
LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
IERI A ÎNCEPUT VIZITA OFICIALĂ 

DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 
RAIF DIZDAREVICI, 

președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi a sosit 
la București, intr-o vizită oficia
lă de prietenie in (ara noastră, 
tovarășul Raif Dizdarevici. 
președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

Noul dialog la nivel înalt 
româno-iugoslav se înscrie in 
cronica bogată a tradiționale
lor intilniri dintre conducătorii 
de partid și de stat ai celor 
două țări, care, de fiecare da
tă, au contribuit la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și cola
borare dintre partidele, țările 
si popoarele noastre, in inte
resul reciproc, al socialismului, 
păcii si securității, destinderii 
și înțelegerii în lume.

Ceremonia sosirii distinsului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Otopeni, împodobit sărbăto
rește.

La coborirea din avion, to 
varășu! Raif Dizdarevici a fost 
salutat, cu deosebită prietenie, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cei doi președinți și-au strins 
mî-nile cu căldură.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate Imnu
rile de stat ale Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia șl 
Republicii Socialiste România, 
in timp ce, in semn de salut, 
au fost trase 21 salve de arti
lerie.

Cei doi președinți au trecut 
In revistă garda de «moare.

Președintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, Raif Dizdarevici, * 
salutat persoanele oficiale ro
mâne prezente Ia ceremdnla 
sosirii.

Un grup de pionieri români 
și copiț aț personalului amba
sadei Iugoslaviei la București 
au oferit buchete de flori pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Raif Dizdarevici.

După Încheierea ceremoniei, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu șt 
Raif Dizdarevici ș-au Îndreptat 
spre reședința rezervată înal
tului oaspete.

La reședință, eet doi pre
ședinți s-au întreținut intr-o 
ambiantă de cordialitate șl 
ealdă prietenie.

★
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, joi, 22 decem
brie, convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Raif Dizdarevici, 
președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

„PENTRU NOUL CICLU OLIMPIC NE PREOCUPĂ 

ASIGURAREA FLUXULUI DE PERFORMERI"

— afirmă secretarul F.R. Atletism, 
Alexandru Paraschivescu

Un nou ciclu olimpic bate la 
ușă, cînd ecourile recentei e- 
diții a J.O. ’88 nu s-au stins 
încă. Așa că se poate spune 
că acum, la sfirșit de an, se 
efectuează schimbul de ștafetă 
in marea performanță. Atletis
mul — prima disciplină olim
pică — fiind cel mai familiari
zat cu această... probă, ne-am 
adresat secretarului responsa
bil al federației de specialita
te, Alexandru Paraschivescu, 
pentru a oferi cititorilor noș
tri o opinie avizată.

Acum, la ora retrospectivelor, 
avind în față, pe agenda de 
lucru a federației, concluziile 
trase în urma analizei efec
tuate în plenara F.R.A., cum 
vedeți abordarea noului eiclu 
olimpic? —l-am întrebat pe in
terlocutorul nostru.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a salutat vizita oficială de 
prietenie pe care tovarășul 
Raif Dizdarevici o efectuează 
in țara noastră și a exprimat 
satisfacția de a continua tradi
ționalul dialog româno-iugo
slav la nivel înalt, factor de 
cea mai mare însemnătate in 
întărirea raporturilor de priete
nie și colaborare dintre țările 
și popoarele noastre.

La rindul său, tovarășul 
Raif Dizdarevici a mulțumit 
pentru invitația de a vizita 
România, pentru ospitalitatea 
de care se bucură în țara 
noastră și și-a manifestat satis
facția de a se întilni eu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
de a analiza impreună noi căi 
și posibilități pentru dezvolta
rea, in continuare, a bunelor 
■relații iugoslavo-române.

In timpul primei runde a 
convorbirilor s-a procedat la 
un schimb de păreri privind 
dezvoltarea raporturilor bilate
rale, pe multiple planuri, tn 
acest cadru, a fost relevat 
cursul pozitiv al relațiilor 
romăno-iugoslave, apreciindu-se 
că potențialul economic in creș
tere al României și Iugoslaviei 
oferă largi posibilități pentru 
extinderea cooperării și spe
cializării în producție, a con
lucrării pe tărim tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte dome
nii, de interes comun, precum 
și pentru sporirea și diversifi
carea schimburilor comerciale.

In acest sens, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Rail 
Dizdarevici au hotărft ca mem
brii Comisiei mixte guverna 
mentale de colaborare eco
nomică româno-iugosiavă să 
examineze modalitățile con
crete de dezvoltare și mai 
puternică a conlucrării și 
cooperării economice, ia spi
ritul orientărilor și înțelegerilor 
stabilite 1* nivel înalt, la in
teresul popoarelor celor două 
țări, al cauzei progresului și 
păcii ia lume.

♦
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, joi. la Palatul Consi
liului de Stat, un dineu oficial 
in onoarea tovarășului Raif 
Dizdarevici. președintele Prezi
diului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

In timpul dineului, desfășurat 
intr-o ambianță de caldă 
prietenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Raif Dizdarevici 
au rostit toasturi care au fost 
urmărite ea viu intere* si 
subliniate eu aplauze.

într-un nou stil de muncă, 
vizînd atît latura metodică, cit 
și cea organizatorică. Avem, 
deci, în vedere în primul rind 
concepția de pregătire (care va 
trebui să fie clară, unitară, cu 
indicatori cantitativi și calita
tivi la nivelul antrenamentului 
modern), ca emanație a între
gului corp de tehnicieni cu 
responsabilități în marea per
formanță. începînd (dar nu 
terminînd !) cu cei care mun
cesc în organismele federației 
sau la lotul reprezentativ. De 
altfel, un asemenea plan de 
măsuri a și fost pregătit, apoi 
discutat și aprobat de către fo
rurile în drept. în luna noiem
brie. fiind apoi prezentat în 
cadrul instruirii anuale cu ca
drele tehnice din atletismul 
nostru.

Proletari din toate țările, unifl-eă l

portul
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MARGINALII LA COMPETIȚIILE EUROPENE DE HANDBAL
Cupa Cupelor (masculin) — — — — — —----------— —

DINAMO-UN SUCCES AL AMBIȚIEI Șl DĂRUIRII tN PARTIDA
CU ECHIPA „NUMĂRUL 1" A CONTINENTULUI

Intre echipele ajunse In faza 
optimilor de finală ale actualei 
ediții a .Cupei Cupelor-, eiteva 
se află printre cele mal bine co
tate de pe continent, tar intre 
acestea, desigur. Ț.S.K.A. Mos
cova deține cota cea mal ridi
cată. avind tn vedere cel puțin 
trei argumente: 1. este câștigă
toarea Cupei Campionilor Euro
peni; î. are In componență S 
dintre jucătorii reprezentativei 
câștigătoare a titlului olimpic ; 
3. este exponenta unei renumite 
școli de handbal. Iată deci, în 
doar eiteva cuvinte, „cartea de 
vizită- a partenerei de întrecere 
a formației Dinamo București, 
care a însemnat un test foarte 
dificil pentru bucureșteni. iar 
trecerea lor eu succes peste a- 
ceastă etapă a competiției con
tinentale secunde constituie o 
performanță obținută printr-o 
mare ambiție, dăruire, pregătire 
tehnico-tactică, adică ceea ce se 
cheamă superioritate pe toate 
planurile. Iar această apreciere 
la adresa jucătorilor antrenați de 
Ghiță Lieu și Valentin Samungl 
nu este una de complezență și 
pornind doar de Ia simplul fapt 
al calificării in „sferturi-. (deși 
și aceasta reprezintă un indicator 
ce pare suficient dacă avem in 
vedere valoarea adversarilor), ci 
de la datele oferite de ambele 
Intilniri directe — de la Buzău 
șl Moscova —■ pe care vom în
cerca să le punctăm in conți, 
nuare.

Dlnamovlștii au depășit un ad
versar care pe parcursul celor

Cupa Campionilor Europeni (feminin)— - 

MUREȘUL TG. MUREȘ ÎNCEPE,
DE FAPT, CU TURUL AL DOILEA
In Cupa Campionilor Euro

peni la handbal feminin. Mu
reșul Tlrgn Mure* * trecut cu 
succes de primul tur. Campioa
na țării noastre a beneficiat, 
după cum se știe, ca și alta e- 

$ chipe românești, de • tragere la 
§ sorți generoasă, care l-a adus In 
Ifață pe campioana Turciei. Ar- 

celik S.K. Istanbul. Scorul gene
ral eu care Mureșul t-a califi
cat in turul al doilea vorbește de 
la sine despre raportul de torțe: 
SS— 2* (37—1 și 2*—ÎS) și. așa cum 
arată cifrele din paranteză, el 
putea fi *1 mai mare. Mureșen- 
cele au fost net superioare, ca 
gabarit, cunoștințe tehnice și 
mobilitate tactică, ceea ee le-a 
permis, lor șl antrenorilor Ghew- 
ghs loneaeu și Valentin Pop, să 
accelereze sau să reducă ritmul 
în eele două partide.

Se vor păstra aceleași linii 
de forță ca și în trecutul ci
clu, adică alergările pe dis
tanțe medii și lungi, ea și peri
metrul detentei, săriturile, cu 
prioritatea feminină recunos
cută ?

Da, deoarece nu considerăm 
util a schimba această orienta
re atîta timp cit ea s-a dovedit 
viabilă, școala românească femi
nină de semi fond și fond, ca și 
rezultatele de excepție cane au 
apărut din perimetrul deten
tei, cum spuneți dv.. aducînd 
șl în ciclul olimpic încheiat re
zultate și medalii de prestigiu 
pentru atletismul nostru. Ce 
ne preocupă, insă, în mod deo-

_____________ S. PAUL

(Continuare tn pag. !—3) 

două partide a făcut multe 
schimbări tn registrul tactic pen
tru a încerca să surprindă și să 
se impună, intre acestea afțjn- 
du-se și „surpriza- introducerii 
portarului Jukov. In medul de 
la Moscova, cei care fusese, in

Alături de colegii săi. Cornel Durău s-a remarcat prin eiteva 
goluri foarte spectaculoase

Ara înțeles că evoluția formați
ei Mureșul tn acest prlm-tur este 
considerau doar o „încălzire*, 
numai bună pentru debutul în 
competiția europeană, câ nici ju
cătoarele și nici antrenorii nu 
supralicitează rezultatul. Șl asta

Mircea COSTEA

(Continuare In pac. a 4-«>

Li AtCRt, 1h gala „Cupei nondlalc"

0 NOUĂ $1 FRUMOASĂ AFIRMARE
A ȘCOLII NOASTRE DE HALTERE

Veritabil „masters- al spor
tului cu haltere, gala „Cupei 
Mondiale", recent desfășurată 
1a Atena, l-a avut printre com
petitorii săi și pe Nicu .’Iad. 
prezent pentru a cincea oară 
la o astfel de întrecere -ezer- 
vată celor mai buni halterofili 
din lume pe anul in curs. Si 
cind spunem cei mai buni hal
terofili din lume avem in ve
dere punctele acumulate in 
cele mai importante concursuri 
Si turnee organizate in acest 
an — „Cupa Drujbz" (U.R.S.S.), 
Turneul „Moombo" (Australia), 
„Dragonul de Argint" (Țara 
Galilor), Campionatele Europe
ne și, nu în ultimul rînd. 
Jocurile Olimpice.

Așadar, acumulînd punctele 
necesare. Nicu Vlad s-a numă
rat printre cei 8 halterofili 
care și-au disputat întîietatea 
in clasamentul „Cupei Mon
diale". Spre cinstea si lauda 
sa. inclusiv a sportului cu hal
tere din tara noastră (care a 
debutat la gala „Cupei Mon
diale" în 1983, Ia Tokio, prin 
Dragomir Cioroslan). și luptind 
cu sechelele unui mai vechi 
traumatism care i-au diminuat 
într-o oarecare măsură rezul

tr-un fel, omul , nr. 1 în finala 
C.C.E. din ediția anterioară. 
Nici una dintre acestea însă nu 
a fost eficace, Dlnamo găsind 
de fiecare dată (cu deosebire în 
repriza a n-a la Buzău* șl in 
întregul meci de la Moscova) 

mijloacele adecvate pentru a-și 
dovedi reala capacitate, afiln- 
du-se minute în șir ia conduce
rea jocului (exemple: «—3 in 
min. 1*; 3—3 în min. li; 7—3 tn 
min. 33, ca să nu mai amintim 
șl de cele opt situații de egalita
te, toate tn meciul din deplasau 
re).

In al doilea rind. unul dintre 
atuurile acestei calificări îl con
stituie realizarea „momentului 
apărării-, Bullgan dovedlndu-se 
toarte inspirat In Intervenții, in 
t!m-> ’o «e—tcerc se închideau 
eu promptitudine culoarele de 
pătrundere, neoferindu-se lui 
Ermolln. Manulenko sau Zubiuk 
decît rare ocazii de infiltrare. 
De altfel. în meciul de duminl-

Emonuel FANTANEANU

(Continuare in poff. t 4-a)

tatele — nu insă șl voințal —-, 
Nicu V|ad a reușit, intr-o com
petiție de aleasă ținută valori
că, să se claseze pe un onorant 
loc trei, după S. Botev si S. 
Marinov (ambii din Bulgaria), 
dar Înaintea campionilor olim
pici din acest an. sovieticii A. 
Krapati și L Zaharieviei, clasați 
pe locurile 5 și, respectiv. 6. 
Au mai concurat. între alții. 
C, Konstantinidis (Grecia), la 
categoria 67,5 kg. Bl Ketner 
(Australia), la categoria 119 kg, 
După cum se vede, o companie 
selectă, Nicu Vlad ooncurind, 
firește. la categoria 100 kg, 
unde a realizat la totalul ce
lor două procedee 385 kg, adi
că 180 Ia smuls si 205 la arun
cat.

Este un rezultat care ne în
dreptățește să credem că Nicu 
Vlad. eare n-a încetat o clipă 
antrenamentele, ci doar le-a 
redus intensitatea din motive 
obiective (de proteiare si re
facere a genunchiului trauma
tizat), va atinge într-un viitor 
apropiat acel maximum de

V. N.

(Continuare în pair, a <-«*)
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TRASEE MULT
Profesorul Constantin Ar- 

ghiropol, de la A.S.A. Bra
șov, ne-a informat că în se
zonul de vară-toanină s-au 
făcut mari eforturi pentru

FERMITATE
Că Federația de Schi-Biat

lon și Bob-Sanie dorește să 
dea dovadă de fermitate în 
curmarea oricărui fel de a- 
bateri o probează scoaterea 
temporară din lotul națio
nal de sanie a Livici Pelin, 
pentru lipsă de angajare a- 
decvată în pregătire. La fel 
au pățit și boberii G Petra* 
riu si C. Naghi. dar pentru 
abateri de la disciplină sl 
un mod de comportament 
nedemn de niște eompo- 
nenți ai loturilor naționale. 
Aviz și altor „amatori"...

OBIECTIVE

Șl OBIECȚII!?
• Un grup de 5 tineri 

vitezlșii (Emese Antal. Mar us 
Vaida. Gabriela Vag ași. Nzo- 
lae Dlcu șl Zsolt Ballu. ac 
află In presă’.lre. sub tndru- 
marea antrenorului Emest 
Ulrich — Petrie, in c ederea 
C.M. de juniori de U Kiev șl 
.Cupa Prietenia- de la Rari 
Marx-stadt. După rite cu
noaștem, acești paUnMorl. ca
re șl-au propus s» abordeze 
cu succes marile întreceri Cin 
acest sezon ale juniorilor, au 
probleme cu echlpameniul. In 
timp ce alte sportive, fără 
nici un obiectiv major, au to 
dotare cele mal bune costu
me și patine, refuzlnd să le 
retumeze. Să sperăm ră. fi
ind vorba de Interesele țoiu
lui reprezentativ, federația va 
proceda cum e firesc. (Tr. I.)

BULETINUL 
ZĂPEZII

d

x **r s e*r s.

ÎNGREUNATE
ca pîrtiile complexului de pe 
Valea Rîșnoavei. destinate 
pregătirii și concursurilor 
de biatlon și schi fond, să 
fie mult îngreunate, solici- 
tind în mai mare măsură pe 
alergători. In momentul de 
față, variantele de trasee 
sint mai numeroase ea hi 
sezoanele precedente. per- 
mițind parcurgerea diferite
lor distanțe pe diferite pro
file „Astfel, a încheiat prof. 
ArghiroDol, complexul Jc pe 
Valea Rîșnoavei va contribui 
in mai mare măsură ca pini 
acum la buna pregătire a 
fondiștiîor și biationiștilor 
noștri". Să sperăm că așa va 
fi...

DESCHIDERE DE SEZON
LA PREDEAL

Pe trambulina recent dată 
în folosință la Predeal s-a 
disputat, în deschiderea se
zonului. un concurs de sări
turi. Iată rezultatele — se
niori : 1. A. Mezei (Dina
mo Brașov) 208,6 p. (67,54-69 
m), 2. O. Munteanu (Dina
mo Brașov) 201 p. (65 - 63 5), 
3. L. Balint (Dinamo Bra
șov) 187.9 (60,5+®^); ju
niori: 1. M. Pestrea (A.S-A. 
Brașov) 124,1 p. (55+44), 2. 
F. Brebear.j (C.S Brașovia) 
114,8 p. (41 + 56). 3. C. Ceaș
că (C.S. Brașovia) S3.8 p. 
(41+41). Ion CODLEANU — 
coresp).

md partid* dubi*, m ckler Intre e£e, l* TI fi 1» de- 
<#epcau ew ntrtbdc-g d* tnbtiorU hcch*:ului din
arene HZe. cind tanc >*-« Krr« fa drepturi. atentia 
responsabili trebui* sd s* îndrepte r* spre patinoarele 
amenajate pe terenul* care permit aceasta. evtti*- 
desdcirțir* cvnurile de *pd seu lactirll* înghețat* fa- 
fi prezentlnd. deci, pericol. Ne g-ndim ei inițierea

Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt
• CENTRUL O- 

LIMPIC de sanie de 
la SSrmaș, preco - 
nlzat a fi înființat 
foarte eurtnd. va 
fi Intltol de acest 
gen organizat ta 
mediu» rural. Este 
prima., oerforman- 
ță pe sn drum oe 
care t-1 dorim e3 
mal lung si et: ma! 
bc za-, » LA TO ATE 
TEoi zLX d.n toast
ai. preaaizate de 
coodbcerea totale 
oMsste de seM 
fcDd tem rin șna- 
ductre tetsică aki- 
t=-iâ Sta Daa Lg-

zAresca șl 
ghe Berdar), 
na Hangan 
„cu un cap’ 
toate colegele 
de ore^âtzre 
Ue eonsen-.r. 
în recentul 
de pregătire 
□ut la Muri 
In U.3-S.S. l

Gbeor- 
Uea- 

a fost 
peste 

sale 
s?vua-

chlse tuturor cate 
goriilor de alergă
tori. crelndu se ast
fel o mai mare e- 
mulatie în activita ■ 
tea secțiilor de per
formanță. într-afe- 
văr. practica a de
monstra: Că at un c:

xarxavxjux

ASIGURAREA FLUXULUI DE PERFORMERI
(Urmare din pag. i)

sebit acum este prolificitatea 
acestei școli, adică asigurarea 
unui flux continuu de perfor
mere. ca si aducerea probelor 
tehnice in noul ciclu cit mai 
aproape de nivelul competitiv 
international al alergărilor. în 
pregâ'.ire se află, ca să dau 
doar citeva nume. Paula Ivan, 
campioană olimpică. Tudorița 
Chidu, Cătălina Gheorghiu, 
Mitica Constantin, aflate deja 
în anticamera marii perfor
manțe. dar și aspirantele Da
niela Antipov, Liliana Sălăjan, 
Denisa Zăvelcă. Mirela Borțoi. 
Simona Staicu. Să nu reducem, 
insă, iar problematica actuali
tății ]a alergări, așa incit eă 
enumerăm din categoria pro
belor tehnice, pe care le do
rim revigorate In noul ciclu 
olimpic ne tinerele discobole 
Cristina Boit și Floarea Viere, 
•ulițRșele Aurica Bnjnitf și 
Cristina Dobrfnein. aî-j-.câtoe- 
rea de greutate J*°a Ciobena. 
dar si pe săritoarele de ta£- 
țime Oani Mnsueeia «1 Meeien 
lagăr, tocă jesibare. ea ri aHe 
Boerar.te c&Epiee. » 
precă:indu-«e rub L-xJnzx 
nnor rerritati tefeaSeiend ea 
Benga, rnnstaati» Dwoifv 
Gabriel Videeee. Mîzâai pe 21- 
aerete si wo«esio?>Etate-

DaeJ asa stan leer ante, ce 
ae întlnrplă ee metfipjrfe me
daliate ellmpiee tf mondiale 
Marieiea Puîeă si Doina Me- 
Bnte, aflate acum după u te- 
«oa olimpic nefast 2

Ambele au P*aauri de pre
gătire pentru 1989. Me+r. .eun 
prim contact competițional in 
turneul indoor nord- ameri can. 
iar Puică având drept obiectiv 
inițial „europenele" de sală.

„.Să mai vedem și să mai 
auzim ! Dar dacă ați adus vor
ba de calendarul competițional. 
vă rugăm să punctați principa
lele întreceri la care vor fi 
prezențl atleți români in noul 
an.

Jocurile Mondiale Universi
tare — Sao Paulo. 17—27 au- 

; Cupa Europei — 
feminin, Gatshead

Britanie). 5—6 august; 
pionatele Europene de . 
— Varazdin (Iugoslavia). 24—27 
august ; Jocurile Balcanice — 
seniorii în Grecia, juniorii in 
Bulgaria, ambele în august;

grupa 
(Marea

Cam- 
Juniori

ADMfMSTRATIA D€

La Satu Mare, intr-unui din noile cartiere, se 
înalță o școală Și ea nouă, bineînțeles. Școala 
generală nr. 1. Cu profesori buni; cu o bogată 
activitate culturală si sportivă ; cu numeroase 
acțiuni interesante ; cu eleni fruntași la învă
țătură. Intr-un cuvînt. cu de toate Așadar, la pri
ma vedere, ea nu se deosebește cu nimic de ce- 
celalte „surate" ale sale din municipiu sau din 
oricare altă localitate a țării. Cu toate acestea, 
are ceva ce-i aparține, ce o detașează. Și acel 
ceva a stîrnit curiozitatea reporterului. Adică 
are o clasă cu... „64 de pătrățele" sau, mai e- 
xact spus, după cum ne preciza prof. Silvia Ti
miș, diriginta de la a V-a F. are „o clasă spe
cială cu profil de șah, aici fiind reunite speran
țele -sportului minții- din orașul nostru".

Facem cunoștință cu Roxana Bur- 
cea, campioană județeană la gru
pa ei de virstă, finalistă la „națio
nalele" și componentă a lotului re
prezentativ lărgit, o fetiță vioaie, cu ochii căprui, 
tntr-un continuu neastimpăr, care nu așteaptă 
scurgerea timpului de control pentru a răs
punde întrebărilor noastre („nici la cele 
profesorilor" — ni se spune) : • La vîrsta 
Roxana, alte fetițe preferă să alerge, să 
coarda, să patineze, iar tu... • Nici eu nu 
excepție, dar imi place șahul, care, așa 
mi-a spus, la început tovarășa antrenoare 
Tamara Bogdan, mă va face, dacă sint silitoare, 
să invit mal bine, să pricep mai bine lucrurile,
• Și ce-ți place ? i Si și citesc mult, pen
tru că din cărți înveți o mulțime de lucruri 
frumoase. • Știi, tu. Roxana, care dintre scrii
torii noștri a fost un mare iubitor al șahului ?
• Mihail Sadoveanu. Și mai știu că a fost mul
tă vreme și președintele federației noastre de 
specialitate, că a înființat Revista de șah, la 
care sint abonată, și mai știu că a scris că „lin
gă știință, pe care o respectăm, lingă artă, pe 
care o iubim, trebuie să adăugăm și acest mis
terios joc născut din geometrie și numere, gim
nastică pură, intelectuală, mobilă și nevinovată"...
• Recunosc, Roxana, că ai reușit mutarea de... 
mat 1

ale 
ta. 

sară
jac 

cum

De (apt, Roxana Burci 
mai ttrziu că și Olga și 
ei, iubitori inainte ai ah 
acum aprigi susținători i 
și părinții celorlalți copii 
clasă gata să poarte un 
pentru că și Haynalka I 
Bogdan Pîrîu, Delia Mihs 
dan — ca si-i numim do 
tașii clasei cu „64 de pă 
la învățătură, dar știu, 
nuiască cu inteligență și 

Purtind culorile C.S.S. 
„Mondialei", Roxana Bu: 
înscris deja frumoase n 
sportiv de performanță, fii 

fie la cele 
vata, Ploie 
xandria, d 
ind legată

echipa noastră de fete s- 
campionatele școlare". Di 
adauge: „Dar nu ne vom

Sint, desigur, multe luc 
tivitatea care se desfășo 
dar „șahul reprezintă acei 
tre numeroasele acțiuni 
— ne spune prof. Maria 
—, această clasă rema 
printr-un coeficient spor 
rezultatele la învățătură". 

lată, deci, cum și Ro. 
Bogdan, și Delta și toți 
prezintă „investiția noas 
sperăm, va da roade ati 
lor pentru viitor, cit și 
sușindu-ne, de asemenea 
să cu „64 de pătrățele" 
ar putea fi preluată si 
Elevi buni și iubitori ai 
tindeni...

Ei

In „Cupa Romănicr la handbal Icminln

TG. MUREȘ, 22 (prin telefon). 
In Sala Sporturilor din lo
calitate. peste 2 000 de specta
tori au fost prezenți la pri
mul meci al dublei întilniri 
restante din cadrul „optimilor" 
de finală ale „Cupei României* 
la handbal feminin, dintre Mu
reșul Tg. Mureș și știința Ba
cău. încheiat la egalitate : 22— 
22 (11—15;. Partida a avut 
două reprize diametral opuse
ca desfășurare. In prima, stu
dentele băcăuane, 
prompt defecțiunile 
celor In apărare și avind 
Gabriela Antoneanu și Emilia 
Luca două realizatoare efici
ente. au dominau încheind re
priza cu un avantaj de pa
tru goluri. In minutul 15. sco
rul era C—6 cele două echipe 
mergind .cap ia cap**. apoi 
oaspetele au iuat avantaj, con- 
dacind in minatele 17 cu (—6 
și 11 cu 9—7. pentru ca tn mi
nutul 20 să se restabileas ă e- 
galitatea. la 9- De aici Știința, 
prin atacuri reușite a con
dus cu 3 goluri în minutul 28 
(13—19) si 15—11 in finalul re
prizei.

La reluare. Mureșul a început

sesizind 
mureșen- 

fn

secțiilor ce 
in ernational, 
inieeralâ a 
performanță

atru me’odțc care să 
cei mai buni tehnl- 
•Uetfsmu'-ji rtosTU si 
ae constituie intr-un 
științific.

pregătire.
de Indru- 
mereu la 
din atletl»- 
eficient
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STAT LOTO-PROVOSPORT IMORMEAZA

—_a (așa
aa mal anunțat, numai truerea 
rimTxrâ din 1 ianuarie :»S» ■ 
««tribul: circa 40.600 de ctsri- 
guri, Intre care nu puține auto
turisme ți excursii peste hota
re). De altfel, importantă este 
Si gama largă a numerelor ex
trase (nu mai puțin de 120, in 
cadrul a 12 extrageri, cu posibi
litatea de a se ciștiga ți cu nu-

ma: 3 assert dto M extrase), 
rrțiaa» e* tdMfe ea 

de B Oe ke (totregl sau 
ate-1 as acces Îs toste 
Dc fX. la Lntrea-

pelecâ de rișdguri. Ea’.e re
gi ca paritclpanțu să-șl 
dto vreme biletele eu 
favorite, pentru a evi- 

Erația dm ultimele zile 
ale anuhu caracteristică „sezo
nului de vtrf* al participării la 
sistemele noastre ta această pe
rioadă. ,
• Precizăm, pentru Iubitorii 

sistemelor PRONOSPORT, că. 
pentru moment. Intervine o scur
tă pauză, urmlnd ca respectivele 
concursuri să se reia duminică 
t ianuarie 1989.
• Astăzi, va avea loc ULTI-

MA TRAGERE OBIȘNUITA LO
TO a anului, care constituie, de 
fapt, șl ULTIMA ACȚIUNE a în
tregului an. Tragerea va avea 
ioc in sala din atr. Doamnei nr. 
L Inceplnd de la ora 15,$0.

C1ȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 14 DECEMBRIE: cat 1:
1 variantă 100% — autoturism 
.Dacia 1.300* (70.000 Iei); cat. 2:
2 100*'. a 14.857 lei și 12 25% a 
1.714 lei; cat. 1:4 100% a 0.753 
lei ș! 28 25% a 1.638 lei: cat. 4: 
51 a 1.457 lei; cat. 5: 150 a 495 
lei; cat. 6: 331.75 a 224 lei; cat. 
X: 1.559 a 100 lei. Report Ia cat. 
1: 99.312 lei. Autoturismul „Da
cia 1 300“ (70.000 lei) a revenit 
participantului Zamfir Constan
tin din localitatea Nucet, jud. 
Dîmbovit»

VA
P

mai bine, reușind să egaleze 
(16—16) in min. 41. în min. 
51. echipa locală realizase un 
scor promițător, 22-18, și se 
părea că îsi va mări avan
tajul. dar timp de 9 minute nu 
va mai reuși nimic, in timp ce 
oaspetele vor obține egalarea.

Marcatoare : Matefi 6, Mozsi 
6. Bărbat 4. Mușat 4, Avram 1. 
Pardi I pentru Mureșul, res
pectiv Loca 8. Antoneanu 6, 
Butnărașu 3. Darvaș 2, Ciu
bota» • Cervenciuc I, Popa 
L Au aro'trat Șt. Georgescu 
și AL Vîrtopeanu, din Bucu
rești.

Meciul retur la Bacău, 
minică. do la ora 10.

Andrei SZABO,
• Programat Inițial 

că. medul-retur din 
le de finală ale „Cupei Rontâ- 
riei* dintre Rulmentul Brașov 
< Meean’eă Fină București (în 
partida de la București 14—14'. 
va avea l«c azi de la ora 16. 
în Sala Sparturilor din Brașov.

du-

coresp. 
dumini- 

sfertuz1.-

DE LA

în pl 
stadiom 
pitală. i 
tinuă di 
tivii de 
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Gigi Sti 
la Club 
(prof. 1 
Dulgher 
namenti 
specialii 
sau in 
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din div 
bucuroși 
încă în 
aici își 
și rugb 
nergia", 
mai în 
în lotul 
finit1 
nații 
tru ’

I.D.1-
Magazinele auto I.D.M.S. livrează num 

brie 193» autoturisme DACIA BERLINĂ 
riT.; 1-v ■- +- care au depus banii la 
a ricriris-n oi-ă >a data de 30 iunie 198 
de ordine centralizat ne tară. Indiferent 
scriere, dună cum urmează, la magazinele

BUCUREȘTI — centru cumnărătorll cu 
munțclbl București Județele Giurgiu si ' 

el i L'-n — pentru cumpărătorii cu dc 
detele Argeș. Dîmbovița. Olt. Prahova. Vîi

BRASOV — pentru cumnărătorll cu do 
detele Brașov. Covasna. Harghita. Mureș.

BACAU — pentru cumpărătorii cu doi 
dete’e B-cău. Buzău. Neamț. Vrancea.
CLUJ-NAPOCA — pentru cumpărătorii 

In județul Cluj.
IAȘI — pentru cumpărătorii cu dornicii 

Bo’osgnj. last. Suceava. Vaslui.
TIMIȘOARA — pentru cumpărătorii cu 

jude'“'e Arad. Bihor. Timiș.
REȘIȚA — pentru cumnărătorll cu dom 

tele Alba. Caraș Severin. Hunedoara, Mehe
BAIA MARE — pentru cumnărătorll ci 

județele Bistrița-Năsăud. Maramureș. Sa
CRAIOVA — pentru cumpărătorii cu dc 

detele Dolj șl Gorj ; plnă la 31 deeemb 
arondați magazinului Craiova vor ridica 
de la magazinul Pitești

BRĂILA — pentru cumpărătorii cu donr 
țele Brăila. Călărași. Constanța. Ialomița

Livrarea autoturismului pentru cumpăi 
rate se efectuează la magazinul auto ia 
detul în care ae află banca prin rare urnr 
le lunare. *

Magazinele auto I.DA4.S. din toată țara 
noi. cu an de fabricație anterior anului 
care au banii depuși în cont pentru aut< 
de 31 decembrie 1986.

La Hvrarea autoturism »’or. cumnărăin*' 
to mod obligatoriu comunicarea cu număi

VInzările se efectuează In funcție de • 
«1 capacitatea zilnică de livrare a flecăn

Se primesc înscrieri prin transfer pentr 
bani) depuși la CEC tn cont pentru auto!

Autoturisme oltcit CLUB — anterior 
1987.

Autoturisme DACIA 1410 SPORT — ante 
tie 1987.

Pentru înscrierea la magazinele auto 
cumpărării autoturismului DACIA solicit 
grală se vor prezenta pentru luarea tn e 
auto la care este arondat județul de dom 
ta to rate se vor prezenta la magazinul ai 
dat județul In care se află banca prin ca 
ne ratele.

INFORMAM PUBLICUL cumparAto 
25 DECEMBRIE 1988 TOATE MAGAZTNEL 
PROGRAM DE FUNCȚIONARE INTRE OR 
ZA AUTOTURISME.
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SIRIENII - DECIȘI SA CONFIRME

FRUMOASELE LOR EVOLUȚII DIN TOAMNĂ

La Tncîiclcrca furulni Campionatului de Iteiori

NUME NOI ÎN GRUPUL
ECHIPELOR

despre ac- 
stă școală, 
distinctă în- 

organizăm 
țtoarea școlii 
ptodată, și 
pe privește 

țynalka, și 
ue copii re- 
igentă, care 
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noi in- 
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țstă pretu-
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Ide iarnă, pe 
lui" din Ca- 
bortivă con- 
atestă spor- 

pare iși con-

portiv școlar 
profesorii 

Paul) si de 
[olar Triumf 
a Drof. Gh. 
i la antre- 

eliere", pe 
le de forță 
e atestă, de 

situdentii 
i facultăți 
-au olecat 
vacantă. Tot 
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După 39 de ani, pe atunci 
echipa locală numindu-ee F.C. 
Șoimii, lată că Sibiul a reve
nit in primul eșalon divizionar. 
Și a revenit spectaculos, din 
moment ce acum, la jumătatea 
competiției echipa pregătită 
de C. Ardeleanu și V. Hizo o- 
cupă un onorant loc 4. spre 
satisfacția inimoșilor ei supor
teri. mereu tn număr foarte 
mare ia meciurile disputate pe 
propriul teren. Se poate afir
ma. deci, că pentru o echipă 
nou promovată rezultatele ob
ținute au fost foarte bune 
sfîrșitul turului F.C. Inter 
cumulînd 20 de puncte (+2 
„adevăr"), 
echipei se 
zarea din 
în vară au .
jucători (Alexa. Laurențiu. Ma
jaru. I. Ene. Dobrotă. Cașuba). 
iar alti doi au debutat în ^A“ 
(C. Zamfir și Boar).

Trăgînd linie si adunînd. aste 
limpede că baza performantei 
au constituit-o tocurile de pe 
teren propriu, unde a fost 
pierdut un singur Dunct (0—0 
cu „U“ Cluj-Napoca, tn etapa 
inaugurală). O primă cons'ata- 
re. deci: o mare diferență în
tre jocurile susținute acasă și 
cele din deplasare, acestea din 
urmi situînflu-se sub cota ce
rințelor. Cele mai slabe Darti- 
de au fost cu S*eaua. Dinamo 
si Victoria. în aceste trei locuri 
Inter nrimind nu 
17 goluri.

Călăuzi ndu-se 
antrenorului C. 
„Toți, fără exccpție, in funcție 
de fază, sintem in aceeași mă
sură și apărători, și atacanți", 
jucătorii s-au străduit să res
pecte pe cit posibil acest dezi
derat. Dar și sub acest aspect 
faza de apărare a fost mai bi
ne respectată in partidele de 
la Sibiu, iar omogenitatea a 
fost asigurată si de numărul 
restrins da jucători folosiți (doar

interesant duelul lui cu celă
lalt portar, Alexa, dacă acesta 
din urmă ar fi fost sănătos". 
Un alt grup de jucători care au 
făcut un mare efort dar ran
damentul lor a fost (totuși) 
nesatisfăcător, ii cuprinde pe 
Dobrotă Laurențiu, M. S:ănes- 
cu și C. Zamfir. Rămin

4. F.C. INTER

de

17

I
i decem- 
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umărului

1 de in-
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la 
a- 
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numește omogenl- 
mers, cu toate că 
fost legitimați 6 noi

Marea realizare

mai puțin de

după ideea 
Ardeleanu :

tn jude- 
bațl.
plata In 
fndat ju> 
ine rat jr 
[oturisme’ 
[rătorilor 
lor datei

I

I

I

Antrenorii C. Ardeleanu și 
V. Hizo au obligații mari pri
vind returul camp>ona:ului. 
cind trio-ul fruntaș Dinamo. 
Steaua. Victoria va veni la Si
biu. -Se impune, deci. • ți 
mai mare activizare a jocalui, 
astfel incit, din cele S puncte, 
măcar Jumătate să intre in zes-

9 2 6 24-26 20
propriu : 11 (a pierdut 1• Puncte realizate pe _ _ _______

,,U“ Cluj-Napoca) ; puncte obținute tn deplasare : 1 a 
Univ. Craiova. 1 p |a FX Argeș).
• Golgeteril echipei : Radu U » goluri <3 din 11 m> : Jureâ. 

Majaru (2 din 11 m) — ciu 4 : C. Zamfir 2 ; Lauren;: x Cațj- 
ba — cite 2 : M Stâneseu (unul din 11 m).
• Jucători folosiți : 17 ; L Ene. Dobrotă. M. Stănescu. Ca 

Suba — eite 17 Jocuri : Laurențiu. Bear Jureă. C. ZamEr — 
cite 1« : Radu n. VăsH — cKe ÎS ; Cotora 12 ; B. Popescu. 
Majaru — cite U ; M. Vasiie 1»; Aleza 7; L. C.obana, Birsaa 
— cite S.
• Media notelor echipei : S.23 : media notelor Jucătorilor (pe 

baza a minimum N Jocuri) : L C Zamfir IM 2. Rada 11 «,3.
et. a 
«. a

P ia 
P

2. Cotora S.4S : cete mal mari note : • (C. 
vm-a și a Xm-a. Radu H — st. a vn-a 
XVI-a).
• Cartonașe galbene : 1S (5 suspendări) — 

mai multe : Majaru. Radu U — cite 3).
• cartonașe roșii : Majaru (el. a X-a).
• A beneficiat de 7 lovituri de la 11 m — 5 transformate 

(Majaru S. Radu H 2, M. Stăneseu 1). 2 ratate (ambel’. Radj 
II) : a fost sancționată cu 6 penatty-uri — toate transformate
• A expediat 196 șuturi (141 ..acasă-, 53 tn deplasare), din 

care 9S pe poartă (69 ..acasă-.

Zamfir 
Cașuba

U jucători (cele

f

neînțeles evoluțiile lui Radu II 
in ultimele 10 etape (pină mai 
ieri un puncheur de temut), cind 
n-a mai figurat pe lista mar
catorilor, rezumindu-se la ro
lul de coautor în numai cîte- 
va situații. Majaru și Jurcă, 
considerați lideri ai echipei, au 
contribuit mai puțin la contu
rarea ideii de joc, la transpu
nerea acesteia in practică prin 
randamentul personal, cei doi 
avînd și nejustifica'e fluctua
ții de formă, de la un meci la 
altul. Cuvinte de laudă. in 
schimb, pentru unii debutanți 
ca C. Zamfir. Co'ora. Boar.

♦
♦

♦ a 
î

♦

|

Laurențiu (in stingă imaginii), sub privirile^ coechipie 
Boar, degajează balonul din fala 
de adevărat balet.

17) in tot atîtea partide. In 
schimb, faza de atac a fost re
zolvată numai pe alocuri bine, 
cum a fo« cazul in meciurile 
cu Univ. Craiova Steaua. Vic
toria, F.C. Olt, F.C.M. Brașc 
Rapid Si F.C. Bihor, sau cu u- 
nele minusuri — cum s-a vă
zut în partidele cu „U“ Cluj- 
Napoca. S.C. Bacău. Corvi nul 
și F.C. Constanța.

Locul 4 ocupat de F.C. Inter 
este onorabil, insă antrenorul 
principal C. Ardeleann ține să 
menționeze: „Această poziție 
ne obligă să analizăm mai exi
gent evoluția echipei, să nn 
trecem ușor cu vederea Incon
stanța onor jucători ea Boar, 
Cașuba, M. Vasile sau I. Ene, 
care an avut nn început ezi
tant, revenindu-și apoi pe par
cursul campionatului. Tn cazul 
portarului M. Vasile ar fi fost

nrezi-te 4 I
Pe tară, S I 

oturisme 4 ■
care au

ptembrie
I

31 mar-
vederea 

ata inte- 
hașazinul

cu nla- 
pte aron- 
l se rețl-
HUA DE ț I 
fM.S AU i I 
LIVREA- i

I

I

29 tn deplasare).

trea noastră. Va depinde de ju
cători, de modul cum se vor 
pregăti in această iarnă. Nu 
intimplător l-am lăsat la urmă 
pe Cașuba, jucător foarte va
loros, fată de care pretențiile 
noastre, ale tuturora, sînt mult 
mai mari" — afirmă, în con
cluzie. C. Ardeleanu.

F.C. Inter a lăsat o frumoa
să impresie în sezonul de 
toamnă. O așteptăm să recon
firme frumoasele evoluții și în 
returul camnionatului. in vede
rea căruia va lua startul pregă
tirilor la 5 ianuarie.

Gheorghe NERÎEA

înainte de a ne opri la cite- 
va dintre concluziile reieșite 
după încheierea primei părți a 
Campionatului republican 
juniori, să amintim care 
fost ultimele 10 campioane 
țării in 
trecere 
că tori: 
Sportul 
Brașov 
cău (1984). Corvinul Hunedoa
ra (1982 și 1983), Metalul Bucu
rești (1981). din nou Dinamo 
(1980), S.C. Bacău (1979). Ei 
lane, dintre aceste șapte echi
pe campioane (pentru că Dina
mo si Corvinul cumulează trei 
ți. respectiv, două titluri. a- 
dică jumătate din cele zece), 
acum, la jumătatea cursei edi
ției 19881989 onntre protago
nistele camp.onatului se numă
ră doar Dinamo 'locul 1 
seria a IV-a) și Sportul Stu
dențesc (locul 2 în seria a 
iH a). Cei-rialte echipe (os.e 
kjteate a.e .otreceni se aftă 
p» la jumătatea protonului Po- 
vadă (încă una) că pentru ele 
cistigarea titlului s-a datorat 
unui favorabil concurs de îm
prejurări, 
care
Sau. pentru a fi mai puțin se
veri. victoriile lor au fost (și) 
efectul unor generații aparte 
nu și al unei activități susținu
te an de an 
tate la acest 
Așa se face i 
am publicat 
lor opt serii. < 
da seama că 
campionatului 
buri cu bune 
lungul anilor 
cum sînt F.C. Farul. 
Studențesc. Steaua. 
Petrolul Ploiești, 
tea Craiova, F.C.
Maramureș — au apărut nume 
noi: C.S.Ș. Suceava. C.S.Ș. O- 
hmpia Piatra Neamț C.S. Bo
toșani. Viitorul Pitești. C.S.Ș. 
'Timișoara, Viitorul Timisoara, 

Craio- 
C.S.Ș.

Alba 
faptul 
tradi-

de 
au 
ale 
in- 
ju-

cea mai importantă 
rezervată tinerilor

Dinamo (1988 și 1987), 
Studențesc (1986;, F.C.M. 
(1985), Partizanul Ba-

EVIDENȚIATE
tie în căutarea instruirea și 
promovarea talentelor si-au 
făcut apariția mai multe clu
buri școlare (la acestea exis- 
tînd excelente condiții de îm
binare efecientă a orocesului 
de pregătire cu cel de tnvăță- 
mint) si chiar centrele olimpi
ce Viitorul, uni’ăti Înființate 
cu circa doi ani In urmă. Nu
mai că........E bine eă Viitorul
se remarcă in campionat, afir
mă prof. Grigore Sichltiu se
cretar al F.R.F. 
moș că 
in seria 
șanse să 
le 24 de

in

. unei conjuncturi de 
au profitat (inteligent).

i cu bune rezul- 
nivel de virstă. 
eă iată. duDă ce 
clasamentele ce- 

oricine si-a outut 
în prim-planul 

— pe lingă du- 
rezultate de-a 

la acest nivel. 
SDortul 

Dinamo. 
Uni verși ta- 

Argeș. F.C.

Gloria Reșița, Viitorul 
va. Chimia Rm. Vilcea. 
Brașovia. C.S.Ș. Unirea 
Iulia. îmbucurător este 
că, printre unitățile cu

CARUSELUL ANTRENORILOR

Iui uu 
stelistului Pena, intr-o mișcare 

Foto : Aurel D. NEAGU

să se
echi- 

mai 
la B.

educa-

secto-

care chiar dacă au avut și u- 
nele minusuri, au reușit, to
tuși. să se titularizeze si 
integreze în angrenajul 
pei. Se așteaptă, totuși, 
mult de la ei. ca si de
Popescu. Văsii și Ciobanu, a- 
ceștia din urmă reușind să se 
impună prea puțin.

Referi’or ța capitolul 
tiv, antrenorii sint de părere 
că mai e de lucru in
rul._ disciplină. Au fost acor
date 15 cartonașe galbene, cel« 
mai multe pentru proteste la 
deciziile arbitrilor (exemple: 
Majaru, Dobrotă. Boar. C. 
Zamfir, L Ene) si unul roșu 
(Majaru). eliminat ța Galați |n 
meciul cu Oțelul (C. Ardelea
nu: „Tocmai in orașul unde a 
crescut țj s-a afirmat ea fotba
list. Dar in jocul respectiv nu 
prea g-a văzul !")•

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• Rezultatele unor meciuri 

din ultimele etape ale campio
natului Diviziei C au suferit 
modificări 
omologări 
F.R.F.

tn seria _____
Constructorul Iași și 
Vatra Dornei, din 
XV-a. nedisnutat din 
renului impracticabil, 
registrat cu 3—0 în 
formației din Vatra Dornei.

tn seria a Vil-a au fost mo
dificate două rezultate: meciul

re-in urma unor 
efectuate de către

I, meciulI dintre
Minerul 

etapa a 
cauza te- 
a fost în- 
favoarea

Progresul Corabia — Diema 
Orșova, din etapa a XlV-a
(pe teren 1—0), s-a omologat 
cu 3—0 
partida 
Recolta 
a XV-a 
mologat 
chinei din Stoicănesti.

în seria a V-a, jocul C.F.R.- 
B.T.A. București — Unirea A- 
lexandria, din etapa a XlV-a 
(ne teren 2—1) e-a omologat 
cu 3—0 în favoarea liderului 
grupei. Unirea Alexandria.

pentru Progresul, iar 
Metalurgistul Sadu — 

Stoicănești, din etapa 
(Pe teren 2—0) s-a o- 
cu 3—0 în favoarea e-

♦

A venit ora bilanțurilor. De altfel, ziarul 
nostru a și început să treacă în revistă 
realizările și... neîmplinirile fiecărei divi
zionare A în parte. Avem timp suficient să 
„despicăm firul in patru", să dezbatem pro
blemele. cu dorința firească de a pregăti 
cum se cuvine viitorul sezon de care fotba
lul nostru iși leagă atîtea frumoase speranțe 
după p toamnă plină de roade.

In rindurile de față nu ne propunem o 
analiză. Vom aduce în discuția o problemă 
mai veche, aceea a antrenorilor. STABILI
TATEA acestora, element cu mari implicații 
in viața unei echipa, în performanțele pe 
care ea le obține.

Subiectul nu este nou, iar datele pe care 
ni le-a oferit și turul acestui campionat ne 
vor demonstra că „principiul" a rămas, că 
antrenorii sint prețuiti, in continuare, după 
rezultate și mai puțin după valoarea lor 
profesională. Cind lucrurile merg bine, toată 
lumea e mulțumită și fiecare încearcă să-și 
ia „cota parte" din merite. Și antrenorii, si 
jucătorii (normal. In primul rind 
ei), și • conducătorii, și medicul 
(nu el i-a recuperat pe cei 
accidentați ?), și masorul, ba și 
la magazia cu echipament (pentru că, de 
pildă, crampoanele au devenit element esen
țial în finalul de sezon, rfnd terenurile s-au 
transformat In patinoare).

Ca orice campionat, și acesta a fost aș
teptat cu un deosebit interes. Ne amintim 
de zilele de pregătire, de nerăbdarea cu care 
s-a trecut la meciurile amicale. Peste tot 
ne erau mărturisite gindurile și speranțele 
de a urca pe scara valorică ; de locurile 

o-

e foarte__
Viitorul Oradea, lider 
a VUI-a. are 
se numere printre ce- 

.. echipe care se vor »- 
l’nîa la startul turneului final, 
dar nu e deloc bine ca de Ia 
această echipă — ca si de la 
altele, aflate pe primele locuri 
— să nu poată fi selecționat 
nici un Jucător la lotnriin de 
juniori. Or. centrele Viitorul, 
îndeosebi ele. au fost înființa
te tocmai pentru a ușura Pe 
rit

fru-

mari

posibil sarcina celor care 
oemă r*e echipele naționale 
Juniori"

Altfel spus. principalul o- 
Weritv al competiției — anul 
acesta mult concentrată — ră
min e acela dintotdeauna • adu
cerea la ramoa esxIoanelor de 
performanți a onnl pnmă- rit 
mai mare de jucători tineri ta- 
lenfafi (*>e d« o parte), dar si 
foa-te bine preeăfitl 
altă na-te). Jucătorul de ner- 
fr>—comnefjțjv 
niului zece 
nu spunem 
tatul firesc 
Exagerările 
al’a au adus 
fotbalului.

Să revenim 
ediție nentru 
teva dîn*-e cuvinte antreno- 
ml”’ eehtooi — ijdor din «“ria 
a V-a Aurmă Bo,<,eann (Unl- 
ver«?ta'ea Craiova): „Cind o 
ecbțnă eîstită c« 15—0 în fata 
a’teia. era î„ntne6 îțr t—bnt «ă 
se... antnSa-ritnipre. O-’-c în
trecere, dacă iui e sl echilibra
tă. nn-și va atinge niciodată 
scopul".

de

(ne de

al 
este — nici măcar 

o nou’ate — rezul- 
al acațtei relații. 
Intr-o direcție «au 

numai pretudicii

’n<să la actuala 
a Încheia cu cî-

Lnurenlîu DUMITRESCU

-MEREU ÎN MIȘCARE. DE CE?

omul de

16— 17 — 18 (ale retrogradării), normal, 
menește, nimeni nu pomenea nimic.

Dar campionatul a început Au apărut 
primele surprize (de genul Univ. Craiova 
Inter Sibiu 1—2, chiar tn etapa a II-a), 
apărut primele nemulțumiri, după care s-au 
căutat soluțiile de salvare. Și prima soluție, 
deloc nouă, ÎNLOCUIREA ANTRENORILOR. 
Și n-a fost vorba de un caz izolat de o 
excepție san două. în sezonul de toamnă, o 
treime dintre divizionarele A și-au schim
bat antrenorii.

Am luat clasamentul final al turului de 
campionat ți am ajuns la constatări intere
sante — In multe din cazuri, confirmări ale 
modulul cum privesc conducătorii de cluburi 
situația. Iată, de pildă, primele șase echipe
— DINAMO, STEAUA, VICTORIA, INTER 
SIBIU. CORVINUL șl FLACARA MORENI
— au încheiat sezonul cu aceleași conduceri 
tehnice cu care l-au început. în schimb, de 
la locul 7 în jos am început să găsim mu
tațiile de antrenori. „U" CLUJ-NAPOCA, 
după un start excelent, cu Remus Vlad la 
conducere, a avut o „serie neagră" și antre
norul a trebuit să abdice. F. C. OLT (locul

♦ ♦ ♦♦++++■»»-

0
ac

8) : în locul lui Silviu Stănescu — plecat 
din motive de familie la Craiova — a fost 
promovat ca antrenor principal Marian 
Bondrea : UNIVERSITATEA CRAIOVA : si 
aici a fost destulă vînzoleală. Dună un meci 

excelenț (am trecut peste înfrîngerea cu 
Inter, de care am amintit), victoria la Spor
tul Studențesc, chiar în „Regie" au venit 
înfrîngeri și Gheorghe Constantin, ..profeso
rul", a început să nu mai fie bun. fiind 
adus Sorin Cirtu, cu care echipa a debutat 
bine, dar a terminat cu alte surprinzătoare 
înfrîngeri pe terenul din „Bănie". Ce spun 
jucătorii ? Era bun sau nu Constantin ? E 
bun sau nu Cîrțu ? RAPID este „în pluton". 
Capricioasa echipă din Giulesti creează me
reu mișcări de antrenori. Ba cuplul Ilie 
Greavu — Ioan Pop, ba Pop. Turul l-a încheiat 
sub conducerea lui Ion Motroc. OTELUL 
n-a fost nici ea scutită de asemenea griji. 
După frumoasa comportare din campionatul 
trecut, echipa a plecat la drum cu Cornel 
Dinu 'Costică Rădulescu optînd pentru „Poli"

Timisoara). dar cind echipa îsi
văzuse visul cu ochii și juca 
In cupele europene. au in-

____  rezultatele slabe din campionat: 
Dinu a fost demis si a ajuns la Cluj-Napo
ca. A rămas Ioan Sdrobiș, atîtia ani secund, 
insă, mal repede decît s-ar fi așteptat ci
neva. el avea „să-i predea mandatul" jucă
torului Burcea. A.S.A. TG. MUREȘ e ulti
mul caz. Se știa din plecare că Bujor Hăl- 
măgeanu va avea o misiune dificilă, datorită 
fragilității ți tinereții lotului de jucători. Și 
Hălmăgeanu nu a rezistat mult, echipa ră- 
mlnînd la conducere cu cel care i-a fost 
jucător 15 ani de tile, dar prea tînăr ca 
tehnician. Florea Ispir, care nu avea cum 
să facă minuni.

In această mișcare de antrenori, schimbări, 
cum spuneam, determinate de unele rezul
tate nesatisfăcătoare din campionat, au fost 
ți echipe care nu s-au angrenat- in Joc, 
dlnd gir. cel puțin pină la sfîrșitul sezonu
lui, antrenorilor pe care l-au confirmat 
(sau angajat) in toamnă, deși unele dintre 
ele nu stau deloc pe roze tn clasament. E 
vorba, in primul rind, de S.C. BACAU (lo
cul 15) și F.C.M. BRAȘOV (16). cărora li se 
adaugă două formații de mijlocul clasamen
tului, F.C. ARGEȘ (locul 9) și F.C, BIHOR 
(locul 10), aceasta din urmă avînd și ea o 
perioadă cu rezultate sub așteptări. în sfîr- 
șit, la SPORTUL STUDENȚESC (11) se pare 
că Mircea Dridea e Incert pentru sezonul 
viitor.

Dar să ne oprim aici și sfi vedem ce ne 
va oferi prima perioadă a lui ianuarie, rfnd 
echipele vor face apelul și vor începe pre
gătirile pentru retur. Va continua, oare, ca
ruselul antrenorilor 7

Constantin ALEXE
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C. M. STUDENȚEȘTI
DE JUDO

FINAL DE STAGIUNE ---------------------------------------------------
E vremea ierarhiilor de sfîrși*- de an și unul dintre oele mai aș

teptate clasamente a fost cel alcătuit de A.T.P. Cum era de prevă
zut, oe primul Ioc s-a clasat suedezul Mats Wiland-er, ..numărul 1“ 
și în alte ierarhii ale tenisului, gratie, în principal, c jlor trei turnee de 
Grand Șlem cîști^ate (Australia, Roland Garros și ..Internaționalele" 
Statelor Unite). Ușor grăbiți însă (clasamentul a apărut La 1 decembrie), 
cei ce l-au alcătuit au fost ulterior ..contraziși4* de două evenimen
te de prim ran'sr ale tenisului mondial, Masters-ul și finala Cupei 
Davis, chiar dacă aceasta din urmă nu aparțin^ .parohiei** A.T.P.
1- a Turneul campionilor, suedezul a ieșit încă din grupe, iar la 
Goteborg el a deschis ..seria neagră** a gazdelor, pierzînd de la
2— 0 la saturi în fata necunoscutului jucător vest-german Steeb. în 
fine, încă o mărturie a unui ușor d?clin suedez : Kent Carlsson s-a 
clasat pe primul loc în ierarhia celor care au înregistrat cel mai 
substantial regres comoetițional în anul gata să se încheie —, a de
cis o altă ierarhie a aceleiași A.T.P....
--------------------------------------------------------------------------- IMPAS

PresQ franceză de specialitate trag? un foarte serios semnal de 
alarmă atunci cînd demonstrează că pe scena marii performanțe din 
această tară nu ma! există acele personalități de marcă pe care 
toată lumea le admira ou ani în urmă : Bernard Hinault, Michel 
Platini. Ala’n Prost, Johnny Rives. Eric Tabarly, Yannick Noah. 
Dintre toți, au mai rămas în activitate doar Alain Prost, care n-a 
reușit însă să cîstige ultimul titlu moni’al a1 piloților de Formula 1. 
Michel Plat’nî. care Si a schimbat însă statutul, trecînd de pe terenul 
de fotbal pe banca tehnicienilor, și tenismanul Noah. care este, demult, 
aproape complet ieșit din formă. Aceiași comentatori ai fenomenu
lui afirmă că deocamdată, nimeni nu-și depune ferm candidatura la 
a-i înlocui oe vechii supercampioni...
GIGANTISM ------------------------------------------------------------------

Hotărît lucru, gigantismul Jocurilor Olimpice e un fenomen greu 
de stopat. Tocmai cînd lumea se aștepta ca C.I O. să hotărască la ce 
probe sau lă ce sporturi din programul olimpic să se renunțe pen 
tru a mai limita un program supraîncărcat. S3 anunță, iată, intro
ducerea unor noi discipline la viitoarea ediție de la Barcelona tî : 
badminton ma.scul'n și feminin, judo feminin baseball. 10 km marș 
feminin si clasa ..Dlngby**, la yachting, tot feminin ! Cu oarecare !- 
ronie. comentatorii notează neputința membrilor C.T.O. d. a rezis
ta celor ce susțin sportul feminin : asta este o latură a problemei, 
dar. în același timp, se semnalează uriașele eforturi tn plus pe cars 
organizatorii viitoarelor 'Jocuri Olimpice lî vor avea de făcut în i 
asigura conditi’ de cazare masă. întrecere la oe! mal înalt ni-.-e* 
pentru ma’ mult de 30.000 de sportivi antrenori conducător4.. za- 
riști etc. T^nd’nta e confirmată si de Introducerea în programul 
J.O. de iarnă (înceoînd chiar de la Albertville în 199D a blatlo®»- 
lui feminin, schtulu! artistic și patinajului viteză pe p*sti redusă.

Rd. T.

MOSCOVA, 22 (Agerprcs). 
La Palatul sporturilor din Tbi
lisi au continuat întrecerile 
Campionatelor Mondiale Stu
dențești de Judo. In concursul 
feminin, la „open“ De orimul 
loc s-a clasat sportiva din 
R.P. Chineză Cijan In, care a 
întnecut-o in finală pe Regina 
Sigmund (R.F.G.). Pe locul 3 
s-au clasat Laurence Sionno 
(Franța) și Emanuela Pieran- 
tozzi (Italia). în limitele cate
goriei 48 kg, titlul de campioa
nă a revenit italiencei Giovan
na Tortora.

La masculin, sovieticul Ev- 
gheni Pegunov și-a adjudecat 
victoria la „open“. urmat de 
Kim Knn (Coreea de Sud). 
Rafael Kubaki (Polonia) și 
Indjeuki Sekine (Japonia).

HOCHEI
In „Cupa Izvestia“, ce se ăes- 

fășoară la Moscova, reprezenta
tiva U.R.S.S. a întrecut formația 
Suediei cu 3—0 (1—0, 1—0, 1—0), 
prin golurile înscrise de Krutov 
(2) șl Iașin. Echipa Cehoslovaciei 
a dispus cu 4—2 (1—1, 1—1, 2—0) 
de selecționata olimpică a Cana
dei. Au marcat: Hostak, Bozelc, 
Lubina, Lala, respectiv Moller și 
Jooris. In clasament conduce, ne
învinsă, echipa U.R.S.S. — 6p, 
urmată de cele ale Suediei — 4 
p și Cehoslovaciei — 3 p.

SĂNIUȚE
Proba feminină de la Igls (Aus

tria) a revenit sportivei sovietice 
Iulla Antipova, cronometrată in 
trei manșe cu timpul de 2:03.36, 
urmată de Gerda Weissensteiner 
(Italia) — 2:03,87 și Ute Oberhof- 
fner (Austria) — 2:03,98. La mas
culin, a terminat învingător Jens 
Muller (R. D. Germană) —

Azi începe, în Iugoslavia

DUEANIADT FEMININA DE DISCRET
Activitatea irr.ernaționaxâ la 

baschet feminin pe anul in 
curs se încheie prin întrecerile 
ediției a XXV-a a Campiona
tului Balcanic, care se vor 
desfășura de azi pini dumini
că in Iugoslavia, in orașul A- 
patin. Echipa Românie» va ju
ca. ia ordine, ea cele aje Bul
gariei, Iugoslaviei și Greciei. 
Lotul țârii noastre este alcă
tuit din: Magdalena Jerebie 
(Vof-.ta Brașov). Paula Misii 14 
(Universiia'ea C S 5. Viitorul 
Ctu}-Napoca). Mălina Marina- 
fW. Rwela Cristea. O-eel:a 
Stoiefcitâ (CF—ria București).

Melania Marina (Rapid Bucu
rești). Magdalena Manea, Lau
ra Nițnlescu (Chimistul C.S.Ș. 
Rimnicu Vilcea). Roxana Ște
fan (Voința C.S.Ș. 2 Bucu
rești). Gabriela Petre si Ceci
lia Laszlo (Politehnica Sporul 
Studențesc București): antre
nori: N. Martin și C. Paras
eși vescu.

2:29,54, secundat de Jouannes 
Schettel (R.F. Germania) — 
2:29,55.

PATINAJ VITEZA
Campionatul unional feminin, 

desfășurat la Alma Ata, a fost 
cîștigat de Ludmila Titovi, -are 
a totalizat la poliatlon 175.166 p. 
Pe locurile următoare .-au cla
sat Irina Bogatova — 170,545 p 
și Elena Lapuga — 176.884 p.

SCHI
Proba feminină de coborîre. 

desfășurată pe pirtla de la Alton- 
markt (Austria), a fost domina
tă de schioarele austriece, clasa
te pe primele trei locuri. A eis- 
tigat Veronika Walllnger — 1:12,58, 
urmată de Barbara Sadleder — 
1:12,87 șl Gaby Papp — 1:13,4L 
Pe locul patru s-a situat concu
renta sovietică Larise Majer — 
1:13.56.

„Cupa Europei** a programat pe 
pîrtla de la Obereggen (Italia) o 
proba masculină de slalom su- 
perurlaș, in care victoria a reve
nit elvețianului Peter Miiller. cu 
timpul de 1:26,46, urmat de fran
cezul Paul Alphand — 1:26,59 șl 
austriacul Helmut Mayer — 
1:27,52.

Proba feminină de ștafetă 
4X5 km din cadrul concursului 
de la Davos a revenit formației 
U.R.S.S. în lh00:03,80. Pe locuri
le următoare s-au clasat echi
pele U.R.S.S. II — lh00:28,65 și 
Suediei — lhOl :5«.

SĂRITURI
Concursul de pe trambulină de 

la Planica a revenit sportivului 
iugoslav Miran Tepeș, cu un to
tal de 213,8 p (sărituri de 91 m 
și 87 m). Pe locul secund s-a 
situat coechipierul său Janes 
Stirn — 203,5 p.

Cupa Cupelor (feminin)

ABSOLVIND CU BINE PRIMUL EXAMEN
ȘTIINȚA BACAU PREGĂTEȘTE „OPTIMILE

Ecnioă v cărei notorietate au «ă de modestie 
se ma! pere motivată. fiind fi- cată a echipei

cea ma: puternică formație de 
dub i-‘ urne Soartak Kiev, 
care ta or >oome de o este ta ta 
suU M confund! ea națXXta)** 
U.RS.S.i — Știința Baeăe evotu- 
cază ta actuala ediție a compe
tițiilor europene tn ..Cupa Cupe
lor— 'feminini. Debutul, se știe, 
a fost fructuos tocmai centru că 
tragerea ia sorti *-a adus ea pri
mă adversară o formație din 
Turcia, ta-ă unde handbalul ou 
este chiar atit de dezvoltat.

Cert este că studentele băcăua
ne au sbșovit cu bine prim« 
examen. Ceea ce ne-a determinat 
să volicUăm o scurtă convorbi
re antrenorului principal al Ști- 
int-1 Mihai Pintea.

..Mai tatii, n t-a spus interlocuto
rul nostru, vreau să precizez că 
handbalistele de la Beledlyesl Iz
mir au avut momente, mai ales ia 
partida din deplasare. cind au 
pus probleme formației noastre. 
Sigur mal îndelungata experien
ță șl — f’rt) a fi acuzat! ‘ —de fip-

MUREȘUL TG. MUREȘ ÎNCEPE
n

pentru că la fazele viitoare h>- 
crurile se vor Îngreuna <fin ce 
tn ce mal mult, de unde ș> ne
cesitatea unor pregătiri pe mă
sură. în ce privește turul al pol

DINAMO-UN SUCCES AL AMBIȚIEI
lUrnurt din nao D

că, spre exemplu, o treime din 
golurile Înscrise de handballștii 
sovietici au fost din aruncări de 
la T m. toate acestea fiind 
mult urmarea .bunăvoinței- ar
bitrilor.

Un alt atu al calificării 
constituit și inteligența tactică 
cu care s-a acționai in atac, pe 
fondul unor pase rapide șl a 
unui ritm debordant, iar eiteva 
dintre golurile semnate de Ros
ea, Bedivan. Dogărescu sau 
Durău au fost urmarea unor 
execuții de veritabilă virtuozitate 
tehnică. Și dacă am lua ta con
siderare numai golurile înscrise 
din acțiune, vom constata, avtad 
ca exemplu doar meclul-retur. 
că scorul nu este 21—22. el 21—15. 
ceea ce constituie tocă un argu
ment tn favoarea superiorității 
di namovlștilor.

tn drumul spre .sferturi*. • 
trăsătură distinctă a const huit-o 
șl pregătirea ftzleă (cei doi an
trenori ne-au vorbit despre .ore
le lungi* ale acestui dur antre
nament). ceea ce a făcut ca tn 
ambele jocuri Dinamo să se gă-

mal

l-a

sească In final uri mal proaspătă, 
mai energică in acțiuni.

In sflrșit, dar nu in ultimul 
Find, trebuie să aducem ta 
prim-plan și ambiția celor care 
au Intrat ta teren (fia că e-au 
numit Butigan, Bedivan, Doți- 
rescu. Roșea, Mocanu, Jlanu oau 
Cocuz, Licu, ștefan, Zahana, An
tonescu, Ionescu). sportivitatea 
de care el au dat dovadă (ta 
duda puternicului pressing psi
hologic la care au fost supuși), 
trecînd astfel peste momente 
deosebit de dificile, tn care ad
versarii sau arbitrii abia aștep
tau să sancționeze orice scăpare.

Nu putem afirma că nu s-au 
comis șl greșeli Z ‘
ratate ușor, oase neglijente, a- 
runcâri nedirijate corespunzător 
etc.), dar desigur, și părțile bu
ne și ceie ma: puțin satisfăcă
toare vor șta In atenția conduce
rii tehnice. as*M ea ti meciu
rile eu SC. Empor Rostock să-i 
găsească ne dlnamovlști m ace
eași formă — ba poate chiar mal 
bună —. ta care s-au aflat a- 
etnn. cînd au denăsit echioa .nu
mărul 1** a handbalului e-jmocan 
la nivelul formațiilor de club.

(contraatacuri

O NOUĂ Șl FRUMOASĂ AFIRMARE
(Vrmart l»n oed *)

formă cu zare să -evină in 
prim-planul categoriei sale. Cu 
alte cuvir.te acest merituo* loc 
trei obtinut la Atena, tn gala 
„Cupei Mondiale* în -ondltii'e 
în care n-a concurat in •'îenU- 
nătatea condițiilor sale fizice, 
vine să orobeze o dată în nlus

că Nicu Vlad face oarte din 
categoria aoelor mari soortlvi 
care «tiu să-și apere in mod 
exenro’ar orestigiul :ucer,t atît 
de greu, un Drestlglu care nu 
este numai al său cl — asa 
cum sublinia Lazăr Baroca se
cretarul responsabil al F.R.H.C. 
— si aî scolii noastre de hal
tere.

Oca. 
a

DE LA O ȘTIRE LA ALTA
• F.LFA. au Iartă și nu_. ui

tă ! în legătură c-j medul dintre 
I-ianda de Nord șl Irlanda (0—O. 
din oreienlnarUle C.M.. desfășu
ra- la 14 aeotembrie (notați a- 
cum ma! mult de trei luni I), du
nă numeroase investigații abia 
recent au fost descoperit! cei ce 
s-au făcut vtnovatl de acte ne
sportive : spectatorii din Belfast 
(așadar gazdele, deci nu cel ve
ntil din Irlanda), au aruncat sti
cle ti alte obiecte pe terenul de 
joc. Spre norocul lor. jucătorii 
sas arbitrii n-au fost loviți. Dar 
vtrdtitiul a fost dat : • amendă
<• SMa franci elvețieni, pa care 
trebuie ta a plătească federația 
nord-irtendesă. • ȘI pentru ci 
vorbim despre britanici, să re
venim la o vecile problemă, dez
bătută de U LLA : reprimirea 
echipelor engleze ta cupele eu- 
repene. Iată ultimele noutăți : 
la începutul analul viitor. noul 
președinte ai Federației Ugli en
gleze. Jack Dunnett. împreună 
cu secretarul forului de speciali
tate Ted Croker, și ministrul 
sportului dm Anglia. Colin Moy- 
niham. vor depune un memoriu 
la U.E.FA. In acest document se 
va preciza un punct esențial : re
tragerea actelor de trecere a 
frontierei tuturor acelora care nu 
prezintă garanții de conduită 
sportivă sau au avut anteceden
te negative ta acest sens. Dacă, 
taaâ U E.F.A. va acceota acest 
angajament, ce a* va tntimpla la 
meciurile pe eare formațiile en
gleze le vor sus+ine pe teren 
propriu ? • RECORDUL celebru
lui portar italian Dino Zoff (a- 

eum antrenor) a fost depășit cu
21 de minute ! Desore ce este 
vo-be • Portarul echipei Ceuta, 
din Bea secundă a Spaniei. pe 
nume Manolo Lopez, n-a primit 
Mei on eol timo de 1 221 de mi
nate de Joc eorectlnd — cum am 
arătat ma! sus — recordul iul 
Zoff. Probabil că. după această 
ispravă, acest apărător al buturi
lor va fi luat ta seamă de uni! 
antrenori al echipelor din pri
ma divizie... • HERBERT PRO- 
HASKA (acum la Austria Viena) 
s fost declarat
oară (duoă t934 și 1986) cel mai 
bun fotbalist al anului din Aus
tria. De subliniat că Prohaska 
obține acest .certificat de o-noa- 
re“ ta 33 de ani și după ce a 
îmbrăcat (recent) pentru a 88-a 
oară tricoul echipe! naționale, ta 
meciul din preliminariile C.M.

cu Turcia (3—2). în care a avut 
o prestație deosebită. • ȘTIȚI 
cine este acest jucător cu nume 
neobișnuit de lung : Braslleiro 
Sampalo de Souza Vieira de Oli
veira 7 Nu altul decit foarte cu
noscutul brazilian Socrates, doc
tor In medicină, unul dintre cei 
mal străluciți jucători al ultimu
lui deceniu. După evoluția sa tn 
Europa s-a reîntors In patrie și 

la cel 34 de ani. evoluea- 
F.C. Santos (fosta echini 
Pele). Recent, a jucat ex- 
în meciul eu Cerro Monte- 

-e care Santos l-a clștl-

acum, 
ză te 
a Iui 
eeleat 
video .
gat cu 4—2. St cînd ne gtnctim 
că. acum do! ani. Socrates a 
nunțat ___2__
ghetele ta cui*
TELE
reu.

a* 
oficial că-șl ..va agăța ' I « PREȘEDIN- 

Olympiakos Pi- 
Koskotas, a fost 
nu e de mirare, 
grec a fost acu*

pentru a treia

ehibului 
Georgios 

arestat ! Nici 
Marele bogătaș _ .. _ 
zaț printre altele de sustragerea 
de ta Impozitele pe care trebuia 
să ie achite, pentru ..banii ne
gri* (sume enorme) acordați in 
scopul cumpărării de jucători si 
oferirea unor premii de joe a- 
proape incredibile. • P.S.V. 
Eindhoven va avea de la 1 'a* 
nuarie un nou jucător : pe Cho- 
vanek (Sparta Praga). cunoscut 
internațional cehoslovac. • 
DIEGO MARADONA a declarat 
că. In 1993 (cînd li va expira 
contractul cu NapoM). dorește 
să se reîntoarcă tn Argentina. 
Atunci va avea 32 de ani. dar, 
chină cum spune, Dle«o ar dori 
să mai joace la una dintre echi
pele care l-au consacrat. Areen- 
tinos Juniors sau Boca Juniors, 
șl poate chiar ta reprezentativa 
țării sale ta 1994 ! ta ’-A 
stabilit că. la turneul final 
al C.M. ’90. echioa Argentinei va 
susțin» ta ziua de 8 iuHe meciul 
de deschidere ne ..San Siro" din 
Milano. • MIERCURI seara, ta 
Sevllta, ta grupa a 8-a a preli
minariilor C.M., echipa Spaniei 
a dispus eu 4—0 ft—0) de cea a 
Irlandei de Nord, prin golurile 
marcate de Rogan (autogob. Bu- 
tragueno. Michel (din penaltyț șt 
Roberto. In fruntea
a trecut Spania eu

3
(4
punct (ambele

mată de Ungaria 
da da Nord 8 p 
Malta cu ctte 1 
din 2 jocuri).

eia samen tulul 
4 p (2j). ur- 
O (i j). irlan- 
J). Irlanda Șl

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
HANDBAL • tntr-un meci 

amical masculin, Ia Marsilia, se
lecționata Franței a Învins cu 
20—18 (11—8) echipa Austriei. • 
La Stockholm. tn meci retur 
pentru competiția feminină .Cu
pa Federației Internationale*, e- 
chipa suedeză Skara Nacka a ter
minat la egalitate, 22—22 (ÎS—tO), 
eu formația daneză Gud.tie Kom- 
mune. învingătoare tn primul 
Joc (scor 27—2?'. hai-tbatistele 
suedeze s-au califi'-at pentru op
timile de fina’ă ale competiției.

ÎNOT « în ultima zi a concur
sului de la Indianapolis, ameri

canul Jim Harvey și-a adjud-.cat 
victoria tn proba de 100 m liber, 
cu timpul de 50,41, Iar coechi
pierul său Mike Barrowmtm a 
cîștigat proba de 200 m bras tn 
2:15,72. Rezultate înregistrata tn 
concursul feminin: 200 m bras: 
Annatisa Niairo (Italia) — 2 :33.83 : 
100 m liber: Jenny Thompson 
(S.U.A.) — 57 0 - 200 m fiu*-,re : 
Rle Shitcu (Japonia) — 2 :13.66.

ȘAH • Turneu) de la Fozaan 
»-a încheiat eu victoria polone
zului Marek Maczowiak — 7,5 p, 
din 9 posibile, urmat de «Iraki 
(Ungaria) — 7 o. Mandrtkl (Po

lonia) — 0 p. • în turneul de la
Sibenik. după desfășurarea a 4 
runde, tn fruntea clasamentului
se află Kozu! șl 
ette 4 p, urmați Buhman cu 

de Smaghta.
Koclev. Cvitan și Rukkavina 3,3 p etc.

TENIS * „Cupa continentală* 
pentru junioare s-a Încheiat la 
Delray Beach (Florida) cu vic
toria echipei Argentinei, care a 
întrecut in finală cu 2—0 forma
ția S.U.A. Rezultate tehnice: 
Christina Tessl — Carrie Cun
ningham 6—3, 6—4. Maria Labat 
— Andrea Farley 7—5, 4—6. 6—3.
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