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„NU EXISTĂ SATISFACȚIE MAI MARE PENTRU UN SPORTIV
DECiT ACEEA DE A OBȚINE VICTORII
PENTRU PRESTIGIUL ȚÂRII SALE"

— aceasta este convingerea unei valoroase 
campioane a gimnasticii din România, 

din întreaga lume, Daniela Silivaș

Daniela Si- 
neîndotos, a 
despre talent.

A scrie despre 
livaș înseamnă, 
scrie, mai îtitîi, 
Talent care a fost sesizat de 
tehnicieni avizați, cu „ochi 
de veritabili descoperitori", 
încă de pe vremea ci nd' Da
niela nici nu știa, de fapt, ce 
e gimnastica. Ea știa doar să 
meargă frumos, avea mișcări 
elegante, ușurință in execu
tarea unor exerciții ele ansam
blu cu colegele sale de la 
Grădinița cu program normai 
nr. 3 din Deva, iar adesea și 
cu „numere personale" de 
lemente acrobatice, 
toare pentru vîrsta ei. 
au' plasat-o pe locul I 
tr-un grup de 11009 de fetițe 
participante La un concurs de 
selecție. Talent care i-a per
mis, ulterior, după începerea 
unei . pregătiri organizate și 
metodice, in cadrul Clubului 
Sportiv Școlar „Cetate", sub 
competenta supraveghere a 
antrenorului loan Cărpinișan, 
să parcurgă într-un ritm foar- 

rapid toate treptele aflr- 
cuce- 

de

e-
surprinză-

care 
din-

Daniela Silivaș

im-

SINAIA, LA COTA VACANȚEI
DE IARNĂ

te 
mării competiționale, 
rind, succesiv, titlurile 
campioană națională a școlilor 
generate, a cluburilor sportive 
școlare și titlul de campioană 
republicană de junioare. Iar 
apoi, același talent i-a permis 
să ciștige în 1983, la prima ei 
prezență într-o mare întrecere 
internațională, „Cupa Mon
dială" pentru junioare, desfă
șurată ia Tokio, cu partici
parea celor mai bune junioare 
din lume 1 să cucerească me
dalii de aur la campionate eu
ropene, mondiale, iar cel mai 
recent la Jocurile Olimpice de 
vară din 1988, competiție la 
care sportiva noastră a fost 
singura dintre toate gimnas
tele prezente în concurs care 
a urcat pe podiumul dc pre
miere în toate cele șase Pro
be ale competiției, obținînd 
nu mai puțin de trei medalii 
de aur în finalele pe aparate.

pe care ie-a dominat cu 
punătoare autoritate.

Dar, â scrie despre Daniela 
Silivaș înseamnă, deopotrivă, 
a scrie despre MUNCA, nea
părat cu litere mari, pentru 
că multipla noastră campi
oană a avut mereu convinge
rea, de nimeni și de nimic al
terata, că nici un succes nu 
este posibil, oricit de talentul 
ai fi, fără muncă, fără preo
cupări mtense și perseveren
ță, fără căutări, fără sacri
ficii.. S-a jntimplat ca in vara 
trecută, înaintea Jocurilor O- 
limpice, să asistăm la 
din antrenamentele 
nostru reprezentativ, în 
de gimnastică de la 
Cine credeți că avea de exe
cutat cel mai, greu program 
de antrenament, cele mai gre
le exerciții de pregătire fizi
că ? Desigur, Daniela Silivaș, 
Aurelia Dobre, Gabriela Poto- 
rac, care aveau sâ devină și 
cele mai bune gimnaste ale 
țării la Olimpiadă și în alte 
mari in reoeri ale anului re-

cent încheiat. Și nu le era de
loc ușor— vedetelor : mun
ceau adesea' cu lacrimi în 
ochi, era teribil de greu, dar 
nu se lăsau...

— Iar activitatea din aceste 
•zile, ne spunea marea n-oavtră 
campioană, referindu-se la 
stagiul pe care, lotul nostru 
reprezentativ- feminin il efec
tuează acum în munții Paring, 
este tot un program de mun
că, phiar dacă nu la parame
trii de intensitate dinaintea 
competițiilor; cu marc miză. 
Avem asigurate în vîrful 
muntelui, la Cabana Clubului 
Sportiv Șcclar din Petroșani, 
condiții toarte bune. O parte 
din zi o consacram pregătirii 
fizice in aer liber, aerul este 
minunat aici, facem alergări 
pc trasee variate, in ritmuri 
diferite, executăm programe 
de exerciții, iar după-amiaza, 
in sală, accentul este pus pe 
pregătirea artistică, cu ele
mente din școala de bază a a- 
erobatieii, și pe pregătirea 
tehnică a unora dintre ele-

Lume multă la Sinaia. Elevi 
aflafi in vacanța de iarnă, oa
meni ai muncii veniți la odih
nă. Dimineața, o pădure de 
schiuri ia drumul pirtiilor de 
dincolo de Cota 1400, unde iar
na și-a golit un spray 
padă ceva mai 
clnd 
tiv 
te brazii 
steluțe- 
către Valea Dorului 
reții de la telescaune, 
eni destoinici, precum 
felul cum 'urcă cu 
in ..foarfecă", sportivi 
cult. Neîntrecuți cu ani in ur
me. clnd urcau podiumurile de 
premiere la slalom — Cornel 
Tăbăraș, Dan Focșeneanu — ori 
la bob — Dumitru Pascu, Mi
hai Secui. Mih'ai Cojocaru (de 
la ..Popasul Alpțn") si Adrian 
Gherghițean.u (de la „Miorița") 
nu urcă deloc. Rămân peste 
noapte în cabanele lor. să pre
gătească uriașele ceainice cu a- 
rome adunate din vară.

Valea Dorului, acum, e 
fel de bulevard cu două 
suri, cu elevi conduși de 
fesori, ori monitori de 
cu tineri si mai vîrstnici

să 
de

de ză- 
apu- 
fixa- 
pes-

mare,
dea și cu 
promoroacă 

împodobiți, seara, cu 
Primii care pleacă 

sînt bă- 
tehnici- 
si, după 
schiurile 
neintre-

un 
sen- 
pro- 
schi, 

din

diferite întreprinderi si institu
ții ieșiți la mișcare, la sport. 
Diferența e că transportul nu 
este subteran, ci pe cablu : 
stația „Cota 1400", stația „Co
ta 2000“, tabere întregi urcași 
coboară continuu. Tabăra de 
pionieri de la Școala „George 
Enescu" din Sinaia urcă mai 
puțin, în sensul că și-a găsit 
plrtie ceva mai jos. la „Tirul 
cu porumbei", unde grupa de 
schiori începători a Clubului 
sportiv școlar din Sinaia isi 
programează antrenamentele. 
In fapt, baza e a lor. dar Intre 
colegi se mai. îngăduie. Se mai 
'îngăduie, cu împrumut, chiar 
cite o pereche de schiuri ,.Com- 
bier", ori una de clăpari (greu 
de găsit cei cu nr. 23 in plină 
vacanță de iarnă !).

Sigur, vin ' aici elevi si din 
alte tabere organizate, prin tra
diție. la Sinaia. Dar vin asa.

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. 2-3)

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)

Plrtia de la Clăbucet-Predeal 
pentru acest sezon. Remarcabil : 
itor in partea de jos a pirtiei, 
pietonilor ce încurcau schiorii; __ ___ ____
perfect la capacitate maximă ; au apărut centre 
materiale sportive, o școală de schi...

Nu-i de mirare deci că, la ora actuală, Clăbucetul este unul 
din principalele centre ale sportului hibernal. Foto : Eduard ENEA

a fost pregătită in mod special 
un gard de sir mă imprejmu- 
care o ferește astfel de accesul 
stația de teleferic funcționează 

i de închiriat

SPORTUL FEMININ ÎN CONTINUĂ EXTINDERE
unul 

lotului 
sala/ 

Deva.

Județul Olt s-a aflat, ani 
de zile, printre acelea în care 
sportul feminin a fost slab 
dezvoltat. Ne amintim bine : 
un învățător din Drăgănești 
ne-a invitat, prin 1970, la o 
competiție, o duminică sporti
vă tradițională. A fost o reu
șită, dar susținută 
de băieți, deoarece 
avut o participare 
simbolică... Acum, 
la orașe, în sate și comune, 
fetele din acest județ se află 
la concurență cu băieții.

Prof. Constantin Ghițescu,

In județul olt
tori, 
eleva

La încheierea turului Diviziei A de popice

mal mult 
fetele au 
cu totul 
peste tot.

CONFIRMĂRI ȘI SURPRIZE
• Echipe in progres • Un fenomen nedorit • Arbitrajul- o problemă

Ca și în anii trccuți, echipele 
Etectromureș Tg. Mureș (antre
nor coordonator — Iuliu Rado' 
viei) și Voința București (ma
estru emerită a sportului Crisia 
Szocs) la feminin și Aurul Ba
ia Mare (antrenor-jucător Ste- 
lian Boariu) la masculin — 
multiple campioane Ia popice 
— au luat, așa cum se antici- 

. pa, un start lansat și in actua
la ediție de campionat. . Ară- 
tindu-se foarte productive și pe 
arenele din deplasare, ele au 
ocupat, 1» merit, primele locuri 
in clasamentele seriilor respec- 

' tive la încheierea turului Divi
ziei A. Dar în seria Sud a e- 
chipelor masculine întrecerile 
primei părți a campionatului 
divizionar s-au soldat cu o 
surpriză de proporții, lideră fi
ind formația jucătorului-antre- 
nor Vasia Donos, Explorări 
Cîmpulung Moldovenesc. pro
movată anul acesta pe scena 
primului -eșalon. Și încă ceva 
îmbucurător: dacă lupta pentru 
im loc pe podium la jumătatea 
competiției (poziții care, în caz 
că vor fi menținute, dau drep
tul de participare la turneul fi
nal) se dădea, de regulă, între.

Campioana țării, Doina Tăgean_ lideră autoritară a echipei 
Electromureș

mereu aceleași echipe, de data 
aceasta numărul candidatelor a 
sporit, revelațiile turului nu- 
mindu-se Petrolul Băicoi, Vo
ința Galați, Voința Timișoara 
si U.T. Arad, la fete. Minerul 
Vulcan, UN1O Satu Mare, Chi-

Tg. Mureș
mica Tîrnăveni și Olimpia Re
șița la băieți, toate cu plus in 
„clasamentul adevărului". în-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

secretar al C.J.E.F.S. Olt, ex
plică fenomenul „printr-o mai 
temeinică înțelegere a utilită
ții sportului, prin larga popu
larizare a acestuia în unită
țile de învățămlnt, in cele c- 
conomice de la orașe și din 
așezările rurale". Și ne oferă, 
în sprijinul documentării noas
tre, date grăitoare. Ce rezultă 
din analiza acestora ?

Faptul că sportul a căpătat 
un puternic caracter de masă, 
încă din etapa formării de
prinderilor de mișcare, altfel 
spus de la vîrsta preșco
lară. In toate cele 363 de gră
dinițe de pe cuprinsul județu
lui, sportul marchează o pre
zență cotidiană, multe dintre 
aceste unități de învățămînt 
dispun de condiții optime pen
tru practicarea exercițiilor 
zice, sub formă de jocuri 
mișcare sau
ZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZ/ZZZZ)

ansambluri
fi
de 
de

Irită cîteva argumente: 
Geta Cojocaru, jucătoa

re de tenis de masă, locul 3 
Ia C.E. de cadete, deține po
ziția I într-un clasament-bilanț 
pe 1988 întocmit de C.J.E.F.S. 
Pe poziția a Il-a, o altă elevă. 
Dcnisa Zăvelcă, atletă, specia
lizată în proba de 800 m, cam
pioană a țării la junioare I. 
Iar pe locul III, tot o atletă, 
demifondistă, Mihaela Ciu, 
care s-a consacrat probelor de 
1 500 și 3 000 m. fruntașă între 
junioarele II. în acest clasa
ment urmează două handbalis
te, Camelia Ciocîrlan șl 
Ghcorghița Neagoe, care, de 
asemenea, vizează consacrarea, 
aflîndu-se în atenția federa
ției de resort.

Avansind în... vîrstă, să ne 
oprim, de pildă, în unitățile 
economice, în special în cele 
cu profil feminin, cum sînt 
întreprinderile de confecții 
din Scornlcești și Caracal sau 
întreprinderea textilă din Sla
tina, cu 
pentru 
eu! dc

preșcolară

mii de muncitoare, 
care gimnastica la lo- 

muncă a intrat în... re-
ZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ/,

practică exercițiulpopulație
la competițiile de masă din școli, la per-

• întreaga
fizic • De
formanță $ întreceri cu largă participare nu numai 

la orașe, ci și la sate
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ4

gimnastică. Am și avut prile
jul să cunoaștem cîteva dintre 
ele : grădinițele nr. 2 și nr. 6 
din Slatina, nr. 1, nr. 4 și nr. 
6 din Caracal, nr. 2 din Balș.

Școala. învățămfntul primar, 
gimnazial, profesional și li
ceal oferă o altă arie largă 
propice practicării sportului 
pentru un eșalon masiv de 
copii,' de tineri. Sport de ma- • 
să în cadrul lecțiilor de edu
cație fizică și al activităților 
educative (calendarele compe- 
tiționale întocmite de asocia
țiile sportive din școli și 
licee stau mărturie), dar și 
pași spre performanță, spre 
măiestrie, tot mai convingă-

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ)

flex ; o activitate așteptată, 
dorită, rostul ei pentru sănă
tate și pentru creșterea capa
cității de muncă fiind înde
obște cunoscut. Tot pentru fe
mei, indiferent de profesie 
sau vîrstă, au fost constituite 
centre dc gimnastică do între
ținere (5 la număr), deocam
dată în centrele urbane. Se 
studiază însă ca asemenea 
centre să ia ființă și în unele 
comune mai mari, viitoare o- 
rașe. Gimnastica, cea ritmică.

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)



Vacanta de iarnă a elevilor este întotdeauna prilej si 
pentru cei mai tineri iubitori ai șahului de a se reuni în 
jurul tablelor cu 64 pătrate, in frumoase si aprige între
ceri. Așa cum a fost si de data aceasta, in competiția 
organizată în Capitală de Clubul sportiv școlar nr. 1, în 
care primele locuri ale clasamentelor au fost ocupate de 
Elena Munteanu. Irina Tomoșan și Gabriela Stan ta femi
nin, Cătălin Bujor Ionescu, Daniel Vătase si Marius Albu- 
lescu la masculin.

Foto Gabriel MIRON

TURNEU DE VOLEI LA GALAȚI

AU CUViNTUL
(Urmare din vag 1)

A APĂRUT Nr. 12/1988

AL REVISTEI EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl SPORT

A apărut nr. 12, pe luna decembrie 1988 al revistei 
EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT, din al cărei sumar vă 
recomandăm ; • Editorial: România — angajată ferm pe 
drumul desăvîrșirii societății socialiste • Cu privire la 
organizarea si desfășurarea celei de a Vl-a ediții a com
petiției sportive naționale „Daciada" (prof. Aurelia Suciu) 
• TEORIE —STUDII —CERCETĂRI: Contribuții teoretice și 
practice privind selecția ți orientarea psihologică a copii
lor și juniorilor (I) (psiholog Maria Șerban) ; Abordarea 
sistemică in educația fizică (X) (lector univ. dr. Mariana 
Marolicaru) • EDUCAȚIA FIZICA și SPORTUL ÎN 1N- 
VAȚAMINT; Stretchingul in lecția de educație fizică (prof. 
Elena Marinescu); Contribuții la elaborarea modelului pre
gătirii in triplusalt (prof. Alexe Techirdalian, prof. DuAl- 
tru Gîrleanu) • OPINII-CONSULTAȚII: Aprecieri asu
pra evoluției recordurilor mondiale la înot (VI) (prof. Mir
cea Olaru) • Rezultatele tehnice ale Jocurilor Olimpice 
de vară. Seul — 1888 • FIȘIER: Articole apărute in 
revista EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT în anul 1988.

Revista EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT — un îndrumar 
în activitatea tuturor antrenorilor și profesorilor de edu
cație fizică.

LAUREAȚII ANULUI
a lumii, ințelegînd prin aceas
ta titlul de campioană mon
dială absolută, care — cum 
se spune — mi-a scăpat „prin
tre degete" la precedenta edi
ție a C.M., cea de la Rotter
dam, din 1987. Așa cum am 
declarat atunci, mi-a părut 
bine că titlul a revenit, în 
premieră, unei gimnaste ro
mâne, prietena mea cea mai 
bună, Aurelia Dobre, dar nu e 
mai puțin adevărat că, in si
nea mea, am fost nemulțumi
tă pentru rezultatul pe care 
l-am obținut eu Ia individual 
compus. Aparatul favorit, 
birna, nu a fost atunci, cum 
se spune, de partea mea. Sau 
poate eă >n-a „pedepsit" pen
tru că am făcut greșeala să 
mă consider prea devreme cea 
mai bună din lume.., Nu voi 
mai repeta această greșeală. 
Cu sprijinul antrenorilor mei

— Adrian Goreac, Octavian 
Belu și Adrian Stan — mă 
voi pregăti astfel incit să-mi 
inscriu in palmares și unicul 
titlu care-mj lipsește.

— Spune-ne cîteva cuvinte, 
Daniela, despre prietenia ta 
cu Aurelia Dobre, o prietenie 
plină de semnificații dacă a- 
vem în vedere că ea implică, 
de fapt, două dintre cele mai 
bune gimnastele lumii.

— Nu mi se pare nimic ne
firesc ca două mari campioa
ne, componente ale aceleiași 
echipe, să fie și foarte bune 
prietene. Prietenia noastră 
este sinceră, frumoasă și cu
rată și despre ea vă pot vorbi 
cel mal bine celelalte fete din 
Iot. Nu numai eă ne ajutăm, 
ne sprijinim și ne sfătuim Ia 
antrenamente sau in con
cursuri, dar ne și bucurăm 
una pentru succesele celeilal
te. Pot spune că Africa a fost 
prima care Ia Jocurile Olim
pice m-a îmbrățișat ți m-a 
felicitat pentru succesele re
purtate, iar acum cu sini pri
ma care mă bucur pentru ra
piditatea cu care ea revine la 
forma care a consacrat-o 
drept cea mai bună gimnastă 
a lumii. Mi-e imposibil să mă 
gindesc că ar putea trece o zi 
fără să discut cu ea despre un 
exercițiu sau un element, să-i 
aflu părerea despre o execu-

In cadrul pregătirilor pe ca
re echipele de volei le efec
tuează în vederea returului 
campionatelor, la Galați s-a 
desfășurat, în prag de an 
nou, un turneu la care au luat 
parte trei divizionare A mas
culine și una din „B“ (cea 
locală). Regulamentul turneu
lui a prevăzut disputarea a 5 
seturi în fiecare partidă.

Trofeul acordat de gazde a 
revenit formației Calculatorul 
București (4—1 cu C.S.M.U. 
Suceava, 3—2 cu Viitorul Ba

SINAIA, LA COTA
(Urmare din pag l)

din curiozitate, adică „fără be
te", spre a vedea ta lucru pe 
cei de la C.S.$. Ca ani. grupa 
de începători e de virata gră
diniței. Ca tehnică, însă, schi
ază parcă după... lecțiile pro
fesorului Mihai Bîră. Copiii, în 
majoritatea lor, au părinții la 
Întreprinderea de Mecanică 
Fină. Cind sînt mici, mici, pro-

SPORTIV 1988
ție sau o combinație. Ca să 
fiu sinceră pînă Ia capăt, tre
buie să spun că Aurica î-a... 
luat locul lui Cat! Szabo, mai 
ales după ce aceasta din urmă — 
abandonînd activitatea com- 
pctițională — s-a dedicat an- 
trenoratului. Viața este de 
ncconceput fără prietenii sin
cere, mai ales atunci cind îți 
desfășori activitatea >,în 
echipă".

— Cum va fi „bifat" anul 
1988 în viața Danielei Silivaș, 
care sînt cele mai mari reali
zări din palmaresul indivi
dual ?

— Să mă refer mai întîi la 
cele sportive. Mă mîndresc că 
gimnastica a fost aeeea care 
a făcut ca Tricolorul scump 
ai patriei să urce de trei ori 
pe cel mai înalt catarg al 
Jocurilor Olimpice de vară, 
că eu am obținut 6 medalii, 
dintre care 3 de aur, pentru 
că nu există satisfacție mai 
mare pentru un sportiv decit 
aceea de a obține mari vic
torii pentru prestigiul țării 
Iui. Mă bucur, de asemenea, 
că am absolvit cu succes e- 
xamenul de treaptă la înche
ierea clasei a X-a și — ier
tați-mi aparenta lipsă de mo
destie — nu pot să nu subli
niez faptul că, după J.O., în 
cele două mari întreceri in
ternaționale organizate în 
lume, la Tokio și Stuttgart, 
am obținut tot atîtea succese 
Ia individual compus, în am
bele învingînd-o, printre alte
le, pe cea pe care o consider 
ca una dintre cele mai puter
nice gimnaste din lume la ora 
actuală, Svetlana Boghinskaia. 
Ceea ce, cred eu, îmi dă 
dreptul să abordez cu speran
ță și încredere viitorul sezon 
competițional. 

cău și cu C.S.U. Hidrotehnica 
Galați), urmată în clasament 
de Viitorul (3—2 cu C.S.U. 
Hidrotehnica șl cu C.S.M.U.) 
și echipa organizatoare. în 
cadrul competiției (în care au 
oficiat arbitrii locali Fl. 
Scorțaru, D. Delcea, N. Ma
rin, I. Blenovici, S. Felea și 
M. Zaharescu) au fost experi
mentate noile reguli care vor 
intra în vigoare o dată cu în
ceperea sezonului oficial. 
(Telemac SIRIOPOL, coresp).

VACANTEI DE IARNA
fesorii care ii pregătesc (Con
stantin Bănică, Adrian Ciocîl- 
tău, Iustin Gătej) ii strigă — 
in catalogul mare al pirtiel, cu 
coperți de gheață — ca acasă : 
Elena ! Cornel ! Stefan I Cind 
incep să urce podiumurile, le 
adaugă pe diplome și numele 
de familie, ale celor care i-au 
adus de mină pe pîrtie : Tăbă
raș. Moldoveanu. Stoica, /oști 
schiori ori boberi fruntași.

Da, lume multă la Sinaia. 
S-a prins de veste că, peste 
noapte, a înghețat „contra — 
panta" de la pirtia de sanie. 
Gata ! Toată lumea e acolo ! 
Prioritate. însă, au tot cei de 
la C.S.Ș. Normal, elevii pro
fesoarei Stefania Pătrașcu sînt 
printre cel mai buni sănieri 
din țari (Liviu Turea, Toma 
Bobea ș.a.). Duminica se fac, 
de obicei, excursii. Taberele 
din Sinaia se duc la Bușteni 
ori la Predeal. Si invers. Cei 
care nu se duc nicăieri urcă in 
Valea Dorului sau coboară In 
piscina de la Montana. Tot va
cantă de iarnă se cheamă 1
——— .«QCT—mium» lawciam»----------

DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

tilnirile dintre aceste sextete, 
dar și altele (ne gîndim la 
partidele susținute de Voința 
Ploiești, Voința Tg. Mureș, Glo
ria București, Laromet Bucu
rești, Hidromecanica Brașov,. 
Voința Oradea — f, Gloria 
București, Car păți Sinaia, 
C.F.R. Constanța, Voința Bucu
rești, C.F.R. Cluj-Napoca, E- 
lectromureș Tg. Mureș — m) 
au întrunit sufragiile spectato
rilor și ale specialiștilor, cu 
realizări deosebite, in care si
guranța în lansarea bilei s-a 
îmbinat cu inteligența rezolvă
rii unor figuri dificile la man
șele „izolate".

Bilanțul ar fi fost pozitiv 
pentru toată lumea dacă în- 
tîmplări de dată recentă, unele 
ajunse chiar pe masa de lucru 
a Biroului federal, nu ne-ar fi 
îndemnat la circumspecție, da
că nu cumva cele petrecute ne 
îndreptățesc să afirmăm (fără 
plăcere) că unele echipe, în 
dorința de a se menține cu ori
ce preț în primul eșalon, în
cearcă, atunci cînd joacă „aca
să", să-și aproprie victoria pe 
căi nepermise de regulament. 
Este vorba de modifioări adu-

POATE FI ÎNX
SI INFIB a

I

5 
I
is
I
I
I
! 
i
I
*s*
*
I
V.I
X

Parcurg nu fără emoție 
scrisoare de la un cu

noscut. Expeditorul, pornit 
să se ia la trîntă cu Na
tura vitregă, descria în 
rîndurile amintite o nouă 
victorie asupra răului care 
i-a marcat viața: poliomie
lita. După multe alte vic
torii obținute în ani șl ani 
de luptă cu handicapul, ani 
de îndoieli și speranțe, in 
care arma aleasă a fost 
sportul. Pentru că, aruncat 
în mica lume a handicapa- 
ților, el, Nicolae Popcov, 
nu s-a împăcat cu destinul, 
cu condamnarea Ia imobi
lism. Și, încrezător în iz- 
bîndă, a parcurs cu răbda
re și tenacitate, treaptă cu 
treaptă, 
plin de 
tegrarea 
re dată 
realizat 
urcarea 
tor va trepte pe scările din
tre etaje a ajuns la cifre 
de ordinul sutelor într-un 
singur antrenament, de la 
scurte alergări ă ajuns să 
străbată, în succesive re
prize de pas vioi și aler
gare, distanța dintre Sta
dionul Tineretului din Ca
pitală și aeroportul Oto- 
peni, de la o cursă pe 
„Voința" la mal multe ture 
de stadion, mereu cu ochii 
pe cronometru. Și mereu 
stabilindu-și ca obiectiv 
autodepășirea, recordul per
sonal. Iar de aici, la ali
nierea între partlcipanții 
obișnuiți Ia crosurile vete-

un drum greu, dar 
satisfacții spre in- 
socială. De fieca- 
și-a propus și a 

mal mult: de la 
și coborîrea cî-

rănilor, 
de a r 
mul la

Noua 
re ne 
scris" ',r 
cere a 
obiectiv 
rat de 
tilor, pi 
gătit în 
susținut 
rînd" ti 
cunde j 
antrenai 
victorie 
rește, pc 
cu cele 
meri... ț 
toare pe 
suferință 
tu] înse 
ficace nr 
și chiar 
dicapului 
care a t 
ne-au in 
presă, zi 
zioterapi: 
berger 
Stadt, a 
bredă 1-; 
xercițiul 
și spre 
vidlat : i 
țări I

„Ai în 
fost și e; 
pentru c< 
deviză la 
re că pei 
pioni. Da 
mai prof 
dalii, ci c

Aur

DE POPICE
se, după omologarea sălilor res
pective, la grindurile de lanșa- 
re (canale, săculețe de nisip fin 
sub linoleum etc.), de popice 
cu bile foarte rigide sau fără 
bile, de scurtarea șnururilor de 
la instalațiile de ridicare a 
popicelor și chiar de reglarea 
releelor în așa fel ca timpul de 
lucru al automatelor să deza
vantajeze echipele vizitatoare, 
„încercările de a-și mări avan
tajul terenului propriu prin 
particularitățile pistelor știute 
doar de gazde, ne spunea cu 
amărăciune campionul țării, 
Vasia Donos, din Cîmpulung 
Moldovenesc, sînt prea cunos
cute ca să mai fie nevoie să 
insist asupra lor. Vreau insă 
să atrag atenția autorilor a- 
cestor practici că... umblînd Ia 
calitatea materialelor de joc, la 
multe arene fiind deja atinsă 
limita minimă a parametrilor 
competitivi, fac un mare rău 
propriilor sportivi, mai ales 
elementelor tinere, care, pre- 
gătindu-se în condiții impro

prii, .anii 
șite. Or, s 
să dezveți 
vada ? Cin 
evoluează 
cele mai i

Sig, di 
de aceea 
în urma l 
federația ’ 
venite pen 
men să di 
competițior 
problemă, 
plica t in tot 
litera regu 
asigurarea 
punză toare 
voci care a 
mei, de lip 
unii condu 
tațiilc accs 
tifioate ner 
rile sportiv 
Așa cum si 
cutie purta 
colegiului c 
te, Fcrdinar 
multc-d-' 
bitraj, î 
cioasă s-.ji 
terminînd c 
bilă instruir

SPORTUL FEMIN
(Urmare din pag. 1)

modernă, este prezentă și în 
cazul tinerelor fete, la Slati
na îndeosebi, prin intermediu] 
unor ansambluri al căror nu
măr este impresionant — 400. 

în pas cu crearea unei veri
tabile tradiții a sportului fe
minin, în județul Olt au cîști- 
gat teren cîteva acțiuni de 
amploare foarte îndrăgite. De 
pildă, „Crosul fetelor", acțiune 
organizată în fiecare lună, pe 
grupe de vîrste, începînd cu 
9—10 ani. Este un binevenit 
prilej de selecție pentru per
formanță. Și nu numai în a- 
tletism ! „Săptămîna atletelor 
din Olt" ar fi o altă acțiune 
de mare succes, în plan mo
bilizator mai ales, altă modali
tate de a constata de ce dis
ponibilități umane beneficiază 
mișcarea sportivă a acestui 
județ. Și, în fine, „Cupa fete
lor din Olt", acum la a VH-a 
ediție, la atletism, dar și la 
gimnastică, handbal, volei, 
șah, tenis de masă etc., cu 
etape pe localități, a exercitat 
o puternică atracție atît în 
-orașe, cît și în multe așezări

rurale (Ver 
Coteana, Scl 

Sigur, s-a 
aceste aspe< 
pentru că s 
județul Olt 
menea date, 
camdată, per 
rînduri fapti 
tivitatc ești 
plan județ) 
specială din 
cadre didact 
cută comp 
pentru o i 
strict obștea: 
tea, profesc 
fizică Gcorg< 
stea, Gcrmin 
și Maria C< 
însă — face 
leriu Petre 
C.J.E.F.S. OII 
didactic, de 
cele din acti 
inspectoratulu 
sindicatelor, 
reușita acțiui 
facă din exe 
sport, un bi 
noastre de 
viață..."

Ceea ce, f 
succesele, îmj 
acum.

: I.T.H.R. BUCUREȘTI vă oferă bilete la 
’ tratament și odihnă, Începînd cu data de
i 9 Ianuarie 1989, in stațiunile : Amara, Balta
, Albă, Bălțătești, Borșa, Borsec, Bazna, Bu- S
I zlaș, Calacca, Covasna, Durau, Eforie S

Nord, Felix, Geoagiu, Govora, Herculane, y 
i Izvoarele, Lacu Sărat, Lacu Roșu, Malnaș, 

Muntele Mic, Moneasa, Ocna Sibiu, Olă-
I neștl, Ncptun, Păltiniș, Sărata Monteoru, n

ct&Y.cvtazV'AzvuM'vvazviA/VMVVva/vxa/vwV)* *.  ▼ -a/TA-Tui/TXAZr

montele noilor exerciții im
puse. Apoi, după 10 ianuarie, 
ne vom reîntoarce Ia Deva, in
ambianța atît de cunoscută 
nouă, a sălii in care am pre
gătit in ultimii ani toate ma
rile rezultate ale gimnasticii 
noastre feminine, căci in 1989 
ne așteaptă examene grele.

— Și nu sint puține în acest 
an, dacă avem in vedere că 
din • programul competițional 
de vîrf nu lipsesc, intre altele, 
Campionatele Mondiale de la 
Stuttgart și Campionatele Eu
ropene de la Bruxelles.

— Nivelul la care a ajuns 
gimnastica feminină româ
nească nu ne pernjite să avem 
nici o fisură in preparativele 
noastre și trebuie să fim ast
fel pregătite incit să putem 
menține îa un nivel ridicat 
ștacheta succeselor din ultimii 
ani.

— Cum apreciezi „poziția" 
de pe care abordezi acesie 
pregătiri, aceea de cea mai bună 
sportivă a României in 1988, 
deecmnată de ancheta între
prinsă de Asociația Presei 
Sportive din tara noastră, și 
poziția de cea mai bună gim
nastă a .urnii, stabilită de fe
derația internațională de spe
cialitate ?

— Sîat distincții care, fi
rește, mă onorează și ele re
flectă gradul ridicat atins azi 
de școala românească de gim
nastică. Pentru mine personal, 
ele reprezintă atît un stimu
lent pentru viitoarea pregăti
re, cit șl o obligație majoră 
de a fi mereu, la orice exa
men competițional, in cea 
mai bună formă, gata de a 
onora, prin comportarea mea, 
frumoasa carte de vizită pe 
oare ml-am făurit-o de-a lun
gul unei cariere sportive care 
Se întinde (lotuși...) de-a lun
gul a mai bine de un deceniu.

— Intr-adevăr, din panoplia 
ta de medalii nu lipsește nici 
un „aur". Ai fost campioană 
europeană de junioare șl de 
senioare, campioană mondia
lă, multiplă campioană olim
pică...

— Da, desigur, dar n-am fost 
încă cea mai bună gimnastă
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Divizionarele A la jumătatea întrecerii

„TOTUL ESTE
ECHIPA POATE

Pe „Unirii", în fată, la „Mi- 
nei-va", chiar și acum, în miez 
de iarnă, se despică firul 
patru. Pesimiștii, cei care 
numai jumătatea goală a 
harului, afirmă că echipa 
de suflet se va zbate, în 
tinuare, în zona retrogradării, 
că vor fi necesare mari efor
turi pentru depășirea perioadei 
foarte dificile pe care o străba
te - „11 “-le din „Bănie", că 
greul abia începe pentru e- 
chipa lui Geolgău și Gică 
Popescu. Optimiștii, cel oare 
observă numai cealaltă jumă-

12. UNIV. CRAIOVA

să ku ne pierdem capul

REVENI PE LINIA DE PLUTIRE
in 

văd 
pa- 
lor 

con-

tre cauzele eșecurilor din star
tul campionatului a fost pre
gătirea necorespunzătoare efec
tuată în perioada precompeti- 
țională, dar, ca întotdeauna în 
astfel de situații, adevărul e 
pe undeva pe la mijloc, ca să 
nu mai revenim la teoria cu 
oele două 
rului.

A plecat 
Cîrțu...

„Ai vrut, 
ehipa in situația în care se a- 
flăî“, l-am întrebat înaintea 
meciului cu Rapid, din etapa

jumătăți ale paha-
Constantin, a venit
Sorine, să preiei e-

17 5 4 8 27-37 14
_ _ propriu : 9 (a pierdut dte 2 p

la F.C. inter, Dtoamo, Steaua și Otelul, 1 p la Victoria) ț 
puncte obținute in deplasare : 5 (2 p la Sp. Studențesc, cile 1 p 
la F.C. OR. corvinul șl F.C.M. Brașov).
• Golgeieril echipei : Bîcu. Ghiță. Gh. Popescu fi din 11 m)

— cite 4 goluri ; Geolgău. Irimescu (toate din 11 m) — cite 
3 ; Noagoe, P. Badea. Biță — cite 2 ; E. Săndoi. Bica, Gh. 
Ciurea (din 11 m) — cite unul.
• Jucători folosiți : 24 — Crișan, Irimescu. Gh. Popescu — 

cîte 18 jacuri : E. Săndoi, Ad. Popescu. Geolgău — cite 15 : P. 
Badea 14 : Mănăilă. Bîcu — cîte 13 : N. Zamfir 12 ; Bica 10 ; 
Biță. Ghiță — cîte 9 ; Gh. Ciurea. Cioroianu. Luță — cîte 8 ; 
Neagoe, Cristescu — cîte 8 ; șt. Stoica 5 : Pigulea 2 ; Gherasim, 
FI. Dumitru. Cărbuinaru. Gane — cîte untul.
• Media notelor echipei : 6,24 ; media notelor Jucătorilor (Pe 

baza a minimum 10 jocuri) : 1. Gh. Popescu 6,96. 2. Geolgău 
6,64. 3. Ad. Popescu 6,50 : cele mai mari note : 8 (Gh POpeseu
— et. a IV-a, a X-a, a XI-a și a Xll-a ; Geolgău — et. V-a,
a Vl-a, a VH-a șl a Xn-a; Crișan — et. a X-a, a XETI-a și a 
xiv-a ; Ghiță — et. a VI-a ; E. săndoi — et. a--------

A Cartonașe galbene : 20 (7 suspendări) — HI 
mai multe : Mănăilă. Gh. Popescu — cîte 3).

@ Cartonașe roșii : nici unul.
0 A beneficiat de 0 lovituri de ,1a 11 m — 5 transformate 

(Irimescu 3, Gh. Popescu, Gh. Ciurea), u.na ratată (P. Badea); 
a fost sancționată cu 4 penalty-uri — toate transformate.

® A expediat 206 șuturi (133 
care 99 pe poartă (63 „acasă". 36

® Puncte realizate pe teren 
inter.

VII-a). 
jucători (cele

„acasă11. 73 în deplasare), din 
în deplasare).

tori, jucători — antrenori 
conducători se produc cîteva 
„scurt-circuite", cu implicații 
mai mari sau mai mici asupra 
evoluției echipei. Geolgău se 
supără că i se ia banderola de 
căpitan, Irimescu nu uită c-a 
jucat mulți ani cot la cot cu 
antrenorul. Stoica își dă aere 
de vedetă și e retrogradat, 
Ciurea nu poate juca, deși 
vrea (e nerefăcut), Adrian Po
pescu vrea doar pe post de li
bero (nu fundaș lateral), Zam
fir, Săndoi și Badea nu mai 
au... suflu, Crișan apără cînd 
foarte bine cînd foarte slab — 
doar Gică Popescu se remarcă 
meci de meci — și pe aoest 
fond vine cea mai mare sur
priză : 2—3 cu Oțelul !? Deruta 
e totală, iar acel 0—6 de 
Bacău 
mult 
riorul 
că,

Florea Voinea

UN VIRF AUTENTIC. E NEVOIE

Cinci minute

„SPER SA FORMEZ
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talc, cea plină, a paharului — 
ceva mai mulți la număr — 
consideră (și aduc o mulțime 
de argumente) că, în retur, 
Craiova va fi o cu totul altă 
echipă, că în această iarnă va 
reuși să-și vindece rănile pri
cinuite de o toamnă fotbalisti
că deosebit de aspră pentru ea, 
că foarte tinerii ei antrenori 
vor găsi liantul care să-i adu
că sub același numitor pe cei 
rămași din garnitura care a 
eliminat cîndva pe Fiorentina, 
Kaiserslautern, Deeds, Monaco 
sau Bordeaux, cu mai tinerii 
lor coechipieri, unii chiar foar
te, foarte tineri, dar în ranița 
cărora se află... bastonul de 
viitor titular.

Unii văd, deci, jumătatea 
plină a paharului, alții...

Mulți spun că nu trebuia să 
plcoe Constantin; dar antreno
rul cu care Universitatea a pă
șit în noul campionat a pără
sit Craiova după etapa a 3-a, 
cînd linia de clasament a echi
pei era următoarea:

3 0 0 3 1—9 0 puncte I
De necrezut, dar echipa ca

re ratase in extremis a 12-a 
participare consecutivă într-o 
cupă europeană se afla pe lo
cul 18 după primele 270 de 
minute de joc din noul cam
pionat. „Da Pitești n-au vrut 
să joace!“ — a afirmat antre
norul, a fost 5—0 pentru F.C 
Argeș, și Gheorghe Constantin 
s-a văzut obligat să renunțe 
după numai opt luni de la so
sirea sa în oel de al 7-lea oraș 
campion de pe harta fotbalisti
că a țării. Adversarii... profe
sorului consideră că una din-

a 4-a. Noul antrenor al Craio- 
vei n-a ezitat să răspundă: 
„Da, pentru că Universitatea e 
tot ce-am iubit eu mai mult, 
pentru că nu“i o echipă de ul
timul loc, pentru că axe, mai 
intîi, un grup de internaționali 
(Săndoi, Geolgău, Gică Popes
cu — la prima echipă, Crișan, 
Badea, Ad. Popescu — Ia tine
ret) pe care se poate conta, 
plus alți cîțiva jucători valo
roși de care echipa nu se poate 
dispensa : Irimescu, Mănăilă, 
Bîcu, Ciurea, St. Stoica, Biță, 
Zamfir, Cioroianu. Eu încerc 
să-i adun, pentru a-i face să... 
«into toți aceeași melodie".

A fost 5—0 cu Rapid! Apoi 
3—2 (pentru‘ Craiova) în „Re
gie", 4—0 cu „U“ Oluj-Napoca, 
1—0 cu Flacăra Morenl, 1—1 la 
Scornicești și prima linie de 
bilanț a „cuplului" Sorin Cîrțu
— Niooiae Zamfir arăta așa: 
5 4 1 0 14—3 9 puncte!

Saltul era evident, cerul per
fect senin, corabia naviga li
niștit, echipa ajungînd acolo 
unde își propusese din vară, 
în preajma „podiumului". Dar... 
„Toată lumea e fericită, ni se 
destăinuia secundul Nicoiac 
Zamfir, numai că pentru noi 
calvarul abia _acum începe: vin 
ia Craiova 
ua". Și...

3—6 cu
Steaua!

Niciodată 
versitatea la scoruri atît 
eategorioe în fața celor două 
fruntașe. Nici măcar la Bucu
rești. Antrenorii nu-și explică.

In cadrul relațiilor jucători
— jucători, antrenori — jucă-

Dinamo și Stea-
Dinamo, 1—5 cu

n-a pierdut Uni- 
de

Geolgău. unul din putinii „«upraviețuitorJ" ai marii echipe 
crelovene, conduce balonul sub privirile Iul M. Marian de l«î 
Sportul Studențesc. Foto : Eduard ENEA

explică 
de pînă I

ITt Șl TURISM IN 1989
Vale, SJănie Prahova, Semenie,
Slănlc Moldova, Sovata, Tușnad,
►ineasa, Vatra Dornel, Vata.
îduse cu circa 40% ; plecări zil-
ata sejurului — la cerere.

vatavav •t.V'juVWT

înscrieri ș! informații suplimentare la a- 
gențllle de turism din Capitală: Bd. 1348 
nr. 4 (telefon 14.93.81), Bd. N. Bălcescu nr. 
35 (telefon 15.74.lt), Calea Moșilor bloc 55 
bis (telefon 19.28.50), Bd. Republicii nr, 88 
(telefon 14.08.08), Calea Griviței nr. 139 (te
lefon 17.32.25), str. N. TonJtza nr. 18 (tele
fon 14.93.94).

stei de 30 de ani, nu prea 
mai vine nimeni din urmă. Pe 
mine mă preocupă formarea 
unui junior care să aibă ca
litățile vîrfului autentic. E 
nevoie.

— După bogata toamnă 
a fotbalului nostru, co per
spective îi întrevezi ir noul an?

— Prin cele două victorii, 
cu Bulgaria și Grecia, echipa 
națională a făcut un 
portant în încercarea 
prezentă la turneul 
C.M. din Italia *90.  
pleiadă de jucători 
valoroși 
turi de... __, -
națională foarte puternică. Mă 
refer la Hagi, Mateuț, Lăcă
tuș, Sabău, Rotariu, care au 
adus acel dorit și mult aștep
tat plus de viteză șl fantezie, 
ridicînd la cote mai înalte ni
velul de joc. De ei toți va de
pinde calificarea, care, de 
data aceasta, e parcă mai a- 
proape ca orieînd.

— Dar despre performerele 
noastre intrate în sferturile 
de finală ale cupelor europe
ne intercluburi ?

— Nu va fi nici ușor, dar 
nici prea greu. După opinia 
mea, Steaua >are în I.F.KL G8- 
teborg cel mai la îndemînă 
adversar și cred că va ajunge 
în semifinalele C.C.E. Dinamo 
întîlneste o echipă redutabilă, 
Sampdoria, însă pornește la 
luptă de la egal la egal cu 
ea, șansele fiind deschise am
belor părți. Victoria, în 
schimb, trebuie să se mobili
zeze exemplar și să facă două 
partide de excepție In compa
nia lui Dynamo Dresda, ținînd 
seama de forța și angajamen- 
tul car-a eteri stioe fotbaliștilor 
din R.D. Germană. Cu speran
ța că toate cele trei echipe 
românești vor ajunge în semi
finalele competițiilor continen
tale de club, doresc acum, în 
primele zile ale Anului Nou, 
să urez tuturor jucătorilor șl 
antrenorilor muit succes în 
tentativa lor de calificare.

Gheorghe NERTEA

Vi-1 mai amintiți pe 
Voinea, virful de atac 
cum două deeenii al 
Steaua ?

— Lumea te-a cam 
Florică. Ce faci acum, 
nezi vreo echipă ?

— După destule peregrinări 
pe la formații de „B“ și „C“, 
m-am decis să mă dedic mun
cii cu copiii și juniorii. Lu
crez la centrul de copii și ju
niori Steaua, împreună cu alți 
(cîndva) purtători ai culorilor 
„roș-albastre“, ca Pantea •— 
șeful centrului, L. Sătmărea- 
nu, V. - ' ‘
Marin 
muncă 
foarte 
Nu-ți creează 
cum se 
urechi.

— Pe 
marcaj 
ratai...

— Este adevărat, 
mult, dar și marcam, 
spuneți. Eu cred că . 
oricare înaintaș știința de
marcării este o calitate esen
țială. Și cred că eu o aveam. 
Altfel cum puteam să ajung 
într-un singur meci în 5—6 
situații clare de gol. Și dacă 
dintre acestea fructificam una 
sau două, nu era chiar atît 
de rău. Alți jucători abia da
că reușesc să beneficieze de 
2—3 ocazii, pe care le și iro
sesc.— Vîrfurilc autentice par a 
fi pe cale de... dispariție. Ce 
ne poți spune ?

— Așa este. în afară de 
Pițurcă și Cămătaru, ultimii... 
mohicani, care își împart în 
egală măsură postul de vîrf 
autentic, dar cu precizarea că 
și ei au depășit granița vîr-

pas lm- 
de a ti 
final al 
Avem o 

_____ tineri șl
care alcătuiesc, ală- 

veteranl, o eck ă

i la 
mai 

inte- 
faoe 
tu- 

„ll“-le 
rezerve

înăsprește 
conflictele 
lotului. Așa 

în ultimul meci 
rului. cu Victoria, în 
care altădată avea ca 
vreo trei jucători internaționali 
A își fac apariția Cărbunaru, 
Cristescu. Dumitru, Pigulea — 
despre care nimeni n-a auzit 
mai nimic. „Sîntem la —4, e 
dureros, afirmă acum pre
ședintele clubului, Cornel Stroc. 
Calculele noastre mergeau spre 
—1, ceea cc ne-ar fi permis să 
abordăm cu mult curaj returul. 
Totul e să nu ne pierdem 
capul. De altfel, îmi aduc foar
te bine aminte că și în *75 —76, 
după primul titlu cîștigat, Uni- 
versitafea a trecut prîntr-o pe
rioadă asemănătoare și din fră- 
minlările de atunci s-a născut 
marea echipă a Craiovei. Cred 
că și acum echipa poate reve
ni pe linia de plutire".

Universitatea se află la —4, 
dar, afirmă... optimiștii, „au 
trecut și Dinamo, și Steaua, și 
Victoria, cele trei „europene", 
și trebuie să ne luăm înapoi 
punctele de Ia Oțelul", pentru 
ca totul să revină la normal.

Și 
din 

se 
al

Lourențiu DUMITRESCU

Iordache, 
și P. Mihai, 
frumoasă, 

receptivi
spune.
vremea 
goluri

Troi, FI. 
Este o 

Copiii sint 
și disciplinați, 
necazuri, sînt, 
numai ochi și

cînd 
multe,

jucai,' 
dar și
ratam 

cum 
pentru

la îuciicicrca turului Divinei C - scria a III a

ECHIPA CARE A PRIMIT
Desigur că iubitorii fotbalu

lui își aduc aminte de Ion Mol
dovan. fostul mijlocaș de la 
Farul și Dinamo, echipele în 
care a jucat mai m<ult. Iată-1 
azi, la 34 de ani, în calitate de 
antrenor principal la Olimpie 
Rm. Sărat, echipă ce s-a dove
dit de departe oea mai bună 
din seria a III-a a Diviziei C, 
o echipă complet remaniată (9 
jucători fiind înlocuiți). Ion 
Moldovan și noii săi elevi au 
pornit la drum cu ambiție, 
pentru a readuce această echi
pă în Divizia B. Mal dare sînt 
însă cuvintele noului antrenor: 
„Obiectivul nostru este reveni
rea in eșalonul secund, dar, 
paralei cu aceasta, încerc, ală
turi de secundul meu Cornel 
Popescu, crearea unul joc spec
taculos și eficace, pentru ea 
reîntîlnirca cu al doilea eșa
lon să nu însemne un impact. 
Pentru a-mi atinge țelul, am 
tot sprijinul conducerii clubu
lui și al factorilor orașului. 
Am încercat asigurarea unui 
echilibru pentru cele două fa
ze ale jocului, atac și apărare, 
printr-o mobilitate maximă a 
jucătorilor, fapt cc a permis ca 
echipa să marcheze un număr 
marc de goluri (32) și să pri
mească doar 4, cele mai puți
ne din Divizia C. De aseme
nea, am realizat o simbioză 
perfectă intre jucătorii tineri 
(Cerhu. Răileanu, Ad. Petre,

DOAR PATRU GOLURI!
Tigoianu, ultimii doi, golgeteri 
ai echipei, cu 6 goluri) și cei 
mai vîrstnici ca Stanciu, Roșea 
și Cățoi — ultimul, venit de la 
Tulcea, adueîndu-și prin va
loare și experiență contribuția 
la creșterea calității jocului. 
Se pune o mare bază pe ele
mentul local, pe creșterea unor 
jucători de talent care pot a- 
Junge în diviziile superioare. 
Am constatat cu plăcere că și 
la nivelul Diviziei C se joacă 
un fotbal bun, la aceasta adu- 
cîndu-și din plin contribuția 
toți factorii competenți".

Iată totul de bază al Olimpi
ei: Cri stea — Aramă. Stanciu, 
Roșea (toniță), Cerbu — Roșu, 
Cățoi, Mitracu II (Tunea) — 
Ad. Petre. Răileanu, Țigoianu.

Răzvan TOMA

3

Clasamentul seriei s III-a
1. OLIMPIA 15 12 2 1 32- 4 26
2. CS Prog. Br. 15 8 4 3 31-16 20'
3. Auto Odob. 15 8 2 5 17-25 18
4. Chimia Bz. 15 8 1 6 27-19 17
5. Petr. Br. I.*) 15 9 1 5 34-18 16
6. HMroteh. Bz. 15 7 2 6 40-25 16
7. Celuloza Adj. 15 6 3 6 13-13 15
8. Vict. Țănd. 15 7 1 7 25-34 15
9. Progr. Isa-c. 15 6 2 7 21-25 14

10. Foresta G. 15 6 1 8 17-20 13
ia. SN-CSS T. 15 6 1 8 17-32 13
12. Petr. Berea 15 5 2 8 24-23 12
13. Arruib. Măcin 1.5 6 0 9 15-20 12
14. ASA Buzău 15 5 2 8 19-26 12
15. Granitul B. 15 5 0 10 14-29 10
16. Lamin. Brăila 15 4 0 11 16-33 8

* penalizată ou puncte.

Incepind
In prima

,,CUPA
it

de inline, start
competiție a anului

SPERANȚELOR"
MiNirniBAi

tradițional, cel careIn mod tradițional, cel care 
deschid anul competitions l sînt 
copiii. Micii „deschizători de 
pîrtie11 se lansează începînd de 
mîlne într-o nouă ediție a 
popularei competiții de mlnl- 
fotbal „Cupa Speranțelor", la 
startul ei aflîndu-se nu mai pu
țin de 171 de echipe, Împărțite 
pe două categorii de vîrâtă J 
grupa mare, cu jucători născuți 
după 1 august 1975 ) grupa 
mică, cu jucători născuți după 
1 august 1976.

Actuala ediție a „Cupei Spe
ranțelor11 se va desfășura în 
prima ei fază pe zone, gazde 
fiind următoarele 12 orașe l 
Arad, Bistrița, Buh uși. Buzău, 
Deva, Iași, Lugoj,_ Medgidia, 
Odorhei, Plopeni, Timișoara și 
Vaslui.

Cîștigătoarele acestor zone, 
la ambele categorii de vîrstă. 
vor participa la întrecerile tur
neelor finale, programate Îs 
Buhuși (grupa mare) șl Lugoj 
(grupa mică).

ADMINISTRAȚIA DE
• Atît partlcipanții care au 

beneficiat de cîștlguri la re
centa TRAGERE EXTRAOR
DINARA A REVELIONULUI, 
cît șl cei care încă nu au în
cercat această satisfacție vor 
mai avea posibilitatea să-și 
valorifice șansele jucînd la 
TRAGEREA EXTRAORDINA
RA PRONOEXPRES A NOU- 
DUI AN, ce este programată 
a avea loc duminici, 8 ianua
rie 1989. Reamintim că o ast
fel de tragere nu este cu ni
mic mai prejos decît celelalte 
acțiuni cu caracter „extraor
dinar", impunîndu-se, ca și a- 
cestca, prin bogăția și varie
tatea paletei de cîștlguri, din 
rindul cărora nu lipsesc auto-

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
turismele, excursiile peste ho
tare și importantele cîștiguri 
în numerar, de valori fixe și 
variabile. Atragem atenția 
participanților că biletele In 
valoare de 25 de lei au acces 
la toată gama celor 60 de nu
mere extrase (în cadrul a nu 
mai puțin de 10 extrageri), cu 
posibilitatea de a se cîștiga și 
cu numai 3 numere ! Deși ul
tima zi .pentru jucărea nume
relor favorite este sîmbătă, 7 
ianuarie, recomandăm ca, pen
tru evitarea aglomerației, par- 
ticlpanțli să-și procure bilete 
mai din vreme.
• Și amatorii de PRONO- 

SPORT vor avea bucuria re-

luăril șirului obișnuit al con
cursurilor. printr-o etapă de 
excepție, avînd In vedere re
portul de aproape un sfert de' 
milion de lei rămas de la 
concursul anterior. Tată, deci, 
care este alcătuirea concursu
lui de duminică, 8 ianuarie t
I. Ascoli — Verona | Z Ce
sena — Milan; 3. Como ■—
Pisa ; 4. Fiorentina —' Lazio 1 
5. Inter — Bologna | 6. Lecce 
— Pescara ; 7. Roma — Ju
ventus ; 8. Sampdorla — Ata- 
lanta; 9. Torino — Napoli | 
10. -Cremonese — Avellinof
II. Messina — Bari; 12. Par
ma — Genoa ; 13. Sambene-
dettese — Piacenza.

15.74.lt
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CARUSELUL RECORDURILOR ATLETICE...
CEI MAI BUNI SPORTIVI

Ai ANULUI 1988
BERLIN 

;,Boxrlng“. 
Germană, _ _ 
dreas Zuelow,__ -^r-
la categoria semiușoară. 
mai bun pugilist din această ta
ră în anul 1988.

(Agerpres). 
care apare 

l-a desemnat 
campion

Reelsta 
In R. D, 
pe An- 
olimpic 

drept cel

PARIS-- (Agerpres). în urma 
anchetei organizate de ziarul pa
rizian „L’Equipe“, Jean-FrangOis 
Lamour, campion olimpic la sa
bie. a fost declarat cel mai bun 
sportiv francez în anul 1988 Pe 
locul secund s-a situat sch orui 
Frank Piccard, învingător în 
proba de slalom ,uriaș din cadrul 
J.O. de iarnă de La Calgary, iar 
al treilea a fost clasat călărețul 
Pierre Durand, d,e asemenea me
daliat cu aur la Olimpiadă.

SĂRITURI CU SCHIURLE
• „Cupa Europei” a programat 

pe trambulina de la St. Agyd 
(Austria) un concurs în care 
victoria a revenit sportivului 
austriac Andreas Rauschmeier, cu 
214,4 puncte (sărituri de 72,5 m 
și 69 m). Pe locul secund s-a si
tuat coechipierul său Bernhard 
Winkler — 212,5 puncte.
• Concursul desfășurat pe

trambulina de la Zakopane a 
fost cî.știgât de sportivul polonez 
Aloisz Moszkal. ------
(sărituri de 101

182.5 punctecu
m și 97 m). Pe 

locurile următoare s-au __:
echipierul ,său Jaroșlav Wengjin- 
lcowșki — 175 puncte șl. sovieticul 
1 ladimir Spivak — 170 puncte.

SCHI
• Proba masculină de 30 km 

din cadrul concursului ce se des
fășoară in Împrejurimile orașului 
Moscova a fost cîștigat de cam
pionul olimpic Aleksei Prokuro
rov, cu timpul de lh23:43. Pe

situat

HANDBALUL IN ACTUALITATE
în alte ra- 
atletisni re-

MUNCHEN (Agerpres). Tur
neul masculin da la Karlsruhe 
(R.F. Germania) a fost cîștigat 
de o selecționată din U.R.S.S. — 
5 puncte, urmată de echipele TUS 
Hoiveier — 4 puncte, V.S.Z. Ko
sice — 3 puncte și T.S. Rintheim 
— zero puncte. In ultima zl a 
competiției s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: U.R.S.S. — 
T.S.V. Rintheim 13—10 
V.S.Z. Kosice — TUS 
9—9 (5—5).

BERLIN (Agerpres). 
ția feminină desfășurată 
(R.D. Germană) a fost , ____
de echipa sovietică Rostelmaș Ros
tov — 12 puncte, urmată in cla
samentul final de formațiile ști
ința Bacău — 10 puncte, T.S.C. 
Berlin — 6 puncte, S.C. Magde
burg — 5 puncte, Jâlghirls Kau
nas, Halloren Halle șl A.S.K. 
Chorzow — cu cite 3 puncte. In 
ultima zi a competiției, handba-

(7-5);
Hofweier

Competi- 
la Halle 
cîștigată

locurile următoare s-au situat 
Serghel Bîkov — lh24:09 și Mi
hail Botvlnov — ih24:14.
• Schioara vest-germană Christa 

Kinshofer-Guethlein, dublă me
daliată la J.O. de la Calgary, 
din 1988, a declarat că se va re
trage din activitatea competițio- 
nală, datorită unei ’ " ’
care o va îndepărta prea mult 
de pîrtiile de concurs, tn vîrstă 
de 26 de ani, sportiva vest-ger
mană a obținut 7 victorii in „Cu
pa Mondială".

accidentări

PATINAJ VITEZA
• In concursul de la Inzell,

campionul austriac Michael Had- 
schleff a cîștigat proba de 500 m 
cu timpul de 38.87, iar olandeza 
Marieke Stăm s-a situat pe locul 
intli în ‘ proba’ feminină de 1 500 
m. cu 2:09,29. '
• In prima zi a campionate

lor S.U.A., . campioana olimpică 
Bonnie Blair a terminat învingă
toare în două probe: 500 m —

4-, §

POVESTE CU CÎNTEC
ma lungă si mal veche, dar ea merită, nu nu- 
bicanteria el. relatată pe larg. încă primul 
Neuchâtel Xamax sl Galatasaray Istanbul. din

Povestea e 
mal pentru 
meci dintre --------------- ---------- ___________ _________ —r-
..optimile**  C.C.E.. a dat naștere la incidente, ambele echipe 
ieșind amendate pentru turbulenta suporterilor, iar antrenorii 
lor. XJllbert Gress și respectiv. Mustafa Denizli, suspendați 
pentru partida retur, de îa Istanbul. Cînd, deși cotată ea fără 
sanse de calificare (dună 0—3 la Neuchâtel), formația turcă 
a cîștigat cu 5—0 urmînd să-și continue cursa în C 1 î

Acuzînd în-să .condițiile imposibile**  tn care s-a desfășurat 
returul, Neuchâtel a trimis un amplu memoriu Comisiei de
control și disciplină a U.E.F.A., soli citind (,.s-a aruncat Cu

§ lot felul de obiecte în jucătorii noștri", „atmosfera a fost una 
de teamă« etc) rejucarea întîlnirii pe un teren neutru. Cum. 
inspirat de argumente asemănătoare. un demers al Romei 
fdupă meciul de la Belgrad, cu Partizan, din Cupa U.E.F.A.) 
fusese respins fără întîrzlere. era de așteptat ca nici apelul 
Iul N.x. să n-aibă sorți d« izbîndă. Numai că. surprinzător, a 
avut ! Din momentul acela care se anunța a fi nu-mai unul 
de procedură, povestea a căpătat aspecte dramatice. Pe adre
sa ILE.F.A,. for găzduit de... Elveția, la Berna, ca și P« a- 
ceea. personală, a președintelui el. Jacques Georges. s-au 
înmulțit telefoanele (numerele au fost publicate de un ziar 
turc) șl scrlsor’le de amenințare, consecință a cărora (8 000 
de telefoane în 48 de ore !) Georges a recurs Ia o gardă per
sonală formată din 6 agenți. iar sediul U.E.F.A. a fost PU3 
sub protecția politiei care l-a înconjurat cu blindate !

Pe de altă parte, adresîhdu-se Comisiei de apel a organis
mului continental. Galatasaray și-a angajat cîtiva avocați re- 
putați (din R. F. Germania și Italia) spre a-i susține cauza » 
Cazul părea, după opinia comentatorilor, rezolvat, cînd — altă 
surpriză — Comisia de apel a infirmat, după un „proces" de 
trei ceasuri hotărîrea anterioară, dlctînd menținerea rezultatu
lui de . 5—0 și sancționarea clubului din Istanbul, obligat să 
susțină următoarele întîlniri din cupele europene în altă tară 
(prima) și la minimum 300 de kilometri de Istanbul (a doua) ! 
.A venit, firește, rîndul presei elvețiene să ..ia foc". ..La Suisse" 
deplîngînd că ..amenințările au dat roade, iar lașii au cedat" ?! 
Pentru ea. „țap ispășitor" a devenit arbitrul francez Jo61 
Quinlou care a cutezat să declare Comisiei de apel că ,,n-a 
existat nici o tentativă de Intimidare din partea jucătorilor lui 
Galatasaray nu s-a produs nic! un incident...» El n-ar fi ur
mărit. . pasă-mi-te. dedît să-i „ofere" lui Monaco (partenera iu’ 
Galatasaray ,în „sferturi") un „adversar evident mal slab decît 
ar fi fost Xamax" insinuările de acest gen abundînd ! Mare e 
uneori — zău așa — grădina fotbalului !
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la Știința Bateau au în- 
scorul ele 19—16 echipa 

Kaunas.
(Agerpres). Turneul 

de la Thicnville (Fran-

listele de 
trecut cu 
Jâlghirls

PARIS 
masculin 
ța) a fost cîștigat de selecționata 
Franței. învingătoare cu scorul 
de 31—23 (16—lt) in finala dispu
tată în compania echipei Tata- 
banya (Ungaria). In partida pen
tru locurile 3—1. formația elve
țiană Amiciția Zurich a dispus cu 
24—13 (1.2—9) de echipa Luxem- 
"burgului.

MADRID 3 (Agerpres). Tur
neul pentru juniori de la Lanza- 
rote (Spania) s-a încheiat cu 
victoria selecționatei U.R.S.S. — 
6 puncte, urmată de formațiile 
Spaniei — 4 puncte. Iugoslaviei
— 2 puncte și Elveției — zero 
puncte. Rezultate înregistrate în 
ultima zi a compeliției: U.R.S.S.
— Elveția 26—23 (14—11). Spania
— Iugoslavia 27—25 (12—12).

Mai mult decît 
muri dc ’ sport, în 
cordurilo-, indiferent pe ce loc 
s-ar afla ele pe scară valorică, 
sînt cele care dau culoare și 
strălucire -întrecerilor, oferă 
semnificații deosebite unor vic
torii .și reprezintă pentru atleți 
împlinirea unui vis, pentru care 
au muncit din greu, temeinic.

Sezonul de concursuri al a- 
nului 1988 a adus cu sine un 
număr impresionant de . recor

ds toate felurile. între

41,22 șl 1000 m — 1:25.03. Proba 
masculină de 500 m a fost cîștl- 
gată de Nic Thometz. cu timpul 
de 37,72. Concursul general a fost- 
cîștigat, la masculin, de Nick 
Thometz, cu un total de 152,195 
puncte, urmat de Eric F’ain — 
153,155 puncte și Dan Jansen — 
153,540 puncte. La feminin, victo
ria a revenit campioanei olimpice 
Bonnie Blair — 167,505 puncte.

BOB
• Concursul de 

ne, desfășurat pe
Kdnigssee (R. F. _________ ,, _
fost cîștigat de echipajul Elveției 
(Gustav Weder — Bruno Gerber), 
înregistrat în patru manșe cu 
timpul de 3:18,62. Pe locurile ur
mătoare s-au situat echipajele 
R.D. Germane — 3:19,15 și R.F. 
Germania — 3:19,61.

bob 2 persoa- 
pîrtia de la 

Germania), a

COMBINATA NORDICA
• în ultima zi a campionatelor 

R. F. Germania. desfășurate Ia 
Inzell, Petra Becker a termi
nat învingătoare în proba femi
nină de 5 000 m, cu timpul de 
7:55,94, iar Rudi Jeklick s-a 
situat pe locul întîi la 10 000 m 
în 14:55,47.
• Proba de sărituri cu ochiurile 

din cadrul concursului de la 
Oberwiesenthal (R.D. Germană) a 
revenit sportivului austriac Klaus 
Ofner, cti 217,5 puncte (sărituri 
de 84,5 m șl 87,5 m). Pe locul se
cund s-a situat concurentul vest- 
german Hubert Schwartz — 214,7 
puncte.

BIATLON
0 Proba de 10 km din cadrul 

concursului de la Sportgastein 
(Austria) a fost cîștigată de ita
lianul Andreas Zingerle, cu 
timpul de 29:02,3. L-au urmat 
vest-germanul Ernst Reiter — 
29:33,2 șl austriacul Franz Schul
ler — 29:35,6.

ATLETISM • Crosul de La Bol
zano a revenit atletului italian 
Salvadore Antibo înregistrat pe 
distanța de 10 km cu timpul de 
28:33.7. Pe locurile următoare 
s-au clasat portughezul Ezequiel 
Canarlo — 28:50,8, vest-germanul 
Mathias GrUning — 28:56 șl a- 
ustriacul Dletmar Millonig — 
29:05,7 • Atletul etiopian Feyesșa 
Melesse a terminat învingător în 
crosul desfășurat la Luanda, fi
ind cronometrat pe distanța de 
9.800 km cu timpul de 25:29. L-au 
urmat Juvenal Ribeiro (Portuga
lia) — 26 s .și Pedro Luciano (An
gola) — 26:09. La feminin, cel 
mat bun timp. 29:34. l-a realizat 
sportiva, portugheză Albert’na 
Diac.

CICLISM 4, Cursa, desfășurată 
in Costa Rica s-a încheiat la San 
Jose cu victoria rutierului colum
bian Efrain Rtco, urmat tn clasa
mentul general de Alexis Villalo
bos (Costa Rica) — la 1:35 șl Fede
rica Munoz (Columbia) — la

PE SCURT • PE
2:21. 0 înaintea ultimelor 24 de ore 
de întreceri, în Cursa de șase zile 
de la Koln pe primul loc al 
clasamentului a trecut cuplul 
Roman Harmann (Liechtenstein) 
— Andreas Kappes (R.F, Germa
nia). îl urmează, la un tur. pe
rechea belgiană Stan Toumee-E- 
tienne de Wilde.

TENIS • în semifinalele tur
neului pentru echipe mixte, de 
la Perth (Australia), selecționata 
Cehoslovaciei a întrecut cu 2—1 
formația Suediei. în partida de
cisivă Helena Sukova a învins-o 
cu 6—3. 6—2 pe Catarina Llnd- 
qvist. în finală: Cehoslovacia — 
Australia 2—0. 0 Cehoslovacul
Ivan Lendl a terminat învingător 
în turneul de la Port Stephens 
(Australia), în finala căruia l-a 
întrecut cu 7—6, 6—1, 7—5, pe
vest-germanul Carl-Uwe Steeb. Tn 
finala probei feminine, jucătoa-

Iordanka Donkova (nr. 
a revenit, in 1988, in fruntea 
ierarhiei mondiale la 100 mg
acestea reținem cele 18 recor
duri de seniori ale României și 
alte zeci de recorduri națio
nale de juniori. Pe plan in
ternațional, în ’88 au fost reali
zate, în aer liber, 6 recorduri 
mondiale masculine și 14 re
corduri feminine, toate de se
niori. Iată-le : 400 m — 43,23
— Harry Reynolds (S.U.A.), 
Zurich, 17 august : înălțime — 
2,43 m — Javier Sotomayor 
(Cuba), Salamanca. 8 septem
brie ; prăjină — 6,05 m — Ser- 
ghei Bubka (U R.S.S.). Bratis
lava. 9 iunie, și 6.06 m. Nisa. 
10 iulie; greutate — 23.06 m
— Ulf Timmermann (R. D.
Germană), Chania, 22 mai ; 
4x400 m — 2:56,16 — S.U.A.
(Everett. St. Lewis. Robinzine, 
Reynolds), Seul, 1 octombrie 
(rec. egalat) ; maraton — 
2.06:50 — Belayneh Dinsamo
(Etiopia). Rotterdam, 17 aprilie, 
la bărbați ; ÎOO m — f0,49
— Florence Griffith Joyner 
(S.U.A.), Indianapolis. 16 iulie; 
200 m — 21,56 și 21,34 m —

Griffith-JojTKT, Soul, 29 s-p- 
tembrie : 100 mg — lz,21 —
Iordanka Donkova. (Bulgaria). 
Stara Zagora, 20 august ; 5 luu 
marș — 20:55,76 — Kerry
Saxby (Australia), Sydney, 10 
ianuarie și 20:45,32, Saxby, 
Perth, 27 martie ; 10 km ma.ș
— 43:36,5 — Elena Nikolaeva 
(U.R.S.S), Bergen, 7 mai si 
43.36,41 Nikolaeva, Kiev, 30 iu
lie ; lungime — 7,52 — Gaiina 
Cistiakova (U.R.S.S.), Lenin
grad, 11 mai; disc — 76,89 tn
— Ga.briele Remșcli (R. D. Ger
mană), Neubrandenburg, 9 iu
lie ; suli(ă — 80,00 m — Petra 
Felke (R. D. Germană), PjU- 
dam, 9 septembrie ; heptalion
— 7215 p — Jackie Joyner-
Kersee (S.U.A.), Indianapolis, 
15/16 iulie și 7291 p, Joyner- 
Kersee, Seul. 23, 24 septembrie ; 
4x400 m — 3:15,18 — U.R.S.S. 
(Ledovskaia, Nazarova, l'iui- 
gina, Brîzghina), Seul, 1 .e-
tombrie.

Au mai fost, de asemenea, 
înregistrate recorduri mondiale 
și pentru juniori, între care ti- 
năra noastră atletă Alina As- 
tafei figurează cu .trei : 1,97 m 
București, 19 iunie ; 1,98 m
Nisă. 16 iulie ; 2,09 m Sudbury. 
30 iulie. Dintre recordurile 
mondiale indoor 11 vom subli
nia pe cel de 4:18,86 realizat 
de Doina Melintc Ia East 
Rutherford, 13 februarie.

Privim toate aceste recor
duri, și ne minunăm ! Nu eu 
prea multă vreme în urmă, ele 
erau performanțe, pur și sim
plu, de domeniul fanteziei . iar 
acum... Fiecare dintre ele con
stituie un rezultat exception.ti. 
Dar cît va dura? Prin simplă 
impresie, apreciem că utu-ie 
dintre performanțele feminine 
se constituie în recorduri cu 
totul deosebite, mai ales în a- 
cele probe „comune" cum sînt 
săritura în lungime, cursei, de 
sprint și ștafeta de 4x100 <n.
Recordurile feminine de l.i a- 
ceste probe au, din 19Sf>, o 
mare valoare. Ușor comparabi
lă cu performanțele masculine 
în aceleași discipline. Și ca să 
dăm un singur exemplu, vom 
arăta că recordul, de 2T.3I s 
pe 200 m realizat în finala o- 
limpică de Florence Griffith- 
Joyner este mai bun decît. re
cordurile masculine din 92 din
tre cele 178 de țări membre ale 
Federației Internaționale de 
Atletism !

Dar, așa cum evoluează lu
crurile, cu siguranță că 1989 va 
a luce — la rîndu-i — alte și 
alte recorduri.

Romeo ViLARA

DE LA O ȘTIRE LA ALTA
• SE VA schimba din nou 

sistemul de punctaj în clasamen
tul campionatului englez ? După 
cum se știe.
o -
la scor egal un punct și firește 
la înfrîngere
se propune o nouă variantă : a- 
cordarea a trei ouncte echipei 
cane va învinge la nunul un gol 
diferență, iar celor care cîștigă 
la scoruri mai mari *ă  li se a- 
tribuie... 6 puncte ! Mot’vația ? 
Creșterea „poftei de gol" a echipe
lor. care nu se vor mal mul
țumi cu succese la limită... Este 
o propunere apărută în*  unele 
ziare. 0 SE afirmă, și n-i fărS 
temei, că unii jucătorii de la 
Real Madrid joacă dur. în ultimele 
etape, trei dintre cel mai buni 
jucători. Gordillo, Hugo Sanchez 
și Tendillo, au fost eliminați de 
pe teren, în urma unor faulturi 
grosolane, fiind suspendat! pe 
diferite termene ! 0 INTERNA
ȚIONALUL danez Soren Lerby 
(acum la P.S.V. Eindhoven) a

în prezent.
victorie se acordă 3

nici unul.

D-entru 
puncte.

Acum

fost arestat pentru neplata impo
zitelor. Ulterior, el a fost elibe
rat pe baza unei cauțiuni depuse 
de clubul olandez, cu condiția ca 
Lerby să-și achite suma pe care- 
trebuie s-o plătească... • CIȚIVA 
dinitre cunoscuții arbitri Interna
ționali au spus ,.adio“ terenuri
lor oficiale de joc. încă înainte 
de limita de vîrstă (50 de ani) 
După ce Alfred Prokop (R.D.G.) 
și-a ..agățat" fluieru-l in vitrina 
cu amintiri, alț.i doi purtători ai 
ecusonului F.I.F.A. i-au urmat 
exemplul. Este vorba de olande
zul Jan Kaiser (48 de ani) și bel
gianul Alexis Ponnet (49 de 
ani) • FOSTUL internațional 
englez Trevor Francis (de 52 de 
ori selecționat tn prima repre
zentativă). a devenit, ia 34 de 
ani, noul antrenor al echipei 
Queens Park Rangers. Este eel 
mal tinăr ..coach" englez din 
prima ligă ! • A FOST stabilit 
ca turneul final al C.E. 1992 să 
fie găzduit de Suedia. Au fost 
date publicității si principalele

SCURT 9 PE SCURT
rea australiană Liz Smiley a în
vins-o cu 6—4, 3—6, 6—4 pe coe
chipiera sa Anne Minter. • Pe
ruanul Pablo Arraya a termi
nat învingător în turneul de la 
Caracas, după ce a dispus în fi
nală cu 6—2, 6—1, 10—8 de Râul 
Viver (Ecuador).

VOLEI * In finala turneului 
feminin de la Apeidoorn (Olan
da). reprezentativa Cubei a în
trecut cu scorul de 3—0 (15—2 :
15— 5 ; 15—5) formația R. D Ger
mane. Pe locul trei s-a clasai 
selecționata Cehoslovaciei, care a 
dispus cu 3—1 (15—13. 13—15.
17—15, 15—8) de echipa H p, chi
neze. în finala turneului mascu
lin, selecționata Cubei a între
cut cu scorul de 3—1 (18—16,
16— 14, 13—15, 15—9) formația O- 
landei • Competiția pentru ju
niori de la Mulhouse (Franța) a 
fast cîștigată de selecționata Bul

gariei — 10 puncte, urmată tn 
clasamentul final de echipa R.F. 
Germania — 9 puncte. Rezultate 
înregistrate în ultima zi a tur
neului : Bulgaria — Belgia 3—1 
(11—15, 15—6, 15—2, 16—14) ; Spa
nia — Franța 3—0 (16—14. 15—9. 
15—12) ; R. F. Germania — Unga
ria 3—1 (15—13,13—15,15—13. 15—9),
• Turneul feminin de la Salonic
s-a încheiat cu victoria echipei 
Levski Spartak Sofia — 8 puncte, 
urmată de formația Franței —6 
puncte. Rezultatele înregistrate în 
ultima zi a competiției : Levski 
Spartak Sofia — Ungaria 3—0 
(15—9, 15—6. 15—13) ; Franța - 
Grecia 3—0 (15—4, 15—8, 15—5).
• In prima zl a turneului mas
culin de la Hamburg, selecționa
ta R.F. Germania a întrecut cu 
scorul de 3—1 (15—9. 15—7. 9—15. 
15—12) echipa: Canadei. Intr-un 
alt joc, reprezentativa Cubei a 
dispus cu 3—1 (11—15. 15—12,
15—12, 15—11) de formația Fin
landei.

orașe — Stockholm. Maimo. G0- 
teborg — care vor găzdui cele 
mal importante mec.uri. a IN 
Portugalia a fosi limitat numă
rul do jucători de peste hotare 
care vor juca în echipei? din 
camoionat. De ia 30 decembrie 
1988 numărul maxim de jucători 

.străini, nu va putea depăși patru 
oomi-u fiacare club. In felul a- 
cesta — s-a subliniat de către 
Congresul Federației portugheze 
de fotbal — se va da prilejul 
afirmării mai multor jucători din 
Portugalia și se vor micșora 
cheltuielile unor cluburi.

IN CAMPIONATUL Greciei s-au 
disputat trei meciuri restanță din 
etapa a 13-a. încheiate cu urmă
toarele rezultate : Heraklis — 
A.E.K. Atena 0—0, PAOK Salonic
— Olympiakos Voios 1 — 1, OFI 
Creta — Arls Salonic 1—1. Lidera 
clasamentului se menține echipa 
A.E.K. — 19 p. urmată de for
mațiile PAOK — 13 p și II i-.iklts
— 17 p.

REZULTATE înregistrate in e- 
tapa a 19-a a campionatului An
gliei : Manchester United — Li
verpool 3—1 ; Aston Villa — Ar
senal 0—3 : Charlton — We-si 
Ham 0—0 ; Derby — Millwall 0—I; 
Everton — Coventry 3—1; Nor
wich — Middlesbrough 0—0 • 
Sheffield — Nottingham Forest 
0—3 ; Southampton — Queens 
Park Rangers 1—4 : Tottenham — 
Newcastle 2—0 ; Wimbledon — 
Luton 4—0. In clasament con
duc echipele Arsenal și Norwich
— cu cite 37 p.
• După o întrerupere' d - 12

zile, la Tribunalul din Bruxelles 
a fost reluat procesul internat 
grupului de huligani britanici, 
acuzați de provocarea gravelor 
incidente de pe stadionul Hcv- 
sel di.n capitala Belgie!. de ta 29 
mal 1985, soldate cu 39 de morțt.

Rubrică realizate de
Ion OCHSENFELD
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