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Despre întreprinderea „Elec
tromureș**  din Tg. Mureș și 
sportivii ei s-a mai scris. Re
porterii au de fiecare dată ce 
găsi la această unitate econo
mică de interes republican, 
care — dintr-o fostă coopera
tivă ce confecționa vase de 
menaj — a devenit un avan
post al industriei electroteh
nice, multe dintre produsele 
sale fiind destinate exportului.

înainte, însă, de a relata

giului cucerit de popicarii ro
mâni în arena mondială**.

Aflăm toată povestea primei 
instalații automate de ridicare 
a popicelor. Aparatură adusă, 
pînă atunci, din import. An
trenorul a vrut să se convin
gă dacă nu se poate și altfel; 
și pentru asta a depus o sus
ținută muncă de documentare 
și de studii. A apelat și Ia 
ajutorul unor iubitori de 
sport, cu înaltă calificare pro-

„MEDALIILE NU SlNT DOAR MĂSURA MUNCII, 

ci și oxigenul Încrederii 
IN FORȚELE PROPRII"

-consideră atleta Paula Ivan, campioană olimpică

SPORT MUNCITORESC
LA ELECTROMUREȘ

TG. MUREȘ

...August. la puține zile 
după încheierea ediției 1987 a 
Jocurilor Mondiale Universi
tare, de la Zagreb. O întreb 
pe dubla campioană a Univer
siadei, Paula Ivan, ce pla
nuri are pentru următorul se
zon în aer liber. „Cum adică ? 
Păi la anu*  nu vine Olimpia
da ? Ce alte planuri aș putea 
avea în afara celei mai im
portante întreceri sportive . a 
lumii ? Și dacă m-ăș gîndi 
măcar la altceva, aș mai a- 
vea zile bune cu profesorul 
Puică 1 Așa Incit cele două 
medalii de aur de la Univer
siadă arată nu numai ce am 
făcut ca performanță în ’87, 
ci și ceea oe trebuie să fac in 
’88, la Jocurile Olimpice, cu 
obiectiv pentru aceleași pro
be, adică 1500 și 3000 metri".

...Ianuarie, Ia puține zile după 
încheierea anului 1988, cel 
care l-a adus atletei Paula 
Ivan două medalii olimpice : 
aur la 1500 și argint la 3000 
metri și, implicit, o poziție, se
cundă, onorantă, printre laureații 
sportivi ai anului care a trecut, 
înalte performanțe, obținute 
la capătul unei comportări de 
excepție, termenul referin- 
du-se însă numai la maniera 
entuziasmantă cu care a do- 
bîndit titlul olimpic, nu și la 
comportarea sa generală de-a 
lungul întregului sezon, pe 
care l-a dominat normal, pe 
baza muncii nedrămuite și 
conștiincioase, Paula fiind 
neînvinsă pe distanța de 1500 
m (Trofeul „Marele Premiu 
IAAF — Mobil" 1988 stă măr
turie în acest sens). O întreb 
Pe dubla medaliată olimpică 
de la Seul ce planuri are pen
tru noul sezon în aer liber. 
„Ați uitat că în vară vine U- 
niversiada de la Sao Paulo ? 
Doar ați fost alături la fru
moasele mele victorii de la 
Zagreb ’87, cele care, de fapt, 
au constituit pentru mine nu 
numai măsura muncii, ci și o- 
xigenul Încrederii în forțele 
proprii, pragul detentei spre 
o altă ștachetă a pregătirii, 
mai înaltă. Pentru că acum 
pot să-mi reamintesc fără prea 
mult necaz de cei care, prin 
vorbe spuse sau scrise, îmi

negau nu numai valoarea de 
moment, după „europenele" 
din vara lui ’86, ci și perspec
tiva, la numai 23 de ani... în
tre medaliile de la Jocurile 
Mondiale Universitare și cele 
de la Jocurile Olimpice nu 
este numai legătura în timp

Paula Ivan

manța, cit mai înalt posibilă, 
ea asigurînd locul pe podium 
și nu invers ?“

— Da, cam așa stau lucru
rile. Numai că atunci cînd te 
aliniat la startul întrecerilor 
olimpice nu mai erai o necu
noscută, victoriile din „Grand 
Prix" aducîndu-te în prim- 
planul actualității atletice in
ternaționale. Cum îți explici, 
totuși, că titlul olimpic a 
surprins pe mulțî ? Sau, cum
va, și... Paula Ivan s-a numă
rat printre aceștia 7 „Surprinși 
au fost doar cei care au cre
zut că istoria se repetă ! Adică 
aceia care, văzind deznodă- 
mîntul finalei de 3000 m. au fost 
convinși că tonul îl va da în 
cursa de 1500 tot dubla cam
pioană mondială Samolenko.

S. PAUL

(Continuare l-n oaa. a 1-a)

despre realizările sportivilor 
de aici, să menționăm faptul 
că Ia Electromureș cîteva mii 
de tineri și vîrstnici activează 
în numeroase secții pe ramu
ră de sport, cele mai multe 
fiind angajate în disputa 
pentru un loc fruntaș în di
ferite campionate naționale. 
Sportul pentru toți se află 
aici la el acasă. Cei mai mulți 
îșl dispută întîietatea în entu
ziastele întreceri ale Daciadei, 
beneficiind de un complex (cu 
tribune și vestiare) de tere
nuri de fotbal, handbal, o 
sală de forță, ateliere pentru 
motociclism, ciclism șl mode- 
lism, o clădire pentru radio
club șl o arenă de popice tu 
șase piste automatizate, cu in
stalații de proveniență româ
nească, purtînd marca între
prinderii Electromureș. Cum 
s-a ajuns la o asemenea are
nă modernă ? „Fără să ne-o 
ceară nimeni — ne-a răspuns 
șeful serviciului personal, în- 
vățămînt, retribuire, Iuliu Ra
dovici, vicepreședinte al C.S.M. 
Electromureș. antrenor coor
donator al secției de popice. 
Am intrat în această treabă, 
ce ne-a dat multă bătaie de 
cap. pentru că trebuia să rea
lizăm și noi ceva care să con
tribuie la consolidarea presti-

fesională, și anume la elec- 
troniști de primă mină ca po
picarul Andrei Kiss și jucă
torul de tenis de masă Ștefan 
Kolișka, specialiști în dome
niul mecanicii, ca alpinis
tul Alexandru Costea și fot
balistul Levente Ianoși și îm
preună au început să experi
menteze. „încercările au fost 
-multe, continuă interlocutorul. 
Pe parcursul lor au existat și 
momente de descurajare, dar 
in aceste situații toți colabora
torii s-au bătut pină Ia scoa
terea la liman a lucrurilor 
necunoscute. Chiar dacă cine
va ar fi vrut să se oprească, 
colectivul ar fi dus înainte lu
crările. De fapt, dacă stau și 
mă gîndesc bine, instalația de
venise a tuturor".

După 7—8 luni de căutări și 
muncă perseverentă, planurile 
au devenit o realitate. Proto
tipul, cu actul de naștere în 
1980, a fost prezentat condu
cerii întreprinderii (director ! 
loan Oltean, un prieten sta
tornic al tuturor sportivilor), 
făcînd o bună Impresie.

Troian IOANIȚESCU

(Continuare In pag. 2-3)

„CURSA PĂCII DIN ACEST AN ESTE O ȘANSĂ 
PE CARE TREBUIE SĂ 0 VALORIFICĂM DIN PUN"

. f'iiv4‘iiiii’i’Ă'r — susține prof. Gh. Stânei, secretarul Federației 
Române de Ciclism —

între aceleași probe, ci și una 
sufletească, de moral. Dacă 
înainte vreme criticile mă 
descurajau, lecția „europene
lor" de la Stuttgart m-a ambi
ționat așa de mult incit am 
reușit să ies din anonimatul 
plutonului și să iau chiar 
cursa pe cont propriu. Nu 
spune, oare, antrenorul meu, 
Ion Puică, că acum, la cele 
mai mari întreceri atletice, nu 
se mai fac speculații tactice, 
și determinantă este perfor

SPORTURILE GHETII Șl ZĂPEZII

• Profitind de zăpada căzută în ultima vreme și 
zilele de vacanță, elevii fac progrese pe drumul lunecării 
cu schiurile, așa cum o demonstrează instantaneul sur
prins, la Sfintu Gheorghe, de fotoreporterul nostru Aurel 
D. NEAGU • Frigul permite și el patinatorilor o activi
tate intensă • Competițiile de schi fond, patinaj viteză 
și artistic, bob, sanie adună la starturi sute de performeri. 
în pag. 2—3. amănunte, știri, noutăți în CRONICA IERNII
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— întrebarea eu care ne-am 
gindit să începem dialogul 
nostru. stimate tovarășe 
Gheorghe Slănel, ar fi urmă
toarea : cit de puternică sau 
cit de tare credeți că poate fi 
echipa pe care o vom alinia 
la startul ediției din acest an 
a Cursei Păcii ?

— Este o întrebare la care 
n-aș zice că se poate răspun
de acum și exact. Adică, mă 
gîndesc, ar trebui să înoepem 
cu o trecere în revistă a mo
dului în care s-a alcătuit și se 
alcătuiește echipa, a pregă
tirilor pe care le-a început și 
le continuă lotul național lăr
git, a competițiilor cu carac
ter de selecție la care vor 
participa, alături de numeroși 
alți cicliști, și membrii 
lotului.

— In fond, chiar asta și voiam, 
să intrăm, ca să zicem așa, in 
miezul problemei. Nominali
zați, vă rugăm, lotul lărgit al 
echipei naționale.

— De-acord, dar aș începe 
cu o scurtă prezentare a 
Cursei Păcii din acest an. 
Este, după cum cred că mai 
toți iubitorii ciclismului știu, 
o ediție mai deosebită, desfă
șurarea ei omagiind, Ia pro
punerea ziarului L’Humanite, 
împlinirea a 200 de ani de la 
Revoluția franceză. Va fi o 
luptă foarte aspră, pe un tra
seu însumînd 2700 km împăr- 
țiți în 17 etape, avînd ca punct 
de plecare Parisul și înche- 
indu-se Ia Moscova.

— Un fel de campionat mon
dial al ciclismului amator I

— Intr-adevăr, o cursă tare, 
ca un campionat mondial, poa
te chiar mai tare, și la care 
vor participa echipe extrem 
de puternice, reprezentante 
ale unor țări în care ciclis
mul este un sport de mare 
popularitate. In consecință, 
întrebarea dumneavoastră — 
cit de puternică poate li •-

chipa României ? — va primi 
un răspuns exact la timpul 
Potrivit și de la fața locului.

—Pe cine mizăm în această 
aprigă luptă ?

—Mizăm, așa cum e și fi
resc, pe cei mai buni cicliști 
ai țării la ora actuală. Mi
zăm pe tinerețea lor, pe do
rința lor de afirmare, pe con
știentizarea — și de către ei 
— că ediția din acest an a

ugîndu-li-se alți 13 cicliști, ma
joritatea foarte tineri, fapt ce 
ne dă speranțe, dar, în același 
timp, ne și îngrijorează. Cursa 
Păcii- fiind o competiție. în 
care contează enorm și expe
riența. Dar, iată-î și pe cei
lalți 13 : Dumitru Răcășan, 
Coste] Popa, Costieă Paras- 
chiv, Vasile Apostol, Stelian 
Anton, Coste! Crăciun, Dănuț 
Catană, Attila Balazs, Cristian 
Neagoe, Valentin Buduroi,

Cursa Păcii din acest an va măsura 2700 km., o distantă care, 
in pregătiri, trebuie parcursă de trei-patru ori. indiferent de 

mai bune sau mai rele...condițiile meteorologice.

Cursei Păcii este o teribilă 
șansă de (re)afirmare a ciclis
mului românesc. Sînt animați, 
după cite am putut noi dedu
ce, de un astfel de gînd, a- 
dică au o astfel de motivare 
psihologică sportivi ca Va- 
sile Mitrache, multiplu cam
pion național și cîștigătorul e- 
diției de anul trecut al Turu
lui ciclist al României. Va
lentin Constantinescu, fost 
cîștlgător al Turului Româ
niei, participant in ediția tre
cută a Cursei Păcii, drept pen
tru care contăm pe experien
ța sa, Ludovic Kovacs. me
reu în luptă directă pentru 
podiumurile mal tuturor com
petițiilor interne, acestora adă-

Cristian Păun, Stelian Bu- 
lăreanu și Mihai Orosz. Sint 
cicliști care in competițiile de 
juniori sau seniori ale anului 
trecut s-au evidențiat în mod 
deosebit.

— In total, deci, 16 alergă
tori care îșl vor disputa cele 
6 locuri din echipa națională !

— Si lista nu este, vă rog 
să rețineți, completă. S-ar 
putea să apară alți aspiranți, 
în funcție de rezultatele co se 
vor obține în competițiile ce 
premerg Cursa Păcii.

_________________ Victor NIȚA

(Continuare i» dos. a 4-a)
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In cadrul „Daciadei" ■illtlllltllllllllh

Cea mai importantă compe
tiție șahistă a anului care a 
trecut — Olimpiada ’88 — mai 
dăinuie în amintiri. Ecouri
le se îndreaptă firește către 
marii ei performeri, mai pu
țin către cei slab cotați, în 
rîndul cărora, din păcate, 
s-au situat și reprezentanții 
noștri. Dar, trebuie neapărat 
precizat, distanțele dintre în- 

. vingători și învinși n-au fost 
atît de mari, puține puncte 
sau jumătăți de punct i-au 
despărțit în scorul întîlniri- 
lor și în clasamentele finale 
de la Salonic.

Iată-l, 
echipier 
maestru 
față-n 
mondial 
(performerul nr. 1 
85% la masa întîi), 
luptă grea, dar nu lipsită de 
șanse pentru jucătorul nos
tru: Gheorghiu (România) — 
Kasparov (U.R.S.S.) I.d4 Cf6 
2.c4 g6 3.Cc3 Ng7 4.e4 d6 5.f3 
0—0 6.Ne3 e5 7.d5 c6 8.Dd2 
c:d5 9.c:d5 Cb d7, 10.Cge2 a6 
ll.Cel Ch5 12.Nd3 f5 13. CIe2 
Cdf6 14.e:f5 g:f5 15.Cg3 e4 16. 
C :h5 C :h5 17.f :e4 f4 18.Nf2 Ng4 
19.h3 Nd7 20.0—0—0 Nc5 21.Rbl 
Df6 22.Ne2 Cg3 23.N:g3 f:g3 
24.NF3 Tac8 25.Ce2 Dg6 (abia 
acum, se rupe echilibrul dis
putei...).
26.Tcl(?) T:cl+ 27.D:cl Tc8 
28.De3 Df6 29.Dd2 Tc5 30.CC1 
Nf4 31. Db4 Nb5 32.Cb3 Nd3-f- 
33.Ral Tc2 34.Tbl Ne5 35.CC1 
N:b2+ 36.D :b2 D:b2-f- 0—1.

Să privim diagrama, după a 
25-a mutare a negrului. Po
ziție încrîncenată a pieselor, 
luptă deschisă oricărui rezul
tat. Kasparov a dat un pion 
pentru inițiativă, o are fără 
doar și poate, dar este greu 
de spus dacă . realmente el se 

"poate considera în avantaj. 
Florin ne-a mărturisit că în 
acel moment a intuit mutarea 
cea bună (în loc de 26.Td, 
care-l expune atacului și a- 
poi pierderii partidei), anu
me aducerea calului său pe 
avanpostul e6, via d4. Deci,

„MARȘUL
SĂNĂTĂȚII",

IN ÎMPREJURIMILE

§

Sport pentru toți

foarte logic, trebuia jucat
26. cd4! și acum se pune în
trebarea: cum ar fi continuat 
Kasparov? Un interesant su
biect de analiză pentru citi
tori, care se vor convinge că 
— în noul curs al jocului — ' 
conducătorul albelor avea 
certe contrașanse. Dacă eva
luarea variantelor vi se pare 
totuși dificilă, o vom divulga

/ pe cea principală. Concret, 
negrul ar fi putut să încerce 
26...TC4 și să vedem, după
27. Ce6, de ce nu merge sacri
ficiul de calitate 27...T :e4 ? 
Sau — altă posibilitate — ce 
se întîmplă după schimbul 
figurii avansate a albului
(27...N:e6 28.d:e6) cînd pla
nează de ambele părți ame
nințări majore. La toate 
cestea vom da răspuns 
rubrica viitoare.

Acum, o scurtă revenire 
finalul partidei Timman
Hjartarson de la Reykjavik 
’88 (Rhl, Tfl, Ne3, Cc5, Pa2, 
b2, c3, g2, h2/Rg8, Td5, Ne5, 
Ce2, Pa7, e7, f6, g6, h7). A- 
tacul negru a debutat cu 1... 
N:h2! și după 2.Tel (2.R:h2 
Th5 mat) 2...Nd6! 3.g4
mează lovitura de grație 
Te5! Albul este 
toate variantele 
„legării" 
N:c5), 
Timman 
control.

ur-
3... 

pierdut în 
______ (pe baza
pe coloană — 4.T:e2 
motiv pentru care 
a și oprit ceasul de

Radu VOIA

ORAȘULUI BRAD
în împrejurimile orașului 

Brad s-a desfășurat „Marșul 
Sănătății", competiție sportivă 
de masă în cadrul Daciadei 
ajunsă la cea de a VlII-a e- 
dlție. Ca de obicei, această 
întrecere deschisă tuturor 
vîrstelor, s-a bucurat de suc
ces, fapt pentru care organi
zatorii — Consiliul orășenesc 
pentru educație fizică și sport, 
Consiliul orășenesc ai sindica
telor, Comitetul orășenesc 
U.T.C. — merită felicitări. 
Marșul, la care au participat 
copii și tineri, femei și băr
bați, a constat din urcarea pe 
Dealul Lia (432 m altitudine) 
situat la circa doi kilometri 
de centrul orașului, la start 
prezentîndu-se circa 3.500 de 
concurențl, dintre care 3.150 
au terminat concursul.

Numele cîștigătorilor, pe ca
tegorii de vîrstă, sînt urmă
toarele : cat. 9—14 ani, Ancuța 
Rotaru și Constantin Balta ; 
15—19 ani. Elena Culda și Flo
rin. Moldovan; 20—30 ani, Olga 
Ghiorghioaie și Petru Purtă
tor ; 31—40 ani, Teodora Moț 
și Florca Tudorache ; 41—50
ani, Elena Caraghiul și Nico- 
lae Florca; peste 50 de ani, 
Marcel Neamț ; peste 100 kg, 
Cornel Spahiu.

.Două premii speciale : Paul 
Giurgiu — cel mai tînăr 
concurent (5 ani) și Teodor 
Barna — cel mai în vîrstă (84 
de ani), pensionar din comu
na Dumbrava de Jos, județul 
Arad.

Alexandru JURCA, coresp.
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„POLAR“...
După o întrerupere de a- 

proape 2 ani, iată că, re
cent, iubitorii patinajului 
din Sibiu. își pot, din nou, 
desfășura activitatea de a- 
grement sau de performan
ță. Vechiui patinoar al ti
neretului a căpătat, cu 
sprijinul Comitetului ju
dețean de partid și al Co
mitetului județean Sibiu al 
U.T.C., o nouă și modernă 
înfățișare. Prin reparația 
capitală efectuată la insta
lația frigorifică și la cele
lalte anexe, luciul de ghea
ță are acum dimensiuni de 
60X30 m, cu mantinelă 
nouă, cu canale de scurge
re, cu o tribună cu peste 
•500 de locuri, precum și un 
gard îriiprejmuitor. Aceas
tă bază sportivă a tinere
tului, care a căpătat și un 
nume nou — „Polar" — 
dispune de vestiare pentru 
1000 de persoane, o sală de

LA SIBIU !
așteptare, o unitate de a- 
limen/ație publică. Acest 
obiectiv mai dispune de o 
stație de radioficare și ds 
un centru de închiriat și 
ascuțit patine.

La realizarea acestui mi
nunat dar oferit iubitorilor 
patinajului o substanțială 
contribuție și-au adus-o în
treprinderile și instituțiile 
din municipiul Sibiu, tine- 

.rii uteciști din aceste uni
tăți, precum și elevii din 
Liceele industriale nr. 1, 3, 
5, 6, de matomatică-fizică 
nr. 1 și altele, care zi de 
zi au prestat aici o-e ds 
muncă patriotic ă.

Pe aoeastă bază sportivă, 
în toată perioada de va
canță a elevilor, sînt orga
nizate cursuri de inițiere, 
întreceri pe plan județean, 
precum și „Serbările ghe- 
ții“, și „Carnavalul gheții".

(Ilie Ioncscn — coresp.I
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Foto : Aurel

DEBUT IN campionatul
JUNIORILOR I,

GRUPA A ll-a VALORICĂ,
LA HOCHEI

Patinoarul din Tirgu Mureș a 
găzduit primul turneu, din ce
le patru, al Campionatului Re
publican rezervat juniorilor I, 
grupa a Il-a valorică.

S-âu înregistrat următoarele 
rezultate: C.S.Ș. Tirgu Mureș 
— C.S.Ș. Suceava 3—3; Tîrna- 
va Odorhei — C.S.Ș. Sfîntu 
Gheorghe 7—1; C.S.Ș. Tîrgu 
Mureș — C.S.Ș. Sfîntu Gheor
ghe 2—2; Tirnava Odorhei — 
C.S.Ș. Suceava 6—4, Tirnava 
Odorhei — C.S.Ș. Tîrgu Mureș 
2—1; C.S.Ș. Suceava — C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe 5—1. In urma a- 
oestor rezultate din primul tur, 
clasamentul se prezintă astfel:
1. Tirnava Odorhei 330015-66
2. CSS Suceava 3 111 12-10 3
3. CSS Tîrgu Mureș 3 0 2 1 6-7 1
4. CSS Sf. Gheorghe 3 0 12 4-14 1

loan PAUȘ — coresp.

c? mmu/W/E 1989
TRAGEREA EXTRAORDINAR*

PRONOEXPRES
A NOULUI AN

LA ELECTROMUREȘ TC. MUREȘ
(Urmare din t>ao- 1) nicia și experiența veteranilor, 

plămădind un ambițios pro
iect. Este vorba <)e o nouă va
riantă a instalației pentru ri
dicarea popicelor, asistată de 
un calculator și prevăzută cu 
arbitraj electronic, emițîndu-se 
la sfîrșitul întrecerilor o foaie 
cu rezultatele parțiale, bile 
„goale", depășiri, avertismente, 
frecvența canalului preferat, 
timpul de joc etc. Prin urma
re, sporește gradul de auto
matizare, instalația va avea o 
fiabilitate mai mare și, în plus, 
lucru deloc neglijabil, va e- 
limina erorile de arbitraj, 
produse adesea în campionatul 
divizionar. Soluțiile sînt căuta
te de sportivi cutezători, 
angajați în lupta pentru nou, 
ca tinerii Călin Enăchescu, 
Mariana Neagoe, Horațiu Mol
dovan, Laszlo Belcovici sau 
Piroșka Haller. „Sînt specia
liști aflați în perioada de sta- 
giatură —, ne-a informat loan 
Toader, secretarul comitetului 
de partid, unul din principalii 
animatori ai activității sportive
— care au pasiune .pentru nou, 
pentru proiecte îndrăznețe. 
Performanțele dobîndite în 
producție de către tinerii noș
tri sportivi sînt posibile dațo- 
rită bunei lor pregătiri. Dc 
la ingineri și pînă la munci
tori, toți își însușesc cunoș
tințe temeinice, devenind oa
meni cu un binemeritat pres
tigiu".

într-adevăr, este înaltul pres
tigiu pe care-l pot da numai 
performanțele tehnlco-funcțlo- 
nale la nivelul celor mai bune 
tipuri de Instalații sportive fa
bricate peste hotare.

M. ȘTEFĂNESCU
Anul hipic 1988, bogat în rezul

tate. printre care se înscrie și 
victoria lui Recrut pe hipodro
mul din Berlin, s-a încheiat cu 
victoria absolut meritată a for
mației antrenate de excelentul M. 
ștefănescu. Acesta și-a prezentat 
pensionarii, pe toată durata anu
lui, într-o formă remarcabilă, 
punctele forte ale formației 
constltuindu-le cel 5 cai de trei 
ani (Sebeșel. Rebra, Rimlca, Coz- 
ma șl Sugativa), cu care a reali
zat noi recorduri și victorii de 
prestigiu. De asemenea, mal tre
buie remarcat faptul că acest va
loros antrenor l-a refăcut total 
pe Slmin. care fusese trecut la 
reformă, aducîndu-1 ta rlndurlle 
vedetelor turfuhn.

ATENȚIE,
COPIII CRESC!

Biroul F.R. Hochei a dat 
asigurări că în toamnă 
o serie de componente din 
echipamentul de protecție 
fără de care nu se poate 
practica hocheiul și-au găsit 
furnizorii și, la sfîrșitul lunii 
noiembrie,, urmau să apară 
primele cantități de apărători, 
coliere, umerare și, de ase
menea, crose și patine.

Vestea era cu atît mai îm
bucurătoare, cu cît era vorba 
de cele necesare echipelor de 
co-pii și juniori, care la data 
respectivă intrau în plină ac
tivitate competițion-ală ofi
cială.

Dar apariția celor promise 
continuă să întârzie.

Să ne grăbim, stimați tova
răși! Copiii cresc...

)
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49 cm. Babei» 40 
cm.

i

§

cm.

4

Șl T. MARINESCU —
Disputa pentru cea mai bună 

cravașă a fost în acest an foarte 
disputată. în final succesul reve
nind lui T. Marinescu, care, cu 
cele două victorii realizate în re
uniunea din 25 decembrie (cu Flo- 
riana și Negatori) s-a departajat 
de rivalul său. V. Moise, care a 
reușit numai o victorie, cu Poem, 
în ultima cursă a anului. Este 
pentru prima oară etnd acest ta
lentat driver obține titlul de 
campion. In ultimele reuniuni din 
1988 am remarcat victoriile for
mației N. Simlon. una mal fru
moasă ca alta, cu Osman, Re
miza șl Fornădia. prin care tî- 
nărul „ucenic" F. Balcu a dat o 
lecție de condus mal măritor săi.
Au mai realizat victori! formația

SEMNE BUNE...
Principalele competiții internaționale din 1 

rilor patinatori de Viteză sînt „Cupa Pri 
februarie la Karl Marx-Stadt) și O.M. de j 
martie, la Kiev). în vederea participării la i 
ve _ în atenție se află un grup de 5 sportivi ( 
Marius Vaida, Gabriela Vagași, Zsolt Balk 
Malhe), sub conducerea antrenorului Ernest 
Iată ce ne-a declarat cunoscutul tehnician b 
întoarcerea dintr-un. turneu de pregătire efeo 
nia : „La concursurile Ia care au participat, 
reprezentanți și-au corectat 27 de record; 
iar Gabriela Vagași a înregistrat cea mai 
mantă republicană la 500 m junioare II cu 43>8 
Lidera Iotului repul ‘can de juniori, mureș 
Antal. laureată Ia două probe în „Cir < V 
află în evident progres, ca fiind crc ietr
500 m, 1 :31,54 Ia 1000 m. 2 :19,6 Ia 1 m
3000 m, timpi superiori celor realizați în ace 
a sezonului trecui. Toți tinerii selecționabili 
procesul de instruire fără menajamente, a 
tăți reale pentru creșterea rezultatelor la fie 
poliatlonului"-

. Așadar. cîteva semne bune în vederea p; 
viitoarele concursuri. (Tr. LI

A Folosind con
dițiile meteorolo
gice favorabile Ad
ministrația B.C. 
Miercurea Ciuc a 
redat în folosință 
pista de dimensiuni 
Olimpice din orașul 
de reședință al ju
dețului Harghita. 
Primii care s-au 
bucurat de venirea 
înghețului au fost
patinatorii de toa
te categoriile de la
C.S.Ș. Sibiu, C.S.
Tractorul Brașov. 
LM.A.S.A. Sf.
Gheorghe și. bineîn
țeles, S.C. Miercu
rea Ciuc. care se 
antrenează Intens a 
Amînate din cauza 
timpului nefavora
bil, concursurile 
de viteză dotate cu 
„Cupa I.M.A.S.A.", 
„Cupa Harghita" si 
„Cupa Mureșul" 
au fost reprograma- 
te ne „inelul" de

gheață naturală din 
Miercurea Ciuc. Să 
sperăm că vremea 
va ține cu pattaato- 
ril a Sîntem in
formați că. la Sina
ia, de pe Platoul 
Bucegilor a cobo- 
rît... gerul ! în 
consecință, „trupa" 
de lucrători al res
ponsabilului Nico- 
lae Neagoe, cel care 
răspunde de mai 
multi ani de com
plexul pîrtlei de 
bob șl sanie, s-au 
pus pe treabă pen
tru a crea acel 
strat-bază de ghea
tă, care să dureze 
cît mal mult spre... 
luna martie.

„Spor la treabă !" 
șl... cit mai multe 
grade sub zero 1!
• In absența 

concursurilor in a- 
ceastă perioadă, 
componențil lotului 
reprezentativ de pa

tinaj 
ținut 
două 
monsl 
zie I 
antren 
rifica 
elevllc 
Gheor 
fas, I 
Fabiol. 
soțiti 
la IM 
„dans; 
Ceilalț 
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rian 1 
druța 
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covsch
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au ev 
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ții loc 
C.S.Ș. 
levil 
Alcxan

NOII CAMPIONI
vicecampionulul G. T&nase, care, 
deși a lipsit o vreme de pe hi
podrom în urma unei îmbolnăviri, 
s-a comnor<ât Ia nivelul âște^^â- 
rilor, ocupînid locul secund, dar 
anunțînd un an mai bun. El a 
învins cu Trifan. * * ul’-ma aler
gare clasică a anului. ,,Premiul 
de închidere". O. Dumitru ata- 
cînd la momentul potrivit, și cu 
Rația, care, cînd va deveni mai 
docilâ. va realiza performanțe pe 
măsura originii eL C. Dumitrescu 
și N. N-icolae și-au mai adăugat 
— la rîndul lor — cîte două vic
torii. cu care au ocuoat locu
rile 3 si. respectiv. 4, în ierarhia 
formațiilor. Primul dintre ei a 
învins cu Remeț șl Zalău, acesta 
din urmă cam ușor penalizat de

Eficiența instalației de ridicare 
a popicelor a corespuns efortu
rilor depuse : „Performan
țele au fost confirmate de exi
gențele programului competi- 
țional intern și internațional, 
instalația respectivă adu- 
cînd pînă acum benefi
cii substanțiale întreprinde
rii. Avem comenzi pentru a 
dota arenele din Constanța, 
Baia Mare, Reșița, Tg. Jiu și 
alte orașe, instalația fiind un 
produs rentabil atît pentru 
furnizor, cît și pentru bene
ficiari".

• De cîteva luni, tinerii spor
tivi mureșeni, avînd vocația 
înnoirilor tehnice, se află în 
fața unui nou examen, care 
cere cunoștințe superioare. Și 
acești tineri învață la școala 
de zi cu zi a muncii din hăr

handicap suri, ia 
a realizat ambel 
dorf. la ultima 
ciind de accidt 
ciocnirea ' lui 

avem de 
victorie din a 
Băjan. cu Cord< 
ușit să-1 stăpîr 
metri cu brio.

Ceilalți camplo 
sînt : G. Grigor 
antrenori, ser io 
tî-nd a fi roman 
la ..ucenici". c; 
titlul victoriilor 
cenutul carierei 
maiorilor vom
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Borali și Anghelinei încearcă să oprească un nou atac al dina- 
movistilor, cu Andone in
Otelul, un joc cu 9 goluri de... rugby (6—3).

Foto : Aurel D. NEAGU

Au fost ani de muncă, 
intense pregătiri, dar și 
satisfacții. După ani și 
de... navetă între cele două 
șaioane, la șfirșitul campio
natului trecut fotbalul gălă- 
țean își trecea în palmares 
una t dintre cele mai frumoase 
performanțe ale sale, locul 4 
in primul campionat al țării și 
dreptul de participare în Cupa 
U.E.F.A. Oțelul (echipă, ju
cători, antrenori, suporteri) își 
vedea încununate eforturile 
printr-o remarcabilă reuși
tă. Și, normal, următorul cam
pionat era privit cu o justifi
cată încredere. Dar, după mai 
bine de 4 ani de muncă aici, 
antrenorul Costică Rădulescu 
se despărțea, din motive fa
miliale. de echipa gălățeană 
și lua drumul Timișoarei, iar 
Oțelul, cu gîndul la Cupa 
U.E.F.A., se alinia la startul 
unui nou campionat, care fi
ves să fie neașteptat 'de difi
cil. A venit la conducerea teh
nică Cornel Dinu și a rămas 
ca secund loan Sdrobiș, un 
cuplu a cărui „sudură" avea 
să sufere, date fiind stările de 
spirit și modul de a fi 
celor doi, pe care finalul 
sezon nu avea să-i mai ,, 
sească împreună, abandonurile 
lor fiind grăbite de slabele 
rezultate ale echipei.

Chiar în prima etapă a nou
lui campionat, Oțelul a 
învinsă, pe teren propriu. 
Corvinul Hunedoara. A urmat 
egalul de la Tg. Mureș, dar 
acesta nu făcea altceva decît 
să prelungească o situație a- 
păsătoare, tradusă apoi în 
cinci înfrîngeri 
una mai usturătoare ca 
0—5 cu 
1-3 cu 
(acasă), 
0—1 cu 
0—2 cu

„U“, la Galați, șl echipa pleca 
la Craiova (unde a obținut o 
neașteptată și valoroasă victo
rie) fără antrenorul Sdrobiș, 
căpitanul de echipă, N. Bur
cea, rămînînd antrenorul ei... 
principal. între timp, la Tori
no, micul Barros și bătrînul 
Altobelli......................
mâți ei 
fringere 
încheia și scurta carieră eu
ropeană, pentru că
e o echipă puternică.

FOST ONORAT
ca Burcea, Antohi, Ralea, Bo- 
rali, Hanghiuc, O. Fopescu, 
de pildă, coborau în anonimat. 
Doi oameni de gol, Ralea 
Antohi. au marcat doar 4 
respectiv, 3 goluri, Profir 
Drăgoi au promis mult și 
făcut puțin și, dacă ar fi 
ne referim la jucătorii 
randamentul cel mai bun 
constanți, ne-am opri tot 
Anghelinei, 
ru, Și ei — 
damentul

Și 
Și.
Și 

au 
să 
cu 
Și 
la 

M. Stan, Călugâ- 
însă — sub ran- 
din campionatul

17 5 4 8 21-34 14
propriu : 8 (a pierdut cite 2 p la 

ri' 2 ' “ D „U“ Cluj-Napoca 
___ ________ ' _ L.r' " * : 8 leite 2 p la F.C. 
Craiova, cite 1 p la A.s.A. Tg.

pe teren _ _
și Victoria, cite 1 p la 
obținute in deplasare :

„TRICOLORII TREBUIE SA FIE
PREZENTI IN ITALIA ’90“

7
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alta : 
Steaua (în deplasare), 
F.C. Farul Constanța 

1—3 cu Flacăra (d). 
Și 

între

timp, Oțelul debuta în 
U.E.F.A. și grație unei exem
plare mobilizări învingea 
Juventus Torino cu 1—0, 
torie de mare prestigiu și 
mares. Dar rezultatele 
campionat nu se puteau 
și, după înfrângerea cu Victo
ria, conducerea secției de fot
bal și antrenorul Dinu erau 
schimbați. în cele din urmă 
a fost numit antrenor princi
pal I. Sdrobiș șl, înainte de a 
pleca la Torino, el se întorcea 
cu o mare victorie de la Ora
dea (1—0). Au urmat alte cî- 
teva rezultate bune (2—0 
Inter, 1—1 la Pitești, 2—0 cu 
Rapid), dar a venit egalul cu

• DOUĂ ZILE AU MAI 
RAMAS pînă la cele două 
mari acțiuni „cap de afiș" ale 
acestei săptămâni : TRAGE
REA EXTRAORDINARĂ
PRONOEXPRES A NOULUI 
AN și primul CONCURS 
PRONOSPORT al anului ce 
abia a început, acțiuni progra
mate pentru duminică, 8 Ia
nuarie 1989. Ambele eveni
mente se vor constitui, fără 
îndoială, în tot atîtea ocazii 
memorabile de valorificare la 
înalte cote a șanselor celor 
cane participă. Tragerea ex
traordinară a Noului An va a- 
vea o bogată paletă de cîști- 
guri în autoturisme, bani și 
excursii peste hotare. Parti- 
cipanții obișnuiți cu astfel de 
trageri — de largă amploare 
— cunosc, deja, semnificația 
ce o are marele volum al fon
dului de tîștiguri. cu numeroa
se avantaje de care beneficia
ză din plin cei ce joacă.

• Puncte realizate 
Corvinul. F.C. Farul 
și F.C. Olt) ; puncte 
Bihor șl Univ. C--1 
A r^jeș) •• Golgeterli echipei : O. Popescu, Ralea — cite 
tohi. Hanghiuc (2 din 11 m) — cite 3 : M. Stan.

■ 2 : Ion Gigi. Anghelinei, Profir — cite unul.
• Jucători folosiți : 21 — M. Stan 17 jocuri ; ------- .

ghelinel. Burcea. Profir. O. Popescu — cite 1« ; G. Popescu 15 ; 
Antohi 14 ; Borall. Drăgod — cite 13 ; Ion, Glgi. Ralea — cite 
12 : Baicea 11 ; Hanghiuc. Oprea — cite 7 : V. T&nase 6 : Aglu, 
Podoabă — cite 4 ; Budacă 2 ; Gh. Popa. Chebac — cite unul.
• Media notelor echipei : 6,ÎS ; media notelor jucătorilor (pe 

baza a minimum 10 jucători) : 1. Anghelinei 0,65, 2. M. Stan 
8 52 3 CălugRru 6,37 ; cele mai mari note : 8 (Călugăru — et. 
a Jri-a si a XV-a ; Anghelinei — et. a Xl-a ; Baicea — et. a 
Xl-a : Ralea — et. a XV-a).
• Cartonașe galbene : 24 (9 suspendări) — 12 jucători (cele 

mal multe : G. Popescu. Anghelinei — cite 4)
• Cartonașe roșii : Borall (et. I). Agiu (et. a IH-a). Budacă 

(et. a IX-a).• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m — 2 transformate (am
bele Hanghiuc), 2 ratate (ambele Profir) ; a fost sancționată cu 
7 penalty-uri — 5 transformate, 2 ratate.

• A expediat 162 de șuturi (109 ..acasă", 53 in 
care 86 pe poartă (56 ..acasă". 30 în deplasare).

Mureș și
4 goluri ; 
Drăgoi —

Călugăru,

F.C.
An- 
cîte
An-

Fostul internațional
Lupescu, fundașul central 
echipa 
evoluat
Mexic, 
dacție.
scăpat . . _
vorbă despre Rapid — nici nu 
se putea altfel — despre „tri- 
colori“ și despre Ionuț. adică 
Lupescu II, talentatul mijlocaș 
dinamovist ; acest din urmă 
subiect oferindu-ne și posibi
litatea de a spune că Lupescu 
jr. este unul din cazurile ra
risime în cane feciorul nu e 
mai prejos decît tatăl, așa cum 
a fost — să luăm 
xemplele puține
Mazzola, interistul care a fost 
cel puțin 
„torinezul" 
zzola, cel 
fa aeriană 
cum mai bine de

— Deci, despre 
zici, „Culai" ?

reprezentativă care 
in 1970 la C.M.

ne-a vizitat ieri la 
Bineînțeles că nu 
prilejul de a sta

Nicolae
din

8
din 
re
am 
de

unul din e-
— Sandro

egalul 
Valentino 

pierit 
de la

tatălui său,
Ma

in catastro- 
Superga, a- 
40 de ani... 
Rapid. Ce

30 în deplasare).
deplasare), din

spunea actualulIul nu mai era formația 
campionatul trecut.

După un tur de campionat 
atit de oscilant, gălățenil a- 
veau să termine sezonul de 
toamnă — o toamnă atit de a- 
gitată pentru această echipă 
— pe locul 14. cu 10 trepte

mai jos decît se clasaseră in 
vară, cu o linie de clasament 
atit de modestă, cu doar 
puncte și un golaveraj 
—13.

Stările oonflictuale de 
nivelul conducerii tehnice 
schimbările care au avut 
s-au transmis, inevitabil,
chipei. A mai urmat și aban
donul lui Agiu, care n-a vrut 
să se împace cu statutul de 
rezervă la un meci sau două, 
noua conducere a secției a în
cercat să mai repare ce stri
case imobilitatea altora, dar in 
echipă ploua cu cartonașe gal
bene și roșii, rod al indisci
plinei, iar jucători de bază

Cit despre concursul PRO
NOSPORT, este demn de re
ținut că suma reportată de la 
concursul anterior (circa un 
sfert de milion lei !) poate a- 
sigura de pe acum distribui
rea cîtorva autoturisme „Da
cia 1300“. Desigur că, la puți
ne zile după concurs, după o- 
mologarea cîștigurilor, parti- 
cipanții se vor convinge încă 
o dată de avantajele deosebi
te ale concursurilor PRONO
SPORT.

• Tragerea obișnuită Loto 
de astăzi, vineri, 6 ianuarie, 
va avea loc în București, în 
sala clubului din etr. Doamnei 
nr. 2, incepînd de la ora 15,50. 
Aspecte de la desfășurarea o- 
perațiunilor de tragere vor 
fi transmise la radio, pe pro
gramul I, la ora 16,35. Nume
rele extrase vor fi retransmise 
pe același program, conform 
orarului obișnuit.

Cutai ? 
celor care 

Rapidul și 
facă ceva... 
găsești pe

trecut. Ce ne 
președinte al secției de fotbal, 
ing. Romei Rotaru ? „Echipa 
a evoluat sub cota așteptărilor 
după frumosul loc 4 realizat 
în vară. După măsurile orga
nizatorice luate, s-a simțit un 
reviriment, dar nu pot fi ui
tate jocurile slabe cu Farul, 
„U“ Cluj-Napoca și F.C. Olt, 
de pe teren propriu. Ne 
bucurăm din nou de un spri
jin real din partea conducerii 
combinatului și sperăm ca in 
retur formația noastră să o- 
fere satisfacții suporterilor el. 
oamenii muncii de pe plat
forma siderurgică. Echipa are 
acum o nouă conducere teh
nică, Mircea Dridea, ca antre- 
nor principal, și N. — 
ca secund și jucător.
ca în perioada de . _
care va debuta la 10 ianuarie, 
să se lucreze fără rabat și O- 
țelul să redevină echipa 
bițioasă, harnică și C 
nată de altădată. La 
riența unora dintre 
se adaugă tinerețea și talentul 
altora, care au și debutat în 
toamnă".

Da, învățind din greșelile 
unui sezon nefast pentru ea, 
echipa gălățeană are datoria 
să se prezinte cu totul altfel 
în returul campionatului, în 
care are de apărat — în con
tinuare — prestigiul unui fru
mos loc 4 pe care l-a ocupat 
numai și numai prin meritele 
ei.

— Nu prea multe, Misiunea 
fostului meu coleg de linie, 
Nelu Motroc. nu e deloc ușoa
ră. Rapid e astăzi un fel de 
selecționată a unor orașe mai 
mici, în timp ce acum 20—30 
de ani era o echipă de cartier, 
ceea ce este cu totul altceva. 
Ce păcat că Rapid a pierdut 
terenul său de zgură, unde se 
adunau copiii Giuleștilor 1 A- 
cum are o bucățică 
de bitum,. în spatele 
— dar bitumul nu e 
tru glezne —și mai 
fel de „sucursală", prin 
cartier... Dar copiii nu se duc 
acolo. Ei vor în Giulești, că a- 
colo se simt acasă... E ceva 
care poate să pară, un amă
nunt, dar amănuntul ăsta

cel care decide, mai ales că 
Rapid a fost și este o echipă 
care nu ia, ci dă...

— Și ce-i de făcut
— Asta e treaba 

pretind că iubesc 
care au puterea să

— Spune, cum il 
Ionuț ?...

— A început campionatul 
mai slab, pentru că a fost pe
rioada in care a învățat pen
tru admitere la Facultatea de 
Drept, dar curind avea să 
Intre în ritmul de la Dinamo... 
joacă la un club in care orice 
întrerupere, cit de mică, se 
simte... A terminat bine...

— Hai să-ți pun o întreba
re mai dificilă...- Dacă ar fi ' 
să-ți dai o notă, ca jucător, 
Ia care

— La 
-Și

- La
— E 

rinte ?
— Deloc, 

are de urcat.
— Ce zici
— Demult nu

te-ai opri ?
șapte...

in cazul Iui Ionuț ? 
șapte și jumătate...

o apreciere de... pă-

Si

de

Ionuț mai

Burcea.
Sperăm 

pregătiri.

j am- 
discipli- 

expe- 
jucători

Constantin ALEXE

de teren 
Teatrului 
bun pen
are un 

alt

„națională ?“ 
s-au mai adu

nat atîția fotbaliști 
ioare. M-am jucat 
de-a catalogul, am 
pentru 
cei de 
mi-am 
ția de

—Dă-mj două exemple.
— N-ar avea rost. Poate că 

am fost și eu subiectiv. Dar 
ceea ce vreau să spun e că 
„tricolorii" de astăzi trebuie 
să fie prezenți în Italia în 
1990. Iar dacă și Ionuț va face 
parte din hat. am să fiu cel 
mai fericit tată din lume...

loan CH1RILÂ

de 
într-o 
dat 
și pentru 

Trăgând

va- 
zi 

note
Guadalajan 
azi... ~~ 
dat seama că genera- 
azi

linia,

e un pic mai sus.

5^

Rapid, echipa cea mai grăbită, a luat primul start (4 Ianuarie), 
încălzit de lumina, soarelui de iarnă. In mijlocul plutonului de... 
alergători — antrenorul Ion Motroc. Foto : Nicolae PROFIR

La încheierea primei părți a campionatului Diviziei C

UNIREA ALEXANDRIA CONDUCE GRUPA
în această serie, în care par

ticipă nu mai puțin de nouă 
formații bucureșbene, printre 
care și două cunoscute divizio
nare B, Autobuzul și Metalul 
(care au retrogradat în cam
pionatul precedent), C.S.M. U- 
nirea Alexandria a obținut rea
lizări de excepție. Actualul li
der a avut pe tot parcursul tu
rului o misiune dificilă, fiindcă 
nici celelalte contracandidate la 
promovare, Automatica, F.C.M. 
Victoria Giurgiu — le amintim 
doar pe acestea —, n-au stat cu... 
mîinile în sîn, de-a lungul ce
lor 15 etape ele atacînd mereu 
locurile de frunte ale clasa
mentului. Unirea Alexandria a 
fost lideră la începutul turului, 
timp de cinci etape, apoi a 
făcut mereu rocade cu Auto
buzul, de care după încheierea 
sezonului de toamnă s-a deta
șat la 4 p (datorită reomologă- 
rii jocului de la București cu 
C.F.R. — B.T.A. din etapa a 
XlV-a cu 3—0, meci pe care, 
pe teren, Unirea l-a pierdut cu 
1—2). Deși această desprindere 
s-a făcut la ... masa verde

meritele echipei Unirea, care 
are la cirmă pe profesorii Ga
briel Lungu (antrenor princi
pal) și Adrian Boingiu (se
cund) rămin intacte. în sezo
nul încheiat, cei mai buni ju
cători au fost Stancu (cu 8 
goluri înscrise), veteranul Vol- 
cilă (5 goluri), Oprea (5 go
luri). S-au mai remarcat Ilie 
și portarul Croitoru. Din lotul 
de 23 de jucători, 13 sînt sub 
24 de ani, deci tinerețea este 
un alt atu al Unirii, echipă 
care aparține de întreprinde
rea de morărit și panificație 
din reședința județului Teleor
man.

0 Autobuzul a fost pe pri
mul loc după etapele a 8-a, a 
9-a, a 10-a, a 12-a și a 14-a, 
dar pierzînd în ultima partidă 
(0—1) la Giurgiu, cu F.C.M., a 
trecut pe locul secund. • Bine 
s-au mai comportat în prima 
jumătate a competiției și alte 
formații, ca I.M.G.B., C.F.R. — 
B.T.A, și Metalul (ultima a- 
vînd, însă, o penalizare de 3 p 
din campionatul trecut n-a pu
tut ocupa un loc fruntaș în da-

„BUCUREȘTEANA"
SERIEICLASAMENTUL

1. Unirea Alex. 15 11 2 2 35-10 24

1. Autobuzul 15 9 2 4 29-10 20
3. FCM Giurgiu 15 8 4 3 23- 7 20
4. Automatica 19 9 1 5 32-21 19
5. Metalul Buc.» 15 9 2 4 35-16 17
6. CFR-BTA 15 8 1 6 24-21 ■17
7. IMG Buc. 15 6 4 5 22-15 16
8. ASIC Buc. 15 6 4 5 18-19 16
9. ROVA 15 7 1 7 22-19 15

19. Dunăreană 15 6 2 7 29-24 14
11. Chimia 15 6 2 7 18-29 14
12. MECON 15 6 1 8 17-17 13
13. Vlscofll 15 4 4 7 27-27 12
14. Danubiana 15 4 2 9 19-38 10
15. Petrolul R.J. 15 3 3 9 21-31 9
16. Petrolul P. 15 0 1 14 5-72

• penalizată cu 3 DU n

6ament). • în această serie ac
tivează echipa cu cele mai pu
ține puncte din întreg eșalo
nul Diviziei C. Deține această 
performanță noua promovată 
Petrolul Poieni, un sing.tr punct 
ciștigat în urma egalului pe te
ren propriu : 1—1 cu Chimia 
Tr. Măgurele! (T.R.).

sing.tr
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MAREA PmRMANȚAMnHjlMLA

TIR: DIM NOU LA DRUM,

1 200 DE SPORTIVI
LA JOCURILE BOLIVARIENE
CARACAS, 5 (Agerpres). — La 

apropiata edi le a Jocurilor spor
tive bolivariene. competiție ce va 
fi găzduită în orașul venezuelean 
Maracaibo, vor fi prezenți peste 
1 200 sportivi si sportive, record 
de participare pentru aceste în
treceri. Cea mai numeroasă de
legație o va avea țara-gazdă, cu 
640 de concurent! înscriși în 31 
de discipline urmată de Colum
bia — 128 sportivi.

TURNEE
MELBOURNE, 5 (Agerpres). în 

primul tur al turneului interna
țional fem:-.in de la Brisbane 
(Australia) jucătoarea australiană 
Dianne Ballestrat a învins-o cu 
6—3. 3—6. 6—3 pe olandeza Nîcole 
Jagcrman, Catherine Tanvier 
(Franța) a dispus cu 6—3, 4—6, 
6—i de coechipiera sa Julie Ha- 
Iard iar Carrie Cunningham
S.U.A. a cîștigat cu 6—3, 1—6,
6—3 partida cu Silke Meier (R.F. 
Germania). Alte rezultate : Rachel 
McQuillan (Australia) — Camille 
Benjamin (S.U A.) 5—7, 7—6,
6—4 ; Nathalie Herreman (Fran
ța) — Petra Langrova (Cehoslo
vacia) 6—2 6—1 • Brenda Schulz
(Olanda) — Emmanuelle Derly 
(Franța) 6—7. 6—3, 7—6,

între 16 și 29 ianuarie se vor 
desfășura la Melbourne întreceri-

LAUREATII u

(Urmare din pag. 1)

Mai este cazul — cel puțin a- 
cum, cînd iubitorii atletismu
lui au văzut, măcar în reluare 
la TV, desfășurarea acesteia 
din urmă — să vă spun că 
eu și antrenorul meu eram 
foarte departe de a crede așa 
ceva? Nu mi-a venit să cred 
că am ratat finalul la 3000 
metri, și din frămîntarea ce 
i-a urmat, dureroasă, trebuie 
să recunosc acum, s-a născut 
tactica victorioasă. Dar, cum 
se spune geaba tactică dacă 
nu e și putere, și eu eram și 
din acest punct de vedere 
bine pregătită. Așa că am 
pornit tare, conform graficu
lui (verificam timpii inter
mediari din alergare și-l ve
deam. din turnantă, și pe an
trenorul meu in tribună...) și 
am terminat la fel. de una 
singură... Nu-i așa că acum 
totul pare simplu ?“

REDACȚIA ÎNTREABĂ,
(Urmare din pag. I)

— Care sint acestea ?
— In primul rînd. Cupa Fe

derației Române de Ciclism, 
care se va desfășura spre 
sfirșitul lunii februarie și va 
însuma 5 etape. Apoi, Turul 
Turciei, în luna martie, după 
care urmează Turul Nieder- 
sachsen și Turul regiunilor 
(Italia). In fine, o competiție 
de ultimă o-ă. cursa Ruban 
Granițîen Breton, la a cărei 
a 23-a ediție sîntem invitați 
să participăm spre sfirșitul 
lunii aprilie. După cum se 
vede, o serie de întreceri prin 
sita cărora se va cerne viitoa
rea echipă pentru Cursa 
Păcii.

— Ce ne puteți spune des
pre pregătiri ?

— După o perioadă de aco
modare, la Poiana Brașov, lo
tul se va deplasa pe litoral, 
apoi în aerul puternic ionizat 
al Băilor Herculane, după 
cane vor incepe competițiile 
mai sus amintite.

— Și totuși, cit de tare cre
deți că poate fi echipa națio
nală a României ?

— Tăria ei va fi pe măsura 
tinereții, a seriozității cu care 
se pregătește, a materialului 
cu care se va alerga, a dorin
ței de afirmare. Noi, după pu
terile noastre, facem totul ca 
echipa României să fie la ora

PE GHEAȚĂ
„TURNEUL CELOR 
4 TRAMBULINE*
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Concursul internațional de să
rituri cu. schiurile de la Inns
bruck, al treilea din cadrul 
„Turneului celor patru trambuli
ne", s-a încheiat cu victoria 
sportivului suedez Jan Bokloev 
— 215 puncte (sărituri de 104 și 
109 m), urmat de finlandezul Ari- 
Pekka Nikkola — 214,50 puncte 
(103 m și 105 m) și Jens 
Weissflog (R.D. Germană) — 213 
puncte (100 m și 105 m). Lider 
în „Turneul. celor patru trambu
line" este Jens Weissflog, cu

DE TENIS
le Campionatelor internaționale 
de tenis ale Australiei. Printre 
f vorițil acestui tradițional tur- 
,eu se numără suedezii Mats 
(Vil^nder Stefan Edberg, vest- 
germanul Boris Becker, cehoslo
vacul Ivan Lendl, francezul Ya
nnick Noah, americanul John 
McEnroe și australianul Pat 
Cash.
• în primul tur al turneului 

internațional măscuita de la 
Wellington (Noua Zeelandâ), vest- 
germanul Patrick Baur l-a elimi
nat cu 6—4. 1—6. 6—3 pe Indianul 
Ramesh Krishnan, Davis Lewis 
{Marea Britani e> a dispus cu 6—3, 
6—4 de olandezul Mlchlel 
Schapers, în timp ce Milan Srejber 
(Cehoslovacia) l-a întrecut cu 6—4, 
6—2 pe britanicul Chris Bailey.

ANULUI SPORTIV 1988
Desigur, totul e bine cind 

se termină cu bine și, mai 
ales, cind se și pornește bine 
la treabă. Iată, acum, te afli 
pentru a patra oară la înce
put de an la Slănic Prahova, 
împreună cu soții Puică și 
alți atleți de la clubul Olim
pia, unde alternezi alergarea 
in aer liber cu cea in alt me
diu tonifiant, cel al salinei. 
Din acest original creuzet s-au 
născut performanțele tale ? 
„Este greu de precizat așa 
oeva, dar cert este faptul că ne 
simțim foarte bine, fortificate, 
în asemenea perioade de pre
gătire a noului sezon, petrecu
te pe aceste meleaguri pra
hovene, Starea de sănătate 
este bună, avem poftă de 
muncă, capacitate de efort, a- 
tît eu, cît șt celelalte atlete — 
inclusiv o junioară... nu vă 
spun numele... va fi surpriza

FEDERAȚIILE RĂSPUND
startului in plinătatea forțelor 
ei fizice și volitive. Cursa 
Păcii din acest an este. așa 
cum am mai spus, o șansă pe 
care nu trebuie să o ratăm ci, 
dimpotrivă, să o valorificăm 
din plin. Va fi greu, foarte 
g eu. dar nu imposibil.

RECORD DE PARTICIPARE LA
MUNCHEN, 5 (Agerpres). — 

La cea de-a 40-a ediție a Cam
pionatului Mondial de tenis de 
masă, ce se va desfășura în
tre 29 martie și 9 aprilie în

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • în perioada

27 ianuarie — 24 februarie se va 
desfășura Circuitul de sală din 
S.U.A. Primul concurs este pro
gramat la Johnson City, după 
care urmează competițiile de la 
New York (3 februarie), Was
hington (5 februarie), New Jar- 
sey (10 februarie) Los Angeles 
(17 februarie), circuitul încheta- 
du-se cu tradiționalele campiona
te Internationale .Indoor" ce vor 
avea loc în ziua de 24 februarie 
la arena -.Madison Square Gar
den" din New York.

BASCHET Tn meci contînd 
pentru grupa finală (turul al 
patrulea) a .Cupei Campionilor 
Europeni" la masculin, formația

ȘI PE ZĂPADĂ
637,5 puncte, urmat de finlande
zul Matti Nykanen — 636 puncte 
și de un alt schior din Finlanda, 
Risto Laakkonen, cu 633 puncte.

HOCHEI
• în cadrul Campionatului 

Mondial de hochei pe gheață pen
tru juniori (grupa A), ce se des
fășoară la Anchorage (Alaska), 
selecționata Cehoslovaciei a în
trecut cu scorul de 5—3 formația 
U.R.S.S. Alte rezultate : canada 
— Finlanda 4—3 ; S.U.A. — Nor
vegia 12—4 ; Suedia — R.F. Ger
mania 9—0. In clasament, după 
șase etape, conduc echipele 
U.R.S S. și Suediei — cu cite 10 
puncte, urmate de formația Ca
nadei — 9 puncte.
• Turneul de la Bad Sickingen 

(R.F. Germania) a fost cîștigat 
de echipa sovietică Sokol Kiev, 
care în ultimul meci a întrecut 
cu scorul de 8—1 (3—0. 3—0, 2—1) 
formația vest-germană ERC 
Freiburg.

în Canada. echipa Dinamo 
Riga a evoluat la Calgary în 
campania unei selecționate loca
le. Partida s-a încheiat la egali
tate : 2—2 (0—0. 1—1, 1—1).

SCHI
• Cu victoria obținută în 

proba de slalom special de 
la Maribor, sportiva elvețiană 
Vreni Schneider (care a realizat 
anul acesta 6 victorii în 9’ probe 
disputate) și-a consolidat poziția 
în clasamentul ..Cupei Mondiale" 
la schi alpin feminin, cu 157 
puncte, fiind urmată de Ulrlke 
Maier (Austria) — 74 puncte.

sezonului de iarnă — deci vom 
lua un start bun în 1989“...

Numai în noul an ? Sintem 
doar și Ia început de nou ciclu 
olimpic... „Pină în 1992 mai e 
drum lung ; lung, chiar și 
pentru noi. atletele obișnuite 
cu distanțele, cu kilometrii... 
1989 a demarat, obiectivele 
performanței sînt deja la or
dinea zilei pentru că, iată, ca 
mîine plecăm în circuitul de 
sală nord-american, unde mă 
voi pregăti prin concursuri, 
țelul acestui sezon pe teren a- 
copertt fiind, pentru mine, 
campionatele europene, de la 
sfirșitul lunii februarie. Apoi, 
totul va ține cont de momen
tul de vîrf al sezonului în aer 
liber, Universiada de la Sao 
Paulo...

Tot nu ne-ai spus nimic 
despre J.O. ’92. Se îndoiește 
Paula Ivan că va rezista unui 
nou ciclu olimpic sau de 
„vină“ este din nou modestia 
care o caracterizează ? „Nu 
mă îndoiesc deloc ! Dar, ce 
pot să vă spun acum este că 
așa cum mă pregătește de ani 
buni antrenorul, doar un acci
dent mă va putea scoate din 
cursa pentru medaliile olim
pice la Barcelona. Să fim însă 
sănătoși, că prilejuri de a 
mai discuta despre astea vom 
mai avea destule, poate chiar 
după un nou record mondial 
la 1500 metri.

c. M. DE TENIS DE MASĂ
orașul vest-german Dortmund, 
și-au anunțat participarea un 
număr record de 700 de spor
tivi și sportive din 75 de țări.

CF Barcelona a întrecut cu 79—70 
(36—31) echipa Jugoplastika Split.

BOX * La M februarie, la 
Grenoble, pugillstul american Do
nata Curry, campion mondial al 
categoriei superwelter (versiunea 
WBC) își va pune titlul în joc 
în fata campionului european al 
categoriei francezul Rene Jaquot,

SĂRITURI ÎN APA • Pro
ba masculină de trambulină din 
cadrul concursului internațional 
de la Las Palmas a revenit spor
tivului cubanez Abel Ramirez, cu 
636,05 puncte urmat de coechipie
rul său Roberto Hung — 556,25 
puncte si spaniolul Rafael Alva
rez — 532,55 nuncte. în proba fe
minină de platformă, p- primul 
loc s-a situat concurenta vest-

Cll... ȚINTE
într-un fel, „evenimentul 

nr. 1“ al anului 1988 urmează 
să se petreacă în... 1989 ! Pen
tru că, dacă la Adunarea Ge
nerală, desfășurată în iulie 
trecut, la Madrid, Uniunea 
Internațională de Tir a hotă- 
rît micșorarea țintelor din 
toate probele de tir, cu arme 
cu aer comprimat și cu glonț 
(excepția fiind proba de pistol 
liber !), aplicarea acestei hotă- 
rîri a început de la 1 ianuarie 
1989. Iată pentru ce semnifi
cațiile acestui eveniment ma
jor pe care-1 traversează tirul 
sportiv de performanță pot fi 
trecute cel mai bine în revis
tă acum, la cumpăna dintre 
ani.

In 1958, deci, exact cu 30 de 
ani în urmă, avea loc prima 
reducere a țintelor din tir. în 
unele probe, recordurile su
preme ajunseseră la valoarea 
lor absolută, în proba de puș
că liberă, de pildă, recordmani 
ai lumii cu 400 din 400 de 
puncte posibile fiind mai 
mulți trăgători, între care și 
primul nostru campion olim
pic, Iosif Sîrbu. O dată cu in
troducerea noilor ținte, rezul
tatele au scăzut cu pină la 15 
puncte, cei mai buni țintași 
ai lumii pornind din nou să 
urce muntele recordurilor. Și... 
s-a ajuns în vîrf, acum, în 
zilele noastre, cind situația 
zecilor de co-recordmani mon
diali se repetă !

O dată ciclul încheiat, nece
sitatea de a o porni de la ca
păt a devenit obligatorie. Iar 
seria de țintași care, spre ma
rea lor bucurie, și-au văzut 
chiar în recent încheiatul an 
1988 numele pe listele de re
corduri mondiale și-au înce
put eforturile pentru a... re
deveni recordmani, pe noile 
ținte, unii după numai cîteva Radu TIMOFTE

In timpul iernii, cînd în numeroase țări există o pauză între tu
rul și returul campionatului, utile antrenamente fac jucătorii prin 
meciuri în sală. Se organizează turnee și chiar, în prezent, prima 
ediție a C.M. în sală, care a început ieri în Olanda, dar primele re
zultate nu ne-au sosit pînă la închiderea ediției. In imagine, o fază 
dintr-o partidă între două formații vest-germane.

Fetbal meridian»
ÎN MECI-TUR oontînd pentru 

sferturile de finală ale ..Cupei Ita
liei", Sampdoria Genova, dețină
toarea trofeului, adversara forma
ției Dinamo București în turul 
trei al „Cupei Cupelor", a între
cut cu 3—0 pe Florentina. în ce
lelalte trei partide : Napoli — 
Ascoli 3—0 ; Verona — Pisa 2—1 ; 
Atalanta — Lazio 2—0.

ÎN MECI derby al etapei a 
22-a din campionatul Scoției, e- 
chipa Glasgow Rangers a invlns 
cu scorul de 4—1 formația Celtic 
Glasgow. Alte rezultate : Dundee 
United — Aberdeen 1—1 ; Ha-

SCURT • PE SCURT
germană Monika Kulm — 364,05 
puncte.

VOLEI • Noul antrenor 
al reprezentativei masculine a 
R.P. Chineze este Yu Yuwei, un 
tehnician în vîrstă de 44 de ani. 
fost jucător internațional. • în 
cadrul turneului feminin de la 
Bremen (R.F. Germania), echipa 
sovietică Uralocika Sverdlovsk a 
dispus cu 3—0 (15—2, 15—11. 13— 
9) de selecționata Canadei • în 
finala turneului feminin de la 
Londra echipa R.P. Chineze a 
întrecut cu scorul de 3—0 (15—12. 
15—7, 15—3) formația Cehoslova
ciei. în meciul pentru locul 8. 
Peru a dispus cu 3—1 (15—6. 15— 
4. 6—16, 15—11) de selecționata
Poloniei.

MIȘCĂTOARE!
luni de zile ! Intre aceștia, iu
goslava Jasna Sekarici (me
dalie de aur la J.O. cu 489,5 p, 
la pistol sport) și sovie
ticul Afanasi Kuzmin (idem, 
cu 698 p, la pistol viteză). Dar 
nu se îndoiește nimeni că va
loarea trecută se va înnoi pe 
ținte mai mici, atunci cînd 
este vorba despre trăgători de 
elită, printre care sperăm că 
se vor număra cît mai mulți 
țintași români. Doar Sorin Ba- 
bii trebuie să-și păstreze po
zițiile de frunte câștigate, fără 
eforturi de reacomodare în 
ierarhiile internaționale, căci 
proba sa, cea de pistol liber, 
este singura care pășește în 
1989 fără modificări. pe ținte !

Apropo de modificări de re
gulament : în proba de pistol 
viteză (în care sperăm că 
școala românească să-și recâș
tige pozițiile avute, pînă nu 
demult, în rîndul celor mai de 
seamă din lume), s-a mai sta
bilit ca, după concursul pro- 
priu-zis, primii 8 clasați să-si 
dispute semifinala, iar apoi, 
primii 4 să participe la finală. 
O sporire în plus a atractivi- 
tății acestei probe și a tirului 
în general, detectabilă în in
teresul crescut al companiilor 
de televiziune și în sporirea 
numărului de spectatori, pe 
care 1988 și 1989, împreună, o 
vor aduce în acest sport, pînă 
acum aflat ceva mai departe 
de conul de lumină al reflec
toarelor marii performanțe 
mondiale.

In fine, o ultimă noutate 
privind probele de talere : s-a 
micșorat cantitatea de pulbere 
și numărul de alice dintr-un 
cartuș, unele dintre mecanis
mele intime ale evoluției unui 
trăgător pe stand fiind, la 
rîndul lor, ușor modificate.

milton — Motherwell 0—2 ; St. 
Mirren — Dundee <1—1. Lideră a 
clasamentului se menține echipa 
Glasgow Rangers — 33 puncte, 
urmată de formațiile Dundee 
United — 30 puncte și Aberdeen 
— 28 puncte.

ÎN FINALA turneului interna
țional in sală de la Bayreuth 
(R.F. Germania) echipa Parti
zan Belgrad a întrecut cu scorul 
de 5—3 (3—2) formația locală.

CAMPIONATUL BRAZILIEI es
te în plină desfășurare, în cele 
două grupe din prima ligă. Du
pă 11 etape, pe primele locuri 
se află echipele Sao Paulo —18 
p, Atletico Mineiro, Flamengo, 
Portuguese și Recife — 16 p (în 
grupa I), respectiv Vasco da Ga
ma — 21 p, Corinthians — 20 p 
Bahla și Coritiba — 18 p (în 
grupa 2).

ARGENTINIANUL Nery Pum- 
pido, portarul reprezentativei 
țării sale, care în 1986 a cîștigat 
titlul de campioană a lumii, ac
tivează acum la Betis Sevilla. în 
vîrstă de 31 de ani, Pumpido a 
semnat un contract pe 3 ani cu 
formația spaniolă. Carlos Bilar- 
do, selecționerul argentinienilor, 
a declarat că nu va renunța la 
serviciile lui Pumpido in viitoa
rele meciuri internaționale.

UN NUMĂR de 16 huligani en
glezi, așa ziși „suporteri" ai e- 
chipel West Ham United, au fost 
pedepsiți de clubul londonez. Li 
s-au retras pentru totdeauna 
„cărțile de identitate", cu care 
aveau dreptul să Intre pe stadio
nul Upton Park.


