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CANOTAJUL:
UN SEZON ÎNCEPUT EXCELENT

Reportaj de vacantă

PRINTRE CEI CE ÎNVAȚĂ
să Înoate, iarna, la școala 281
® Inițiere in inot, chiar din clasa I * Culoar liber către Iotul

preolimpic • Opțiuni (in aceeași măsură) ți pentru polo

DIN CARE RAMIN
In toamna lui ’87 canotajul 

nostru, în special cel feminin, 
strălucea la C.M. de la Copen
haga, dominînd practic între
cerile. Munca de cițiva ani 
(însumînd un impresionant nu
măr de selecții pe scară națio
nală, un uriaș volum de lucru 
în secții și, îndeosebi, la lotul 
olimpic) era astfel încununată 
atunci la cel mai înalt nivel 
cu putință. La începutul lui 
1988, încă din perioada „la 
bac“, nu ne ascundeam convin
gerea că rezultatele vor conti
nua să meargă _ pe aceeași tra
iectorie înaltă,' punctele de 
sprijin constînd tocmai în se
riozitatea care caracterizează 
activitatea canotajului nostru, 
de la federație începînd și tre- 
cînd prin cele mai multe din 
cluburilo și asociațiile din 
țară.

Și se poate spune că dema
rajul din 1988 în circuitul interna
țional a confirmat întru totul aș
teptările: pe rînd, indiferent dacă 
a fost vorba de regatele de la 
Esscn, Moscova, Grunau sau 
Lucerna, reprezentanții noștri 
au cîștigat probă după probă, 
iar timpii înregistrați demon
strau un limpede salt valoric 
în comparație cu sezonul pre-

Dănuț Dobre fi Drago? Neagu, un echipaj de valoare al ca
notajului nostru

In dezbaterea „mesei rotunde" de la lași

DINAMICA LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ a aa
După cum se știe. lașul universitar a găzduit 

Sesiunea de comunicări științifice din dome
niul educației fizioe și sportului, organizată de 
Ministerul Educației și Invățămîntuilui. prin 
catedra de specialitate a Institutului Politeh
nic „Gh. Asachi“. In program — Intre diverse 
alte manifestări — și o masă rotundă cu tema : 
>,Aspecte actuale ale activității de educație fizi
că și sport în invățămîntul superior**. O temă 
generoasă, larg cuprinzătoare, de mare actuali
tate. cuprinsă expres în numeroase documente 
de partid. în cuvîntări ale secretarului general 
ai partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
referitoare la rolul învățămîntului ca principal 
factor de cultură și civilizație.

Tovarășa academician doctor inginer ELENA 
CEAUȘESCU, în cuvîntarea la Plenara comună 
din noiembrie anul trecut, sublinia : „Absolvenții 
școlilor de toate gradele, ai învățămîntului su
perior trebuie să aibă o temeinică pregătire pro
fesională, tehnico-șlilnțiflcă. dar si o bună pre
gătire politico-ideologică pentru a înțelege bine 
problemele complexe ale dezvoltării economico- 
sociale, marile schimbări care au loc în lume, 
pentru a acționa în orice împrejurări ca ade
vărat! revoluționari**.

La masa rotundă s-a pornit de la faptul că lec
ția răniine principala formă de organizare a 
activității sportive, ea aslgurînd înfăptuirea sis
tematică și unitară a obiectivelor educației fi
zice. în lecție se folosesc (ca mijloace) exer
ciții selecționate și sistematizate în funcție de : 
scopul lecției, temele ei, particularitățile de 
vîrstă, sex și nivel de pregătire a colectivului, 
tipul lecției, baza materială si cerințele pro
gramei.

Lecția de educație fizică este structurată pe 
verigi (momente), fiecare propunîndu-și un țel 
pentru a cărui îndeplinire trebuie selecționate 
cele mai eficiente mijloace și metode. în func
ție de particularitățile elevilor. în raport cu 
scopurile didactice (învățare, repetare, verifi
care etc.) și cu orientarea temelor (dezvoltarea 
deprinderilor motrice, sau a calităților fizice), 
lecțiile pot avea structuri si organizări diferite. 
S-a mai pus problema sportivizării lecției de 
educație fizică. Adică dacă este ea, sportivizarea, 
necesară în lecție sau doar in activitățile, din 
afara acesteia. Asupra subiectului în discuție 
specialiștii invitați și-au spus cuVîntul.
Iată cîteva opinii :

Lector univ. Mircea Avram 
(I.M.F. — Iași). „Tema pusă 
în dezbatere este interesantă 
si de actualitate. Din îndelun
gata mea activitate vă pot spu
ne că elevii care vin la medi
cină au o pregătire fizică sla
bă. datorită faptului că aceștia 
nu mai fac nimic în probleme 
de educație fizică, în ultimii' 
doi ani de liceu, pregăiindu-se 
Pentru admiterea la facultate. 
In această situație, noi ii tre
cem pa studenții cu o pregă-

ÎNVĂȚĂMINTELE..,
cedent. Toate acestea, nota 
bene, în condițiile unor parti
cipări care, atît numeric, cit 
și valoric, puteau oricînd riva
liza cu cele ale unui campio
nat mondial. Apoi, pe măsura 
trecerii tuturor acestor teste e- 
dificato.Tre, s-au conturat și 
formulele diferitelor echipaje, 
urmînd ca în partea ultimă a 
pregătirilor pentru J.O. să se 
insiste pe omogenizare, pe șle
fuire tehnică. La jumătatea a- 
nului devenise clar că : 1. E- 
chipajcle feminine de 2 rame, 
4 1-1 și chiar 8+1 sînt cele mai 
valoroase din lume și — impli
cit — au cele mai multe șanse 
de intrare în posesia medalii
lor de aur la J.O, 2. Canotajul 
masculin izbutise și el impor
tante acumulări calitative, con- 
turîndu-și șanse serioase la 
2 rame și 4+1. în special pri
mul echipaj, în care se reuneau 
talentul, tehnica și tinerețea 
nestăvilită a lui Dănuț Dobre 
— Dragoș Neagu, părea a nu 
avea rival în „pjomentul ’88* 
și chiar într-o perspectivă des
tul de îndelungată.

Ce a urmat la J.O. se cu
noaște. Deși a avut o contri
buție substanțială la zestrea de 
medalii a delegației noastre — 

„grupa 
practica 
speciale, 

dintre

tire fizică relativă în 
medicală", pentru a 
cbmplexe de exerciții 
Cu toate acestea, unii 
ei tot nu vin la ore pentru că 
sînt ocupați. Alții trec pe 
parcurs la grupa normală . a 
anului, pentru că e mai atrac
tivă lecția de curs, iar intere
sul pentru o notă maximă e si 
mal mare, întrucît contează la 
media generală, în privința 
notării, cred că ar trebui să 
se manifeste o elasticitate mai

și încheiat bine.
aproape o treime din totalul a- 
cestora (7 la număr, din care 
1 de aur, 4 de argint șl 2 de 
bronz) canotajul a decepționat 
într-o oarecare măsură, nein- 
țrînd în posesia așteptatelor 
medalii de aur, cum ar fi în 
primul rînd cele de la 4+1 
(f) și 2 rame (m). Să fi fost 
prea optimiste așteptările ? Să 
se fi anticipat aceste medalii 
fără o prea temeinică studie
re a principalilor adversari ? 
Și acest lucru este posibil. Res
tul explicațiilor însă, trebuie 
căutate... la mal, deci exact în 
ultima perioadă a pregătirilor, 
mai precis în perioada de aco
modare de • la Seul. Și astfel, 
veritabilul record de eficiență 
stabilit de canotajul nostru (din 
cei 21 de sportivi deplasați, 
20 au urcat pe podiumurile de 
premiere!) a apărut în final 
oarecum estompat de aceste 
parțiale nereușite. Dar, de a- 
cum, totul ține de domeniul 
trecutului : rămîn însă, desi
gur, învățămintele, și nu ne în
doim că ele vor constitui unul

Sorin SATMARI

(Continuare In pag. a 1-a)

La întreprinderea de ' vagoane din Arad

ACTIVITATE SPORTIVĂ DE MASĂ
VARIATĂȘI DE PERFORMANȚA BOGATĂ,

O vizită de 24 de ore la în
treprinderea de vagoane din 
Arad îți relevă o activitate 
sportivă, de masă și de perfor
manță, de o mare varietate. • 
ÎN CAMPIONATELE INTER
NE, . desfășurate sub egida ma
rii competiții naționale Dacia- 
da, participă anual — la fot
bal, înot, tenis de cîmp, tenia 
de masă, lupte, judo, haltere, 
tir, handbal, volei sau 
— peste .4.500 " de oameni 
muncii dintre cei 10,000 
lucrează în această 
productivă arădeană.

popi ct- 
ai 

care 
unitate 
Menți-

mare în modul de apreciere. 
Nu sînt pentru sportivizarea 
lecției, deoarece se anulează 
astfel latura pedagogică a lec
ției, organizarea ei. Unii stu- 
denți. nu mai știu să execute 
nici cele mai elementare exer
ciții. ceea ce nu este bine, 
mai ales pentru ei. pentru ac
tivitatea lor profesională în

Elena DOBINCÂ

(Continuare in £ag. 2-3)

Se vorbește mult despre 
clase sau școli profilate pe 
una sau mai multe ramuri de 
sport. Sigur, o inițiativă care 
se concretizează în funcție de 
cel puțin trei criterii defini
torii : condițiile materiale,
dorința elevilor șl, implicit, 
competența șl specializarea 
cadrelor didactice.

Școala nr. 281 din Sectorul 
5 al Capitalei întrunește toate 
aceste criterii, în special în 
ceea ce privește înotul. Prin 
utilizarea în comun cu Liceul 
„Dimitrle Bolintineanu" â ba
zinelor amenajate în perime
trul acestor două unități de 
învațămînt bucureștene, co
piii, elevii, începînd cu cei 
din clasa I, sînt inițiați îri- 
tr-un sport cu o deosebită 
importanță social-utililară. Iar 
vacanța, cele trei „recreații" 
ale fiecărui an școlar, consti (Continuare în pag.. 2-3)

Pină la primele lansări de pe bloc-start, lecții Pe u-scat: bine
înțeles, în ambianta cuceritoare a bazinelor... Foto : Gabriel MIRON

acti vi taților 
sublinierea

Cornel 
și Carul 

succes 
tînărului 
500 de

nîndu-ne în sfera 
de masă, să facem 
că echipa de fotbal a secției 
sculărie este de mai mulți ani 
fruntașă, că la tenis de masă 
cei mai buni se dovedesc Da
niela Dulmin, Roman Mateș, 
Cornel Crișan și Daniel Herbci, 
în timp ce pe tablele cu 64 de 
pătrate rezultate notabile ob
țin Nicolela Manciu, 
Firicel, Francisc Hell 
Ceci. De un apreciat 
s-a bucurat Crosul 
muncitor, cu aproape 
participant la faza pe secții și 
ateliere (evidențiați Doru Ar
delean, de la me ea no-ener ge
tic, și Angelica Botică, de la 
sculărie), după cum foarte gus
tate sînt de oamenii muncii 
excursiile și drumețiile la Mo- 
neasa. Insula Mureșului, Peș
tera Urșilor, sau chiar mal de
parte, la Felix. Herculane ori 
Stîna de Vale. • ÎN PLANUL 
PERFORMANȚEI, Clubul Spor
tiv Muncitoresc „Vagonul" 
(președinte — loan Todinca, 
vicepreședinte — Tiberiu Țiga- 
nu) are organizată activitatea 
pe 12 secții specializate: halte
re. box, lupte, judo, fotbal, 
moto, modelism, tenis de 
cîmp, polo, culturism, handbal 
masculin și tir. Atît cît ne-a 
permis timpul, am încercat să 

băncile școlilor, 
sport în aer 

____ _ ,.....      ..... cum se poate 
observa si in instantaneul alăturat, surprins în tabăra organi
zată de C.C. al U.T.C., la Gura Humorului. Foto : Gabriel MIRON

După un trimestru de intensă activitate pe 
elevii se află în zile de vacantă- Cu mișcare și 
liber, zăpada fiind un „aliat" credincios, asa

tuie un prilej binevenit pen
tru educatori și profesori de 
a avansa pe drumul inițierii 
cit mai multor elevi.

Directorul Școlii nr. 281, 
prof. Teofil Vultur, și secre
tara comitetului de partid, 
prof. Maria Nicolau, sînt cei 
care au răspuns primii la ini
țiativa colectivului de pro
fesori specialiști C. Turcaș, 
M. Slăvescu și I. Mandache, 

.recunoscuți pentru strădania 
lor de apropiere a copiilor de 
bazin, de apă, de sport. Con
ducerea acestei școli ă fixat 
și un program concret de ini
țiere, care se realizează în 
decursul unui an de studii, de 
fiecare dată în medie cu cite 
250 de elevi din primul an de

Tiberiu STAMA

deslușimdeslușim cile ceva din „secre
tele" secțiilor fruntașe, ale a- 
celor secții care au dat multi
pli campioni și performeri ai 
țârii, componenți și ai loturi
lor noastre reprezentative • 
NI S-A SPUS că in ierarhia 
clubului halterele se situează, 
neîndoios, pe prima treaptă a 
podiumului. Nu numai datori
tă numărului mare de sportivi 
angrenați zilnic în procesul de 
instruire, ci și datorită rezul
tatelor obținute. In sala spe
cială de la Complexul sportiv 
„Pădurice", halterofilii sînt În
drumați in desăvârșirea măies
triei de trei antrenori, recu
noscuți pentru profesionalita- 
tea și pasiunea lor: Gheorgho 
Birlș (la grupa de înaltă per
formanță), Pavel Sebcșan (la 
grupele de performanță) și 
Gheorghe Rafa (la cele două 
grune de avansați). Bilanțul oe 
1988 al secției este impresio
nant: 21 de medalii obținute în 
camnionatele naționale de ju
niori. dintre care 9 de aur, 9 
de argint și 3 de bronz, iar în 
camoionatul național de juniori 
C.S.M. Vagonul a fost repre-

Constantin MACOVE!

(Continuare In pag. 2-3)



(Urmare ltr>

Din inițiativa A. S. Azomureș

TENIS NON-STOP, CU OASPEȚI DIN ALT

Posibilitatea și libertatea de mișcare și ac
țiune pe orice pîrtie. oricîț de înclinată, de
pinde de cunoașterea (chiar și elementară) a 
tehnicii ocolirilor. Prin aceasta începătorul 
devine stâpînul direcției de înaintare, își ale
ge traseul dorit, evită denivelările, obstaco
lele sau pe alți schiori staționați sau.căzuți 
pe pirtie. Mijlocul cel mai simplu și la înde- 
mîna începătorului este ocolirea din plug. 
Pornind direct pe o pantă, schiorul ia pozi
ția de plug prin împingerea laterală a cozi
lor, cu greutatea egală pe ambele picioare. 
Prin trecerea progresivă a greutății corpului 
numai pe unul din schiuri și prin accentua
rea așezării pe muchie (cant) a acestuia, înso
țite de un impuls de rotație (pivotare) creat 
de bust prin aplecarea asupra schiului încăr
cat se obține o ocolire printr-o curbă lentă, 
frîntă și sigură. Corpul rămîne permanent 
cu fata spre schiuri adică nu se răsucește 
lateral spre deal sau spre vale. într-o suc
cesiune de ocoliri din plug (stingă-dreapta) 
schiurile rămîr, permanent în poziție con
vergentă (adică în plug), cu vîrfurile la ace- 
lași nivel și corpul orientat pe direcția de 
ocolire. Articulațiile gleznă-genunchi-șold sînt 
semiflectate: brațele îndoite în poziție nor
mală. ușor depărtate de corp, ținînd bastoa
nele cu vîrfurjie Spre înapoi. Dacă încorpo
răm și ritm acestor schimbări de direcție 
(prin trecerea greutății de pe un picior pe 
altul), realizăm o șerpuire frînată. continuă 
și controlată. Știind deja să coborîțl, să frî- 
nați. să ocoliți si să opriți, de acum înainte 
toate pîrtiile indiferent de înclinație, vor de
veni accesibile. Chiar dacă convergenta vîr- 
furilor nu se poate păstra permanent. înce
pătorul coboară și ocolește pe orice traseu 
într-o urmă largă poate nu prea elegantă, 
dar în orice caz sigură și stabilă (controlată) 
pentru începător.

Schiorul nu coboară numai direct pe pantă: 
el înaintează și în zig-zag, dintr-o latură în 
alta a traseului. Să învățăm, deci, și coborîre 
oblică. Planul de alunecare determinat de 
talpa schiurilor are o pantă mai mică, în 
consecință și viteza este mai mică. Schiurile 
— paralele și apropiate (15—20 cm) —, sînt 
așezate transversal pe linia pantei. Piciorul 
din deal se află cu 10—15 cm (o jumătate

Asociația sportivă „Azo
mureș" (președinte : ing. Ho- 
ria Petra), de pe lîngă Combi
natul chimic cu același nume, 
din Tîrgu Mureș, are 12 sec
ții, care organizează o boga
tă activitate de masă la fot
bal, handbal, culturism, judo, 
lupte, tenis și tenis de masă, 
natație, radioamatorism, 
șah și volei.

în rîndurile de față ne 
referi la secția de tenis, 
cărei animator este ing. 
tan Varga și care atrage, an 
de an. tot mai muiți practi- 
canți ai acestui sport din rîn
durile oamenilor muncii de 
toate viratele și profesiile. 
Campionatul asociației ia te-

schi.

vom 
al 

Zol-

DINAMICA LECȚIEI
Dao 1)

nu 
cum 
pro- 

că 
ara-

de bocanc) înaintea celui din vale. Ambele 
schiuri sînt încărcate, dar proporția este mai 
mare pe schiul din vale. Se caută o poziție 
naturală, anatomică, similară cu a unui pie
ton care, staționînd pe marginea străzii, se 
sprijină cu un picior pe șosea iar cu celă
lalt pe bordura trotuarului, corpul fiind pa
ralel cu axa longitudinală a străzd. E firesc, 
deci, ca piciorul din deal să fie avansat 
(împins înainte) in raport cu cel din vale 
Această regulă de bază în coborîrea oblică 
permite așezarea schiurilor pe muchiile (can
turile) dinspre deal. Acest acroșaj al muchii
lor îngăduie începătorului să stea echilibrat, 
oblic, pe pantă și să alunece oblic, păstrînd 
direcția dorită. Carîmbii înalți ai bocancilor 
cu cîrlige îi ajută considerabil mai ales pe 
pante înclinate și dure.

prof. Mihai BARA 
prof. Mihai M. BARA

PRINTRE CEI CE ÎNVAȚĂ SĂ ÎNOATE
(Urmare din oao i) un mod 

copiilor

nis, dotat cu „Cupa Azomu
reș", a fost inițiat in anul 
1976, cind a reunit 22 de parti
cipant. în anul următor 
fost invitați eoncurenți 
alte întreprinderi ale 
cipiului. La proba de 

,s-a adăugat și cea de 
care a sporit nu numai pro
gramul, ci și spectaculozitatea 
competiției.

Din anul 1987, întrecerile 
„Cupei Azomureș" s-au des
fășurat atît vara. în aer li
ber. cit și iarna, pentru ca la 
cea de a X-a ediție să se in
troducă. date fiind numeroa
sele înscrieri, grupele de 
virstă. în plus, au fost lansate 
invitații și colegilor din alte

au 
și din 
muni- 
simplu 
dublu.

DE EDUCAȚIE FIZICA

orașe ale 
start s-au 
acestui spe 
CIuj-Napoc 
Groza, Sig 
Timăveni.

Ediția d’ 
șurată 
intron’'* pr 
rașe ale ță 
stanța, Ora 
Mare.

„Concurs- 
butat la 3 i 
ră, de ase 
inițiativa < 
mureș" d< 
și utilă.

învățămînt. Este o muncă pe 
cît _ de frumoasă, pe atît de di
ficilă, pentru că majoritatea 
copiilor, proveniți din grădi
nițe sau care n-au participat, 
dintr-un motiv sau altul, 
învățămintul preșcolar, 
posedă nici cele mai elemen
tare deprinderi de mișcare or
ganizată. De aici și teama fi
rească a unora de a intra în 
bazin ; o bună bucată de vre
me se pierde efectuînd 
ce s-ar fi cuvenit să se 
pînă 
Dar, 
trei 
înot
colegelor de la catedra ele e- 
ducație fizică.
gescu și Mariana Agiu. 
tr-o primă etapă — alături de 
învățătoare — cele două pro
fesoare caută să imprime „bo
bocilor" primele noțiuni le
gate de formarea deprinderi
lor motrice, fac trecerea către 
„atelierele" profesorilor-an- 
trenori. Să mai reținem și 
faptul că primele lansări în 
bazin nu se fac direct, ci după 
o suită de lecții ț>e... uscat

la 
nu

ceea 
facă 

ani...la virsta de 6—7 
cum ne-am convins, cei 

profesori-antrenori de 
se bucură de sprijinul

Aurelia Geor- 
în-

Este 
resul 
cu apa, 
pasul pe bloc-start...

Școala nr. 281 a 
mult mai multe decît 
celor mai mici elevi în 
acțiune care se c_______
permanent de mai muiți ani. 
Copiii, elevii cane — îndră
gind acest sport — doresc să 
i se dedice, manifestînd și u- 
nele aptitudini, vocație cb'ar, 
sînt îndrumați spre natația de 
performanță. Unii dintre ei 
au luat parte la diverse con
cursuri pe municipiu și chiar 
pe țară, convingînd prin cali
tăți, prin muncă și perseve
rență. Cazul lui Marius Toma, 
dintr-a VI-a B, și al Colegilor 
lui Florin Neagu și ~ 
Nițu, dintr-a VI-a C, 
selecționați în lotul 
pic. Vor face înot ? Se 
specializa intr-un anumit stil, 
în liber sau bras, în fluture 
sau delfin ? Prof. Teofil Vul
tur nu vrea să anticipeze, dar 
ține să facă sublinierea : 
,,Chiar dacă unii dintre micii 
înotători care se formează !n 
bazinele școlii noastre nu vor 
ajunge între fruntașii natației,

de a spori inte- 
pentru 

întîrziind
contactul 
deliberat

realizat 
inițierea 

înot, 
desfășoară

George 
cu toții 

preolim- 
vor

mai există o posibilitate de a 
rămîne în aria performanței, 
dedicindu-se jocului 
polo...".

De fapt, cum am 
Școala nr. 281 și Liceul 
mitrie Bolintineanu" pe 
îl urmează, în continuare, ab
solvenții ciclului gimnazial 
s-au și făcut remarcați ca vii
tori poloiști de performanță 
în cadrul secției de specialita
te a clubului sportiv școlar 
ființat chiar aici. Lîngă o se
rie de juniori consacrați, iată 
se formează cel puțin alți doi 
jucători care promit mult, 
Ștefan Ionescu și Marian Nea
gu, ambii în clasa a Vil-a.

Așadar, Școala nr. 281 se 
constituie și într-o școală a 
înotului și a poloului, ale că
ror clase nu pregetă să folo
sească din plin minunatele 
condiții existente, atit în plin 
proces de învățămint, cit și în 
vacanțe. Poate chiar mai mult 
în aceste recreații ale anului 
școlar, cind destinderea 
odihnă activă nu mai 
mă atît de strict de 
gram anume, ci de 
disponibilități pentru 
re și perfecționare...

de

prin 
ține sea- 
un pro- 
propriile 
pregăti-

viitor. Dezvoltarea fizică a stu
dentului (și așa slabă) rămîne 
în urmă. în aceste condiții, 
nici sporturile preferate 
pot fi însușite bine, așa 
se dorește. Referitor la 
bele S.U.V.A., ■ socotesc 
ele sînt bune, deoarece ne
tă eu ce nivel de pregătire 
fizică vine elevul la facultate, 
ce baaai motric are el în ge
neral. dar ar trebui completate 
și cu alte mijloace specifice 
educației fizice."

Lector univ. Alexandru Mu- 
reșan (A.S.E. București;. „Re
feritor la lecția de educație 
fizică in învățămintul superior, 
sînt de părere că fiecare -face 
ce vrea» în oră. nu există un 
sistem unitar de predare. Cît 
privește snortivizarea lecției, 
ea a fost făcută în ideea ca 
elevul să cunoască în mod o- 
bligatoriu două sporturi la ab
solvirea liceului. în realitate, 
foarte puțini știu doar un sin
gur sport, si acela nici măcar 
la nivelul competițiilor de ma
să (!). Un semnal de alarmă 
îl constituie dispariția preocu
pării pentru gimnastica spor
tivă în scoală si. implicit. la 
nivelul facultății. La A.S.E. s-a 
acreditat ideea organizării gim
nasticii ritmice în rîndul stu
dentelor. dar fă-ă rezultate. 
S-a înlocuit cu gimnastica ae
robică 
modern 
această 
început 
inițieze 
sportive Pe studenții care ma
nifestă interes pentru sport. 
Dar este. oare, bine să pregă
tim elevii ne specialități (vezi 
sportivizare) în liceu sau să-i 
pregătim multilateral, cu un 
bagaj motric necesar în viață, 
în familia lui viitoare ?

în fine notarea studentului 
după normele sistemului 
S.U.V.A. cred că nu este cea 
mai potrivită. întrucît este un 
sistem

' darea 
seama . __ __
gogice (interes, disciplină, frec
ventă etc.).“

Lector univ. Gheorghe Luca 
(Universitatea Iași). „Și la noi 
se constată un fond scăzut.de 
pregătire fiz'-’ă la tinerii ad
miși în facultăți, cu deosebire 
Ia fete (băieții sînt ceva mai 
bine pregătiți). De aici decurg 
Si numeroasele scutiri medica
le. Studentele care vin la oră 
doresc să practice, gimnastica 
artistică, aerob’că si dans”l 
modern, dar profesorii (bărbați)

aooi aceasta cu dansul 
(I). Ce e de făcut în 
situație ? Profesorii au 
să-i selecționeze si să-i 

în anumite ramuri

orientativ, iar în acor- 
notei trebuie să se tină 
și de alte aspecte peda-

ACTIVITATE SPORTIVĂ DE MASĂ Șl OE PERFORMANȚĂ
(Urmare din nao i)

zentat de două formații, din
tre care una se numără prin
tre fruntașe, cu 4 maeștri ai 
sportului. 3 candidați maeștri și 
10 sportivi de categoria I. A- 
drian Mathiaș la categoria 90 
kg (triplu campion de juniori 
al țării, medaliat cu bronz la 
campionatele europene și mon
diale de la Atena), Dan Morar, 
cat. 60 kg (medaliat cu bronz 
la „europenele" de la Atena, 
și el triplu campion național de 
juniori), Adrian Jigău, cat. f>2 
kg (medaliat cu argint la „Cu
pa Dunării" de juniori, cam
pion al țării) — iată cei mai 
valoroși halterofili ai „Vago
nului" • DE O REPUTAȚIE 
aparte se bucură secția de po
lo, cu rezultate mai ales în di
recția depistării și instruirii 
juniorilor. în fiecare primăva
ră, în bazinul propriu (cu ac
tivitate non-stop) al clubului, 
începe o mare acțiune de în
vățare a înotului cu circa 1000

de copii, dintre care sînt re
crutați apoi poloiștil. Numai 
în 1988 au fost semnalați peste 
400 de copii talentați, care apoi 
au fost supuși unei riguroase 
și minuțioase pregătiri. Rezul
tatele sînt și ele pe măsura 
priceperii și entuziasmului co
lectivului tehnic și al tinerilor 
sportivi. Formația copiilor r.ăs- 
cuți în anii 1970—1971 a deve
nit vicecampioană a tării la 
polo în 1987, iar în 1988 a mai 
urcat o treaptă, devenind cam
pioană a țării. Juniorii din ge
nerația „72—73“, și ei dețină
tori ai locului secund în cam
pionatul republican trecut, 
ocupat în 1988 locul IV în 
neul final desfășurat în 
pitală. iar cei născuți în 
1974—1975 au fost și ei 
zenți Ia turneul final al cam
pionatului, de la Cluj-Napoca. 
situîndu-se pe locul II. în ®fîr- 
șit, cei mai mici dintre perfor
meri, născuți In ’76—*77, aș
teaptă cu încredere și nerăb
dare primele lor rezultate bu
ne pe plan competițional. Și

avem toate temeiurile să spe
răm că ele vor veni. O atestă 
atît excelenta structură organi
zatorică a secției, buna și me
ticuloasa eșalonare a pregătirii 
la toate nivelurile, cit si faptul 
că nu mai puțin de șase spor
tivi, între care Marius Egariu și 
Nicolae Andrașoni, au fost de
ja selecționați în loturi națio
nale de juniori. O CEI 135 DE 
SPORTIVI ai secției de lup'e 
sînt împărți ți în 
grupe de instruire 
nare sportivă, sub

mai mube 
și perfecțio- 

conducerea

Grosu, Petre 
Codreanu și 
dintre tinerii 
convocați și 
ionale (lean

antrenorilor loan 
Păcuraru, Roman 
loan Cinteze. Doi 
luptători au fost 
la loturile națl 
Gherman, de la categoria 82 kg, 
și Constantin Dolga, de la ca
tegoria 74 kg), iar echipele de 
juniori și .seniori s-au aflat 
mereu în fazele finale ale cam
pionatului, juniorii ocupind 
chiar locul al treilea. » AM 
DAT doar cele mai sugestive 
exemple. Iar... exemplele sînt 
numai bune de a fi urmate.

au 
tur- 
Ca- 
anii 
pre-

mai anunțat, 
termină scur-

am 
zile se 
intervenită in șirul 

• PRONOSPORT, ast-

• Așa Cu 
peste cîteva : 
ta „pauză" 
concursurilor-------
fel că numeroșii partic’panți ai 
acestui sistem — devenit. în ulti
ma vreme, deosebit de popular 
șl avantajos — vor putea să-și 
valorifice din nou șansele, jucînd 
1» concursul de duminică. 8 ia
nuarie 1989. Desigur că generozlta- 

.■ ___ • ■’ • ■ a
concursului care începe seria fi
nului 1989 slnt atribute care au 
șl o serioasă bază materială ; în

tea și marea atractivitate

ții, în ca 
totul», sînl 
țează nega 
fizice ca < 
mint. Priv . 
lecției de ” 
de părere i 
Ea a în| 
chiar la nl 
unde s-a tj 
ti rea fizica 
tămintul si 
zică vine 
mod fericii 
plexă a vi

Conf. ul 
(Institutul 
Vuia" — ’ 
tii Instituh 
nici de mii 
Ei manifes 
tru jocuril 
baschet, fo 
pentru un; 
duale (atle 
rism). Nu 
frecventa 1 
fizică. Pen 
tiri medic; 
grupe spec 
in mod ; 
dyg^,t“.

nu sînt pregătiți să lucreze cu 
fetele așa ceva (!). De o mare 
afluență se bucură concursuri- 

’ le interfacultăți pe profile care 
ne obligă să facem echipe de 
baschet, volei, fotbal etc. Acti
vitățile sportive din afara ore
lor organizate de A.S.C sînt 
întotdeauna binevenite si în
drăgite de tineretul univer
sitar".

Lector univ. dr. Mariana 
Marolicaru (Universitatea „Ba- 
beș-Bolyai" — Clui-Napoca). 
..Lecția nu poate fi privită ca 
unitate independentă. Ea se 
conexează treptat si determi
nant altor lecții,care constituie 
elementele unui sistem. Deo
sebit de important este ca sis
temul de lecții de la un an la 
altul de studiu să se constituie 
într-o reflectare tot mai ri
guroasă a obiectivelor si sar
cinilor educației fizice din in- 
vățămîntul superior. Improvi
zațiile de moment, acceptarea 
desfășurării lecțiilor cu activi
tate -la alegere» sau — și mai 
grav — formalismul unor lec-

Masa rotundă de la Iași s-a constiv-*> - ;i‘ 
de experiență De marginea conținutul •— -ți 

in învățămintul superior. Din intervenție 
numai a celor de mai sus) rezultă că lecți 
trebuie să se bucure pretutindeni de mai 
partea cadrelor dc specialitate, a elevilor și s 
in principal dezvoltarea armonioasă a tiner; 
particularizeze in funcție de virsta subiecții; 
ze permanent, iar snortivizarea să opereze ni 
vităților din afara lecției (putini fiind cei ■ 
ei în cadrul lecției, cei mai multi dintre ei d 
clasică). De reținut aprecierile privitoare laș 
precum si propunerea de structurare a unor 
studenti. în funcție de profilul facultății s 
viitoare. în concluz’e. o dezbatere interesat 
lasă însă porti deschise altor manifestări de 
ideii de îmbunătățire continuă a conținutulu 
fizică în vederea creșterii aportului ei la di 
raia a tineretului studios.

A NOULUI Afl

se atribuie cîț»

BANI,AUTOTURISME.EX
in R.D.GERMANĂ

S IMIum, 
in AGEREA EXTB AORDll 

PRONOEF?

ADMIMSTRAȚIA DE
acest sens, reamintim participan- 
ților că fondul de cîștiguri bene
ficiază de pe acum de un substan
țial report în valoare de circa 
un sfert de milion de lei. fant 
elocvent pentru amplitudinea ga
mei de cîștiguri ce se profilează 
a fl distribuite șl de data aceas
ta. Iată de ce. încă de la începu
tul anului cei care joacă la acest 
sistem pot ..păși cu dreptul", ob-

STAT LOTO-PRONOSPORT
ținînd unul (sau mal multe >> 
dintre cîștigurile constînd în au
toturisme și bani I
• Nu uitat! că. o dată cu TRA

GEREA LOTO A REVELIONULUI, 
nu s-au epuizat șl marile „eve
nimente" ale anului. Duminica 
8 ianuarie, de pildă, va avea loc 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRES A NOULUI AN. 
comparabilă cu alte trageri de

lmp<n.~,tă 
că se V „ 
de 60 de •< 
extrageri, 
se cîstiga s 
mere ex 
privește Da 
cizăm că ; 
turisme e>‘ 
importante: 
lori fixe Ș^

sc%25c4%2583zut.de


Divizionarele A la jumătatea întrecerii

IN CAUTAREA UNUI
a- 
cu 
nu

Rapid, eterna poveste...
Rapid, echipa cu un 

nume farmec de neeaalat. 
care a cucerii tribunele, și 
numai pe cele ale Giuleștilor,
printr-un joc de mare fante
zie, mereu altfel, pe scenariul 
lui Ozon, un joc care s-a sol
dat — nu de puține ori — 
cu victorii asupra cuplului 
Steaua — Dinamo și chiar 
potriva lui... Napoli.

Sigur că suporterii nu 
toate astea, chiar dacă, la 
acestei retrospective, 
carul e dator să le atragă 
tenția că lotul cuprins în ca
seta tehnică este unul 
cu mulți anonimi, un 
care Damaschin II a 
(efectiv) 
ce nu ni 
atît mai 
mari, ca 
Bozeșan, 
formație, 
de 11 ori
Varneșu sau L. Ilie —. iar Bo
zeșan a avut doar 3 partici
pări in... reprezentație, cum 
se spune cînd un jucător vine 
pe gazon și nu cu întreg su
fletul).

Rapid are o situație dificilă, 
nici vorbă. Cu minus patru 
și cu cel puțin trei oaspeți de 
seamă (Steaua, Dinamo 
Victoria) în Giulești, la 
măvară, pasivul amenință 
se agraveze, purtînd echipa 
feroviară spre zona din care 
cu greu se iese. Dai a-f'astâ 
poziție este pe deplin explica
bilă cînd, privind din nou ca
seta, constatăm că, în tot tu
rul, „vișinii!" au expediat 
doar 20(!) de șuturi pe poartă 
la jocurile în deplasare

Rapid 
nefast : înfrîngerea pe 
propriu in jocul cu „ 
etapa a șaptea a schimbat an
trenorul : la conducerea 
nică a echipei a venit 
său stoper Motroc. Al 
start părea să fie 
augur : victorie la 
în deplasare, ceea ce urma să 
fie „o a doua respirație" sub 
bagheta unui antrenor întot
deauna exigent. Din 
„cravașa" încercată 
unei echipe nu prea
— pînă atunci — cu 
menit să suplinească... anoni
matul lotului, n-a dat rezulta
te. Ziua cea mai neagră a fost 
cea a meciului cu F.C. Farul, 
care a tăiat cel puțin o iamă- 
tate din speranțele Rapidului, 
cu atît mai mult, cu cit. la acel 
meci# — așa cum s-a afirmat
— cel puțin trei sau patru ju-

îm-

uită 
ora 

croni- 
a-

populat 
lot în 
ajuns 

1 (ceea 
cu

jucătorul nr. 
se pare nefiresc, 
mult, cu cit nume mai 
de pildă 
au lipsit
primul jucînd doar 

mai

Goantă sau 
deseori din

puțin decît

a avut ur

Și 
pri- 

să

start 
teren 

In

teh- 
fostul 
doilea 

de bun 
A.S.A..

păcate 
în fața 

obișnuite 
efortul

„UNSPREZECE" STABIL
cători au meat in devans, cu 
psihologia unei echipe de Di
vizia B.

Dar să ne oprim aici, pen
tru că Rapid, 
nicarul — in 
fuză ideea 
cheiate.

Antrenorul
nici nu se putea altfel — 
categoria optimiștilor, 
este capabil să urce, 
muncă, de la media sa slabă. 
5,94. spre 6,50, pentru eă in 
scurtul timp petrecut împreună

) mare și cro- 
parc’cuiar — 

conturilor

Motroc intră

13. RAPID

re- 
în-

!n 
.Rapid 

prin

tul. In afara celor nouă nu
me citate, ma1 există jucător’ 
de la care se poate obține mai 
mult.

Cronicarul acestor rînduri a 
de altfel, prilejul do r 
la ceea oe am putea 
o avanpremieră, cu un 
mai plin de voință și r,j 

su pe

avut, 
asista 
numi 
Rapid 
destule calități tehnice 
rioare locului 13 in clasament. 
Prilejul l-a constituit meciul 
susținut de Rapid Ia Sib'u. 
cînd feroviarii au făcut n 
partidă superioară chiar me-

17 6 2
propriu : 12

9
! (a
1 o

in deplasare

18-31 14
• Puncte realizate pe teren___.____

la „U“ Cluj-Napoca si F.C. Farul, cite 
F.C. Bihor) ; puncte obținute 
A.S.A. Tg. Mures)
• Golgeterii echipei : Damaschin II 6 goluri ; .Ciolponea

(1 din 11 m) ; Drăghici 3 ; Bacoș 2 ; Balaur — -
tin — cite unul.
• Jucători folosiți : 23 — Damaschin' H 17 jwiui ; rwua, 

Drăghici L. Iile — cite 16 : Matei. Vameșu — cite 15 ; Toader 
14 ; Cioloo-nea 13 ; Cîrstea. Goantă — cite 11 ț

pierdut cite 
la Flacăra 

: 2 (ambele

Goantă.

jocuri ;

2 P
Și 
la

4
Augus-

Rada,

14 : Ciolponea 13 ; Cîrstea. Goanță — cite 11 : Marinescu. Ba
laur — cite 10 : Bacoș. șt. Pona. Augustin. Al. Drăgan — cite 
8 : Vlad — 7:1. Tănase 4 : Barba. Bozeșan 1 Carallu — cite 
3 : Mustățea. M. Postolache — cite unul
• Media notelor echipei : 5,94 ; media notelor Jucătorilor 

(ne baza a minimum 10 jocuri) : 1. Ciolponea 6,29. 2. Damas
chin II 8.11. 3. Goantă 6,04 ; cele mai mari note : 8,5 (Toader 
— et. a X-a).
• Cartonașe galbene : 23 (8 suspendări) — 12 jucători (cele 

mal multe : Matei 4).
• Cartonașe roșii : Augustta (et. a IV-a),
• A beneficiat de o lovitură de la 11

(Ciolponea) : a fost sancționată 
mate. 2 ratate.
• A expediat 195 șuturi (144 

care 95 pe poartă (75 „acasă".

7 :

m — transformată 
cu 4 penalty-uri — 2 transfor-

.,acasă". 51 In deplasare), din 
20 în deplasare).

AVIND UN FOTBAL BL'N, ȘI-L AVEM,
CREȘTE Șl COTA NOASTRA, A ARBITRILOR"

afirmă Adrian Porumboiu

nu s-a putut trece la o șta
chetă obligatoriu mai inaită — 
la efort — in situația in care 
ne aflăm. în ultimele zece eta
pe. doar Damascbin II, Bacoș 
Drăghici, Ciolponea și Mate) 
au jucat, aș spune, la valoarea 
lor. Există in cadrul echipei 
jucători care pot mai mult. Mă 

.................................................. la 
in

gindesc in primul rind 
Goanță, care nu figurează 
grupul primilor cinci in nri- 
mul rind pentru că adevărata 
lui valoare ar trebui să-1 si
tueze printre primii 20 
e&tori ai țării, dar iată că. din 
motive în primul rînd 
five, el bate pasul pe 
să nu spun mai mult... O dată 
cu reluarea pregătirilor, mă 
aștept la mai mult din partea 
Ini Marinescu, a lui Vameșii, a 
lui Drăghici și L. Ilie. jucători 
despre care sînt convins că 
vor răspunde la efort, pentru 
că ei manifestă dragoste fată 
de culorile clubului... în zilele 
care vor urma, vom face și un 
trial cu jucători de «B» și "O, 
pentru a stabili un echilibru 
mai ales Ia capitolul voinței de 
a juca și de a munci".

Motroc încearcă, deci, o mo
bilizare generală. E și momen-

de ju-

subiec- 
ioc, ca

Rapid Bacău 1—0. Sprintează Damaschin II (pe lingă
Ciudin), dar Ciolponea va rata „transformarea"

Foto : N. PROFIR

diei evocate 
cu 2—1 (pînă 
echipă aflată 
mată de un mare spirit ofen
siv. Și nu este exclus ca Raoid 
să fi putut forța remiza 
jucătorul său nr. 1 in 
meci (Damascbin II) nu 
părăsit terenul. In urma 
accidentări.

In meciul de la Sibiu, Rapid 
a jucat la o valoare, care poa
te tactică materializată prin a- 
tilor: apărare strînsă. circula
ție rapidă, contraatacuri bine 
conduse și chiar o inventivita
te tactică materializată prin a- 
vansarea lui Bacoș. idee care 
avea să producă mult și în 
meciul următor, de la Bucu
rești.

In cursul zilei de Ieri, Răpii 
s-a reunit în Giulești. Au ve
nit și jucătorii anonimi pentru 
trial. Sigur că reîmprospătarea 
lotului e mereu necesară. Dar 
una din cheile Rapidului „la 
primăvară" poate și trebuie să 
fie fixarea unui „ 
start, un 
rostească 
memorie 
așa cum
Petrică Rădulescu — WetzerTl. 
Roșculeț... sau cei din 67. R?.- 
ducanu — Lupescu, Motroc...

(6,50). au condus 
in minutul 73!) o 
in zi bună, ani-

dacă 
acel 

ar fi
une’

„11“ încă d'n 
„11“ pe care să-l 
fără vreun efort de 
suporterii de astăzL 

o făceau cei din ‘38..

loan CHIRILA

CURSUL DE PHIEECflONAIlE A ANTRENUEillQ!!
Ieri, în Complexul sportiv 

„23 August" din Capitală, a în
ceput cursul de perfecționare 
a antrenorilor care activează la 
echipele din diviziile A și B, 
organizat de către federația de 
specialitate și Centrul de per-

• De reținut că. de clteva zi
le cu ocazia începutului de an 
a fost lansată o nouă emisiune 
specială limitată ..LOZUL ANU
LUI NOU", care, pe linsă sur
prizele obișnuite (mari sume de 
bani si autoturisme), oferă și pe 
aceea de 
color t

a obține și televizoare

M Mîine
loc prima
din acest an ____ __  „
tima z! nenteu orocurarea bilete
lor de participare.

vlneri. 6 ianuarie, are 
tragere obișnuită Loto 

astăzi fiind ul-

fectionare a cadrelor din miș
carea sportivă. Au fost pre- 
zenți membri ai conducerii 
F.R.F., antrenori federali și ai 
diferitelor loturi reprezentati
ve, tehnicieni, specialiști din 
domeniul activității fotbalistice.

In cuvîntul său de deschide
re. Mircea Angelescu, președin
tele federației, a vorbit despre 
Importanța acestei acțiuni a- 
nuale. menită să reîmprospăte
ze cunoștințele antrenorilor de 
fotbal, să se constituie cu ade
vărat intr-un util dialog de 
dezbatere a problemelor fotba
lului, care la nivelul campio
natelor — în primul rînd la 
Divizia A — continuă să ma
nifeste o seamă de serioase lip
suri.

Cursul are o tematică largă 
și, în cadrul primei zile, conf.

Adrian Porumboiu este unul 
dintre puținii noștri arbitri ca
re a reușit să se impună aten
ției generale la o virstă tînără. 
La 36 de ani, grație bunelor ar
bitraje preslate, vasluianul se 
vedea trecut pe lista F.I.F.A., 
iar la 38, cîți are acum, a 
mit și ecusonul federației 
ternaționale. acest semn 
distincției între „cavalerii 
ierului" de pretutindeni. L-am 
întrebat, cu prilejul unei re
cente vizite făcute la redacție, 
cum își explică 
în acest scurt 
timp, mai precis 
a fost promovat 
pînă-n prezent, 
primit („Știu eu
A contribuit poale conjunctura 
— in sensul că atunci, in ’84, 
în arbitraj s-a operat o prime
nire masivă —, au mai fost 
poate un elan și o dorință de 
afirmare proprii nouă, arbitri
lor de virstă mai tinără") con
ține o modestie deloc simulată 
și care-i stă foarte bine inter
locutorului nostru.

— Sînt suficiente toate aces
tea?, insistăm... Nu există un 
anume atu, să-i zicem major, 
care, dacă-l posezi, înlesnește 
ascensiunea spre mult doritul... 
ecuson F.I.F.A.?

— Totul pleacă, după opinia 
mea. de la modul de a înțele
ge, din capul locului. în ce 
constă această îndeletnicire, a 
arbitrilor, ingrată și plăcută în 
egală măsură după cum ne-o 
facem și noi. Vreau să spun că, 
odată nătruns în arenă, cu flu
ierul in gură, un arbitru n-are 
voie să ignore vreo clină sen
sul exact al acestei noțiuni — 
arbitrajul.

— Există și o definiție?
— Definiția ne aparține: 

veghem tot timpul la aplicarea 
regulamentului de joc, în așa 
fel incit să putem convinge pe 
toată lumea că în teren se

pri- 
in- 
al 

flu-

urcușul rapid 
interval de 

din 1984. cînd 
în lotul A, și 
iar răspunsul 
ce să spun ?

să

află un arbitru, nu un auxiliar 
el uneia dintre părți. Numai 
printr-o asemenea obiectivitate 
poți aspira Ia o reușită deplină.

— Privind inapoi, spre ceea 
ce a fost in toamnă, care din
tre meciurile conduse de Adri
an Porumboiu i-au adus cea 
mai mare satisfacție?

— Derby-ul. firește un meci 
pe care dacă l-am dus la bun 
sfîrșit, cum s-a apreciat și în 
presă, o daterez. în mare mă
sură. corectitudinii jucătorilor, 
cu contribuția celor doi căpi
tani de echipă. Tudorel Sto-ca 
Si Andone. 
faptul că. 
de echipă 
contribuie 
climat snortiv in timpul 
durilor din campionat.

— în arena externă, de 
joc iți amintești cu plăcere?

— Am condus. în septembrie. 
Inter Bratislava — Sredeț So
fia, meci disputat in Cupa Cu
pelor și cîștigat cu 3—2 de for
mația oaspete la sHrșitul că
ruia observatorul U.E.F.A., 
austriacul Paul Schllh r. m!-a 
acordat nota maximă.

— Se poate stabili o relație 
între reușitele echipelor noas
tre în cupele euronene si a- 
ceastă recoltă masivă de ecu
soane. nentru 1QI!9 7 la număr, 
acordate de F.T.F.A. aeom. ar
bitrilor români?

— în măsura in care aspira
țiile noastre sînt în pas cu cele 
ale echioelor fruntașe, se pot 
stabili asemenea legături. Pe 
de altă Darie, avînd un fotbal 
bun. si-1 avem _ creste si cota 
noastră, a arbitrilor.

— Nu ne rămine decît să vă 
dorim in continuare succese, și 
dv., arbitrilor. și echipelor 
noastre fruntașe, aflate in 
„cursa de primăvară" a eupelor 
europene.

Aș vrea să subliniez 
în genere, căpitanii 
pot și I •ebuie 

la asigurarea
să 

unui 
me-
care

Gheorghe NICOIAESCU

DE LA FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL
jucătorii echipelor de Divizia 
A care au semnat contracte cu 
cluburile respective și care sînt 
cuprinși pe listele publicate în 
buletinele F.R. Fotbal nr. 23 și 
24 din anul 1988 se vor putea 
transfera numai în condițiile 
convenite de comun acord cu 
cluburile.

In conformitate cu Regu
lamentul de transferare a ju
cătorilor de fotbal pentru anul 
competițional 1988'1989. între 
5—20 ianuarie 1989 va avea loc 
o perioadă de transferări pen
tru jucătorii de fotbal din cam
pionatele naționale și județene.

F.R. Fotbal reamintește că

La încncicrca primei părți a campionatului Diviziei C - seria a IV-a

UNIREA SLOBOZIA
La începutul campionatului, 

fosta divizionară B Unirea Slo
bozia a constituit o surpriză — 
la negativ —, avînd o compor
tare mai mult decît modestă 
pentru o formație retrogradată 
din eșalonul secund: două re
zultate de egalitate pe teren 
propriu în primele trei etape. 
Abia în etapa a 7-a a trecut în 
fruntea clasamentului. In ulti-

rna parte a întrecerii și-a men
ținut postura de lider cu brio, 
reușind să obțină finalmente în 
clasamentul „adevărului1, ca 
nici o altă fruntașă, + 13 punc
te 1

După eșecul de Ia Constanța, 
în fața echipei Portul (1—2 in 
etapa a VIII-a), Unirea a reu-

DIN DIVIZIILE A Șl li
univ. dr. Nicu Atexe, director 
al Centrului de perfecționare, 
a vorbit despre „Latura edu
cativă a procesului de pregă 
tire a sportivilor", iar antreno
rul federal Mircea Rădulescu 
a prezentat o serie de intere
sante observații pe marginea 
lui Euro $8, material ce va fi 
completat cu alte co-referate și 
cu înregistrări video. Din pă
cate. s-au semnalat destule ab
sențe de la acest curs, mai a- 
les de la echipele de Divizia _B. 
Cursul continuă astăzi și mii- 
ne cu alte teme, din care a- 
mintim : „Obiectivele șl sarci
nile echipei naționale", „Pregă
tirile echipelor calificate în fa
zele superioare ale cupelor eu
ropene". ca și lecția practică de 
antrenament în condiții de sală

CLASAMENTUL SERIEI:

1. Unirea Slobozia 15 11 3 1 38- 8 25
2.Montana Sin. 15 10 2 3 41-14 22
3. Progr. Med. 14 10 1 3 26-15 21
4. Portul C-ța. 15 10 0 5 33-20 20
5. Olimp. Slob. 15 7 2 6 31-20 16
6. Ș.N. Oltenița 15 8 0 7 24-23 16
7. CONPREF C-ța 15 7 l 7 24-18 15
8. Vict. Florești 15 7 1 7 29-26 15
9. ISCIP Ulmenl 15 7 1 7 21-26 15

10. Petrolul 15 7 0 8 27-26 14
11. Voința Med. 15 6 1 8 26-32 13
12. Victoria Lehliu 15 5 2 8 23-23 12
13. Unirea Urz. 14 5 2 7 19-31 12
14. Unirea Cîmp. 15 5 1 9 23-25 li
15. Vilt. Chirnogi 15 4 1 10 17-48 9
16. Vict. M. Bz. 15 1 0 14 9-56 2

Șit să cîștige toate cele patru
partide pe care le-a mai sus
ținut in deplasare. Jucînd în- 
tr-o serie cu cîteva echipe va
loroase, cum sînt Progresul 
Medgidia. Montana Sinaia, Por
tul Constanța și Ș.N. Oltenița, 
ocuparea primului loc consti
tuie, în sine, o frumoasă per
formanță. mai ales dacă ținem 
seama de faptul că „unspreze-

cele" din Slobozia are la cirma 
tehnică un... jucător, pe mijlo
cașul Constantin Prepeliță. 
Golgeterul echipei este atacan
tul Vintilă, cu 14 goluri. iar 
printre cei remarcați mai figu
rează Istrate. Chirie. Drăguț și 
Icrdacne Unirea' este o echipă 
relativ tînără. vîrsta medie fi
ind sub 24 de ani. Ca obiectiv 
pentru retur — revenirea în 
campionatul Diviziei B.
• Pe primul loc în clasa

ment s-au aflat în partea de 
început a competiției Portul 
Constanța (3 etape).. Unirea Ur
ziceni și Ș.N. Oltenița. • Prin
tre echipele cu cele mai bune 
linii ofensive se numără și 
Montana Sinaia — care, cu 41 
de goluri marc" te. întrece la a- 
rest capitol pe actualul lider. 
• O surpriză neplăcută ' pro
dus in acest sezon Unirea Ur
ziceni. echipă care ocupă în 
prezent, un loc slab în compa
rație tu pozițiile 5.n ultimele 
două ediții ale campionatului, 
cînd a țintit promovarea 
„B“. • Cu cele 411 
marcate în cele 120 de 
această grupă se află 
cele mai productive și 
cele mal puține rezultate în
cheiate la egalitate, numai 9 (!)

Tomo RABȘAN

în 
goluri 
jocuri, 
printre 
a a ut

Meciul Progresul Medgidia — 
Unirea Urziceni (din etapa * 
15-a) va fi reprogi amat.



IlOCiltlll IN ACIBALIIATE
Tn continuarea turneului pa 

care 11 întreprinde în U.K Ger
mania, echipa Sokol Kiev a 
jucat cu formația EEC Schwen
ningen. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 8—3 (0—0, 7—1, 1—2) 
în favoarea hochciștilor sovie- 
ti ci.

★Jucînd în S.U.A., echipa 
Ț.S.K.A. Moscova .a evoluatla 
New York în compania forma
ției locale Islanders. Hocheiștii 
sovietici au obținut victoria cu 
3—2 (1—0, 1—1, 1—1). într-un 
alt joc, Ț.S.K.A, a învins echi
pa profesionistă Dewils cu 5—0

Echipa Dukla Jihiava și-a 
început turneul în R. D. Ger
mană jucînd la Berlin .cu e- 
chipa clubului local Dynamo. 
Hocheiștii cehoslovaci au obți
nut victoria cu 10—5 (0—1, 5—1, 
5—3).

★
Turneul de la Stuttgart s-a 

încheiat cu victoria unei selec
ționate din U.R.S.S., care în 
ultimul joc a întrecut cu 8—1 
(2—0, 2—3, 4—1) echipa Polo
niei. Pe locul doi -s-a clasat 
formația R. F. Germania, în
vingătoare CU 8—7 (3—0, 3—4, 
2—3) în fața echipei Elveției.

CEI MAI BUNI SPORTIVI 
DIN ȚĂRILE MEDITERANEENE 

BELGRAD (Agerpres). în an
cheta pentru desemntirea celui 
mai bun sportiv. din țările me
diteraneene pe anul 1988, primul 
loc a fost ocupat de schiorul ita
lian Alberto Tomba, dublu cam
pion olimpic, urmat de compa
triotul său Gelindo Bordin, cîș- 
tigător al maratonului olimpic.

TURNEUL DE TENIS DE MASĂ

PREVEDERE------------------------------------------------------------—

DE LA PRESTON
LONDRA (Agerpres). Orașul 

englez Preston va găzdui în zile
le de 10 și 11 februarie 1989 un 
mare turneu internațional de 
tenis de masă, la care și-au a- 
nunțat participarea unii dintre 
cei mai valoroși jucători din lu
me. Printre favoriții concursului 
se numără polonezul Andrzej 
Grubba, Chen Xianhua, Liang Kc- 
liang (R. P. Chineză), Andrei 
Mazunov (U.R.S.S.), Jean-Philippe 
Ga-tien (Franța) și Desmond Dou
glas (Anglia).

Continuă eforturile pentru menținerea boxului In programul Jocu
rilor Olimpice de vară. C.I.O. anunțînd, nu cu mult timp în urmă, 
că periculozitatea „nobilei arte“ ar putea fl luată in considerație 
atunci cînd se va discuta problema renunțării la unele sporturi 
olimpice. Aluzia fiind mai mult decît străvezie, A.I.B.A. a dezbătut, 
recent, la Frankfurt/Mairi, o decizie, conform căreia, lncepind chiar 
de anul viitor, mănușile întrebuințate în ring vor fi astfel confecțio
nate tacit să micșoreze cu pînă la 20 la sută forța loviturilor si, 
implicit, numărul partidelor terminate înainte de limită, prin atît de 
înspăimîntătorul, pentru mulți, K,O. Noua prevedere regulamentară 
ore mari șanse de a fl aplicată.
—- --------------------------------------------------------------STATU-QUO

Nu e nici o surpriză, bunăoară. în faptul că Arvidas Sabonis s-a 
aflat în luptă directă pentru cucerirea titlului de cel mai bun 
baschetbalist european al anului 1988. în schimb, că a pierdut — 
da ! Cum învinși au fost și alte .personalități cunoscute, precum 
Nikos Galiș, Drazen Petrovici, Mike d’Antoni. Trecând în revistă ne 

cei ce au pierdut, lată numele învingătorului î Sarunas Marciulomis, 
25 de ani, de la Statiba Vilnius, nume relativ nou în baschetul la 
cel mai înalt nivel, ca și al iugoslavului Vlado Divac, ocupantul lo
cului 3 (pe doi. Sabonis). Așadar, schimbare de personalități — dar 
nu de forțe — în topul european al baschetului.
SOLIDARITATE —------------------------------- ---------------------------- ■

. în majoritatea țărilor, întilnirile de campionat si cele inter- 
țări, la hochei pe gheată se află in plină actualitate. în ima
gine, o spectaculoasă fază dintr-o partidă desfășurată la Viena,

RALIUL PARIS-DAKAR
PARIS, 4 (Agerpres). Etapa a 

6-a a Raliului Paris — Dakar, 
disputată în plin deșert, In Ni- 
ger, a revenit, în mod surprln- 
zător, pilotului italian Klaus-Seppi 
(Pe „Mercedes 600“), urmat de 
irancezul Patrick Tambay (pe 
„Mitsubishi"). La motociclete 
primul s-a clasat francezul Gil

les Lalay (,,Honda"). In clasa
mentele generale n-au survenit 
modificări : la automobile con
duce belgianul Jacky Ickx 
(„Peugeot"), în timp ce, printre 
motocicliști primul este italianul 
Franco Picco („Yamaha"). Pînă 
în prezent, au abandonat 71 de 
automobile și 65 de motociclete.

ECHIPA AUSTRALIEI PENTRU
„CUPA DAVIS" - 1989

MELBOURNE (Agerpres). Fede
rația australiană de tenis a anun
țat că. în meciul pentru „Cupa 
Davis" cu Austria (programai 
în perioada 3—5 februarie, la 
Viena), echipa Australiei îi va a- 
vea în componență pe Pat 
Cash, Darren Cahill, John Fitzge
rald. Wally Masur și Mark 
Woodforde. Capitan nejucător 
este Neale Fraser.

S-a desfășurat la Madrid o întâlnire șahistă de cel mai mare inte
res, opun-înd selecționatei Uniunii Sovietice o Selecționată mondială. 
N-au li-psit de la mese Kasparov, Beliavski. Cernin, Gurevieî So
kolov, Dolmatov de-o parte. Hjartarson, Speelman, Ulf Andersson 
Liubojevici,- Portish, Nogueiras de alta. Interesante partidele jucate 
— apreciază comentatorii, interesant și scorul — 32,5—31,5. Dar 
deasupra rezultatului contează imens-a lecție morală oferită de această 
Intîlnire. fondurile încasate fiind vărsate pentru înlăturarea catastro
falelor consecințe ale cutremurului din Armenia. O dată în plus, 
sportul. performanta leagă oamenii contribuind — mult mai mult de
cît sîntem dispuși a crede — la instaurarea unui climat lipsit de 
tensiuni in această lume plină de conflicte de tot felul.

Rd. T

„CUPA MONDIALĂ".LA SCHI ALPIN
BERGRAD, 4 (Agerpres). Pe 

Muntele Pohorje, din apropierea 
orașului iugoslav Marlbor, s-a dis
putat o probă de slalom special 
contînd pentru „Cupa Mondială11 
la schi alpin feminin. Primul loc 
ă fost ocupat de sportiva elveția

nă Vrenl Schneider, cronometrată 
In două manșe cu timpul del :22,65, 
urmată de Monika Maierho er 
(Austria) 1:23.81 și de Tamara 
McKinney (SUA) 1:24,14. Din cale 
71 schioare prezente la start, au 
terminat întrecerea numai 30.

CANOTAJ: UN SEZON
(Urmare din pag. 1)

din „capetele de pod'1 ale pre
gătirilor ce încep în chiar a- 
ceste zile. Secretarul responsa
bil al federațiai de specialitate; 
D»- Popper, ,ne spunea: „Lo- 
tuG.u noastre reprezentative 
vor porni la drum practic cu 
aceleași efective din sezonul 
trecut. Avem o bună medie do 
vîrstă, iar pe altă parte com- 
ponenții actuali dețin o valoa
re certă, astfel că nu se impun 
schimbări. Generația de talent 
pe care au evidențiat-o ..mon
dialele» de anul trecut ale ju
niorilor fie că mai are de sus
ținut concursuri de importanță 
Ia această categorie de virstă, 
fie că mai are nevoie de rodaj 
pînă a putea să facă față cu 
succes în marile concursuri ale 
seniorilor. Este un an competi- 
țional mai «calm», specific in
trării într-un nou ciclu olim
pic. Pentru noi examenul cel 
mai important îl reprezintă 
C.M. din luna septembrie, de Ia 
Bled. Sperăm ca rezultatele 
noastre la acest concurs să a- 
teste revenirea la nivelul «Co
penhaga — ’87». Totodată, în 
ceea ce ne privește, vom face 
totul ca 1989 să reprezinte pen
tru canotaj întronarea unui stil 
de muncă îmbunătățit la toți 
parametrii săi, și pe întreaga 
filieră a performanței. Un stil 
care să poarte amprenta depli
nei discipline, a muncii desfă
șurate pe baze științifice, afla
te nu doar în pas cu tot ce 
e nou, ci poate... cu un pas îna
inte. Dorim, de asemenea, să 
îmbunătățim regulamentele in
terne, să le modernizăm in 
concordanță cu cerințele actua
le ale acestei discipline. Un re
gulament limpede, logic și apli
cat cu consecvență, evită echi- 
vocurile, interpretările, într-un 
cuvînt poate contribui șl el ta 
canalizarea tuturor energiilor 
numai spre pregătirea proprlu- zisă".

ÎNCEPUT EXCELENT
Așadar, la nivelul federației 

există intenții mai mult decît 
lăudabile. Și care, așa cum au 
demonstrat-o faptele, devin, 
cele mal multe din ele, reali
zări concrete. Numai că în a- 
ceastă idee se impune ca 1989 
să devină un an al acțiunilor 
concrete la nivelul tuturor clu
burilor și secțiilor de canotaj 
din țară. Să nu mai poată e- 
xistâ, bunăoară, secții care de 
ani și ani nu au rezultate, nu 
dau nici un element de valoare 
loturilor naționale, deși nu de 
lipsă de condiții se pot plînge 
(ce părere aveți CSȘ Timișoa
ra, CSM Botoșani, CSȘ Arad?).

Se spune însă că secția re
produce fidel chipul... antreno
rului; este pe deplin adevărat, 
astfel că în fraza de mal sus 
putem înlocui... cuvîntul secție 
cu antrenor, și îndemnul nos
tru va râmîne la fel de vala
bil. Este absolut obligatorie și 
creșterea dozei de respect (a- 
cesta e cuvîntul) pe care une
le secții o acordă Campionate
lor Naționale, fie participind 
formal, fie la multe probe ne- 
aliniind echipaje ; un antrenor, 
participant la recenta Consfă
tuire organizată de F.R.C.Y., 
propunea introducerea obliga
tivității alinierii unor garnituri 
complete la „naționale11. Nu nl 
se pare o propunere de neluat 
In seamă...

Startul 1989 a fost dat. Iar 
linia de sosire vizează, de fapt, 
mult mai departe decît C.M. 
de la Bled ; deasupra ei stă 
scris J.O. de la Barcelona. Ca
notajul nu are de făcut prea 
multe „corecturi la traiectorie11, 
lucru argumentat cu prisosin
ță de actualele rezultate. Dar, 
cele care vor fi făcute — me
todologice, organizatorice, re
gulamentare —• au nevoie, pen
tru a fl viabile, de sprijinul 
tuturor celor ce muncesc în a- 
ceastă disciplină olimpică. A- 
cesta este unul din Imperati
vele de Ia care trebuie por
nit...

pută în Olanda prima ediție a Campionatului Mondial de fotbal în 
sală, sub egida Federației Internaționale de Fotbal (FIFA). Cele 16 
echipe prezente au fost împărțite In 4 serii : grupa A : Olanda. Da
nemarca, Paraguay, Algeria ; grupa B : Ungaria, Brazilia, Arabia 
Saudltă, Spania; grupa C : Japonia, Belgia, Canada. Argentina; grupa 
D : Italia. Zimbabwe, S.U.A., Australia. Un purtător de cuvînt «1 
FIFA. Guido Tognoni. a declarat că această primă ediție a compe
tiției nu s-a bucurat de un ecou deosebit în rîndul țărilor participante, 
majoritatea echipelor neprezentînd jucători din prima ligă a campio
natelor naționale. El precizează, totodată, că titlul de campioană mon
dială de sală va fi „neoficial11.

selecționata Japoniei va 
efectua în luna ianuarie un tur
neu de două jocuri amicale în 
Iran, urmînd să întîlnească re
prezentativa țărli-gazdă.

IN TRADIȚIONALUL derby 
londonez al campionatului en
glez, contînd pentru etapa a 20-a, 
Arsenal a întrecut cu scorul de 
2—0 pe Tottenham Hotspur. Al
te rezultate: Coventry City — 
Sheffield 5—0; Luton Town — 
Southampton 6—1; Middlesbrough 
— Manchester United 1—0; Mil
lwall — Charlton Athletic 1—0 ; 
Newcastle — Derby County 0—1: 
Nottingham Forest — Everton 
2—0; Queens Park Rangers , — 
Norwich city 1—1. In clasament, 
pe primul loc se află Arsenal, cu 
40 p, urmată de Norwich 38 p.

IN CLASAMENTUL golgeterilor 
campionatului spaniol pe primul 
loc se află Baltazar de Morals 
(Atletico Madrid), cu 12 goluri 
înscrise, urmat de Hugo Sanchez 
(Real Madrid) — 10 goluri, Julio 
Salinas (Barcelona) — 9 goluri 
etc.

DOUA echipe cehoslovace au 
stabilit un nou record de dura
tă, jucînd neîntrerupt 107 ore șl 
15 minute. Meciul s-a disputat în 
sală în localitatea Holysovnon șl 
va fl înscris în „Guinness Book". 
Precedenta performanță de a- 
cest gen consemnată în „Cartea 
recordurilor" era de 105 ore și 10 
minute și fusese realizată de 
două formații din Anglia.

IN URMA unei anchete în rin- 
dul cititorilor săi, revista italia
nă „Tutto Sport" a desemnat pe 
„cel mai bun fotbalist al tuturor 
timpurilor", în persoana legen
darului Jucător brazilian Pele, 
urmat de argentinianul Alfredo 
dl Stefano și de Diego Armando 
Maradona.

ÎN SPANIA (et. 19). Malaga —

Zaragoza 1—3 ; Oviedo — Logro- 
nes 1—1 ; Osasuna — Gijon 0—0 ; 
F. C. Sevilla — Murcia 3—0, Bil
bao — Vigo 2—0 ; Espanol — 
Real Madrid 1—4 ; Atletico Ma
drid — F. C. Barcelona 1—3 ; 
Valencia — Real Socledad 1—0 : 
Elche — Betis 0—0 ; Cadiz — 
Valladolid 1—1. Conduce Real 
Madrid cu 27 p, urmată de F. C. 
Barcelona — 25 p.

DUPA 21 de etape, în campio
natul Scoției conduce Glasgow 
Rangers — 31 p, urmată de Dun
dee United — 29 p și Aberdeen 
— 27 p. Rezultate înregistrate în 
etapa a 21-a : Celtic Glasgow — 
Midlothian 4—2 : Dundee — A- 
berdeen 2—0 ; Hamilton — Glas
gow Rangers 0—1 ; Hibernian — 
Motherwell 2—0 ; St. Mirren — 
Dundee United 0—1.

TURNEUL internațional dispu

tat în sală la Bremen (R. F. Ger
mania) a fost cîștigat de echipa 
Werder Bremen, care a întrecut 
în finală cu scorul de 6—2 for
mația Spartak Moscova. In me
ciul pentru locurile 3—4, echipa 
Dynamo Dresda a dispus cu 4—2 
de formația vest-germană Blau» 
weiss.

IN CADRUL pregătirilor pen
tru Campipnaivi Mondial, selec
ționata Bolivlel va susține me
ciuri de verificare cu echipele 
Argentinei, deținătoarea titlului. 
Braziliei. Ecuadorului și Uru- 
guayului.

iNTR-o statistică difuzată da 
agenția vest-germană de presă 
d.p.a. — Hamburg, se arată că 
în fruntea clasamentului, după 
criteriul numărului de spectatori 
prezenți la meciurile din cam
pionatele de fotbal, se mențină 
Italia, cu o medie în actualul se
zon de 30 865 pe meci (cu 430 
mal puțin decît în sezonul tre
cut). Pe poziția secundă se află 
Spania — 27 326 spectatori în me
die (cu 4 740 mai mult decît în 
precedentul sezon).

ÎN MECIURILE tur din opti
mile de finală ale „Cupei Gre
ciei" : Penahaiki — Panathlnai- 
kos 0—1 ; Panionios — Aris Sa
lonic 3—0 ; PAOK — Levadiakos 
2—2 : Kozani — Heraklls 1—2 ; 
Larissa — Apollon 2—0 ; Diago- 
ras — Ethnikos 2—1 : Irodotos — 
OFI Creta 0—1 ; lanlna — Kala- 
maria 1—0. Partidele retur se vor 
disputa în ziua de 11 îanuarla 
1989.
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O SOLUȚIE DE COMPROMIS
Dezbaterile prilejuite de ultima reuniune, la ZUrich, a Comi

tetului Executiv al F.I.F.A., forul diriguitor al fotbalului mon
dial, au fost unele agitate, furtunoase. S-a discutat, în pre
zența unor reprezentanți de frunte al Comitetului Olimpic In
ternațional, problema statutului jucătorilor de fotbal care vor 
avea dreptul să la parte la calificările și turneul final al 
J. O. de ia Barcelona 1992.

S-au ciocnit, ca să zicem așa, două tendințe. Una, cea inspi
rată de anturajul F.I.F.A., de președintele acesteia, brazilia
nul Joao Havelange, susținea limitarea vîrstel fotbaliștllor- 
ollmpicl, cu alte cuvinte, menținerea clauzei (care a funcțio
nat și la J. O. 1988) „jucătorilor plnă la 23 de ani". Motivul 
acestei restricții n-a fost niciodată ascuns de partizanii ideii, 
însuși Havelar.ge declarînd că „turneul olimpic nu trebuie să 
concureze, sub nici o formă. Cupa Mondială (n.n. C.M.), care 
se cuvine să fie, pe mai departe, sărbătoarea fără egal a fot-

I
. balului lumii". A doua tendință provenea din cercurile apro-
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PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
BASCHET • Turneul interna

țional masculin de la Londra 
s-a înehuăt cu victoria echipe! 
scoțiene Murray Livingston, cane 
a dispus, în finală, cu scorul de 
71—62 de Bayer Leverkusen (R.F. 
Germania). Intr-un alt meci a- 
mical masculin disputat tot la 
Londra, echipa Murrey Edinburg 
a întrecut cu scorul de 72—68 
(40—34) selecționata olimpică a 
U.R.S.S. • în finala turneului 
feminin de la Londra, formația 
braziliană Continental Sao Paulo 
a întrecut cu scorul de 109—68 e- 
chipa Levski Spartak Sofia.

TENIS * în orașul australian 
Adelaide au început întrecerile 
primului turneu Internațional 
masculin din acest an al „Mare- 
lui Premiu11. Iată rezultatele în
registrate în primul tur: Johan 
Anderson (Australia) — Broderick 
Dyke (Australia) 5—7, 6—4, 6—4; 
Aleksandr Volkov (U.R.S.S.) —
Andrei Cesnokov (U.R.S.S.) 6—3,
6— 1 ; Wally Masur (Australia) — 
Glenn Layendecker (S.U.A.) 6—4,
7— 5; Mark Koevermans (Olanda) 
— Simon You! (Australia) 6—4, 
«-X

SCURT • PE SCURT
VOLEI • Rezultate înregistra

te în prima zi a turneului inter
național feminin de la Reading 
(Marea Brltanie): R.P. Chineză — 
Peru 3—0 (15—8, 16—14, 15—5);
Cehoslovacia — Polonia 3—1 
(15—9, 15—9, 3—15, 19—14) ; Polo
nia — Anglia 3—0 (15—6, 15—9.
15—4). • In cadrul turneului in
ternational masculin de la Ham
burg, echipa Cubei a întrecut cu 
scorul de 3—1 (15—9, 7—15, 15—13, 
15—11) formația R. F. Germania, 
iar selecționata Finlande! a dis
pus cu 3—1 (15—6, 15—10, 4—15,
15—5) de reprezentativa Canadei.

I
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piate de C.I.O., organism interesat, ta mod logic, să lărgească 
cit mal mult aria ollmpismului. Motiv pentru care, fără a 
insista, discipline cit se poate de profesioniste, schiul șl te
nisul, acesta din urmă chiar in 1988, s-att văzut admise sub 
semnul celor 5 cercuri îngemănate. Pentru o deschidere cit 
mal cuprinzătoare — care n-ar face altceva, In paranteză fie 
spus, decît să exprime universalitatea sportului — s-au pro
nunțat șl se pronunță numeroase personalități din perimetrul 
fotbalului internațional, între care — pentru că e cel mai des 
citat — Maradona, jucătorul numărul 1 mondial precizînd ade
sea că „visul meu cel mai frumos e să ajung campion olim
pic" !

Discuția de Ia F.I.F.A. a fost, repetăm, încinsă. Flecare „ta
bără" și-a apărat, cu dinții, punctul de vedere, soluția adop
tată fiind pînă la urmă una de compromis, menită să îm
pace șl capra șl varza. A rămas în vigoare clauza restrictivă, 
numai că ea — la presiunea C.I.O. — s-a „îndulcit", In sensul 
în care, șl la Barcelona 1992, vor avea drept de joc fotbaliștii 
născuțl după 1 august 1968, adică în vîrstă de 24 de ani la ora 
turneului final al ediției a 25-a a Olimpiadei de vară. Un clș- 
tig minim pentru adepțil deschiderii, dar unul, se apreciază, 
important, fie și prin aceea că, spre deosebire de cele în- 
tîmplâte plnă acum, nu se va mai ține cont de îngrădirea 
privitoare la eventuala participare a Jucătorllor-ollmpici la me
ciurile din preliminariile C.M. Cît de timid, un pas înainte 
nu-1 un pas înapoi.
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