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Oamenii muncii hotărăsc, tot ei infăptuiesc

TAGCM MUREȘ-O ÎNTREPRINDERE „PE PODIUM",

In cadrul Daciadei

FINALA , CUPEI CHIMISTULUI*

LA VOLEI FEMININ

LA FEL
Mina răsfoiește albumul foto

grafic filă după filă, degetul 
punctează imaginile care ser
vesc discuției noastră : „Iată, 
aici a fost o magazie pârăginită, 
dincoace o șandrama de atelier 
Stătea să cadă. Nu mai puteau 
face față actualelor nevoi alo 
întreprinderii noastre". Apoi, 
brusc, din doi pași e la fereas
tră, dînd la o parte perdeaua 
— gesturi desenate precis, voce 
energică de om obișnuit să ia 
decizii-sl. să acționeze: „Iar a- 
cum priviți ce sală de sport Ș_il 
făcut din bătrînul atelier! De 
altfel, veți merge și o veți ve
dea". Inginerul Mircea Bir,, u, 
directorul TAGCM Mureș, re
vine in fața albumului: „Aici 
erau alte două hale dărăpănate, 
în mod normal, toate ar fi tre
buit demolate, dar ne-am zis 
că noi. ca iscusiți constructori 
ce avem pretenția că sîntem. le 
putem da o viață nouă : ca ur
mare, Consiliul oamenilor mun
cii a decis ca, prin munca pa
triotica a tinerilor din între
prindere, ele să devină spații 
rezervate sportului. Și îngri
jirii sănătății oamenilor muncii; 
fiindcă, se știe, constructorul 
este un om expus mai mult 
decît alții bolilor reumatismale; 
așa au luat naștere dispensarul 
de fizioterapie și micii bazin 
de înot. Dar, repet, cel mai bi
ne este să mergeți să te vedeți 
la fața locului..."

Vacanța de iarnă si-a intrat in drepturi depline. La fel și 
pirtiile de schi și săniuș, tot mai populate cu tineri dornici de 
mișcare, pasionați ai sporturilor de -iarnă Foto : Eduard ENEA

Șl CLUBUL El
, Mergem, ’ns -țiți de președin
tele Clubului Sportiv Muncito
resc Constructorul, Marian Ni- 
colae. Sala, de1 fapt sălile de 
sport, nu s nt terminate : 
„Paterul va fi destinat hal
terofililor, la etaj se vor 
antrena luplătorii". în ime
diată apropiere se găsește o 
arenă de p pice cu p stă mul
tiplă și instalație de ridicare 
automată, tot in același per me
tru vizităm dispensarul si bazi
nul despre care ne vorbise di
rectorul— întreprinderii. Intr-a
devăr. aici s-au iitîlnit utilai 
cu frumosul : d sponsorul are 
cîteva încăperi, destinate f zio. 
hidro și kinetoterapiei, utilate 
(„tot prin autodotarc") cu în
tregul set de aparatură necesa
ră. Citi va pacienți sint in pli
nă ședință de tratament si re
cuperare; gimnastica medicală 
avind rolul preponderent. Asis
tenta Ileana Kezel re dă lă
muririle r.ecesaie. neuitînd să 
adauge că „tot aici îsi fac ne
cesara recuperare și sportivii 
dr performanță din cadrul clu
bului nostru".

Care sînt, de fapt, secțiile 
clubului sporliv. Constructorul? 
însoțitorul nostru ne vorbește 
cu nedisimulată mîndrie despre 
„secțiile do haltere și tenis de 
masa, ambele ele nivel interna
țional, despre cele de atletism, 
lupte libere și înot, despre po- 
lcîștii și popicarii ce activează

SPORTIV
în Divizia A“. Kinga Lohr, Se
ver Naidin. Pal Deneș (teriș 
ds masă). Bani Atodiresci 
(luptei. Z olt an Drocea și loan 
Erdos (haltere). Lor'.ncz Imola
: • °nu doar fn dt*. nu aoar la I

Sorin SATMAR!

Dezideratul rugbyștilor tricolori

CALIFICAREA SI PARTICIPAREA VALOROASĂ5

LA TURNEUL FINAL AL „CUPEI MONDIALE"
Continuă ecourile favorabile 

ale excelentului ioc izbutit 
c:e rugbyștii tricolori la 
Cardiff... Televiziunea franceză 
a prezentat deunăzi înregis
trarea partidei de pe Arms 
Park...

Dar in, bucuria lor după.evoluția 
si rezultatul de la 10 decembrie 
oamenii rugbyului nostru nu 
uită, nu trebuie să uite cumva 
că prestigiul se cîștigă — sau 
recîștigă — greu, însă și mai 
greu se apără. Gînduriie se 
îndreaptă, cu optimism redo
bândit, justificat, spre viitor, 
„și se cuvine să avem aspi
rații mai îndrăznețe", cum 
subliniază antrenorul federal 
Dumitru Mihalache. Iar mărea 
șansă o oferă, în acest sens, 
..Cupa Mondială".- a cărei. edi
ție cu numărul 2 va avea loc 
(abia) în 1991. O competiție 
deja începută însă ! ' Deocam
dată, ce-i drept, doar prin ja
lonarea desfășurării sale, ceea 
ce reprezintă oricum ceva, ști- 
indu-sc bine cît de anevoios 
s-a „deschis" lumea sportului 
cu balonul oval...

A fost, mai întîi, ultima re
uniune ținută de Internațional 
Board, care a . validat lista 
participantelor la d feritele fa
ze ale „Cupei Mondiale", cu- 
prirzînd membrele acestui for 
și federațiile asociate la el. Cu 
t 'tul, 37 de țări, 8 dintre ele 
(Noua Zeelandi, Franța, Țara 
Galilor, Australia, Fidii, Scoția, 

între numeroasele întreceri 
spor.ive organizate pe melea
gurile brașovene in întâmpina
rea Zilei Republicii s-a numă
rat și finala „Cupei Chimistu
lui" la volei feminin, în cadrul 
marii competiții naționale Da- 
ciada . în Sala sporturilor și 
ta cea a C.S.Ș. Brașovia au 
avut loc jocurile celor opt e- 
chipe participante la finala pe 
ramura chimiei, care și-au dis
putat cu ardoare întîietateâ. o- 
ferind partide deosebit de a- 
tractive. Bine organizate de 
către Comisia sport-turism din 
cadrul Uniunii pe ramură, în 
colaborare cu asociația sporti
vă Nivea - Brașov, întîlnirile 
s-a-: desfășurat in foarte bune 
condiții. La capătul întrecerii 
pe sorii a-i terminat învingă- 

-e ICECTTIM București —
•:ts I =i Chimpex Constanța. 

— s?r’a a Il-a. între care a 
avu* loc ultimul act al între- 

foaia mare. Au câștigat 
sportivele de la ICECHIM. du

Anglia, Irlanda — pe baza re
zultatelor de la ediția 1987) 
urmind să acceadă direct în 
turneul final din toamna lui 
’91, din Marea Britanic și Fran
ța. Restul competitoarelor, în
tre care și Romania, vor lua 
parte la fazele preliminare. In
ternational Board a decis și 
componența celor patru grupe, 
pentru echipa țării noastre 
existînd două posibilități, 
două variante, din moment ce 
seria I va cuprinde, pe lingă 
Anglia și Noua Zeelandă, ciș- 
tigătoarea zonei europene (plus 
a treia. clasată în America), iar 
grupa a patra include repre
zentativa Franței, Cea a statu
lui Fidji, a doua clasată pe 
„bătrînul continent" și în- 
vingătoarea întrecerii ameri
cane.
A fost apoi nevoie de precizări. 

Le-a făcut, în ce ne privește, 
F.I.R.A., la recenta ședința a 
Comisiei Tehnice și Biroului 
Executiv, desfășurată la Paris. 
S-a subliniat în primul rînd, 
— ne relatează Valeriu Irinies- 
cu, care a luat parte la a- 
ceste întruniri — că zona eu
ropeană este cea mai cuprin
zătoare, fiind necesare două 

REZULTATE SCONTATE
IN „CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL (f)

pă trei seturi 
de mare' luptă, 

(la 13, 9 și 24), 
intrînd astfel 
în posesia tro
feului oferit de 
organizatori.

daciada

Echipa bucureșteană — în 
componența Veronica Suaha- 
nei, Sorina Tocitu, Doina Fră- 
țilescu, Elena Sandu, Ana Gre- 
cu, Cristina Mîloși, Zoc Mol
dovan, Victoria Gorgan, Mihac- 
la Bonu — a fost pregătită de 
Georgeta Molău. Aceasta, îm
preună cu alți trei arbitri — 
C. Gogoașe, F. Szilagy și C. 
Humelnicu — au asigurat con
ducerea jocurilor din serii.

în finala mică, A.C.M.R.I.C. 
Piatra Neamț a învins pe Chi
mistul Rm. Vîlcea, tot în trei 
seturi (la 11, 12, 11). ureînd pe 
treapta a treia a podiumului.

Carol GRUIA, coresp.

faze de triere pentru turneul 
final al C.M. Astfel, în cea de 
calificare (programată a se în
cheia in octombrie ’89) concu
rează, mai întîi, Danemarca, 
Elveția, Suedia, Israel, prima 
clasată urmind să întîlncască 
cîștigătoarea grupei B 2 din 
Cupa FIRA ; învingătoarea a- 
cestui meci se alătură liderei 
din „B 1“ ți ultimei clasate în 
seria A a întrecerii de sub e- 
gida FIRA, joacă între ele 
tur-retur, cele mai bune două 
echipe formînd apoi o grupă 
preliminară împreună cu Ro
mania și Italia — fruntașe în 
competiția europeană (U.R.S.S. 
nu este membră asociată a 
I.B., iar Franța este, ați ob
servat, participantă de drept 
la „Cupa Mondială", ca vice- 
campioană a lumii).

După această înșiruire, poa
te lungă, dar care se impunea, 
rezultă limpede : _ naționala
noastră se poate califica la tur
neul final al C.M. dacă ocupă 
unul din primele două locuri 
ale amintitei serii preliminare,

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pao !—7)

TENISUL NOSTRU ARE, CU ADEVARAT, RESURSE
PENTRU A IEȘI DINTR-UN ANONIMAT CARE SE PRELUNGEȘTE

Este clar, pentru oricine : tenisul nostru nu 
mai are, în lume, rezonanța dinainte. Pentru 
că nu mai are. înainte de toate, ..nume" care 
să obțină rezultate răsunătoare, semifinaliști, 
finaliști sau cîștigători la Roland Garros, 
Wimbledon sau Forest Hills (Flushing Meadow 
de azi), la simplu sau Ia dublu (ca să amintim 
numai de turneele cele mai importante). Cam
pionii din urmă cu ani au fost și realizatori, 
cu echipa, ai unor performanțe fără precedent 
și, din păcate, fără repetare : trei finale de 
„Cupa Davis" (1969, 1971 și 1972) și locul 3 în 
„Cupa Federației" (1973), competiția care de
semnează echipa feminină campioană mondială.

Cum este șl firesc, discuția pornește -de aici, 
de la aceste rezultate. Adăugăm însă un adevăr 
— ignorat,, nu știm de ce —, anume că afir
marea tenisului românesc s-a produs într-o e- 
tapă în care pe plan internațional activitatea 
era organizată pe alte principii : numărul de 
jucători (și jucătoare) era mult mai mic 
decit aeum, ca și cel de concursuri (de altfel, 
tenisul era un sport de sezon, în timp ce as
tăzi se joacă în tot timpul anului), criteriile 
de clasificare altele, sistemul de desfășurare 
altul etc. Ca să dăm un singur exemplu •—

sperăm edificator —, vom arăta că la renumi
tele „Internaționale" ale Franței (Roland Gar
ros) erau admiși toți campionii naționali care 
doreau să participe, în vreme ce astăzi nu sînt 
admiși nici în calificări (termen, iată, de strictă 
actualitate) cei situați peste locurile 280—300. 
în aceste condiții a fost posibilă cuprinderea 
sportivilor și sportivelor fruntașe în turnee (în
scrierile erau făcute de federație, iar organic 
zatoril suportau întreținerea), confruntarea per
manentă cu adversari diferiți, cu stiluri dife
rite de joc, cu suprafețe diferite, dublate de 
o pregătire conștiincioasă șl conștientă ducînd 
la rezultatele amintite.

Normal ar fi fost ca, în această situație în 
care tenisul luase un mare avint în țara noas
tră. să se profite din pHn si să fie asigurată 
continuitatea formării jucătorilor capabili să 
obțină performanțe internaționale. Sigur, au 
fost luate o serie de măsuri, dar considerăm că 
nu au fost exploatate și valorificate, obiectiv,

Doino STANESCU

(Continuare în pag ?—3)

La București, Iași și Zalău 
s-au desfășurat, duminică; 
paridele tur din cadrul sfer
turilor de finală ale „Cupei 
României" la handbal feminin, 
partide care au oferit nume
roșilor spectatori prezenți spec
tacole de bună calitate. Men- 
ționînd că cea de a patra in- 
tîlnire a primului tur din 
. sferturi", dintre Mureșul Tg. 
Mureș și Știința Bacău, va a- 
vea loc joi 22 decembrie, iată 
scurte relatări de la întrecerile 
de duminică.

BUCUREȘTI: Mecanică Fină 
— Rulmentul Brasov 11—14 
(9-5).

Elevele antrenorilor R- Drâ- 
gănescti și M. Bucă au luat, 
duminică, în sala Floreasca. o 
serioasă opțiune pentru califi
carea în semifinalele competi
ției, ele reușind un excelent 
rezultat de egaTita'e în fața 
echipei Mecanică Fină. A fost 
un meci atractiv, în care por
tarii ambelor formații — Petru- 
ta Oantă (Mecanică Fină) și 
Ileana Maiorescu (Rulmentul) — 
au făcut deseori dovada cali
tăților lor, perind numeroase 
mingi de gol șl declanșînd o 
serie de con*raatacurl fruclifi- 
cate în cea mai mane parte de 
coechipiere. începutul de par
tidă a aparținut bucureștcnce- 
lor, care — pe fondul unei 
mai slabe apărări a adversa

relor și a unei bune prestații 
din partea portarului propriu 
(a parat 14 aruncări în prima 
repriză, inclusiv una de la T 
m) — au avut avantaj pe ta
bela de scor, pînă în min. 51, 
cind s-a consemnat egalitatea: 
11—11. (Sigur, diferența âr fi 
putut fi mal mare, dar de pa
tru ori barele porții brașove
ne s-au... opus). Au urmat 
nouă minute „de foc", în care 
gazdele au luat de două ori 
conducerea, ultima oară în 
min. 58 (14—13). dar de fiecare 
dată ele au fost egalate. Au 
înscris, de la Mecanică Fină: 
Ciubotarii 4, Lefter 3, Gavrilă 
2 și Petruța Oanță (direct din 
poarta sa în cea adversă !), 
Fînaru, Giura, Bălan, Marin 
cite 1. respectiv Ilie 4, Borî- 
ceanu 3 (1 din 7 m). Știrbii șl 
Bio’an'cîte 2. Partiu, Mureșan 
și Marian cite 1. Au arbitrat 
C. Crîstea și Gh. Dumitrescu 
(Constanța).

loan NOVAC

IAȘI: Terom — Confecția 
București 32—24 (14—11).

în fața unui public numeros 
și entuziast, cele două com
batante au început jocul în 
forță șî, surprinzător, oaspe
tele au avut avantai de un gol

Alexandru NOUR, coresp.

(Continuare In paa. J—3)



la l al an. pc... nrmclc unci cdilpc-surprizâ in Campionatul feminin de handbal

iN 1989. TEXTILA I.A.S. INTRO CUPĂ EUROPEANĂ? DE CE NU!
Sălăjenii, in speță locuitorii 

Zalăului, și-au propus ca — 
paralel cu dezvoltarea unor ra
muri ale industriei, o dată cu 
intensificarea activității pe plan 
soci al-cultural — să se ocupe 
și de scoaterea la lumină a po
tențialului sportiv al tinerilor 
de pe aceste frumoase melea
guri. Nu au neglijat o seamă 
de discipline individuale, insă 
domeniul pentru care au con
siderat că dispun de cele mai 
mari resurse a fost acela al 
jocurilor. Iar între ele HAND
BALUL. despre care ne propu- 
nem să facem cîteva notații în 
rîndurile ce urmează.

O populație școlară numeroa
să, armonios dezvoltată Czic și 
psihic, dornică — paralel cu în
vățătura — să se dedioe și 
sportului, a îmbrățișat repede 
inițiativa (intre altele) a înfi
ințării unei echipe de handbal 
formată din... școlărițe. Și se 
poate afirma, fără exagerare, 
că cel care a pus bazele unui 
handbal organizat, bine gindit, 
cu echipe in scoli, a fost Gheor
ghe Tadici. El a descins la Za
lău în 1974, și tot atunci „a- 
vea" deja o formație de eleve. 
Un an mai tîrziu o... vrea în 
Divizia juniorilor și școlarilor, 
pentru ca în 1977 1978 să în
ființeze prima echipă de se
nioare a județului Sălaj. „Di
dactica". Inginerul Viorel Hanu, 
președintele secției de handbal 
a actualei divizionare A Texti
la I.A.S. Zalău, ne spunea: „O 
serioasă muncă de instruire, 
dar cu jucătoare insuficient 
„coapte" pentru handbalul pre
tins de prima divizie, ne-a adus 
în situația ca, numai după doi 
ani de activitate în -A-, să retro
gradăm. Principalul factor al e- 
șecului l-a constituit îndepăr
tarea, absolut arbitrară, a Iul 
Gheorghe Tadici de la condu
cerea echipei. A fost un mo-

ment dureros și care pe mo
ment ne-a descumpănit".

Se pare însă că „stadiul" în 
divizia secundă a fost o bună 
școală pentru handbalistele sa
lă jen ce, ediția 1987/1988 (cind 
Gh. Tadici a revenit Ia cîrmă) 
a Diviziei B încheindu-se pen
tru Textila I.A.S. Zalău cu un 
bilanț promițător pentru ceea 
ce avea să urmeze : 20 de me
ciuri ciștigate, unul singur pier
dut, un altul egal șl PROMO
VAREA in Divizia A. Ne-am 
întrebat și la începutul actua
lei ediții de campionat. dar 
ne-am întrebat mai ales la în
cheierea turului, cum a fost 
posibil ca formația condusă de 
pe banca tehnică de Gheorghe 
și Elena Tadd 6ă ocupe locul 
4 (înaintea altor formații cu o 
mult ma: bogată experiență) ? 
.Jucăm in Divizia A — ne spu
nea Gheorghe Tadici — eu 
handbaliste formate in propria 
pepinieră. Din cele 18 sportive 
care compun lotul. um singură 
nu este... autohtonă". Firesc, am 
dorit să știm cum s-a procedat 
(și se procedează) pentru ca 
an de an handbalul sălăjean. 
de la nivel de copii, junioare, 
tineret și senioare să-si coop
teze... candidatele. Stînd de 
vorbă eu Gheorghe Șină, pre
ședintele asociației sportive. am 
aflat un „detaliu" care merită 
popularizat : a fost inițiată o 
vastă acțiune de selecție pro
fesorii de specialitate (totul 
fiind coordonat de C.S.Ș. Za
lău, director Vasile Dies) 
pornind in căutarea de viitcc- 
re handbaliste în comunele ți 
satele județului. Iar acțiunea a 
cânătat denumirea de „Cupa 
Văilor". Parcurgînd Valea A- 
grijului. Valea Almașului. Va
lea celor două Someșuri. Valea 
Crasnei. Valea Barcăuhri. ca
drele didactice nu s-au întors 
cu._ mina goală, descoperind

„CUPA ROMÂNIEI*’ LA HANDBAL
(Urmare din nao 1)

pînă in min. 13 cind, de la 5—5, 
ieșencele au preluat inițiati
va, conducind apoi cu 2—3 go
luri
9—6 
dele 
șese 
min. 
minutele 34—41 bucureștencele 
nu au reușit să înscrie nici un 
gol, în timp ce Terom s-a lan
sat intr-un final pe care l-a 
dominat în special pe contra
atac. Au marcat, de 
Duce 9. Alexescu 7, 
4, Cosma 4, Chelaru
2, Anton 2. Horga 
tiv Berbece 8. Preoțescu 6. 
Grigoraș 3, M. Arbatu 3, Nuțu 
1, S. Arbatu 1. Croitoru 1. 
Stancu 1. Au arbitrat I. Mol- 
doveanu și I. Gheorghe (Con
stanța).

diferență (7—5 min. 15. 
min. 19). După pauză, gaz- 
ies hotărite în atac și reu- 
să se distanțeze: 24—14 în
40. De remarcat că între

la Terom: 
Nisipeanu

3, Crețean 
1, respec-

ZAI-Au: Textila — Chimis
tul Rm. Vilcea 19—15 (11—7).

Gazdele au condus tot tim
pul meciului, uneori chiar si 
cu 5 goluri (7—2 in min. 17. 
18—13 în min. 51), dar ratările 
s-au ținut lanț (de 6 ori min
gea a nimerit bara, iar prin 
Bălănean s-a ratat și o arun
care de la 7 m), astfel că sălă- 
jencele nu au reușit o desprin
dere mai substanțială, cu care 
să fi putut aborda liniștite re
turul. De remarcat prestația în 
poartă a Magdalene! Albert, 
care a apărat foarte bine, dînd 
încredere permanentă textilis- 
telor. Realizatoare: Bălănean 
8, Morar 4, Bartăș 2. Cherezi 2, 
Goarnă 2, Fiastru 1 pentru 
Textila, respectiv Verigeanu 4. 
Nedelcu 4. Bloju 3, Petruș 2, 
Dincă 1. Tîrcă 1. Au arbitrat: 
R. Iamandi si Tr. Ene (Bu
zău).

Nicolae DANCIU, coresp.

o Întreprindere „pe podium"
(Urmare din pag, 1)

Tîrgu Mureș, ci cu o frumoasă 
rezonanță și înspre vîrful pira
midei sportului nostru în gene
ral. Ne-am interesat și despre 
activitatea sportivă de masă. 
Răspunsul spontan ă fost o in
vitație la sala de sport a Liceu
lui Industrial de Construcții, 
deci la școala de profil, în cart 
se dispută cu regularitate cam
pionatul de minifotbal al între
prinderii. Echipa „SPID" tocmai 
termina învingătoare meciul-der- 
by cu cea a „Antreprizei II In
stalații", alte două formații îșl fă
ceau încălzirea, așțeptînd fluie
rul de începere al partidei. Tu
rismul este la ioc de cinste, zo
nele Lunca Bradului, Bucin, 
Lacul Roșu fiind cele mai „bă
tute" acum, la vreme de iarnă. 
Iar asemenea ieșiri în grup de
vin și prilejuri de competiții 
ad-hoc, disputîndu-se, atunci
cînd și... zăpada e de acord,
concursuri de schi și sanie. 
„Cupa Constructorul" este de 
acum tradițională, ediția 1988 
oferind prilejul unei cifre re
cord de participare la întreceri
le de atletism, popice, șah, vo
lei, tenis de cîmp și de masă : 
3200 de oameni ai muncii, an
grenați in aceste 
de relaxare, după 
ducție.

La plecare ni 
mică (sau mare) __ .___ _
•ste arătat un minihotel, aflat 
«proape de momentul dării în 
folosință. „Știți, pînă acum

veritabile ore 
cele de pro

se rezervă o 
surpriză : ne

doi-trel ani nu prea îndrăz
neam să punem piciorul pe 
tărîmul performanței, ne mul
țumeam să desfășurăm o sus
ținută activitate de masă. A- 
cum însă, avem o frumoasă 
bază proprie, ne-am făcut e- 
chipe. Ne gîndim așadar și 
în perspectivă, la aspectul atit 
de important al autofinanțării, 
microhotelul urmînd să ne fie 
de un real ajutor în acest 
sens. Fără să mai vorbim de 
faptul că formațiile oaspete 
se vor afla la doi pași de lo
cul competiției".

...Sala mare de sport a 
C.S.M. Constructorul a găzduit, 
nu de mult. Campionatele Na
ționale de seniori la haltere, 
federația de specialitate avînd 
numai superlative la adresa 
organizării. Acum, pentru o 
vreme, sala va găzdui uriașa 
machetă a sistematizării mu
nicipiului Tîrgu Mureș. „Un 
Tîrgu Mureș al anului 2000 și 
poate chiar al anului... 2100“ 
— ne spusese directorul Mircea 
Birău. Care machetă, adăugăm, 
aidoma atîtor machete de pe 
cuprinsul țării, devenite se
meață realitate, vor fi trans
puse din carton — în cără
midă, beton și sticlă de către 
gazdele noastre de azi, con
structorii mureșeni. Cele patru 
„Ordine ale Muncii" cu care 
este decorată întreprinderea 
sînt cel mai sigur garant ; 
ca și al faptului că asemenea 
oameni, cînd se apucă de sport, 
îl „construiesc" și pe acesta 
tot la nivel de medalii...

HMB RĂSFOIND CALENDARUL COM

fete apte pentru handbal (for
ță de aruncare, talie, viteză de 
reacție etc.). La un moment 
dat. toate elevele din clasele a 
8-a ale școlilor generale doreau 
să devină handbaliste. motiv 
pentru specialiști să facă o se
rioasă selecție...

Ce a urmat, se știe. O echi
pă solidă — cea care activează 
acum în prima divizie — in
struită cu o pricepere, o dărui
re și un volum de muncă rar 
întilnite. Gheorghe Tadici ne 
spunea că obiectivul acestei e- 
diții este ocuparea unui loc în 
prima jumătate a clasamentu
lui. Pină acum, cuvîntul dat a 
fost respectat Și nu ar fi de 
mirare dacă anul viitor (poate 
Si la sfirșitul actualului cam
pionat) Textila I.A.S. Zalău 
să-si înscrie numele într-o... 
cupă europeană !

Ion GAVRILESCU

Alfabetul nostru sportiv în
cepe (tot) cu litera A, cu a- 
tletismul deci, și se încheie 
la... Y-yachting. Trecînd în
tre timp prin B-C-F și așa 
mai departe, a se citi bas
chet, canotaj, fotbal etc., în 
total 39 de discipline. Le 
vom regăsi pe toate în re
cent editatul Calendar al 
competițiilor sportive repu
blicane de performanță pe a- 
nul 1989, o sinteză de minu
ție, în care figurează mai 
bine dș 900 de întreceri, in- 
cluzînd toate fazele competi
țiilor, la toate categoriile de 
vîrstă. Pînă aici nimic nou, 
nici în formă, aparent nici 
în conținut, calendarul spor
tiv întocmit de fiecare fede
rație în parte părînd a căl
ca, tradițional, pe urmele 
celui precedent. Și totuși, o 
lectură mai 
leva citeva 
sânte.

Bunăoară, 
putea citi 
septembrie, 
vea loc etapa 
de juniori, în

atentă ne 
premiere

va re
in tere-

ră 
la

scrima :
între

Brașov,
I a Daciadei
cadrul căreia

vom 
13—17 
va a-

se va disputa și proba femi
nină de spadă. Probă care, 
după cum știm, s-a ținut 
prima dată anul acesta la 
un campionat mondial, și 
pe care federația noastră se 
grăbește să o includă în „re
pertoriul" propriu, la nive
lul juniorilor, șl bine face. 
Atletismul a introdus tot în 
premieră proba feminină de 
io lim marș, care îșl va face 
apariția șl în programul o- 
limpic. începînd cu Barcelo
na 1992. Să ne oprim o clipă 
în dreptul automobilismului: 
în citeva rîndurl am semna
lat în ziarul nostru faptul că 
tocmai Piteștlul, deci orașul 
constructorilor de autoturis
me, nu organizează con
cursuri de viteză pe circuit. 
Citind, insă, calendarul ’89, 
constatăm că, Ia 7 mal, Pi- 
teștiuil va reintra în... circuit, 
lucru pe care îl salutăm. Că 
reintrarea s-a produs datori
tă „claxoanelor" noastre, că 
federația a Impus, că orga
nizatorii locali au decis el 
înșiși, acestea sînt amănunte 
care, acum, au mal puțină

importanță. 
duce biatlod 
se spune, a 
devină pro» 
putea amin 
din lumea | 
deși aici v<j 
rîmul calen 
țlonal. Intri 
gulamentelol 
tă să reține 
nuarie 1989 1 
țiile noastri 
deveni obli] 
protezei 
nea, se 
tele de 
salturile 
cesară i_ 
balanței".

Sport ina 
rînd mișca 
toate plant 
îndeamnă si 
cestul suflti 
o propuneri 
pildă, fedri 
resort des] 
înot sin ci] 
„naționaielo

dei 
pre 
tir

Vi 
spor

TENISUL
Its pap I)

realist, la momentul oportun, 
toate resursele exisiente. To
tuși, crearea, jn 1975, a Cen- 
rului republican de pregătire 

a junior..or a însemnat un im
portant pas înainte: pregătirea 
centralizată a celor mai talen
tate elemente, care, ulterior, 
s-au concretiza: în ..individua
lități*. cum ar fi Florin Se- 
găreeann — fără discuție, cel 
mai bun produs —, Andrei 
Dinu, Daniela Pavăl, ca sâ-i 
amintim doar pe cei mai cu- 
roscjțL Dar munca susținută, 
consecventă, la parametri ma
ximali. nu s-a menținut in 
imp. in momentul de fată 
Centrul fur.cționtnd cu rezul
tate bu-.e doar la nivel de co
pii. Dar nu aceasta l-a 
menirea-.

Ne vom opri. Eresc, în 
tinuare, la echipa noastră 
„Cupa Davis", către care 
îndreptat întotdeauna 
tuturor. Aceasta a început să-și 
piardă valoarea văzînd cu o- 
chii, după ce, timp de patru 
ani. a reușit să se mențină în 
Grupa Mondială (prin reorga
nizarea. în 1981. a sistemului 
de desfășurare a competiției, 
formația României a 
partizată, în virtutea 
în grupul celor mai 
echipe din lume), 
„moștenirea" s-a dovedit prea 
apăsătoare: mai întîi, a retro-

fost

con- 
de 

s-a 
atenția

fost re- 
tradiției. 
bune 16 
Ulterior,

DEZIDERATUL RUGBYȘTILOR
(Vrmare din_ nno D

ce se va disputa pînă la 1 
iunie 1990, partidele avînd loc 
în dublă manșă (cu squadra 
azzurra vor conta meciurile din 
C.E.). Ea are, indubitabil, toa
te șansele de a se număra 
printre cele mai bune 16 echi
pe ale lumii, de a avea o e- 
voluție spectaculoasă la marea 
competiție, 
cum, după 
al XV-lui 
Rădulescu
au crescut speranțele, au spo
rit obligațiile !

Mai cu seamă, a- 
răsunătorul succes 

pregătit da Theodor 
șl Gheorghe Nica :

NOSTRU ARE, CU ADEVĂRAT, RESUR
gradat din grupa zonală (1984), 
pentru ca în acest an să „ob
țină" o autentică oontraperfor- 
manță, disputarea unui meci 
de baraj pentru răminerea în 
grupa valorică secundă. Desi
gur, valoarea echipei 
cată sau scăzută - 
de însăși valoarea 
ților săi. reflectată în pozițiile 
lor individuale în clasamentul 
mondial Atunci cind acestea 
au fost avansate (vezi Năstase 
și Segărceanu. acesta din ur
mă între anii 1982—86). și re
zultatele au apărut (victorii 
prețioase asupra brazilienilor 
si chilienilor în 1981. respec
tiv 1983, infringere la limilă 
în fața Argentinei, cînd a- 
ceasta avea să dispute finala, 
în 1982). încet-încet. elanul ju
cătorilor noștri fruntași s-a 
stins, ei au făcut din ce in ce 
mai greu față rigorilor marii 
performanțe. Cu certitudine 
însă și datorită neangajării lor 
totale la efort (unii dintre a- 
oeștia mulțumindu-se cu suc
cese mărunte, alții nici mă
car cu acestea...), a apariției 
actelor de vedetism tot mai 
accentuate si, nu în ultimul 
rînd, a actelor de indisciplină, 
care au culminat cu refuzul 
de a efectua antrenamente in
tense, refuz soldat. în 
urmă. cu... schimbarea 
norului lotului. Alexe
La toată această stare 
te s-a adăugat, ulterior, lipsa 
de exigență a noului antrenor, 
Ștefan Georgescu, decizia sa de 
a-1 rupe Pe „Davis Cup“-mani 
de activitatea compeitițională in

ridi- 
este dată 

componen-

cele din 
antre- 

Bardan. 
de fap-

ternă și păstrarea lor într-o 
„eprubetă" de care nimeni nu 
avea voie să se atingă. De ase
menea. biroul federal, colegiul 
de antrenori, conducerea fe
derației nu au efectuat — fie
care separat și toate la un loc 
— controlul periodic și siste
matic atit de necesar și nu 
s-au implicat total în așa-nu- 
mitele „detalii" (de ordin teh
nic, tactic, metodic, disciplinar 
etc.) fără de care nu este po
sibilă, în fapt, realizarea ma
rii performanțe.

In privința fetelor, lucrurile 
sinț mai... simple. Ele nu mai 
figurează in clasamentul mon
dial pentru că au ieșit. de 
cîțiva ani buni, din vederile 
federației. S-a considerat că 
trebuie asigurată rezerva doar 
la băieți ‘ ~ - - - -
Considerăm 
vedere nici 
de pe plan 
cam de zece ori mai puține ju
cătoare decît jucători și, pri
vind mai în amănunt, cu stilul 
de joc actual mai ușor de 
„pătruns". Precedentul a exis
tat, dar el nu a fost folosit la 
momentul oportun. In conse
cință. s-a renunțat, în timp, și 
la înscrierea în „Cupa Federa
ției". tenismanele noastre — 
neavînd motivația necesară în 
a se pregăti pentru performan
ta mondială — plafonîndu-se 
la nivelul junioratului. Cum 
s-a întîmplat. de altfel, și cu 
generații întregi de băieți ta- 
lentațî, pentru că, alături de 
junioare, nici juniorii n-au mai 
fost înscriși, în cadrul echipei, 
la diferite „confruntări" inter-

(..Cupa Davis"...). 
că nu 6-a avut în 
realitatea evidentă 
mondial, unde sînt

naționale 
bault", „B 
„Helvetia" 
Cup“, „CJ 
Vasco Vai

Insatisfaj 
in obțind 
așteptate 
s-au dato] 
lipsei con] 
pentru ui] 
sențiale a] 
tiv: munej 
durile sțgj 
unora 
buric WHl 

acelea MB 
pentru loa 
antrenante 
și de ded 
natelor ra 
nostru in 
activitate 
sigurarea 
difii (J 
sport 
obținerii 
Urmare a 
negative q 
jucători ș 
promis te| 
prin lipsă] 
punzătoarq 
de vedetis] 
port.nment] 
unui tînăr] 
De aceea! 
preocupări] 
burilor șl 
derației d| 
Iul muncii 
cure cel I 
tenție — 1 
tă cu M 
instruiri

★

Tenisul românesc are forța lăuntrică necesară 
ieșirii din acest supărător și prelungit anoni
mat Pentru că el are, înainte de toate, tehni
cieni și antrenori pricepuți. Și pentru că mai 
are o sumedenie de oameni pasionați, cum 
sînt cei de la Galați (să privim cu încredere 
spre Centrul olimpic de aici, care urmează să-și 
desfășoare activitatea într-o sală cu două te
renuri), Ia Satu Mare, la Bacău și, nu în ulti
mul rînd, la București. O demonstrează însuși 
faptul că an de an au apărut copii dotați, unii 
chiar de excepție, deci de certă perspectivă, 
însă talentul lor nu a fost fructificat la ma
ximum. Există, la noi, dorința aceasta „de a 
juca tenis" și acest lucru este foarte impor
tant. Astfel au luat naștere centre puternice 
noi pe harta tenisului românesc, cum sînt cele 
de la Constanța, Reșița, Bistrița, Arad. Dar, 
pentru a sfîrși bine un lucru început bine este 
nevoie de unirea tuturor forțelor pentru depă-

...  ........ ' I*

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 14 DECEM- 
1 variantă 25% 
3 : 23,00 a 2.095 
a 693 lei ; cat. 
lei ; cat.

cat. Z : 2.380,75 
Report la categoria 

Participantul 
Bucu- 
48.173

BRIE 1988. CatJ : 
a 48.173 lei ; cat.
lei ; ©at. 4 : 69,50-
5 : 119 50 a 403 
136,00 a 354 lei ;
a 100 lei. _ _. 
a U-a : 48.L74 lei. 
Nișulescu Constantin din 
reștl, a cîștigat suma de 
lei.

ULTIMA TRAGERE

x :

__________ PRO- 
NOEXPRES A ANULUI 1988 va 
avea loc mline, miercuri, 21 de
cembrie, astfel că ASTĂZI 
ESTE ULTIMA ZI în care 
mai puteți procura bilete 
numerele favorite.

vă 
cu

re-• Săptămtna aceasta vă_
zervfi, în sflrșit, bucuria de a 
juca Ia una dintre cele mai În
drăgite trageri, anume TRAGE
REA EXTRAORDINARA LOTO 
A REVELIONULUI, care va a- 
vea loc duminică, 1 Ianuarie 
1839. La această tragere se vor 
efectua 12 extrageri, „legate" 
cite două, cu un total de 120 
de numere, existtnd posibilita
tea de a se cîștiga și cu 3 nu-

mere din 20 extrase. Biletele de 
25 de lei participă la toate ex
tragerile, avînd 
cele 21 categorii 
care cuprind ____ _.
excursii peste hotare și impor
tante sume de bani, de valori 
fixe șl variabile. Reamintim că 
paleta bogată a cîștigurilor este 
de natură să trezească, an de 
an, interesul creseînd al partl- 
cipanților, tocmai datorită avan
tajelor substanțiale pe care a- 
ceastă tragere le prezintă, 
pildă, numai 
milară care a 
rea anului ce este pe cale de 
a se Încheia s-au distribuit cir
ca 40 000 de cîștigurt, dintre ca
re aproape 20 de autoturisme. 
De altfel, frecventînd 
LOTO-PRONOSPORT 
ga țară, vă puteți 
cu alte amănunte, 
du-vă, gratuit, și

acces la toate 
de cîștigurl, 
autoturisme,

De 
la tragerea si
ma rcat Încep e-

agențiile 
din întrea- 
informa și 

procurîn- 
prospeetele 

acestei trageri. începînd de vi
neri, 23 decembrie, participant!! 
își pot cumpăra bilete cu nume
rele favorite, termenul limită de 
închidere a vînzării fiind sîmbă- 
tă, 31 decembrie.

♦ ★
șirea acestei situații, cînta 
lităților, evaluarea reală 
există. Trebuie să fie inși 
lucru organizat, găsite căill 
obținerea succesului, acorda 
organizare a tenisului into 
va fi deplină dacă va exil 
pasiune, și dăruire totală,

Resurse există. în propel 
decît au reușit să demons] 
zultatele. Se impune doar 
valoare a lor, iar forurile 
îndrepte 
avînd în 
venit în 
„sportul 
adevărat 
nioară și pe care-1 merită

Să privim, deci, cu înci

atenția și mai 
vedere că, din ai 
arena olimpică.' 

alb" din țara n< 
la prestigiul de <

A apărut un nou număr

al revistei EDUCAȚIE

FIZICA Șl SPORT

A apărut un nou număr al rea.y el ED1 
SPORT, din al cărui sumar reține^® TE 
CERCETĂRI : Unele contribuții privind lnt 
tlcă a activării șl relaxării psihice in spo 
formanță (psiholog Marla Șerban), 
educația fizică (IX) (lector univ. dr. 
mellorarea performanței în jocul de 
tarii relațiilor interpersonal (student 
EDUCAȚIA FIZICA ȘI SPORTUL IN 
menit cu privire la gimnastica acrobatică I 
Petre Dungaciu, Ioana Bordeianu. educateaJ 
• TEHNICĂ — METODICĂ — ANTRENAM 
juniorilor mari la fotbal intr-un ciclu săpU 
da competițională (lector univ. Gheorghe N 
SPORTIVA : Leziunile musculare traumatic] 
tru, dr. Mădălina Cocor) ® OPINTI — CO 
activitatea comisiei metodice a profesorilor 
din Tg. Frumos (prof. Vladimir Sălceanu) 
evoluției recordurilor mondiale la inot (V) | 
ru) • SPORT — RECREAȚIE — SĂNĂTATB 
otdco-?stetică a elevilor, realizată prin ma] 
sportive (prof. Ștefan Datcu).

Solicitați acest număr al revistei EDUCq 
SPORT la centrele de difuzare a presei.

Abord 
Mariaj 
basch
Alexd 
INVĂ
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Divizionarele A la jumătatea intrecerii

CURSA LIDERULUI $1 FRUMOASA LUI REVENIRE
IN ELITA

După mai bine de doi ani 
de muncă intensă, de căutări, 
corectări și chiar obstacole ine
rente procesului reclădirii unei 
noi echipe viguroase, compe
titive Pe plan intern și inter
național. iată că, la obișnuitul 
ceas al bilanțului, Dinamo în
cheie prima parte a campio
natului cu bucuria împlinirii. 
Saltul de calitate apare limpe
de, clasamentele și diversele 
topuri ale primei divizii ară
tând cu convingerea faptelor 
că echipa dinamovistă a par
curs un traseu de excepție 
pentru clubul său. „Nu nc-a 
fost deloc ușor să ajungem 
aici, ne mărturisea în final de 
sezon antrenorul Mircea Lu- 
cescu. Așa cum nici Steaua, Ia 
timpul reconstrucției sale, n-a 
avut un drum neted. Să ne 
reamintim că in acea perioa
dă, cu infuzia de talente și ti
nerețe, "roș-albaștrii» s-au au- 
todepășit pentru a ne depăși 
pe noi și, astfel, s-a închegat 
formația răsunătoarelor succe
se pe care Steaua le-a înscris 
în cartea fotbalului românesc. 
De aceleași ginduri sin tem și 
noi animați acum, fiind pe de
plin conșfienți că dintr-o ase
menea rivalitate sportivă apar 
progresele în fotbal și jucători 
de mare valoare atît de nece
sari echipei reprezentative". 
Corect !

PASIUNE SI COMPETENTĂ 
PROFESIONALA

un 
re- 
cu 
pe

Da, Dinamo a parcurs 
drum de excepție, de mare 
gularitate, care sugerează 
claritate marile obiective 
care și le-a propus a le înde
plini în sezonul următor. Cum 
bine remarca șl președintele 
secției de fotbal a clubului Di
namo, Vasile lanul, „echipa a 
avut evoluții constant bune și 
foarte bune, jocul său căpă
tând valențe superioare pe plan 
tehnico-tactic-spectacular, 
mare a unei munci 
pasiunea s-a îmbinat

1. DINAMO

în
cu

ur
care 

com-

17
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COMPETIȚIEI CONTINENTALE
nu anticipăm, mai este de 
parcurs încă un sezon și cam
pioana — a nu se uita — are 
și ea mari ambiții.

Sigur, n-are rost să dise
căm, acum, fiecare partidă dis
putată de Dinamo, pe teren 
propriu și In deplasare. Impor
tant este câ, pe ansamblu, e- 
chipa antrenorilor Lucescu — 
Cheran s-a arătat mai matură 
în acest sezon, mai stăpină pe 
mijloacele sale de exprimare, 
mai capabilă de a practica un 
joc în spirit modern în am
bele sale momente : apărare-

Am lăsat
„noul val", 
rile echipei 
stanțiale la 
dinamovisîă. _____

. cu brio examene grele și s-a 
titularizat; Lupescu e de ne
conceput în afara cadrului for
mației, „închizătorul" realizind 
inteligent și norma ofensivă; 
noul sosi-. Ov. Sabău — care a 
impresionat in acest sezon — 
are rolul său bine stabilit in 
mecanismul de joc; Lupu s-a 
arătat și el in creștere, ca și 
acest Răducioiu ale cănii ex-

special la urmă 
prezent in rindu- 
cu contribuții sub- 
frumoasa toamnă 

Stelea a trecut

OțelulFaza golului înscris de Răducioiu in partida Dinamo 
Galați

atac. Mobilitatea ei, forța de 
penetrație o recomandă ca pe 
o formație de prim rang a 
campionatului, o formație cu o 
idee clară de joc, ce-i conferă 
acea personalitate proprie 
„team“-urilor de calibru.

PUNCTELE FORTE 
ALE ANSAMBLULUI

Ni-
succes 

.Mexico

Pe vremea cînd Angelo 
culescu conducea cu 
frumoasa campanie „! 
*70“, la întrebarea „ce echipă 
prezentați în partida cu Portu-

16 1 O 72-16 33
pe teren propriu : 17 (a pierdut 1 p_ la®Puncte realizate . - ____  . . . .

Steaua) ; puncte obținute în deplasare : 16 (cite 2 p la S.C. 
Bacău, F.C. Bihor, F.C. Argeș, Sp. Studențesc, Univ. Craiova, 
Corvfnul. F.C.M. Brașov șl F.C. Farul),

A Golgeteril echipei : Mateuț 20 goluri ; Vaișcovici 18 (8 din 
11 m) ; Cămătaru 8 ; Răducioiu 7 (1 din 11 m) ; Rednic 4 ; 
Mihăescu. Ov. Sabău — cite 3 ; Andone, Lupescu, Timiș, Lupu 
(1 din 11 m) — cîte 2 ; Viscreanu, Orac, Dochia — cite unul.

Q Jucători folosiți : 21 ; Rednic. Mateuț — cîte 17 jocuri ; 
Ov. Sabău 10 ; Lupescu, Cămătaru — cite ÎS ; Stelea, Varga. 
Mihăescu — cîte 14 ; Andone. Lupu, Vaișcovici, Răducioiu — 
cîte 13 : Viscreanu 10 : M. Sabou. Timiș — cîte 7 ; B. Bucur 
5 ; D. Moraru, Al. Nicolae. Orac, Dochia — cîte 4 ; Nieoară I.

A Media notelor echipei : 7,14 ; media notelor jucătorilor (pe 
baza a minimum 10 jocuri) : 1 Mateuț 7,76. 2. Ov. Sabău 7,68. 
3. Vaișcovici 7,42 ; cele mai mari note : 9 (Ov. Sabău, et. a 
IX-a) ; 8,5 (Ov. Sabău — et. a IV-a, a VI-a și a XVI-a. Rednic 
— et. a XIIi-a, Mateuț — et. a IX-a. Lupescu — et. a XlII-a).

A Cartonașe galbene : 9 (3 suspendări) — 4 jucători (cele 
mal multe : Mihăescu. Andone — cîte 3).
• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de 13 lovituri de la 11 m ; 10 transformate 

(Vaișcovici 8. Lupu și Răducioiu — cîte una). 3 ratate (Mate- 
ut 2. Vaișcovici 1).

A A expediat 332 de șuturi (195 „acasă". 137 în deplasare), 
din care 131 pe poartă (117 „acasă" 64 în deplasare).

petența profesională a condu
cerii tehnice". Ca să ne con
vingem de saltul spre calitate, 
vă propunem să comparăm ac
tuala linie de clasament a e- 
chipei dinamoviste cu acelea 
înregistrate în două sezoane si
milare, parcurse în anii 
urmă, care marchează, 
declanșarea operațiunii 
strucției sale:

• 1986: 2. DINAMO 
42—15 24 p;
• 1987: 2. DINAMO 
39—12 30 p.
In primul caz. formația din 

Șos. Ștefan cel Mare se clasa 
la o distanță de 6 p față de 
Steaua, acumulind cu 8 p mai 
puțin la „adevăr"; în al doilea, 
distanța s-a micșorat vizibil — 
doar 2 p în urma campioanei 
și... egalitate la „adevăr".

Deci, realizările toamnei *88 
(vezi linia de clasament din 
chenar) pot fi considerate ca 
remarcabile, liderul actual ter- 
minînd sezonul la egalitate de 
puncte cu rivala Ba, Steaua, 
cane are însă un avans de 2 p 
la „adevăr". Dar acest mic 
handicap, conferit de nedecisul 
derby de pe stadionul Dinamo 
(cane mal are o manșă. în re
tur, pe Steaua) este compen
sat de excelentul golaveraj al 
echipei dinamoviste. care se în
scrie ca un veritabil record în 
materie al primei părți a cam
pionatului. Și care ar putea 
decide soarta titlului. Dar să

din 
de fapt, 

recon-

17 10

17 14

4
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galia de exemplu, el răs
pundea clar ziariștilor, indicând 
clasica formulă pe care nu o 
abandona niciodată. Cam așa 
au stat lucrurile în această 
toamnă și la Dinamo. M. Lu- 
cescu aliniind un „unsprezece" 
stabil, consecința lipsei fluc
tuațiilor de formă și chiar a 
accidentărilor. Ceea ce iar de
monstrează că în laboratorul 
de performantă al clubului di- 
namovist activitatea nu se des
fășoară la intimplare. ci după 
rigori științifice, mereu adap
tate la specificul fotbalului.

Vorbind despre cîștigurile di- 
namoviste din această toamnă 
fotbalistică, trebuie să notăm 
saltul libero-ului Rednic (care, 
iată, tine pasul aproape de 
Belodedici și în Privința apari
țiilor surpriză în atac — 4 goluri 
marcate față de 5 ale stelistu- 
lui); travaliul și exactitatea 
fundașului de marcaj Andone; 
„come-back“-ul lui Mihăescu, 
pe un post mai puțin familiar, 
șl al veteranului Varga; stră
lucirea lui Mateuț. care se află 
— împreună cu Coraș — în 
fruntea golgeterilor campiona
tului; integrarea excelentă a 
„vârfului" de atac Vaișcovici 
în ideea de Joc a echipei Di
namo, alături de Impetuosul 
Cămătaru. ambii avînd forța 
de soc a tucătorilor de tip bri
tanic — așa cum î-a caracteri
zat în mod elogios antrenorul 
lui Dundee United, Jim McLean.

Campionatul Republican de juniori Ia încheierea turului

STEAUA - SINGURA ECHIPA
CU PUNCTAJ MAXIM

• C.S.Ș. Suceava - revelația primei serii • F.C. Farul - în con
cordanța cu seriozitatea antrenorului ei • Trei formații puternice 

la egalitate de puncte in seria a IV-a I

SERIA I

A Anul trecut, la jumătatea 
turului, pe primul loc in aceas
tă serie se afla Politehnica Iași ! 
Acum, ---- -- ----
ținută 
dintre 
dovei, 
școlar
Teodor Papuc,    .
C.S.Ș. Piatra Neamț (ion Bular- 
cu), semifinallsta campionatu
lui 19*7—1938, dovadă elocventă 
că la acest club școlar, foarte 
bine organizat, continuă să se 
muncească mult, cu pasiune, cu 
perseverență. Cu trei puncte de
vansează c.S. Botoșani (antre
nor : Al. Cazaciuc) pe Sport Club 
Bacău, dar — cum ne spuneau 
antrenorii din orașul de pe Bis
trița — nici vorbă 
pa lor să renunțe 
in turneul final.
văzut.

poziția fruntașă este de- 
de revelația întrecerii 

echipele din nordul Mol- 
formația Clubului Sportiv 
din Suceava, pregătită de 

Pe locul doi,

ca ei și echl- 
la calificarea 
Rămîne de

(« -3).
Foto: Aurel D. NEAGU

plozii de pe banca de rezerve 
l-au adus la un gol distanță de 
Cămătaru (8). in clasamentul 
puncheurilor primei divizii.

Să adăugăm itinerarul euro
pean al echipei . Dinamo în 
„Cupa Cupelor", care, după 
dublele partide cu formațiile 
Kuusysi Lahti și Dundee Uni
ted. revine în elita fotbalului 
continental fără înfrîngere, cu 
dorința de a repeta bisul (sau 
de a-1 depăși, de ce nu ?) de 
acum patru ani, cînd a urcat 
în semifinalele C.C.E. ! Nu în 
ultimul rînd trebuie remarcată 
contribuția sa prețioasă la 
campania echipei reprezentati
ve în preliminariile C.M., de
clanșată în toamnă. Andone, 
Sabău, Vaișcovici, Cămătaru și 
Mateuț — ultimii doi punctând 
decisiv la Sofia și la Bucu
rești —. au demonstrat, în an
samblul de valori ale reprezen
tativei, că au... valoare, că In
teresele de club sint îmbinate 
armonios cu interesele gene
rale ale fotbalului românesc.

Aceasta este. în mare, ,,o- 
glinda" echipei Dinamo, o 
oglindă în care ochiul experi
mentatului ei antrenor va cău
ta cu Insistență și cele mai 
mici imperfecțiuni, pentru ca 
tumultoasa campanie de pri
măvară să se desfășoare la 
nivelul maximelor posibilități 
ale echipei dlnamoviste.

Stelian TRANDAFIRESCU

SERIA A ll-o

1. CSȘ Suceava ÎS 16 3 2 4+ 8 23
3. CSȘ P. Neamț 15 16 3 2 47-17 23
3. CS Botoșani 15 11 0 4 42-22 22
4. SC Bacău 15 9 1 5 31-18 19
5. Aripile Bc. 15 9 • 6 27-19 18
•. CSȘ Vaslui 15 7 3 5 27-21 17
7. FEPA 14 15 7 2 6 22-26 16a. Polit. Iași 15 6 3 6 24-16 15
9. CSM Suceava 15 7 1 7 22-24 15

10. CSȘ Iași 15 7 0 8 18-34 14
ii. Viitorul Bc. 15 5 3 7 22-24 13
12. Șiretul Pașc. 15 3 4 8 25-37 16
13. Ceahlăul P.N. 15 4 1 10 22-31 9
14. CSȘ Fălticeni 15 3 3 9 21-45 9
15. ASA Exp. C-lung Mold.

15 4 1 10 19-50 9
16. CFR Pașcani 15 3 2 10 13-34 8

A Rapid București — fruntașa 
ediției precedente — a ratat star
tul. Conduce acum echipa pre
gătită de Constantin Tilvescu 
(antrenor harnic, competent, se
ver) și F.C. Farul, se pare, greu 
va mal putea fl ajunsă de ur
măritoarele ei, F.C.M. Progresul 
Brăila (Oc. Ulman) șl C.S.Ș. 
Constanța (C. Costin). De aștep
tat, In retur, replica Oțelului, 
reprezentanta unui centru de 
juniori puternic, aflat mereu 
printre fruntașele întrecerilor re-
zervate foarte tinerilor jucători.

1. F.C. Farul 15 12 2 1 47- 6 26
2. FCM Brăila 15 11 l 3 39-16 23
3. CSȘ C-ța 15 9 4 2 28-13 22
4. CSȘ Slobozia 15 10 1 4 37-27 21
5. Oțelul Gl. 15 9 1 5 28- 9 19
6. Delta Tulcea 15 7 2 6 36-36 16
7. Rapid Buc. 15 6 3 6 22-17 15
8. Viitorul Bz. 15 5 5 5 31-36 15
9. CSȘ Călărași 15 6 2 7 19-27 14

19. Dunărea CI. 15 6 2 7 16-26 14
11. CSȘ Galați 15 6 1 8 22-26 13
12. CSȘ Tecuci 15 5 1 9 25-42 11
13. Unirea Focș. 15 4 2 9 18-29 10
14. CSȘ Focșani 15 3 2 10 22-43 8
15. Met. Mangalia 15 3 1 11 13-27 7
16. CSȘ Medgidia 15 2 2 11 19-42 6

SERIA A lil a
A Steaua (antrenor: Florin 

Marin) este singura echipă din 
Campionatul „republicanilor" care 
a realizat punctajul maxim în 
tur. Are și un golaveraj de ex
cepție, cu o medie de aproape 
cinci goluri de meci 1 Pe locul
2. Sportul Studențesc (antrenor: 
C. Jurcă), ceea ce ne face să 
credem că cei mai buni juniori 
ai clubului din „Regie" au fost 
concentrați la „republicani", din 
moment ce la „speranțe" echi
pa se află pe ultimul loc. In 
sfîrșlt, pe locul trei, Petrolul 
(antrenor: Ad. Maroși), echipă 
care n-a lipsit, în ultimii ani, 
din zonele superioare ale În
trecerii juniorilor, avînd — fapt 
ce nu poate fi omis, dimpotri
vă — cîte un jucător (cel pu
țin) șl in loturile reprezentative.
1. Steaua
2.
3.
4.
5.
e. CSȘ Ploiești
7. Gloria Buzău
8. Tractorul Bv.
9. Prahova PL

19. IC IM Brașov
11. Steaua Mlzil
12. Poiana C-pina
13. Sp. „30 Dec."
14. Met. Plopeni

SERIA A IV-a
A Formidabilă disputa 

ceasta serie a 4-a. Dinamo 
Nunweiller), Viitorul Pitești 
Silvășan, trecut acum din
la conducerea cluhului-fanion al 
orașului) și F.C. Argeș (avînd 
ca antrenor pe mereu tînărul 
L. Ianovschi) sînt despărțite de 
golaveraj. Nu departe de acest 
„trio", speranțele cluburilor C.S. 
Tîrgovlște șl F.C. Olt, fapt care 
anunță un retur aprig între toa
te aceste pretendente la un loc 
în turneul final.
1. Dinamo Buc.
2. Viit.
3. F.C.
4. CS
5. F.C.

Sportul Stud. 
Petrolul PL 
Prog. Buc. 
CSȘ Buc.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13 0
1
2
1
2
5
4

io
9
8
7
5
5
6 1
8 1
3 2
2 2
2 2
1 2
1 1

26-15
22-21
25- 22
26- 29

25-24
16-39
15- 29
8-29

10-54
16- 53

din
(L. 
(D. 

nou

Piteștl 
Argeș 
T-viște

Olt
6. FI. Morenl
7. Met. Mija
8. Victoria Gr.
9. Victoria Buc.

10. CSȘ Alexand.
11. Metalurg. SI.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

2
2
3
0
2

39- 4 
43-15 
30-10
20- 14
21- 22 
22-37 
20-35 
13-19 
20-26 
27-33

21
21
21
18
18
14
12
12
11 
10
10

10 1
9 3
9 3
8 2
7 4
7 0
5
5
4
5
4

12. CSȘ ElectroaparataJ
13 3 1

13. FCM Caracal 13 2 1
14. Dacia Pitești 13 1 0

9
10
12

12- 34
11-39
13- 39

7
5
2

Divizia C la finele sezonului . 6

MERITELE CELOR 12 FORMAȚII FRUNTAȘE
După disputarea primelor 15 

etape (turul) din campionatul 
Diviziei C la fotbal, ediția 1988/ 
1989, Ia care participă, ca șl ta 
edițiile precedente, 192 de echi
pe. împărțite după criterii geo
grafice ta 12 serii, se pot trage 
anumite concluzii revelatoare 
asupra acestei competiții urmă
rite cu mult interes de foarte 
numeroși suporteri. In rânduri
le de fată vrem să ne referim 
la comportarea celor mai bune 
echipe divizionare, care au ocu
pat. pe merit, primele locuri în 
clasamente și se pot considera, 
pe bună dreptate, principalele 
performere după încheierea pri
mei jumătăți r. 
Aceste formații fruntașe, cu 
evoluție 
de bun 
firește, 
treilea 
sldera ca realizatoare 
măsură a obiectivului 
al celor mai bune 
la competiție — promovarea 
eșalonul secund * ;
Iul național. Este important 
reținut faptul că. ta ultimele e- 
dlțli ale competiției, capii de se
rii la terminarea turului au reu
șit — ta general — să încheie 
campionatul cu brio, să promo
veze ta Divizia B. Cel mai e- 
locvent exemplu 11 oferă situa
ția din campionatul precedent, 
cînd 9 din cele ie fruntașe ale 
turului ediției 1987/88 evoluează 
acum ta „B*. Doar trei forma
ții n-au reușit avansarea (Au
tomatica București — acum pe

a campionatului.
2___ ____ o

meritorie, cu prestații 
nivel tehnic, raportate, 
la nivelul celui de-al 
eșalon, se pot con- 

în bună 
principal 

participante 
in 

al campionatu- 
de

locu* 4 ta seria a V-a, Electro 
Sf. Gheorghe — pe poziția se
cundă în grupa a X-a și Pro
gresul Odorhei — care se află 
în momentul de față pe o po
ziție modestă, locui 10 în seria 
a X-a).

Situația se va repeta, se pare, 
în actualul campionat, deoarece 
fruntașele sînt. în marea lor 
majoritate, cele mai bune com
petitoare. avtad o forță de joc 
superioară, dispun de comparti
mente ofensive și defensive re
marcabile, care le vor menține 
pe poziții de frunte și în retur. 
Susținem afirmația de mai sus 
prin eîteva argumente : ntci unul 
dintre actualii lideri al celor 12 
serii n-au pierdut jocuri acasă 
și au avut doar eîteva „remize" 
în eels 15 etape. In deplasare 
au cedat cîte un punct în doar 
22 de partide, au pierdut 26 de 
jocuri din cele 90 disputate „a- 
fară". ceea ce reprezintă un pro
centaj foarte bun.

Trecând ta revistă echipele a- 
flate pe locul de onoare al se
riilor. se poate spune eă o bună 
parte dintre ele au dominat a- 
proane tot timnul întrecerea, 
reușind să eîstige puncte preți
oase ta deplasare. Este intere
sant de amintit că din cele 12 
foste divizionare B care au re
trogradat din campionatul trecut 
printre „laureatele" turului se 
găsesc doar trei — Olimpia Rm. 
Sărat, Unirea Slobozia și Meca
nica Fină București. Din restul 
de nouă, doar natru au termi
nat întrecerile din toamnă pe 
primele trei Jocuri.

Dintre, fruntașele turului, 0 
luptă pasionantă au dat Mure
șul Deva (principala adversară 
fiind. în mai bine de 8 etape. 
Metalurgistul Cugir). Gloria 
C.F.R. Galați (la egalitate de 
puncte cu Viitorul Vaslui!. Uni
rea Alexandria (are în „spate" 
nu mal puțin de patru echipe Ia 
distantă de 2—3 p. printre care 
șl pe Autobuzul București), 
Constructorul T.C.I. Craiova etc.

frunta-

(seria 
32—4).

26 r»

25 o

Iată șl un Clasament al 
șelor :

1. Olimpia Rm. Sărat 
a ni-a) 26 p (golaveraj 
la „adevăr" +12 p.

2. Vagonul Arad (VIU) 
(53—23) + 10 D.

3. Unirea Slobozia (IV) 
(38-8) + 13 p

4. Mureșul Explorări Deva (IX)
25 p (31—8) + 11 p. ,

5. Mecanica Fină București (VI> 
25 p (27—7) + 11 p.

«. EWASA St. Gheorghe (X) 
24 p (31—9) +10 p,

7. Minerul Gura Humorului (I) 
24 p (27—7) +8 p.

8. Gloria C.F.R. Galați (TI) 23 p 
(38—8) + 9 p.

9. Someșul Satu Mare (XII) 
22 p (37—12) +« p.

10. Unirea Alexandria (V) 22 o 
(33—12) +7 p.

ÎL Constructorul T.C.I. Craiova 
(VU) 20 p (32—9) +« p,

12. Minerul S&rmășag (XI) 19 * 
(22—9) + 4 p.

Tomo RAB$AN



BOXERI JUNIORI
PE PODIUM LA TBILISI

întorși de la turneul inter
național de box pentru juni
ori de la Tbilisi, unde, după 
cum am mai anunțat, „greul" Va- 
sile Adumitroaie a cucerit pri
mul loc, sportivii noștri ne-au 
oferit și alte amănunte. Am 
reținut declarația antrenoru
lui lotului național, Gheorghe 
Ene, care i-a însoțit pe tinerii 
boxeri români : „A fost o com
petiție puternică, cu peste 100 
de pugilist! din U.R.S.S, Cuba, 
R.D. Germană, Bulgaria, Unga
ria, Polonia etc., țări i i un box 
foarte bine cotat în arena in- 
ternațională. în compania aces
tora, băieții noștri au avut o 
comportare bună, Adumitroaie 
cucerind primul loc (cu victo

ÎN „CUPA DAVIS“, 

O FINALA CLI SURPRIZE
Filiala „Cupei Davis", din

tre reprezentativele Suediei și 
11.F. Germania, se anunța e- 
chilibrata, dar (ca orice meci 
din cadrul acestei competiții), 
balanța se înclina de partea 
gazdelor, adică a suedezilor.

Confruntarea s-a transfor
mat. însă, într-un triumf net 
(4—1 !)" al oaspeților. Vest- 
germanii au venit ia Giiteborg 
pentru a juca cea de-a doua 
finală din’ istoria participării 
lor (prima au pierdut-o, pe te
ren propriu, în 1985, în fața 
acelorași adversari..), în com
pania cvadruplei cîștigătoare 
a mult rîvnitei Salatiere de 
argint. Intrau, așadar, in. t r en 
o echipă . puternică și, deo
potrivă, omogenă (l-am numit 
pe scandinavi), cu doi jucă
tori situați între primii trei 
în lume și trei între primii 
șase, șl o formație cu un... 
solitar (Boris Becker), cum se 
credea la. ora meciului despre 
oaspeți. Dar, cu toată evoluția 
pe excepție a lui Boris Becker 
din aceste trei zile, senzația 
finalei, a cons.tituit-o coechipi
erul său, Carl-Uwe Steeb, cel 
care l-a învins, la mare luptă,

PROBA feminină de coborlre 
desfășurată pe pirtia de la Al- 
tenmarkt (Austria) , a revenit 
senioarei, elvețiene Maria Walli- 
ser, in 1 :35,23. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Veronika 
Walingcr (Austria) — 1 :35,33 și 
Nichela Figini (Elveția) — 
1 :35,55. In clasamentul general 
al ..Cupei Mondiale", după pa
tru probe conduce Michela Fi
gini — 49 puncte, urmată de 
Carole Merle (Franța) — 37 p.

ÎNTRECEREA probei masculi
ne de 15 km desfășurată la Ma
donna dl Campigiio (Italia), în 
cadrul ,,Cup.ei Mondiale" la 
schi-fond, a revenit sportivului 
suedez Gu'nde Svan, înregistrat 
cu timpul de 35 -.44,02. L-au ur
mat coechipierul său To.rgny 
Mogren — 35.45 si norvegianul 
Vegard Ulvang —• 36:03.

SĂRITURI

CONCURSUL desfășurat pe 
trambulina de 120 m de la Sap
poro a fost cîștigat de suedezul 
Jan Boekiev, cu 222 puncte (să
rituri de 115,5 m și no rii). Pe 
locurile următoare s-au situat 
concurenții -finlandezi Ari-Pekka 
Nikkoia — 216 puncte șl Matty 
Nikaenen — 212,5 puncte. In cla
samentul general al „Cupei 
Mondiale", după șase probe, se 
menține lider vest-germanul 
Dieter Thoma — SI puncte, se
cundat de Jan Boelaiev — 78 p.

BOX $ Italianul Francesco 
Damiani și-a păstrat titlul de 
campion european la categoria 
grea, învingîndu-1 prin k.o., în 
repriza a treia, pe pugilistul 
vest-german Manfred Jassmann. 
Meciul a avut loc la Sassari 
(Italia).

HALTE IE • întrecerea la ca
tegoria 56 kg din cadrul campio
natelor Americii de Sud, de la 
Quito, a revenit sportivului e- 
cuadorian Jose Garcia, care, la 
stilul smuls, a stabilit un nou 
record național cu rezultatul de 
100 kg.

ÎNOT • în concursul de la 
Toronto, suedezul Andres Hol- 
mertz a cîștigat țft-oba de 100 m 
liber, cu timpiul de 49,26, iar ca
nadianul Tom Ponting s-a cla
sat pe locul întîi la ioo m flu
ture în 54,36. în proba feminină 

rii categorice, 5—0, in fața ce
lor doi reprezentanți ai gazde
lor, A. Drobah și D. Avdalian), 
alți cinci sportivi români reu
șind să urce pe podiumul de 
premiere, între aceștia numărîn- 
du-se S. Dima șl Gh. Oprea, 
aflați la primul lor turneu in
ternațional. Este de menționat 
că, dintre cele 10 țări partici
pante, doar sportivi din U.R.S.S. 
(8), Cuba (3) și România (1) 
au reușit să urce pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului. De 
.asemenea, tot din aceste trei 
formații au fost desemnați cei 
mai tehnici boxeri ai competi
ției : V. Adumitroaie (România), 
Ramon Garbey (Cuba) și A. Ka- 
kauritze (U.R.S.S.)".

în „deschidere", pe suedezul 
Mats Wilander (de la 8—10 și
1—G la seturi...), după mai bine 
de cinci ore de joc. La 21 de 
ani, stîngaciul Steeb, aflat pe 
locul 74 (!) în clasamentul
mondial ATP, a cules aplauze
le celor aproximativ 12.500 de 
spectatori prezenți în Sala 
Scandinavlum, reușind ceea ce, 
probabil, puțini credeau.
'Formația vest-germană și-a 

luat, astfel, o splendidă re
vanșă pentru înfrîngerea su
ferită cu trei ani în urmă, iar 
Becker, personal, pentru cea' 
din finala de la Wimbledon, 
în fața lui Ștefan Edberg, în- 
trecîndu-1 acum, în trei seturi, 
dar la capătul a cinci ore și 
jumătate de joc.

O dată în plus se dovedește 
valabil faptul că atunci cînd 
te pregătești cu seriozitate, cu 
gîndul la victorie, nu mai con
tează nici suprafața pe care 
evoluezi (lentă, în cazul în 
speță, deci convenabilă suedezi
lor), nici dacă joci acasă sau 
în deplasare, și nici alte „a- 
mănunte"...

DISPUTAT la Lillehammer 
(Norvegia), cel de-al doilea
meci amical dintre selecționatele 
Norvegiei șl R.F. Germania s-a
încheiat cu scorul de 4—1 (1—0,
2—1, 1—0) în favoarea gazdelor. 
In primul joc, desfășurat la
Oslo, hocheiștll veșt-germani au 
cîștigat ou. 5—1 (2—1, 1—0, 2—0).

LA KLAGENFURT (Austria), 
în meci pentru „Cupa Campio
nilor Europeni", echipa Polonia 
Byton â întrecut cu scorul de 
6—5 (2—2, 3—2, 1—1) formația
A.C. Klagenfurt.

IN CADRUL turneului inter
național „Cupa Izvestia", ce se 
desfășoară la Moscova, repre
zentativa Suediei a învins cu 
4—1 (0—1, 1—0, 3—0) o selecțio
nată din Canada. Intr-un alt 
joc, echipele Finlandei și Ceho
slovaciei au terminat la egali
tate : 4—4 (1—1, 0—1, 3—2).

BOB

CONCURSUL de două persoa
ne desfășurat la Sarajevo, în 
cadrul „Cupei Mondiale44, a fost 
cîștigat de echipajul Elveției, 
înregistrat cu timpul de 3:22,61. 
Pe locul secund s-a situat -echi
pajul R. D. Germane — 3 :23,40.

PE SCURT S PE SCURT
de 100 m bras, victoria a reve
nit sportivei engleze Susan 
Browndson — 1:09,06.

ȘAH 8 La Madrid se desfă
șoară un meci între echipa 
U.R.S.S. și o selecționată mon
dială. După 4 runde, scorul este 
de 18—14 (se joacă la 8 mese) 
în favoarea selecționatei în care 
evoluează marii maeștri Liubo- 
jevici, Korcinoi, Speelman, An
dersson, Nogueiras etc. Din for
mația U.R.S.S., cel mai bun re
zultat (3 puncte din 4 posibile) 
l-a realizat campionul mondial 
Garri Kasparov — victorii la 
Speelman și Hjartarson, remize 
cu Portlsch și Nogueiras. Pen
tru „restul lumii", tot 3 puncte 
a obținut V. Korcinoi - a cîș-

PC flțînulfl A.I.P.S.

COLABORAREA ÎN DOMENIUL 
MIJLOACELOR

DE INFORMARE ÎN SPORT
BEIJING, 19 (Agerpres). Pre

ședintele Asociației Internațio
nale a Presei Sportive (A.I.P.S.), 
Frank Taylor, împreună cu se
cretarul general al asociației, 
Massimo della Pergola, au so
sit la Canton in vederea unei 
reuniuni consacrate dezvoltă
rii colaborării internaționale în 
domeniul mijloacelor de infor
mare specializate în sport. în
ființată în anul 1924. la Paris, 
A.I.P.S. are afiliate în prezent 
asociații ale presei sportive 
din 95 de țări.

ASPRE SANCȚIUNI 
ÎMPOTRIVA UNOR 

. ATLET! AMERICANI
NEW YORK, 13 (Agerpres). A- 

sociația atleților am?rioani a 
suspendat de la orice competiție 
internă șl internațională un 
grup de atleți car? au partici
pat pe teritoriul R.S.A. la com
petiții organizate de rasiștii sud- 
africani. Printre cei sancționați 
se află T. Petranoff. T. Jeffer
son. M. Stewart etc. Așa cum se 
cu-noaște, Federația Internaționa
lă de Atletism a interzis. încă 
din anul 1976. orice contacte cu 
organizațiile sportive din Africa 
de Sud. țară unde se practică 
discriminarea rasială.

SFIRSITUL UNUI MARE CAMPION?

cu

Radu TIMOFTE

pro- 
eloc-

Numai că, 
sînt legale 
eguli, cum

principiu moral. Su- 
învingător, posesor 

..centurii 
pre- 
in- 

campionului 
Myke 

într-un 
cu pu- 

Presa 
la

Boxul profesionist nu în
cetează să ofere, zi de zi, 
subiecte de scandal și poate 
că nici o altă disciplină 
sportivă nu demonstrează 
mai clar și mai convingător 
cit de strimbă poate fi per
formanța atunci cînd e gu
vernată de legea atotputer
nică a banului cîștigat cu 
orice preț și în absența ori
cărui 
perb • 
greu contestabil al 
cu diamante", cel mai 
țios trofeu (sportiv) ce 
tră în posesia 
mondial al „greilor", 
Tyson a ajuns, iată, 
singur an, să-și nege 
tere propria imagine, 
de specialitate a relatat, 
vremea potrivită, fiecare din
tre cele 4 amînări (a 5-a a 
devenit, iată, realitate, acum 
cîteva zile) ale meciului 
britanicul Frank Bruno, de 
fiecare dată propunerile ve
nind de la „Big» Myke, care 
e „mare" mai ales la 
priu, dovada cea mai 
ventă fiind — așa cum spe
cifică știrile zilnice care-1 au 
drept erou — cele 20 de ki
lograme în plus, cîștigate, în- 
cepînd din luna iunie, ’ adică

® Comentarii dupâ tragerea la sorți a meciurilor din sferturile 
de finalâ ale cupelor europene ® Amănunte de la partidele 
etapei a 10-a din campionatul italian • Finala turneului de la 

Kuala Lumpur • Competiția de sala de la Linz (Austria)
AGENȚIILE internaționale de 

presă consideră în unanimitate 
că meciurile d:n sferturile de fi
nală ale cupelor europene int-er- 
cluburi se anunță ca foarte in
teresante și echilibrate. Cu foar
te puține excepții — scrie agen
ția austriacă de presă (A.P.A. 
— Viena) — partidele din ante- 
penultima etapă sînt adevărate 
..capete de. afiș“. De pildă. în 
C.C.E.. cea mai atractivă între
cere va fi cea dintre P.S.V. 
Eindhoven (deținătoarea trofeu
lui) și celebra Re^l Madrid. 
Steaua București va avea o mi
siune dificilă în fața lui I.F.K.

ti gat la Psahis și Beliavski, a 
remizat partidele cu M. Gavri
kov și Cernin.

TENIS @ Finala „Cupei Con
tinentale" pentru junioare se va 
disputa la Delray Beach (Flori
da) între echipele Argentinei și 
S.U.A. în semifinalele competi
ției, selecționata Argentinei a 
învins cu 2—1 formația- Italiei, 
iar cea a S.U.A. a dispus cu
3—0 de echipa U.R.S.S,

VOLEI © în cadrul turneului 
internațional masculin de la 
Leipzig, echipa Ț.S.K.A. Mosco
va a întrecut cu 3—1 (15—4.
15—2, 10—115, 15—5) formația o- 
landeză Amslelven. • în .tur
neul internațional feminin de 
Ia Gera (R.D. Germană), selec
ționata Cubei a întrecut cu sco
rul de 3—0 (15—5, 15—8, 15—6)
echipa R.F. Germania.

COMPUTERIZARE-------------------------------------------------------
Printre secretele care stau la baza succeselor obținute de spor ti* 

vii dim R.D., Germană se află, pare-se, așa-numltele „antrenamen
te mecanice," conform cărora în pregătiri sînt simulate condițiile 
viitoarelor întreceri. Robbi. bunăoară, este un robot-boxer care a- 
sigură unui sportiv condiții extrem de dificile d» antrenament. Fi
ind programat la ..repertoriul" de lovituri specifice ale lui T-eofiio 
Stevenson, Robbi răspunde La orice lovitură dată cu aceeași rapi
ditate ca aceea a triplului campion' olimpic al greilor ! Totuși, dă 
dovadă și de o anumită... milă, pentru că el poate fi reglat să nu 
izbească mereu cu... aceeași putere. Și. boberii din aceeași țară se pre
gătesc pe un simulator computerizat. Ne mărginim la a spune doar 
că pilotul primește permanent ..informații" da pe „pistă44, în 
funcție de care acționează și ..conduce» aparatul. Iată un reperto
riu al acestor știri : viteza de start’, viteza medie, curbura viraje
lor stînga-dreapta, stabilitatea bobului, repartizarea kilogram'forță 
pe cei 4 oameni ‘ai echipajului, aderența patinei în funcție de cali
tatea gheții. îi mai rămîne ceva de-făcut pilotului ? Da : să anali
zeze aceste date mai repede dccît îi vin și să ia decizia cea mai 
bună în funcție de ele.
—------------------------------------------------------------ DEZVĂLUIRE

Cînd, în august trecut, Wayne Gretsky cel mai mare hochei st (pe 
gheață) din toate timpurile (cum îl consideră specialiștii), și-a a- 
nunțat transferul d? la Edmonton Oilers ia Los Angeles Kings, stîr- 
nind regretele tuturor canadienilor pentru care acest sport este 
„unicul" din lume, el și-a expus și motivele : căsătoria cu o tînără 
actriță, Janet Jones, a cărei viață artistică trebuie să curgă. în 
continuare, pe platourile de la Hollywood. De curînd au ieșit însă 
la iveală adevăratele motive ale plecării lui Gretsky. S-a aflat cu 
stupoare că proprietarul lui Edmonton Oilers avea datorii în va
loare de 22 de milioane de dolari, pe care i-a rambursat cu sume
le primite pentru vinzarea lui Gretsky, idolul tuturor iubitorilor 
hocheiului din Canada. Să vedem ce va mai urma.
PROFESIUNE DE CREDINȚĂ --------- ------—------------ ------- -

Aflat de cîțiva ani în centrul de interes al mediilor de informare 
ciclistă și nu numai, irlandezul Sean Kelly a făcut de curînd pu
blică o profesiune de credință : că dorește să rămînă în 
prim-planul diferitelor curse pînă la 35—36 d-e ani (are acum 32) și 
să fio astfel asemuit, pentru longevitatea sa, cu Francesco Moser 
și Joop Zoetemelk. Toate bune și frumoase. Numai că declarația 
performerului irlandez apare observatorilor puțin cam curioasă, 
pentru simplul motiv că, nereușind pînă acum să cîștige Turul 
Franței, Sean recunoaște că nici de acum încolo nu va putea să 
poarte tricoul galben și după ultimii metri parcurși * pe Champs 
Ely sees, în eventualitatea (semnalată de el însuși ca îndoielnica !) 
că il va du tea îmbrăca în vreo etapă. Curioasă deci, pentru ca 
toată lumea consideră că ..la Grande Boucle" este principala piesa 
la dosarul oricărui candidat la râmin-rea în istoria ciclismului și 
nu longevitatea în umbra învingătorilor...

de atunci de cînd a Între
rupt contactul cu sala de 
antrenamente. Și cam tot de 
atunci scandalurile, conduce
rea în stare de ebrietate a 
automobilului, amenzile pen
tru exces de viteză, episoa
dele cel puțin necivilizate 
dintre el și temporara — cî
teva săptămîni — sa soție, 
actrița Robin Givens, au fă
cut fără pauză obiectul di
verselor rubrici ale gazetelor 
din lumea largă.

Ultima sa „ispravă" e le
gată de semnarea, unui con
tract pe 4 ani cu un perso
naj calificat unanim de lu
mea cinstită — cîtă mai e — 
a boxului profesionist drept 
„un diavol al ringului", Don 
King, promotor de afaceri 
întunecate, anchetat de mai 
multe ori. de poliția federala 
a Statelor Unite, fără însă ai 
se putea dovedii vinovăția, unul 
dintre inspectori declarînd 
textual (l’Equipe din 24 no
iembrie) că „practicile sale 
sînt de-a dreptul oribile, cu 
nimic mai prejos de excro- 
carea de fonduri, 
din păcate, ele 
Intr-o lume fără 
e cea a boxului.
Puse cap la cap, toate

Goteborg, deși echipa suedeză 
nu a strălucit în acest sezon, ca 
în anii precedenți. Dar suedezii 
vor achiziționa. la sfîrșit de 
campionat cîțiva jucători noi. 
Deocamdată, nu se știe, însă, cu 
cine își vor întări formația ! E- 
chilibrate sînt și dublele man
șe dintre A.S. Monaco și Gala- 
tasaray și dintre Werder Bre
men și A.C. Milan. Echipa ita
liană are avantajul că va juca 
toată iarna, în timp ce Werder 
va trebui să se antreneze în 
țări cu o climă mai caldă. în 
CUPA CUPELOR, F.C. Malines 
pare favorită în fața lui Ein
tracht Frankfurt. Aceasta din 
urmă nu strălucește* în campio
natul V3St-german, în timp ce 
echipa belgiană. deținătoarea 
trofeului, este lideră în campio
natul tării sale. Dinamo Bucu
rești, cu Sampdoria, poate obți
ne calificarea, în timp ce F.C. 
Barcelona esto mare favorită în 
partida cu Aarhus. în fine, în 
CUPA U.E.F.A., cel puțin trei 
jocuri constituie puncte de mare 
atracție. Primul, cel dintre Vic
toria București și Dynamo Dres- 
da (care are o singură înfrînge- 
re în turul campionatului după 
13 etape). Apoi, partide cu sus- 
pens vor fi cea dintre echipele ita
liene Juventus și Napoli, dar și 
confruntarea dintre v.f.B. Stutt
gart (care. în turul 3. a elimi
nat pe F.C. Lidge. cu victorii în 
ambele înfîln-iri) și Real Socie^ 
dadrSan Sebastian (a eliminat-pe 
F-.C. Koln — locul trei după ter
minarea turului). Se pare că o

aceste fapte, atit de puțin 
vorabile la adresa a ceea 
ar trebui să fie ldeea 
sport în lumea co-.i empora- 
nă, încep să aibă legătură. 
Ajuns în vîrful piramidei 
Myke Tyson dorește să râ- 
mînă acolo cit mai mult 
timp, dar cu cît mai puține 
eforturi. Iar calea cea msi 

lesne de urmat e cea pe care 
l-o flutură, în chip de cîn- 
tec de sirenă, afaceristul Don 
King. De altfel, Bill Cayton 
pune punctul pe i. fostul ma
nager declarînd fără ocoli
șuri : „Va cîștiga, cu noua 
sa echipă, mult, e drept. în 
meciuri mici însă, aranjate, 
toate, și făcute mari de o 
propagandă pe măsură. Prin
tre adversari, un necunoscut 
ca brazilianul Adilson Rudri- 
gues (pe Maracana, în fata a 
100.000 de f j--------- - “
George Foreman, 
fi tată. Box autentic, 
re? Nu va 
scurt timp, 
acestea".

Să fie — dacă așa-stau lu
crurile — sfîrșitul unui- mare 
campion ?

spectatori !) și 
ian, care-i poate 

valoa- 
mai rămîne, în 
nimic din toate

sarcină mai ușoară va avea 
Bayem Mîinchen în fața lui 
Midlothian, mai cu seamă după 
ce bavarezii au eliminat pe In- 
ternazionale. Dar scoțienii vor 
juca și ei în campionat toata 
iarna, în timp ce Bayern va 
trebui să-și organizeze turnee in 
alte țări.

IN ETAPA a 10-a din campio
natul Italiei, rezultatele au fost 
în general normale. Două echi
pe s-au detașat prin scorurile 
cu care au cîștigat : Sampdoria 
(3—0 cu Leccs, dar, din min. 35, 
echipa învinsă a jucat în 10 oa
meni) și A.S. Roma (a învins, 
în depflasiar?, cu 3—0 pe Ascoli). 
Napoli a arătat o formă* exce
lentă cu Bologna (3—1) prin go
lurile lui Maradona (2) și Care- 
ca și amenință acum poziția de 
lider deținută de inter, care n-a 
reușit decît un egal acasă cu 
Juve (au înscris Serena, 'respec
tiv Gallia), cta șl Torino cu Mi
lan (2—2, gazdele înscriind prin 
brazilianul Miiller — 2, oaspeții 
prin olandezul • Van Basten —2).

FINALA turneului de la Kualia 
Lumpur a fost cîștigată de for
mația S.V. Hamburg, care a în
vins cu 1—0 (0—0) pe lidera tu
rului camnionatului austriac. 
F.C. Tirol. Golul victoriei a fost 
înscris de Kaltz, în min. 71, din 
penalty.

- AU ÎNCEPUT turneele în sală. 
Unul' dintre acestea are loc la 
Linz (Austria), la care participă 
6 echipe, împărțite în două gru
pe. Pe primele locuri în grupe 
s-au clasat Dinamo Kiev și Dy
namo Berlin, care se vor î'ntîlnl 
în finală. Pînă ia această parti
dă, cete mal multe goluri le-au 
marcat Belanov. Șmabo.valenko 
(Dinamo Kiev), șl Thom (Dyna
mo Berlin) : cîte 4.
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