
aceea, ca Întotdeauna cei ce 
lucrează Ia mașini, tnireguj 
nostru colectiv, să aibă un puls 
normal ; iar gimnastica la 
locul de muncă ne este dc cel 
mai mare sprijin în această 
direcție".

S-a înoeput practicarea gim
nasticii la locul de muncă din 
anul 1975 și nimeni n-ar mal 
concepe acum ca ea să absen
teze din programul cotidian al 
colectivului muncitoresc de la 
„Tricoul Roșu". Elaborate de 
Comisia sport-turism a Comsi- 
Hului județean a] sindicatelor, 
în colaborare cu C.J.EJS. ți

DE LA I.D.M.S.
Magazine!» auto IJD.M.S. livrează pînă la 31 decembrie is»t 

autoturisme DACIA BERLINA șl DACIA BREAK, cumpărători- 
tor care au depus banii la CEC tn cont pentru autoturism 
ptnâ la data de 31 decembrie 1985 tn baza numărului de ordi
ne centralizat pe tară, indiferent de magazinul de înscri
ere după cum urmează, la magazinele t
• BUCUREȘTI, pentru cumpărătorii cu domiciliul «tatii te 

municipiul București, județele Giurgiu șl Teleorman
• PITEȘTI, pentru cumpărătorii eu domiciliul stabil in Ju

dețele Argeș. Dîmbovița. Olt Prahova VQcea• brașov, pentru cumpărători! cu domiciliul stabil ta ju
dețele Brasov, Covasna. Harghita Mures
• BACAU. pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta jude- 

tele Bacău. Buzău. Neamț, Vrancee
• CLUJ, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta județu. 

Cluj
• LAȘI, pentru cumpărătorii eu domiciliul stabil tn Județele 

Botoșani, lași. Suceava. Vaslui
• TIMIȘOARA, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil te 

Județele Arad. Bihor. Timiș *
• REȘIȚA, pentru cumpărătorii eu domiciliul stabil te Jude- 

tUe Alba. Caraș Severin. Hunedoara. Mehedinți, Sibiu
• BAIA MARE, pentru cumpărători! cu domiciliul stabil ta 

Județele Bistrița -Năsăud, Maramureș Satu Mare. Sălaj.
• CRAIOVA, pentru cumpărătorii cu domlciUul stabil tei Ju

dețele Dolj și Gorj
• BRA1LA. pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn jude

țele Brăila. Călărași. Constanța, Ialomița. Tuicea
Livrarea autoturismului pentru cumpărătorii cu plata in ra

te se efectuează la magazinul auto ia care este «rondat ju
dețul In care se află banca prlc care urmează a se reține ra
tele lunare.

Magazinele auto I.D.M.S. din toată țara livrează autoturisme 
not cu an de fabricație anterior anului W87, cumpărătorilor 
care au banii depuși ta cont pentru autoturism anterior datei 
de 31 decembrie 1986.

La livrarea autoturismelor, cumpărătorii trebuie să prezinte 
tn mod obligatoriu comunicarea cu numărul de ordine pe țară.

Vlnzărlle se efectuează ta funcție de stocul de autoturisme ți 
capacitatea zilnică de Bvrare a flycărul magazin.

Se primesc Înscrieri prin transfer pentru persoanele care «u 
banii depuși la CEC in cost pentru autoturism, astfel i

Autoturisme OLTCTT CLUB — anterior date! de 30 septem
brie 1987.

Autoturisme DACIA 1410 SPORT — anterior datei de 31 mar
tie 1987,

Pentru înscrierea la magazinele auto I.D.M.S. ta vederea 
cumpărării autoturismului DACIA, solloltanțli cu plata integra ■ 
iă se vor prezenta, pentru luarea ta evidentă, la magazinul 
auto la care este arondat județul de domiciliu. Iar cel cu pla
ta ta rate se vor prezenta a magazinul auto la care este aron
dat Județul ta oare se afiâ banca prin care urmează a se re
tine ratele.

Inspectoratul școlar județean, 
exercițiile pe care le practică 
zilnic muncitoarele țin seama 
de specificul fiecărui loc de 
muncă. Ceea oe ni s-a părut 
Interesant este faptul că gim
nastica Ia locul de muncă se 
.practică atit organizat, pe 
secții de producție, prin trans- 
mițerea programului ia stația 
de amplificare a întreprinderii 
și exemplificarea lor concretă 
de către instructoare coordona
toare, cit și individual (la 
secțiile „tricotat" ți vopsitorie, 
de exemplu). Un alt aspect 
care ne-a reținut atenția este 
acela oă, in urma unor „re- 
clamații" considerate în cele 
din urmă pe deplin justificate, 
gimnastica la locul de muncă 
se practică în prezent și în 
schimbul de după-artiiază !

Intre cele 60 de instructoare 
care coordonează activitatea de 
gimnastică în secțiile de pro
ducție de la „Tricoul Roșu" le 
amintim pe Carmen Dubeștean 
(oorsetărie), Maria Vesa (ate
lier confecții), Fîorica Cazan, 
Lucia Mihăcscu, Ramona 
Gai ca și Tudorița Pascu (con
fecții), cele mai active tn efor
turile generoase care se depun 
ca Întreaga masă de oameni ai 
muncii de la „Tricoul Roșu" 
să beneficieze, prin practicarea 
exercițiilor fizice zilnice, de un 
mijloc eficient de reconfostare, 
de refacere a capacității de 
muncă.

Că rezultatele obținute de 
asociația sportivă „Tricoul 
Roșu” în practicarea gimnasti
cii la locul de muncă sint re
marcabile și se bucură de a- 
preciere pe pian local o do
vedește și faptul că Întreprin
derea a găzduit, în acest an. 
un util schimb de experiență 
pe tema „Căile, formele, mij
loacele și modalitățile de ge
neralizare și permanentizare a 
gimnasticii Ia locul de muncă 
în Întreprinderile și instituțiile 
județului Arad", care s-a bucu
rat de un binemeritat succes.

O confirmă, de altfdl, ți 
hotărârea luată la „Tricoul 
RoȘu" din Arad, ca, încă din 
acest an, gimpastica In pro
ducție să fie introdusă și la 
secția aparținătoare din orașul 
Ineu, cu participarea a mai 
bine de 1 200 de muncitoare. 
Ceea ce spune foarte mult 
despre modul cum este con
cepută și organizată activitatea 
de gimnastică la locul de mun
că In această Întreprindere 
fruntașă din Arad.

dacă, intr-adevăr, există voca
ție pentru un anumit sport, 
pentru performanță. Esențial, 
însă, pentru orice copil, pen
tru orice tinăr, ca și pentru 
orice om matur este să facă 
mișcare, din plăcere, din con
vingere. Dar, sistematic, ordo
nat".

Dr. Mărgineanu este autoiul 
unui test destinat să stabilească 
potențialul biologic al unor co
pii -- o clasă întreagă — care 
practică cu regularitate sportul, 
și alții — tot o clasă — ce se 
limitează la orele de , educație 
fizică. „Diferența este catego
rică, în avantajul celor din pri
ma grupă, mai ales atunci eînd 
copiii găsesc și sprijinul fami
liei, care, fie că acceptă nemij
locit participarea odraslelor lor 
Ia o activitate sportivă peste 
cea practicată ta școală, fie — 
cazuri fericite — că vin în săli 
sau pe stadioane alături de co
pil, tatreeîndu-se, cum se spu
ne, cot la cot. Timișoara vă 
poate oferi multe exemple..."

• DE CUHIND, mișcarea 
sportivă din Valea Jiului a 
sărbătorit împlinirea a trei 
decenii de Ia Înființarea pri
mei echipe de alpinism pe 
aoeste meleaguri — C.F.R. 
Petroșani. Festivitatea a avut 
loc lntr-un decor alb, de se
zon, in Paring, momentul cel 
mai emoționant constituin- 
du-1 laminarea trofeului ciș- 
tigat în urmă cu 30 de ani 
de., actualii veterani, după 
traversarea Carpaților Meri
dionali, unui grup de tineri 
alplniști din Petrila. Cu a- 
celași prilej, a fost deschisă 
o expoziție a totogralilor Ion 
Ștefănescu, Vasile Polak și 
TuliU Hornak. [Pompiliu 
t’OMȘA] 0 INIMOSUL PRO
FESOR DE EDUCAȚIE FIZI
CA Ttidorcl Lovln, de Ia 
Școala generală din Suhurlui, 
județul Galați, avmd in pro
fesorul de matematică Petra- 
che Ene un om de real spri
jin in organizarea activități
lor sportive din sat, l-a mo
bilizat pe elevi la încă un 
concurs, care l-a avut drept 
ciștigători, printre tIții, pe 
Corina Daiboc (la cros și te-

‘nls de masă). Daniel Muntea- 
nu și Gina Mi'iăluță (la 
cros) Șl o echipă, -ie fotbal a 
clasei a vm-a. I Petru ~' 
CIUJ • CU OCAZiA 
JUBILEU, aniversarea 
de ani de 
tutuiul de 
energetice 
municipiul 
Begăi au 
serie de 
dotate cu 
nulul", între 
curs de șah, cîștigat de Ti- 
beriu Popescu, șl " un turneu 
de minifotbal, după finală 
locul tatii reveni ndu-1 echi
pei Aburul I, învingătoare în 
fața Constructorului. [Con
stantin CRETU1. • IN JU
RUL STADIONULUI Corvlnul 
din Hunedoara, pe un traseu 
bine amenajat, s-au desfășu
rat, nu demult, întreceri de 
biciclete, motorete, ’motocicle
te și automobile, la care a 
asiste 1 un numeros public. 
Să-l amintim pe cîțiva din
tre câștigătorii acestor con
cursuri : I. Steiblnder (moto os 
rete), C. Drugă (motoclcle- 
te), Gh. Ana din Pitești, E. 
Pauline din Deva șl A. Șchio- 
pescu din Hunedoara .auto
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studil și proiectări 
din Timișoara, In 
de pe malurile 
lost Inițiate al o 
întreceri sportive, 
„Cupa energeticla- 

care un con-

Cesena — Atalănta X
Como -- Fiorentina 1
Internazionale — Juventus X
Lazio —- Pescara X
Napoli — Bologna 1
Pisa — Verona 1
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STAT LOTO-PRONOSPORADMINISTRAȚIA DE
REZULTATELE

CONCURSULUI PRONOSPORT
DIN 18 DECEMBRIE 1988

1. Ascoli — Roma 2

fl Sampdoria — Lecce
9. Torino — Milan

1
X

NUJ 
TRAG

10. Catanzaro — Cremonese 2 1
11. Parma — Udinese X
12. Piacenza — Genoa 2 Extr
13. Sambenedettese — Brescia 1 Exti

Extr
FOND TOTAL DE CÎȘ- 37 12.

TIGURI 3.418.774 LEI, din FOh
care 180.790 lei, report la ca GURI
tegorla 1. 7.135 1
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In.pcriante acțiuni tehnico-metodice pe agenda 
rilor și asociațiilor divizionare

De cîteva*-zile, fotbalul com-
pclițional este in vacanță. Și 
zicem fotbaluj compelițional, 
pentru că numai întrecerile de 
pe stadioane au intrat într-o 
perioadă de întrerupere a ac
tivității, justificată atît de 
specificul climatic al țării 
noastre, cît și de o absolut ne
cesară refacere a foițelor spor
tivilor și antrenorilor. Pentru 
întregul sector organizatoric al 
eșalonului performanței 
nu. poate 
vacanță. 
Iul cum muncesc acum condu
cerile cluburilor și asociațiilor 
depinde, în mare măsură, reu
șita noului sezon. Ce acțiuni 
■trebuie să preocupe, în aceste 
săptămîni, conducerile unită
ților din eșalonul performan
ței ? Am adresat această 
trebare antrenorului 
C. Drăgușin, secretarul 
giului Central 
care îndrumă, 
nic, activi ta teă 
sociațiilor.

,»Sînt multe , 
obiectivele de îndeplinit în zi
lele perioadei de întrerupere a 
activității competiționale, ne-a 
răspuns interlocutorul nostru, 
în primul rînd, conducerile 
cluburilor și asociațiilor trebuie 
sa fie preocupate de refacerea 
și recuperarea Întregului Iot de 
jucători. In prinsă colaborare 
Cu medicii echipelor, cu unită
țile de asistență medicală spe
cializate, ele au datoria să 
asigure efectuare^ tratamente
lor corespunzătoare de eătre 
fotbaliștii accidentați, iar pe 
timpul pauzei competiționale 
să vegheze Ia recuperarea for
țelor de 
loturilor.
aceea a 
loturilor 
tora. în 
stagiunii 
du-se cn conducerea 
această operațiune trebuia să 

special 
pentru 

aiâlizîn-

însă, 
fi vorba despre 

Pentru că, de fe-

in- 
federal 

Cole— 
de specialitate, 

sub aspect teh- 
cjuburilor și a-

și importante

ceilalți componenți ai 
O altă acțiune ar fi 

revizuirii componenței 
și «completării aces- 
funcție de constatările 
de toamnă, conșultîn- 

tehnică,

urmărească în mod 
completarea, lotului 
posturile deficitare, 
duse propriile pepiniere, pro- 
movîndu-se curajos elemen
tele «tinere. Transferările nu 
trebuie să reprezinte un scop 
in sine, ci numai mutații me
nite să fortifice echipa prin

utilizarea noilor sosiți 
Spre a avea o imagine 
ceea ce se urmărește 
măvara lui 1989, analizele eu 
întreaga secție a comportării 
echipei au si ele un rol de
loc neglijabil. Insistindu-se 
supra deficientelor din 
gătire, din comportarea ____
de meci, prin judecarea cura
joasă. cu mult spirit autocritic, 
a scăderilor semnalate — nu
mai astfel se poale realiza

a- 
pre- 
meci

iniUlllIHIHIItlIIIIIIIII/IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIh

Subiecte

de actualitate
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mult doritul pas Înainte intre 
tur și retur. Alcătuirea pla
nului de pregătire 1989 trebuie 
să aibă la bază toate aceste 
constatări si el reprezintă, cre
dem noi, un prețios ajutor în 
indicațiile tehnico-metodice e- 
laborate de FR.F.. prin Co
legiul central al antrenorilor, 
indicații care aa și fost trimise 
asociațiilor si cluburilor*4.

în -privința desfășurării pre
gătirii per.tru noul sezon, an
trenorul C. Drăgușin face ur
mătoarele sublinieri : „Toate
exemplele din fotbalul nostru 
au demonstra* că acumularea 
din aceste săptămâni de 
ceput ale perioadei

•

Marea măiestrie a tehni
cienilor este de a atinge vir- 
ful de formă Ia momentul ce
rut si de a-1 menține o perioa
dă cit mai îndelungată. Or. 
numaj un plan de pregătire 
întocmit cu chibzuință, cu înalt 
spirit profesional, poate asigu
ra realizarea numeroaselor și 
pretențioaselor obiective ale 
performantei din chiar startul 
anului competitional 1989. In 
această privință. însăși alcătui
rea programelor meciurilor de 
antrenament trebuie să preva
dă o gradare determinată 
frecvența acestor întiinirL 
valoarea adversarilor.
țiile de joc etc. Sînt doar 
cîteva aspecte ale atît de im
portantei probleme a efectuării 
unor preparative de înaltă exi
gență, cum exigente sînt și 
examenele întregii stagiuni de 
primăvară 1989". a încheiat an
trenorul C. Drăgușin.

Credem că. supunând de a- 
cum. din primele zile ale pe
rioadei de întrerupere compe- 
titionalâ. factorilor responsa
bili numeroasele sarcini ce ie 
au de rezolvat pînă la ora 
convocării loturilor pentru noul 
sezon — primele zile ale lui 
ianuarie 1989 — ^atragem aten
ția asupra operativității eu 
eare se impune soluționarea 
lor.

de 
de 

condi-

Eftimie IONESCU

— în-
pregiiitoa- 
importantă 

se grefează 
De aceea.

La

Da, este frig, iarna 
intrat pe deplin in roj. 
avertizat că vine mult mai. 
devreme decit în alți ana. 
Și a venit. Terenurile de 
joc sânt înghețate bocsnă, in 
jurul multora, cum am vă
zut săptămâna 
Pașcani, se 
zăpadă.

Și, totuși, 
dica, ieri), 
stringere de 
duminică ______ ........
Ce repede trece timpul, 
parcă ieri ne pregăteam de

‘ * 71-lea

trecută, 
află nămeți

la 
de

(a- 
o 

Prima

duminică 
am avut 
inimă. _____

FĂRĂ FOTBAL.
trece

start în cel de-al 
campionat ai tării. 
La rîndiL lor, așa 
procedau și divi
zionarele B, și 
cele aproape 200 de 
din eșalonul trei. ,

Un nou campionat și-a 
încheiat prima parte. Ll- 
der.i se cunosc. Dinamo, 
cot la cot cu Steaua. In 
„B", două ex-d:vizionare A: 
Petrolul Ploiești și Chimia 
Rm. Vilcea. în seria a 
111-a, alte două nume atît 
de cunoscute 
doar de un gol 
Timișoara ți U.T.A. Iar in 
preajma 
fruntașe,

echipe

sint separate 
„Poli"

acestor echipe 
iLe aspirante, alte 

gânduri și proiecte a căcor 
împlinire a fost amânată 
pentru la primăvară.

Ieri, la redacție, telefoa
nele n-au mai zbimiit ca in 
duminicile pline cu fotbal 
pentru a afla oe a făcut e- 
chipa X sau T (vineri am 
avut o «ultimă zi plină de 
tartrebări, după tragerea la 
sorți din cupele europene, 
iar întrebările erau a- 
celeași: „Cu cine va Juca

sf Irșitul

Sleaua ? Dar Dinamo ? Dar 
Victoria?").

Șl cum toate sint de 
domeniul .trecutului, gindu- 
rile zboară spre viitor. Iu
bitorii fotbalului au Început 
să discute, desigur, „la gura 
sobei", despre șansele echi
pelor noastre... europene, 
despre ce va’ face, în pri
măvară, reprezentativa țării, 
despre cine mai vine '• 
cine mai pleacă de la e- 
chipele de club, pentru că 
oamenii de fotbal, supor
terii, le știu pe “toate...

A venit vacanța. Ieri, 
mulul de 
i-au lipsit 
rile, chiar 
îrifrîngerea 
favorite, 

i luat un

o- 
fotbal 

meciu- 
și eu 

for- 
Jucăto- 

bine-
mației 1 
rii și-au 
meritat concediu. Raportând 
totul la rezultatele inter- 
naționale din toamnă (pen
tru că în campionat nu 
toată lumea poate fi mul
țumită, trebuie ca unele e-' 
cili pe să fie... și pe ultimele 
locuri), fotbaliștii au plecat 
cu sentimentul datoriei îm
plinite.

Nu mai avem duminici 
cu fotbal, dar avem o va
canță frumoasă. Rămîne ca 
aceste zile de odihnă să 
fie judicios folosite — 
exact ceea ce subliniază in 
rândurile alăturate și an
trenorul federal C. Drăgu
șin —. pentru că vor urma 
săptămânile de pregătiri, de 
..încărcare a bateriilor" pen
tru alte bătălii, în care re
zultatele se cer continuate. 
Iar examenele din primă
vară vor fi și mai grele.

Constantin ALEXE

turului Diviziei B

re rămine de 
capitală. Pe ea 
restul pregătirii, 
accentuăm asupra necesității de 
a nu fî ..expediată” această 
perioadă. Multi antrenori do
vedesc slăbiciuni, permițînd să 
se treacă prea devreme la 
lucrul cu mingea. Cu răbdare, 
cu insistență, folosind mijloa
ce atractive de a desfășura 
antrenamentele cu caracter fi
zic, se va ajunge la o aseme
nea „armură" incit atit de so
licitantul sezon care vine să 
poată fi depășit fără dificulta
te. Să ne gindim ce examene 
Ie așteaptă pe echipele de club 
din „sferturile" întrecerilor 
si reprezentativa tării, 
pind din prima zi a 
martie — data jocurilor 
din ..sferturile" 
continentale ...
cheierea stagiunii de primăva-

îpee- 
lunii 

tur 
întrecerilor 

si pină la in-

Clncî ninute cu antrenorul Constantin Ardeieanu

INTER SA-SI MENȚINĂ POZIȚIA
DE CUPĂ EUROPEANA“

■ LIIIVLVL, Vllllftlll yi ,,

„Canavana" eșalonului secund ae află și ea _ ___
cântă de iarnă. Fiecare dintre cele 54 de competitoare a agonisit 
roadele strădaniilor depuse, atît Sn pregătiri, cît, mal ales, in dis
putele de acasă și din deplasare tn cele 17 „runde". Acest bilanț, al 
adevărului**, vLl prezentăm aatăzL

SERIA I
Petrolul Ploiești 
Gloria Buzău 
Politehnica lași 
FCM Prag. Br. 
Unirea Focșani 
Steaua Mizil 
CSM Suceava 
FEPA *74 Bir iad 
Ceahlăul P. Neamț 
Metalul Plopeni 
CS Botoșani 
Aripile Bacău 
Șiretul Pașcani 
Poiana Cîmpina 
ASA Expl. C-lung

16. Prahova C.S.U.
17—M. FCM D. Din. T. 

CFR Pașcani
(P-lc = puncte câștigate In 

plasare din oare s-au scăzut 
pierdute acasă ; Gol. 
raiul).

1. 
• 2.

3.
4.
5. 

- 7.
3.
9.

14.
11. 
12.
13.
14.
15.

Gol.
4*24 
+ 1* 
+» 
+ ' 
+ 
+ 
+ 
+

POLI" TIMIȘOARA CONINJC Șl IA „AOEVAR"
In binemeritata va-

dintre ele, F.C.M. Delta Dinamo 
a revenit acasă doar cu un punct 

m 'din meci oriile disputate 
plasare.

de-

tru primul loc. Este vorba de E- 
lectroputeire,
eMar I.C.l.M Brașov, de ta care 
se așteaptă evoluții mal 
decSt In sezonul încheiat.

C.S. Tîrgoviște și

SERIA A Hl-o

bune

Constantin Ardeieanu, a- 
cum, la jumătatea campiona
tului, aveți suficiente motive 
de satisfacție din moment ce 
echipa pe care o pregătiți, 

a terminat sezonul 
pe un merituos

F. C. Inter, 
de toamnă 
Ioc 4.

— Este o 
ră pe orice 
echipei a fost totuși In... sal
turi. De la bine la foarte bine 
pe teren propriu, de la satisfă
cător la slab în jocurile dis
putate în deplasare. N-am 
pierdut decât un singur punct 
la Sibiu, în prima etapă, 
meciul de debut în „A". 
„U" Ouj-Napoca. Ca să 
mai vorbim de faptul că 
primit doar trei goluri acasă, 
ceea ce, cred eu, spune foarte 
mult. Pe ansamblu, echipa s-a 
comportat foarte bine doar în 
fața inimoșilor noștri supor
teri, mereu alături de noi in 
număr foarte mare. Ceea ce 
ne preocupă In mod special 
este evoluția echipei în meciu
rile din deplasare, unde nu 
ne-am regăsit decît rareori 
cadența,

— Vă referiți, probabil, 
precădere, la partidele i_ , 
nute cu primele trei clasate, 
Dinamo, Steaua și Victoria, de 
Ia care ați primit, surprinză
tor, nu mai puțin de 17 goluri 
din totalul celor 24.

— Exact. Avînd în vedere 
faptul că în retur ne așteaptă 
meciuri foarte grele cu aceste 
trei echipe, se impune o recon
siderare a organizării jocului, 
problemă de căpătii pentru noi

poziție care bucu- 
antrenor. Evoluția

in 
cu 
nu 
am

, cu 
susți-

dein perioada pregătitoare 
iarnă.

— Apropo de startul returu
lui. Cina veți începe pregă
tirile ?

—La 5 ianuarie, prima parte 
a antrenamentelor urmînd să 
se desfășoare în localitate și 
la Păltiniș, unde dlsipunem de 
condiții optime.

— Ce ați recomanda jucăto
rilor în scurta vacanță de 
iarnă ?

— în primul rînd, ca fiecare 
dintre ei să nu uite că este 
fotbalist și, ori de câte ori are 
prilejul, să caute, pe cit posi
bil, să nu piardă prea mult din 
acumulări. Concomitent, jucă
torii cu diverse traumatisme 
vor urma un tratament medi
cal adecvat. Este cazul lui 
Alexa, Laurențiu, Radu II sau 
C. Zamfir. Sperăm ca ei să șe 
prezinte complet refăcuțl la 
ora startului pregătirilor. Tot 
în această perioadă de vacanță 
competițională ne vom întregi 
lotul cu cîțiva jucători 
de perspectivă 
toamnă —care
în echipele din Divizia C 
pe raza județului Sibiu.

— Alte preocupări ?
— Creșterea personalității 

jucătorilor pentru asigurarea 
unei constanțe în toate întâl
nirile. Numai așa, fără oscilații 
în comportare, F.C. Inter va 
putea să termine campionatul 
pe un loc de Cupa U.E.F.A., 
atît de .mult dorit de mai toți : 
jucători, antrenori, conducători, 
suporteri.

Gheorghe NERTEA

tineri
—urmăriți în 
s-au remarcat 

de

4-9
4-9
4-»
4-3
4-2
4-2
4-1 o
—1 
—1
—2
—3
—3 
—3 
—4

„Poli** Timișoara 
U.T., Arad 
Olimpia Satu Mare 
ASA Progresul Tim. 
Gloria Bistrița 
Armătura
FC Maramureș B. I 
Strungul Arad* 
Unirea Alba lulia 
CSM Reșița 
Minerul Cavnic 
Chimica Tirnăvem 
Dacia Mec. Orăștie 
Gloria Reșița 
CFR Timișoara 
AS Paroșeni Vulcan 
Metalul Bocșa 
Avintul Reghin

1.
2.
3.
4.
s.
4.
7.
8. 
».

10. 
u. 
12.
13.
14.
15.
14.
17.
18.

SERIA A Iha»
3
4
4
1
4

— 2
— 2
— 9
— 10
— I
—14
—13
— 7
— 7 
de
ceit

go lave-

—2

1.
2.
3.
4.
5.
C.
7.
8.
9.

10.

Chim. Rm. V ileea 
Jiul Petroșani 
Electromureș 
Tractorul Brașov 
Pandurii Tg. Jiu 
Gaz Metan Mediaș 
Dunărea Călărași

+3 
+7
+3 
+1
+1

4
4

A.S. Drob. Tr. Sev. —1 
Ețectroputere CV. 
Sportul „XI Dec.*

11—12. IC IM Brașov
CS Tirgoviște

-13. FCM Caracal
14. Mctalurg. Slatina
15. Dacia Pitești
1«. Metalul Mija
17. Metalul Mangalia
18. Minerul Motru

—1 
—1 
—1 
—1 
—1 
—2 
—2 
—2

4-ia 
+u 
+ 2 
+ 2— 4
— 3
— 4 
+8

+ < 
+ 3
— 3
— 3
— 7

4
— 2 
—10
— 1 
—13

M.

Timișoa-

• Petrolul a tranșat, deocam
dată, duelul cu Gloria. De altfel, 
ploieștenii au pornit „tare" din 
start, lulnd conducerea seriei du
pă etapa , a 2-a, pe care n-au mal 
cedat-o. In schimb, Gloria 
poate mlr.dri, 
Iași, ou faptul 
versarelor nici 
Piriul teren. S 
denți, trebuie 
lor, mal ales în deplasare, nu s-a 
ridicat la cotele așteptate de su
porterii lor, adică In prim-planul 
întrecerii pentru promovare • 
Sub așteptări s-a situat țl com
portarea echipei C.S.M. Suceava. 
Este adevărat că plecarea iul 
Alexa și Cașuba a diminuat po
tențialul formației, insă presta
țiile acesteia sînt departe de ce
rințele revenirii pe prima scenă. 
Deci, opt echipe la „minus**. Una

• Două echipe ambițioase,

In schimb, Gloria Se 
ca și Politehnica 
că n-a cedat ad

un punct pe pro- 
Am Întind de rtu- 

arătat că evoluția

• Două echipe ambițioase, Chi
mia șl Jiul, doresc să revină pe 
prima scenă. Vîloenll, ou un start 
șovăielnic, au avut prestații din 
ce în ce mal bune $1, in finalul 
sezonului, au preluat șefia se
riei. Jiul, singura formație din a- 
ceastă serie care nu a pierdut 
nid-'un punct pe propriul teren, 
a condus 13 etape, Insă frămân
tările din cadrul dubulul și-au 
pus amprenta pe comportarea el, 
îndeosebi in deplasare • Două 
echipe (Dunărea șl Gaz Metan) 
par a fi ferite de emoții, ni for
mații stat la ,.minus". Diferen
țele dintre acestea sânt mici, așa 
că handicapul poate fl refăcut în 
primele runde ale primăverii • 
Printre cele aflate la „minus" 
sînt echipe care in trecutele edi
ții erau angrenate ta lupta pen-

• Ultimul meci, de la 
ra a decis (la golaveraj) liderul 
de toamnă — Politehnica. Deci, 
trei echipe formează grupul notă- 
rit să urv e pe prima seen Cele 
trei au oferit o dispută Intere
santă, 
seriei, 
manta 
punct 
zia in 
rea va 
câitrile
• Zece echipe 
bimite, uneia _ ..
după cît se pare, filndu-1 spul
berate șansele de a supraviețui 
în ,,B“. â Surprinzător, printre 
...restanțlere sînt echipe oare au 
arătat că au posibilități mal 
mari, cum sînt C.S.M. Reșița, 
Chimica TirnăvenL Metalul Boc
șa, Poate că, în retur, compor
tările lor se vor situa ta nivelul 
așteptărilor numeroșilor lor su
porteri.

Pompiliu VINTILA

cu dese schimbări la șefia 
arădenii deținând per for- 
de a nu fi cedat vreun 

pe terenul lor. Deci, deoi- 
ceea ce 
fi dată 
directe

privește promova
ta primăvară, me- 
tilnd hotărltoare 
sînt ta zona Her- 
(Avîntul Reghin),

FRUMOASA TOAMNA
(Urmare din pag. 1)

că-i bine — e 
by-stul" — 
Dresda e 
Minsk".

Intrăm
Dresda nu e una din echipele 
pe care le ai mereu în față, 
cum sînt „italienele", pe carele 
fumează orice pronosportist... 
Uite-i I 4—1 cu Waregem. Să 
ne ferim de Kirsten, trqj go 
luri din patru I Și ce mult a- 
leargă Dresda I Să te vedem, 
Marcele. De mult se ceartă spe
cialiștii, unii susținînd că se 
poate face aproape totul cu 
fenta, în timp ce alții — mult 
mai muiți — mizează mai ales 
pe alergare, în acest sport tn 
care jucătorul nu are mingea 
cel puțin 88 de minute...

...Și din nou liniște... Se fac 
pronosticuri. Dinamo are de 
partea sa „șansa" de a juca cu 
Aarbus, cu Sredeț-ul, cu Roda 
și chiar cu Eintracht, „lanter
na" R.F.G.-ului, de care îl mai 
leagă și amintirea meciului

nu 
mai

Ia

de părere „rug- 
cred că Dynamo 
tare ca Dinamo

„documentare"

pierdut — ții minte, Ștefane ? 
— cînd nimic nu se mai putea 
pierde.

îmbulzeală în fața cutiei cu 
minuni... Prima e Eintracht I 
Cu Malines ! E ți rău, dar e și^ 
bine... A doua e Sredeț, cu 
Roda... E foarte rău... Literele 
telexului se încalecă : d i n a- 
m o, ca întotdeauna fără ma
juscule, pentru că telexul nu 
are... Moment de suspans. O fi 
Aarhus? Ba nuIsampdoria.

Foarte tari genovezii... Vialli, 
Cerezo, cărăușul Victor... Și pri
mul joo acasă... „Trebuie plecat 
cu 2—0" — intervine „scrlme- 
rul“... Trebuie... Ce noroo pe 
Barcelona I A nimerit Aar- 
hus-ul I „Ce-i de făcut cu Samp- 
doria ?" — se întreabă cu can
doare „gimnasta". „Foarte sim
plu" — răspunde fotbalul, prin 
statisticianul său : 1—0 acasă, 
cum a fost cu Gentile, cînd cu 
Bălăci și BolSni... ți 0—0 la Ge
nova, care nu e departe de Flo
rența", „Mușcă-ți limba I" — 
intervine Berariu, decanul de 
vîrstă al cronicarilor români —

mîine, 80 de ani 1 — 1—0 e pu
țin. Sabău a rămas dator in 
cupe..."

Time-out! începe Cupa Cam
pionilor... Giiteborg i se aude 
pînă la etajul cinci.. Nertea, 
cîndva jucător la C.C.A., I cru 
care se uită uneori, exclamă : 
„Steaua e în semifinală!... Ba 
chiar în finală. Pun rămășag 
că Ia următoarea trager® cad 
cu Monaco, < acă nu cumva ii 
bate Galatasaray".

Umblăm la fișe. Goteborg-ul, 
de care ne aducem aminte, 
tind cu Nifeson pe Dinamo, 
și-a schimbat echipa... Steaua e 
favorită, chiar dacă au apărut 
alți doi Nilsson. Și chiar dacă 

’ l-ar fi păstrat pe toți, tot fa
vorită ar fi rămas...

Discuții ca în foaierul Ope
rei. Se înfruntă păreri.. Trecem 
cu două sau măcar cu una.„

De la etajul doi vine Cornel 
Drăcușin, care pare să fi auzit 
ultima replică : „Ba trecem cu 
toate trei".

Pe ce te bazezi. Cornele ? 
„Pe toamna frumoasă eare a 
fost".

Și, desigur, pe startul total 
din ianuarie...



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE La (tâtcborg, In Suedia

BOXERUL JUNIOR
V. ADUMITROAIE, 

ÎNVINGĂTOR LA TBILISI

InMOSCOVA (Agerpres). 
turneul de box pentru juniori 
desfășurat la Palatul Sporturi
lor din Tbilisi, la categoria 
grea pe locul tntîi s-a 
tinărul pugilist român 
Adumitroaie. Alți cinci 
români — Sorin Dima, 
tian Ștefănescu, Victor 
tean. Gheorghe Oprea, 
Tudor — au ocupat locul 3 la 
categoriile respective.

-Iată și alți cîștigători la a- 
cest turneu .ce a reunit peste 
100 de pugiliștl din 10 țări : 
categoria semimuscă: A. Ge-

vorkian (URSS) ; categoria 
muscă : K. Joel (Cuba) ; ca
tegoria cocoș: S. Afanasiev 
(URSS) ; categoria mijlocie : 
R. Garbey (Cuba) ; categoria 
semigrea: A. Gurov (URSS) ;

tlȘIICA „CUM DAVIS-

clasat 
Vasile 
boxeri
Cris- 
Buș-
Pctre

DUBLUL SEGĂRCEANU 
MARCU, IN FINALĂ LA SOFIA

C-C.E. LA BASCHET

SOFIA 
semifinalele 
bărbați din 
de tenis ce 
Akademic din Sofia, perechea 
Florin Segărceanu — Adrian 
Marcu (România) a întrecut 
cu 6—3, 6—1 cuplul Dosedal, 
Toth (Cehoslovacia). La sim
plu, tot în semifinale, olande
zul Johan Vekemans l-a eli
minat cu 7—6, 4—6, 6—2 
Girdaus Deldze (URSS).

(Agerpres). In 
probei de dublu 

cadrul turneului 
se dispută în sala

STOCKHOLM, 18 JAgerpres). 
Competiția de tenis „Cupa 
Davis" a fost cîștigată la ac
tuala ediție de echipa R. 
Germania, care conduce 
3—0 în finala ce o dispută la 
Goteborg cu selecționata Sue
diei. In proba de dublu, pere
chea Boris Becker, Eric Jelcn 
a întrecut cu 3—6, 2—6. 7—5, 
6—3, 6—2 cuplul Ștefan Edberg, 
Anders Jarryd.

în primele două partide de 
simplu, Carl-Uwe Steeb l-a 
întrecut cu 8—10. 1—6, 6—2, 
6—4, 8—6 pe Mats Wilander, 
iar Boris Becker a dispus cu 
6—3, 6—1, 6—4 de Ștefan Ed
berg.

F.
CU

FEMININ
RC'.IA (Agerpres). La Vi

cenza, în meci pentru turneul 
final al „Cupei Campionilor 
Europeni" la baschet feminin, 
echipa locală Primigi a între
cut cu scorul de 64—50 (31—28) 
formația Diramo Novosibirsk.

Alte rezultate din cadrul a- 
celeiași competiții : Jedinstvo 
Tuzla — Levski Spartak Sofia 
73—66 (41—34) ; Bac Miranda 
(Franța) — Vysoke Skoly Pra- 
ga 73—76 (43—45).

★
Rezultate înregistrate In gru

pele sferturilor de finală ale 
competiției feminine „Cupa 
Liliana Ronchetti": Minior 
Fernik — B. C. Milano 83-77; 
Priolo (Italia) — Steaua Roșie 
Belg ad 94—91 ; Kremikovți 
Sofia — Tungsram Budapesta 
75—65 ; A. C. Parma — ȚSKA 
Moscova 71—91.

CM DE ȘAH RAPID
CIUDAD DE MEXICO (A- 

gerpres), înțîlnirile sferturilor 
de finală din cadrul campiona
tului mondial de șah rapid, de 
la Mazatlan (Mexic), s-au în
cheiat cu următoarele rezul
tate : Karpov (URSS) — Dzin- 
dziașvili (SUA) 2.5—1,5; Gavri
kov (URSS) — Kallai (Unga
ria) 2,5—1.5; El vest (URSS) — 
Dlugy (SUA) 2,5—1,5 ; Tukma- 
kov (URSS) — Vaganian 
(URSS) 2,5—1,5.

în semifinale vor juca ur
mătoarele perechi ; Karpov — 
Elvest ; Tukmakov Gavri-

SCHI 
feminină 

lom special, disputată pe pirtia de 
la Altenmarkt (Austria), In cadrul 
..Cupei Mondiale". * revenit 
sportivei elvețiene Vrenl Schnei
der, înregistrată.
manșe, cu timpul de 1 :35.08. Pe 
locurile următoare s-au situat Iu
goslava Katja Pustnlk — 135.56 
Si americanca Tamara McKinney
— 135.63.

In clasamentul general, pe pri
mul loc a trecut Vrenl Schnei
der — S2 puncte, secundată de 
Ulrike Maier (Austria) — 63 p.
• întrecerea masculină de sla

lom special din cadrul concursu
lui de la Kranjska Gora (Iugo
slavia), contînd pentru -Cupa 
Mondială", a fost cîștlgată de 
Marc Girardelli (Luxemburg), 
înregistrat, In cele două manse, 
cu timpul de 1:50,52. L-au urmat 
vest-germanul Armin Bittner — 
1:51,91 și italianul Alberto Tomba
— 1:51,22.
• In cadrul concursului desfă

șurat pe plrtia de la San Can
dido (Italia), sportiva americană 
Heidi Volker a terminat învin
gătoare la slalom special, fiind 
cronometrată cu timpul de 
1:57,69. Pe locurile următoare 
s-au clasat concurentele elveție
ne Brigitte Gadlent — 1:58.04 și 
Brigitte Gruningen — 1 :58.32.

BIATLON
„Cupa Mondială" a pro-

la Salsles (Franța)

In cele două

grămat __ _____ ___
o probă de 10 km, în care vic
toria a revenit lui Franck Luck 
(R.D. Germană), cu timpul de 
30:08,5. L-au urmat Erick Kval- 
foes (Norvegia) — 30:12,8 și 
Andreas Birk (R.D. Germană) — 
30:28,2.

HOCHEI
în partida inaugurală 

..Cupei Izvestia". repre-
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i 
i
i 
i 
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PREȚUL IMPRUDENTEIu
poziție fizică mai degrabă 
precară. Dar asta ar fi doar 
o față a medaliei, care ne-ar 
determina, omenește vorbind, 
să-l compătimim pe Aoulta 
pentru neșansă. Cealaltă față 
e însă, pentru campion, mai 
puțin îngăduitoare, majorita
tea comentatorilor căzînd de 
acord că, prea sigur de el 
însuși, Aouita n-a pregătit cu 
atenția necesară startul olim
pic. Avid de premii șl de 

glorie, el a onorat 
tot felul de invita
ții, concurînd in 
stingă șl In dreap
ta, adesea in 
minore, iar nota 

lată, n-a tntîrziat.

In ciuda medaliei de bronz 
cucerite la 800 m, Said Aoulta 
trebuie considerat, șl e, prin
tre marii învinși al Olimpia
dei 1988. Sigur că o medalie, 
fie ea și de bronz, rămine o 
medalie, cu atit mal impor
tantă, 'cu cit a fost obținută 
la J.O., dar nu-i mai puțin 
adevărat că lumea atletismu
lui. a spartului in general, 
aștepta infinit mai mult de 
la alergătorul marocan 
ditat înaintea Seu
lului cu un oataia - 
res. fără exagerare, 
excepțional : 
eordman 
la 1 500
Un 1985) la 2 000 m (4:50.81. 
Paris 1987). la două mile 
(8:13.45 Torino 1987) și la 5 000 
m (12:58.39. Roma 1987), lo- 
rul 2 și în ..Men All-Time" 
1* o milă (după Steve Cram) 
st la 3 OM m (după Henry 
Rsno). campion olimpic la 
L6» Angeîes (la 5 OM m). cam- 
5000 mondial la Ro> 
5 >M șu. dștigător* ‘

tată d ia
a elacat.

re- 
mondial 

m (3:29,46,

3ia (tot la 
al Grand

•»

competiții 
de plată,

Marocanul, de-acum restabi
lit, e convins că 1989 va fi, 
pentru el, anul revanșei, in- 
tențlonînd să coboare la 1:41 
pe 800 m și la 12:50 pe 5 000 
m. Posibil, căci resursele sa
le, de atitea ori probate, l-ar 
putea conduce intr-acolo. 
Numai că. șl dacă va fi așa, 
Aoulta avind să-și treacă în 
cont alte performanțe de 
vtrt. regretul pentru eșe
cul de la J.O. rămine. Năs
cut (la Kenltra) In 2 noiem
brie i960, el se va apropia, la 
data Olimpiadei de la Barce
lona 1992. de 32 de ani, fiind 
greu de crezut că va putea să 
se mențină atita timp in 
.topuri". Probabil că Aoulta 
se va mulțumi cu izbînda de 
la Los 
pentru 
dar nu 
cestuia.

suficientăAngeles,
memoria atletismului, 
și pentru legenda a- 

_____ Șl pe pista de aler
gare. Imprudența costă, nu-i 
așa 7
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O premieră alpină a salvamontiștilor români:

ESCALADAREA TALGARULUI (5017 m) -
UN URIAS MUNTE DE GHEATĂ

zentativa U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 7—1 (1—0, 3—0, 1—1) o 
selecționată din Canada. Goluri
le au fost marcate de Masleni- 
kov (2), Nemcinov. Cernth. Ka
satonov. Krutov. Fetisov, respec
tiv, Grave. Au asistat peste 10 000 
de spectatori.
• Turneul de la Riga s-a în

cheiat cu victoria echipei locale 
Dinamo, care a întrecut. In fi
nală, cu scorul de 4—1 (2—0.1—a. 
1—1) selecționata olimpică a 
U.R.S.S. In partida pentru locu
rile S—4. formația cehoslovacă 
H.Z. Litvinov a dispus cu 5—3 
(2—0. 1—1, 2—2) de echipa R.D. 
Germane.
• La Helsinki s-a disputat cel

de-al doilea meci dintre selec
ționatele Finlandei șl Cehoslova
ciei. Hocheiștii cehoslovaci au 
terminat învingători cu același 
scor 6—3 (2—2, 2—1, 2—0), c
care ctștlgaseră și primul joc.

Masivul Tian-San, din Ka
zakstan (U.R.S.S.), poate fi 
asemuit cu o cetate de gheață 
și zăpadă, străjuită de nume
roase crenele, în care Talgarul, 
cu cei 5017 m, se distinge ca 
un vîrf maiestuos. Escalada 
pe astfel de înălțimi este ten
tantă pentru orice iubitor al 
muntelui, așa că o echipă de 
15 salvamontiști a Direcției sa
nitare județene Brașov a dat 
curs invitației omologilor lor din 
Alma Ata', ajungînd, după trei 
zile de călătorie (avion, 
autobuz), 
Un scurt 
drum, cu 
tinde cu 
microbaza 
situată la 
„Crescuse 
noastră de
mai repede pe luciul ghețuri
lor ce îmbracă, precum o pla
toșă, uriașele virfuri. dar obo
seala celor aproape 6000 km 
parcurși, plus nevoia de a ne 
acomoda cu diferența celor 
trei fusuri orare, ne-au impus 
odihnă" — recunoaște ma
estrul sportului Mircea Opris, 
conducătorul grupului. Una ac
tivă însă, in care a fost stabilit 
și programul următoarelor etape.

Prima : o necesară tură de 
aclimatizare 
zonă, urând chiar a doua 
pini la 3400 m, pe Bogdanov. 
A doua — după un drum rela
tiv ușor, urând serpentinele 
văii Tuiue-Su, pină la baza 
Anhaz (3200 m) — vîrful Molo- 
diojnii, de 4040 m. A treia : 
virfur'le Ordjonikidze (4427 m) 
și Tuiuc-Su (4116 m). Toate 

.adjudecate, in pre- 
salvamontiștii 
înclinația ma- 
a gheții dure, 
intra

La complexul 
popas și din 
o mașină, pe 
cotituri dese.

alpină 
2200 m 

mult 
a pune

tren, 
Medec. 
nou la 
aerpen- 
pină la 

Cimbulac, 
altitudine, 

nerăbdare* 
piciorul cit

și orienare în
zi

au fost... „i 
mieră pentru 
români, cu toată 
re a versanților, 
în care cu greu 
colțarilor — spune M. 
Am înaintat, am ajuns de fie-

vîrful 
Opriș.

care dată sus, unde am făcut 
tradiționalele poze in care tri
colorul românesc și fanionul 
Salvamontului au fost în prim- 
plan“. Au coborît apoi și, după 
două zile de odihnă, întregul 
grup s-a deplasat într-o tabără 
de corturi la 2650 m altitudine, 
pentru îndeplinirea ultimului 
obiectiv : cei 5017 m al Taiga-; 
rului : „Aproape pe întuneric, 
pe ceață și ploaie, s-a pornit 
spre cota 4000 m. Aici, obosiți 
și uzi, ne-am instalat corturile 
și, a doua zi (orele 4), am por
nit ascensiunea ghețarului, 
după o schiță a gazdelor. îna
intam greu, ceața și vintul se 
intensificaseră și parcă ne îne
cau. După un mers anevoios, 
am ajuns într-o șa de unde 
nu s-a mai putut urca. Am a- 
les o altă rută, care ne-a con
dus la un perete de gheață pe 
eare l-am escaladat, evitînd 
pericolul de avalanșe și zone 
cn numeroase crevase, cu po
duri de zăpadă proaspătă, foar
te înșelătoare. în jurul orei 
13,30 am atins vîrful. Multă 
bucurie, dar a trebuit să gră
bim eoborîrea. Am recuperat 
șt corturile de la 4000 m și spre 
seară am ajuns in tabăra de ta 
S65# m“. Și Mircea Opriș, ră
suflă. parcă, ușurat. După re-' 
la țările lui pare să fi fost, to
tuși, simplu. Numai el și co
legii săi (printre care K. Scho- 
beL M Nagy, D. Ghițoc E. 
Olianu, C. Condrea, Doina O- 
priș. B. Orban, N. Pestrea) 
nu vor putea uita peripețiile 
luptei aspre și îndrăznețe pe 
care au susținut-o cu puterile 
trupului șl cu forțele sufletu
lui. Dar un adevărat salva- 
montist nu dă înapoi in fata 
unor asemenea încercări care-1 
pregătesc „la vîrf“ pentru a 
servi o cauză nobilă...

loan NOVAC

AUCKLAND (Agerpres). In meci 
pentru preliminariile Campione ■ 
tulul Mondial, selecționata Noii 
Zeelande a învins cu scorul de 
4—1 (3—0) formația Talwațiulul.
Golurile au fost marcate de 
McClennan (3), Wright, respec
tiv Lund (In propria poartă).

DOHA (Agerpres). In prima se
mifinală a „Cupei Asiei" ce se 
desfășoară la Doha (Qatar), se
lecționata Arabiei Saudite a în
vins cu scorul de 1—0 (1—0) for
mația Iranului. Unicul gol al 
partidei a fost marcat, în minu
tul 16, de Ahmed Mohamad.

GLASGOW, 18 (Agerpres), In 
campionatul scoțian echipa Dun
dee United a învins acasă, 
cu scorul de 2—0. pe Celtic Glas
gow. Alte rezultate: Rangers 
Hibernian 1—0: Aberdeen — 
Mirren 3—1; 
milton 2—0. în clasament, după 
20 de etape,

Norwich, cu 33 puncte, urmată 
de formația Arsenal — 31 puncte 
(un joc mal puțin disputat).

ETAPA A 10-a a campionatului 
Italiei. Echipa Sampdoria Genova 
a învins pe teren propriu, cu 
scorul de 3—0, formația Lecce 
(au înscris Victor. Vialli șl Pra- 
della). Alte rezultate : Ascoli — 
Roma 0—3 ; Cesena — Atalanta 
0—0 ; Como — Fiorentina 3—2 ;

- Juventus 1—1 ; 
!—2 ; Napoli — 
Pisa — V erona 

A.C. Milan 2—2. 
conduce echipa 

16 puncte, ur- 
— 17 puncte șl 

14 puncte.

0—0 ; Como — 
Intemazlonale ■ 
Lazio — Pescara 2- 
Bologna 3—1 ;
1—0 ; Torino — 

tn clasament 
Internazionale — 
mată de Napoli 
Sampdoria Genova
• Ancheta ziarului „El Mundo",

din Caracas, l-a desemnat pe 
uruguayanui Ruben Paz drept cel 
mai bun fotbalist sudamerlcan pa 
anul 1988. Pe locurile următoare 
au fost clasați compatriotul lau
reatului, Hugo de Leon, Geo- 
vand șl Claudio Taflarell 
(ambii Brazilia), Nestor Fabrl 
(Argentina), Bernardo Radin 
(Columbia) etc.

O Finala „Cupei Merdeka", de 
la Kuala Lumpur, se va disputa 
între echipa vest-germană S.V. 
Hamburg șl formația austriacă 
F.C. Tirol.

Rezultate Înregistrate In semifi
nalele competiției : S.V. Hamburg 
— Indonezia 6—0 (3—0) ; F.C. Ti
rol — Selecționata de juniori a 
U.R.S.S. 2—1 (1—1).
• Intr-un meci amical dispu

tat la Rabat, selecționata Maro
cului a întrecut cu scorul de 5—2 
(3—1) echipa Gabonului. Golurile 
au fost înscrise de Lachrissi 13), 
Ouzougate. Fettah. respectiv 
N’Gouma și Louba.

Midlothian
st. 

Ha-

“ de conduce Glasgow
Rangers cu 29 puncte, urmată de 
Dundee United șl Aberdeen cu 
cite 27 puncte.

ETAPA A 17-a a campionatului 
Angliei : Arsenal — Manchester 
United 2—1 ; Coventry — Derby 
0—2 ; Liverpool — Norwich 0—1 ; 
Luton — Aston Villa 1—1 : Mid- 
dlesbrough — Charlton 0—o ; Mll- 
lwall — Sheffield 1—0 ; Newcastle 
— Southampton 3—3 ; Queens 
Park Rangers — Everton 0—0 ; 
West Ham — Tottenham 0—2.

In clasament conduce echipa

PE SCURT • PE SCURT
ÎNOT • In prima zl a concur

sului de natație de la Torino, 
Înotătorul suedez Anders Hol- 
mertz a cîștlgat proba de 200 m 
liber cu timpul de 1:46,02, iar 
canadlanca Jane Kerr s-a situat 
pe primul loc In proba similară 
feminină cu 1.'59,48.

TENIS • In- sferturile de fina
lă ale hCupel continentale" pen
tru junioare, competiție ce se des
fășoară la Delray Beach (Florida), 
selecționata U.R.S.S. a întrecut

cu 3—0 echipa Braziliei, iar for
mația S.U.A. a învins cu 2—1 e- 
chipa Franței. • In prima semi
finală a turneului de la Bolzano 
(Italia), jucătorul elvețian Jakob 
Hlasek l-a învins cu 6—3, 6—3 
pe austriacul Horst Skoff.

TENIS DE MASA • Proba fe
minină pe echipe din cadrul cam
pionatelor Africii, ce se desfă
șoară la Lagos, a fost cîștigată 
de selecționata Nigeriei, învingă
toare cu 3—1 în finala disputată 
în compania formației Egiptului, 
întrecerea masculină pe echipe a 
revenit selecționatei Nigeriei. In 
finală, sportivii nigerieni au în
trecut cu 5—0 formația Egiptului.

„CUPA CARPAȚP
(Urmare din vaq. P

200 m spate — 2:20,30, o altă 
reprezentantă a centrului dună
rean, Beatrice Coadă, cîștigînd 
la 200 m mixt — 2:21,90 (Car
men Georgescu — Dinamo — 
2:22,97, Jana Rodehau — Mag
deburg — 2:25,48). De mențio
nat că Beatrice a îmbunătățit 
de două ori recordul categori
ei 13 ani la 200 m liber, în 
2:07,20, respectiv 2:05,80, iar la 
200 m bras a stabilit cea mai 
bună performanță pentru cat. 
13 și 14 ani — 2:41,84. Și tot 
un brăilean, Marîan Sataoiann, 
s-a.impus în ambele probe de 
mixt. cu 2:09,40 (2. Ponta
2:12,96. 3. M. Savov—Bulgaria 
— 2:16,70) și 4:37,50, el reușind,

ÎNOT
de asemenea, un record națio
nal de seniori și juniori la 100 
m bras — 1:08,02, altul de ju
niori la 200 m bras — 2:30,05 
(în aceeași cursă, ploieșteanul 
Silviu Anastase a înotat 2:34,30, 
suceveanul Radu Doroftci 
2:39,0, ambele fiind recorduri, 
pentru cat. 14. respectiv 
ani). Un record a stabilit, 
odată, foarte tinărul (12 
băimărean Cr. Moldovan 
2:25,90 la 200 m Cutume.

Mai menționăm victoriile 
ținute de Cristian Ponta 
namo) 1:55,50 la 200 m liber, 
Laurențiu Nicolescu (Ploiești) 
2:10,02 la 200 m spate, Flavius 
Vișan (Dinamo) 55,80 la 100 m 
fluture. în Cupa F.R.N., 
zervată juniorilor II, cele 
bune punctaje le-au avut clu-

13 
•tot
alii)

ob- 
(Di-

re-
mai

jeanca Diana Ureche — 829 p 
pentru 27,10 la 50 m liber, res
pectiv brașoveanul Iulian Bene 
— 687 p pentru 16:56,40 la 
1500 m.

Alte rezultate t FEMININ, 100 m 
bras : Jana Rodehau (S.C. Mag
deburg) 1:13,35, Marina Mlclea 
(Dinamo) 1:15,73 ; 400 mixt : Ro
dehau 4:58,30, Andreea Sighlarto 
(Baia Mare) 5:00,50 : 100 m spate: 
Svetlana Zasko (R.S.S. Uorainea- 
nă) 1:05,40, Croitorii 1:06 ; 200 
bras : Rodehau 2 :37,80, Coadă 
2:41,84, Mlclea 2:44,46 ; MASCU
LIN, 1 500 liber : E. Logvinov 
(R S.S. Ucraineană) 15:56,50, ...3. 
c. Hazotă (Baia Mare) 16:30,30 ; 
100 m spate f O. Gavrilenko 
(R.S.S. Ucraineană) 59,49, L. Nf- 
colescu (Ploiești) 1:00,87 ; 200 m 
bras : o. Martînenko (R.S.S. U- 
craineană) 2:22,70, D. Drăguleț 
(Steaua) 2:27,96 ; 200 m fluture : 
I. Pollvanti (R.S.S. Ucraineană) 
2 3)7,00 ; 100 liber : Hinikin (R.S.S. 
Ucraineană) 51,67, R. Macovei (Di
namo) 53,40.
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