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GIMNASTICĂ

UN DEZIDERAT MAJOR: PRESTIGIOASELE SUCCESE 
DE LA OLIMPIADĂ SĂ FIE REPETATE Șl LA „MONDIALE"!

Astăzi și miine. la Ravenna și Modena, In C C. F. la volei

PARTIDE IMPORTANTE PENTRU 
CAMPIOANELE NOASTRE

Campioanele de volei ale țării noastre se află in fața a noi 
confruntări în cadrul celei mai importante competiții europene 
rezervată echipelor de club. Printr-o coincidență creată de 
sorți,' ambele noastre reprezentante în C.C.E. — Universitatea 
C.F.K. Craiova la feminin și Steaua București la masculin :s— 
întîlnesc pe campioanele Italiei. Olimpia Teodora Ravenna %i 
respectiv Panini Modena, formații puternice, fără discuție, d</- 
vadă și rezultatele lor remarcabile în edițiile precedente ale 
competiției. Și tot întimplarea face ca echipele românești șă 
susțină, ambele, prima manșă pe terenul adversarelor lor, c<ța 
craioveană astăzi, la Ravenna, iar cea bucureșțpană miine,.. Ia 
Modena. Reamintim că sistemul în care se desfășoară între
cerea feminină este eliminatoriu și în acest al treilea tur, 
învingătoarele (prin cumularea rezultatelor din cele două man
șe) calificîndu-se în turneul final de patru. La masculin sis
temul a fost modificat la această ediție. Cele apt echipe- rămase 
în cursă sînt împărțite în două grupe semifinale si trebuie să 
dispute duble partide, fiecare cu fiecare, prima clasată în grupe 
devenind finalistă. In grupă, alături de Panini si Steaua, mai 
figurează S.V. Hamburg și C.V. Palma de Mallorca...

Iu afara greului și importan
tului examen al Jocurilor O- 
limpi-oe de vară, anul compe- 
tițional 1988 a fost marcat și 
de alte numeroase întreceri în 
care gimnastica românească a 
fost angajată cu toate f irțele 
sale de vîrf, obținind rezultate 
care au probat din plin tăria 
performerilor noștri, multiplele 
lor valențe, și nu a surprins 
pe nimeni faptul că în toate 
marile competiții ale anului 
trecut gimnastele și gimnaștii 
români au ocupat poziții frun
tașe. La aoeastă oră de bilanț, 
ne vom permite să reamintim, 
fie și succint, ci te va dintre 
succesele care au îmbogățit 
panoplia mișcării sportive ro
mânești șl nu putem să nu 
menționăm, în primul rînd, re
marcabilele evoluții ale Danie
lei Silivaș la Jocurile Olimpice 
de vară de la Seul, finalizate 
prin cucerirea a nu mai puțin 
de șase medalii, dintre care 
trei de aur. Să subliniem amă
nuntul că gimnasta noastră a 
fost singura dintre cele înscri
se în competiție care a urcat 
pe podiumul de premiero în 
toate cele șase probe ale con
cursului, fiind și aceasta o 
mărturie elocventă a pregăti
rii șl formei sportive la cel

ECHIPA DE LUPTE A CLUBULUI 
PROGRESUL BUCUREȘTI LUCREAZĂ INTENS 

DIN PRIMELE ZILE ALE NOULUI AN
O zi deosebit de caldă și 

frumoasă pentru începutul lu
nii ianuarie, în parcul sportiv 
Progresul din Capitală. Razele 
soarelui pătrund în voie prin
tre ramurile desfrunzite ale 
bătrinilor platani, dîndu-ne 
iluzia unui început de primă
vară. Grupuri de tineri îmbră- 
cați în treninguri și fișuri, pur- 
tînd pe cap căciulițe de lină, 
aleargă cu obrajii îmbujorați 
pe aleile parcului, reamintin- 
du-ne că ne aflăm în plină 
iarnă...

Ne interesăm unde lucrează 
secția de lupte greco-romane a 
clubului, oea din care a pornit 
spre marea performanță Vasilc 
Andrei, multiplu medaliat al 
marilor competiții internațio
nale și campion olimpie la J.O. 
de la Los Angeles. Este, de 
altfel, una dintre puținele sec
ții ale clubului din str. dr. 
Staicovici care se mai strădu
iește să păstreze contactul <-j 
nutrea performanță. Un alt (Conf'nmjr.» in pag. 2-3)

Antrenorul Staicu Olteanu supraveghează antrenamentul pentru 
dezvoltarea jortei elevilor săi. Foto : Nicolae PROFIR

mai înalt nivel realizate de 
gimnasta română pentru greul 
examen al Olimpiadei. Alături 
de Daniela a „punctat" decisiv 
la J.O. cea mai tinără dintie 
componentele echipei repre
zentative. Gabriela Potorac, 
considerată ca o veritabilă sur
priză a Jocurilor, evidențiată 
mai ales în finalele pe apara
te, în care a cucerit „argintul11 
la sărituri și „bronzul11 la bîr- 
nă, dar nu puțini dintre cei 
care au urmărit finalele au a- 
preciat că exercițiul la bîvnă 
al Gabrielei Potorac a fost cel 
mai valoros (tehnic și ca exe
cuție) din întreg concursul!

(Continuare in pag. 2-3)

era marele jucător Mircea 
Munteanu, alții incă, cum au 
socotit selecționerii ?!“ spune 
chiar Gh. Ion) și-a văzut, 
cumva, visul cu ochii, jucind
14 minute cu Franța, apoi in 
Irlanda. în meciul acela de cea 
mai puțin plăcută amintire, la 
finele căruia rămînea, din nou, 
bun doar pentru campionat. A 
trebuit să aștepte iarăși (cum 
așteaptă, de ani. Alexandru Do- 
mocoș, alt rugbyst mai puțin... 
norocos) pină a revenit intre 
tricolori. A reușit in ultima 
toamnă, la 23 de ani împliniți, 
de astă dată însă fiind printre 
primii lăudați după jocul cu 
francezii. Iar pe Arms Park a 
intrat fără urmă de complex, 
neținînd seamă că era un necu
noscut apărut pe un gazon de 
legendă, semnînd chiar frumo
sul eseu românesc, la acțiunea 
temerară a lui Sandu Rădules- 
cu, dusă mai departe de Florică 
Murariu, de Echipă. Creditul 
acordat de Theodor Radulescu 
și Gheorghe Nica a avut, și 
în cazul jucătorului cu numă
rul 2, acoperire.

Gheorghe Ion este, prin ex
celență, tipul sportivului te
nace. Primul sportiv cunoscut 
plecat din comuna ilfoveană 
Corbeanca a ajuns la rugby 
la ÎS ani, elev fiind la Liceul

Do altfel, este momentul să 
subliniem că tînăra noastră 
gimnastă și-a făcut o excelen
tă „încălzire11 la Campionatele 
Europene de junioare de la A- 
vignon, din vară, în care Ga
briela s-a numărat, de aseme
nea, printre oele mai valoroase 
sportive din competiție, cu un 
palmares individual de 4 me
dalii (aur la bîrnă, argint la 
individual compus și paralele, 
bronz la sol), alături de ea 
evidențiinduTse alte două tine
re speranțe ale gimnasticii 
noastre, Eugenia Popa (meda
lie de argint la paralele) și 
Cristina Bonta? („bronz11 la în- 

sportive, Mircea Constantin, 
selecționat in lotul național de 
juniori, a obținut medalia de 
argint la Campionatele Mondi
ale din anul 1987, iar Cristian 
Albuț a ocupat locul 3 la C.E. 
de juniori, în anul 1984...

Pe antrenorul principal, Stai- 
cu Olteanu, l-am găsit in 6ala 
de forță, împreună cu o grupă 
de luptători, între care juniorii 
Marian Plătărescu, Ion Tudor, 
Nicolae Pantazie (toți compo
nent! ai lotului național de ju
niori), Ștefan Nicolae (fost și 
el selecționat în lot), Marin 
Drugaru, Dorcl Olariu, Gheor- 
ghe Panait. Conducătorul lec
ției ne introduce direct în at
mosferă: „Folosim timpul fru
mos de afară, lucrînd pe gru
pe. In timp ce o parte dintre 
sportivi efectuează crosuri în 
aer liber, alții lucrează in sală

Mihai TRANCA 

dividual compus). La Campio
natele Balcanioe de junioare și 
la „Cupa Prietenia11 în prim- 
plan au apărut alte talente ale 
gimnasticii românești: Maria 
Neculiță, Lăcrămioara Filip, 
Cristina Bontaș, in timp oe la 
Balcaniada de senioare, domi
nată cu autoritate de echipa 
României, am. consemnat noi 
prestigioase succese pentru 
Gabriela Potorac (3 medalii de 
aur, I de argint și 1 de bronz), 
pentru Cristina Bontaș, Euge
nia Popa și Eugenia Golea,

Dar, departe de a fi pe de-a 
întregul mulțumiți cu bilanțul 
anului abia încheiat, tehnicienii 
lotului feminin (Adrian Go- 
reac, antrenor coordonator, Oc
tavian Bete, Adrian Stan), ca 
șl sportivele înseși știu foarte 
bine că viitoarele examene 
sînt, cum se spune, și cele mai 
grele. La drept vorbind, așa și 
este, de vreme oe în acest an 
nu mai puțin de trei competi-' 
ții foarte importante le așteap
tă pe gimnastele noastre frun
tașe : Campionatele Mondiale 
de la Stuttgart, Campionatele 
Europene de la Bruxelles și 
Jocurile Mondiale Universitare 
de la Saa Paulo. Este de pri
sos să subliniem faptul că, în 
spiritul tradiției bine încetățe
nite, ca și a valorii intrinseci 
a școlii românești, gimnastele 
noastre trebuie să abordeze 
toate aceste mari și importan
te examene cu toată hotărîrea, 
cu o pregătire ireproșabilă, cu 
o formă de vîrf la momentul 
dat, astfel incit 1989 să fie un 
an al unor noi și importante 
succese ale gimnasticii femini
ne românești. Nu trebuie să 
se uite nici un moment că vom 
aborda atît „europenele11, cit și 
„mondialele11 de pe poziția de 
cei mai buni, Aurelia Dobre, 
Daniela Silivaș și echipa repre
zentativă a |ării noastre avînd

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)

„SA NE PĂSTRĂM MODESTIA Șl ENTUZIASMUL...11
susține un rugbyst

O socoteală simplă după a- 
nul internațional al rugbyului, 
pe seama noutăților cu va
loare de... cîștiguri pentru na
țională. Deci, Daniel Neaga, 
George Dumitrescu și Daniel 
Bolder au jucat întiia oară în 
reprezentativă la Milano, con
tribuind la o victorie pe teren 
italian, venită după 18 ani. 
Nicolae Răceau și Sandu Cio- 
răscu aj debutat in toamnă. 
Nicolae Fulina a devenit „tri- 
color“ tocmai in meciurile cu 
Franța și Țara Galilor, echipe
le de argint și bronz ale pri
mei CuPe Mondiale, ajungind 
să aibă (cel puțin) două in
tervenții in extremis, în ulti
ma secundă, pe Arms Park. 
Tot în aceste partide și-a cîș- 
tigat calitatea de internațio
nal Traian Oroian. Și au mai 
apărut, jn noua națională a 
României, o seamă de cvasi- 
debutanți, precum loan Doja 
sau Gheorghe Ion. Iar dintre 
toți, povestea ultimului e mai 
aparte...

Era chemat la Iot prin '82, 
după o apariție meteorică în 
selecționata de juniori, cînd 
i s-a spus că nu are gabarit 
de pilier și a devenit, a ră
mas, taloner. Abia in toamna 
lui ’86 („ce vreți, înaintea mea 

UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA (I) 
IN FATA DEȚINĂTOAREI TROFEULUI!

Pentru volebalistele eraio- 
vene meciul de astăzi (seara 
tirziu, de la ora 21,30) se a- 
nunță extrem de greu. Din 
mai multe motive. Mai întii, 
pentru că Olimpia Teodora 
Ravenna nu este alta decît 
cîștigătoarea trofeului în e- 
diția precedentă, clnd Ma
nuela Benelli (coordonatoarea 
de clasă internațională a 
„squadrei azzurra11) și com
pania au reușit să smulgă 

De la blocajul campionilor noștri (in imagine replicind bine 
unui atac) se așteaptă un randament deosebit in meciul de 

miine de la Modena
Foto : Nicolae PROFIR

victoria în confruntarea cu 
alte trei formații de marcă, 
între care campioana sovieti
că, Uralocika Sverdlovsk, la 
turneul final din Grecia. In 
al doilea rînd, pentru că echi
pa noastră nu a avut posibi
litatea să studieze jocul eam- * 14

după adevăratul lui debut - la 28 dc ani

STEAUA BUCUREȘTI (m)DĂ REPLICA
VICECAMPIOANEI EUROPENE...
Prima confruntare din gru

pa semifinală a echipei 
Steaua este și cea mai difi
cilă, Panini Modena fiind vi- 
cecampioană europeană a 
cluburilor și, după părerea 
noastră, avînd o forță de joe 
superioară celei dovedite în 
ediția precedentă, prin pre
zența în sextetul de bază a 
americanului Doug Pârtie, a- 
lături de Vullo (un coordona
tor de excepție), Bertoli, Lu- 

cchotla, Cantagalli și Ber
nardi, antrenorul argentinian 
Julio Velasco avînd pe bancă 
alți jucători de valoare: 
Bellini, Betti, Ghiretti, Mo- 
randi, Mcrlo și Spada. Și 
campioana noastră masculină 
a urmat un program dens de

(Continuare in pag. 2-î)

de aviație, asemenea multor 
colegi de atunci, spre deose
bire de care a rămas, însă, pe 
terenurile cu „hașuri", chiar 
dacă tntiiul antrenament a 
însemnat și întiia pățanie, o 
accidentare ce putea fringe 
repede drumul abia început 
al unui tînăr mai puțin... te
nace. A lucrat, la C.S.Ș. 
Triumf, cu Nicolae Vizitiu, 
Dorel Dumitrescu și, mai 
mult, cu Cristache Mitrea, 
plnă a devenit titular la Di
namo, unde a tot învățat, re
cunoaște. de la Ion Țuțuianu, 
de la Mircea Paraschiv, de 
la Gheorghe Nica sau Gheor- 
ghe Dărăban („ultimul a fost 
cel mai dur cu mine, dar nu-i 
voi spune mereu, decît... mul
țumesc11). Nu e ceea ce se 
cheamă un „cuminte11, a sărit 
mereu în apărarea cita unui 
coechipier în focul disputei, 
de i-au luat seama și arbitrii, 
și adversarii, care știau să pro
fite, șicanîndu-1, precum s-a în- 
timplat chiar înaintea formării 
lotului pentru Scoția '84 : eli
minat de pe teren, suspendat,

Geo RAEȚCHI

(Continuata in pag. t-3)



„PLANTAȚIA" DE TERENURI DE SPORT DE LA ȘCOALA NR. 191
Dos pro Școala nr. 191, situ

ată in cartierul Drumul Tabe
rei, se spune ca ar fi o insti
tuție de învățăm în t cu profil 
sportiv. In realitate este o 
școală ca toate celelalte din 
cuprinsul Capitalei; ceea ce 
poate o diferențiază este nu
mărul amenajărilor afectate e- 
lercițiului fizic și sporturilor, 
care este de-a dreptul impre
sionant: 38 de panouri peirtra 
baschet, 20 de mese de tenis, 5 
terenuri de fotbal, care pot fi 
adaptate și altor jocuri Spor
tive.

Această veritabilă... plantație 
de spații pentru sport, care 
poate fi luată drept model 
(mai ales pentru instituțiile de 
invățămînt oare dispun de 
curți cu suprafețe mari, cum 
există atîtea), a început cu ani 
în' urmă; Inițiatorul ei â fost

profesorul de educație fizică 
Viorel Avram, care poate fi 
auzit, deseori, spunînd elevilor 
de aici: „Dragii mei, lucrările 
de control și tezele la educație

fizică nu se scriu cu cerneală, 
ci cu ... efort, cu multă ambi
ție și pasiune...“

Rostește, desigur, un mare 
adevăr. Mai mult, convinge co
piii, devii, să participe, fără 
prea multe îndemnuri, la lec
țiile de educație fizică, la ac
tivitățile sportive pe care aso
ciația școlii le inițiază sub în
semnele Daciadei. Acolo, pe 
terenurile de sport ale școlii,

SPORTIVI ROMÂNI ÎN TURNEE
• BERLIN, 9 (Agerpresh — 

La Leipzig, în cadrul turneu
lui internațional masculin de 
handbal, echipa Politehnica 
Timișoara a întrecut cu 25—22 
(13—11) selecționata de ju
niori a R. D. Germane, iar 
S. C. Leipzig a dispus cu 31— 
22 (14—13) de formația Olan
deză Blauw Wit Bcek.

• VARȘOVIA, fi (Agcrprcs). 
— în ultima zi a turneului in
ternațional masculin de bas
chet de la Varșovia au fost

consemnate următoarele re
zultate : Dinamo Moscova 
— Selecționata României 
114—85. Principalii realiza
tori au fost : Valeri Sizov (24), 
respectiv Constantin Popa 
(26). Israel — Polonia 80—68 ; 
Polonia (tineret) — Selecțio
nata Kaunas 81—80. în clasa
ment pe primul loc s-a clasat 
formația Israelului urmată 
de Dinamo Moscova, Polonia, 
România, Polonia (tineret), se
lecționata Kaunas, Legia 
Varșovia.

în Divizia A la hochei
C.S.M. VIITORUL - STEAUA 4-9 (3-0, 0-3, 1-6)

GHEORGHENI, 9 (prin telefon). 
Pe patinoarul din localitate s-a 
disputat prima partidă din dubLa 
întâlnire restantă în Divizia A. 
primă grupă valorică, la hochei, 
dintre C.S.M. Viitorul și Steaua 
București. A învins echipa cam
pioană. cu 9—4 (0—3. 3—0, 6—1). 
Hocheiștii de la Viitorul au 
condus cu 3—0 pînă în min. 28 
(în mim, 2 era 2—0 pentru ei).

cînd oaspeții și-au luat rolul în 
serios șl au marcat „în serie".

Au înscris î Cs. Gal 2, Andras 
1, Kacso 1. pentru gazde, respec
tiv Șt. Zaharia 3, Chirlță 2, HA- 
lăucă 2, Burada 1, Herlea 1. Mi
nute de penalizare : 8—10.

Au arbitrat : A. Bal'nt, T. Sza
bo, Cs. Fodor. (Bela MALNASI, 
coresp.)

——---------- —___________

„SĂ PĂSTRĂM MODESTIA Șl ENTUZIASMUL..."
(Urmare din oao 1)

rămas în afara selecției. „Lec
ția. mai bine zis lecțiile, 
mi-au prins bine, am luat-o 
de Ia capăt. Antrenamente cu 
echipa, dar și, de trei ori pe 
săptămină, lucru cu halterele 
de unul singur, în sala de 
atletism sau la nea Cosma. 
Plus cîteva, cinci-zeoe, ture 
de stadion. Am priceput că 
locul meu curat, nimerit, e în 
sala mașinilor". Cum asta... 
Sala mașinilor ? ..Expresia 
mi-a transmis-o Gică Dara
ban. Vedeți dumneavoastră, 
eu nu am viteza altora pen
tru creație, le las lor partea 
de paradă, mă mulțumesc să 
fiu in inima navei, care in 
rugby înseamnă capul de gră
madă. Acolo, pe culoarul unde 
se hotărăște soarta fiecărui

balon, e un moment de ade
văr, acolo se dă o luptă greu 
de știut din tribună, dar esen
țială în sportu] nostru. Teh
nica de post e totul. Plus for
ța". Și-și mai sumele o dată 
mîneca, mîndru de mușchii 
săi, impresionanți ca ai unui 
cui turist.

Pentru Gheorghe Ion actua
la națională e o familie, 
la fel ca aceea de acasă, 
din Berceni, cu un boboc de 
fată și un voinic micuț. „E- 
chipa asta a noastră are multe 
de spus, veți vedea. Rămîne 
să ne păstrăm modestia, am
biția, entuziasmul de pe Arms 
Park. Și să nu uităm senti
mentul înălțător de după 
marea vi ^îrie, mulțumirea că 
ne-am făcut datoria față de 
țară. Pentru asemenea clipe, 
nici un efort nu poate fi prea 
mare".

atribuie ciștiguriin:
AUTOTURISME„DACM 1300.. 
TELEVIZOARE COLOR, DO.OOO LEI, 
90-000 LEI,*10.000 LEI, B.OOO LEI ETC.

AS. LOTO PRONOSPORT acorda 
ctitigori wplimaotara din fond special

LOZUL
ANUWiNOU

(emisiune specială limitată)

La ,,Voința" Baia Mato... 6000 DE COOP
aoest veritabil laborator de e- 
ducație sportivă, elevii se 
bucură de mișcare, practică 
disciplina spre care simte că 
au cea mai mare chemare, 
participă la campionatele pe 
clase și interclaso. împreună 
cu celălalt cadru didactic dc 
specialitate, prof. Elena Roșu, 
Viorel Avram asigură elevilor 
un calendar eompetițional com
plex, care cuprinde acțiuni larg 
accesibile ca, de pildă, crosu
rile, precum și campionate dc 
baschet, fotbal, handbal, con
cursuri de tenis de masă etc.

Este o plăcere să vezi, zilnic, 
pa această plantație de tere
nuri de sport, o activitate non
stop, spre satisfacția miilor de 
elevi care se instruiesc aici, 
dar și a profesorilor (nu numai 
a celor de educație fizică), care 
cultivă copiilor, în toate oca
ziile dragostea pentru exerci
țiul fizic, pentru mișcarea în 
aer liber, bucurîndu-se să aibă 
in clase cursanți vioi, sănătoși 
și disciplinați. Atuuri atribuite, 
intr-o bună 
tului...

Bogdan

măsură, și spor-

TAMAS, coresp.

REPR9GRAMĂRI DE

LA

IUBESC ȘI PRACTICA
In „centrul vechi" al muni

cipiului Baia Mare (așa îi spun 
localnicii acestui perimetru al 
orașului lor), este amplasată — 
cu tot ceea ce este necesar ac
tivității de masă și de perfor
manță — asociația sportivă 
„Voința". Peste 6 OW de mește
șugari („cu cotizația achitată 
la zi" — cum ni s-a spus la 
C.J.E.F.S. Maramureș) alcătu
iesc un puternic colectiv tri 
care exercițiul fizic a devenit 
o PERMANENȚA. Un tînăr și 
foarte priceput secretar al aso
ciației, Gheorghe Dobrca, ac
ceptă — ceea ce văzusem și 
noi, de altfel — că handbalul 
și popicele se bucură dc multă 
popularitate. Mai ales această 
din urmă disciplină are mulți 
practicanți. existind, chiar la 
parterul clădirii, o foarte mo
dernă popicărie cu două piste, 
în același perimetru, sălile de 
judo, de forță, de gimnastică, 
terenul dc handbal, sala de te
nis de masă și cea de șah al
cătuiesc un apreciat complex

MECIURI IN ,,C!Î?A

Trei meciuri din 
României" la handbal 
au fost reprogramate 
partida-tur Confecția 
rești — Textila Zalău . _ __
loc simbălă 14 ianuarie, la ora 
14, în sala Florcasca din Capi
tală : returul ia 29 ianuarie, 
la Zalău. Întîlnirea-retur (în 
prima manșă Mureșul Tg. 
Mureș — Mecanică fină 23—16) 
dintre Mecanică fină și Mu
reșul se va juca Ia Sf. Gheor-

„Cupa 
feminin ' 
astfel :
Bucu-

va avea

es

i>

12 ianuarie,ghe, în ziua de 
ora 16.

Toate aceste 
tează pentru locurile 5—3 în 
amintita competiție. în sfîr-' 
șit, returul Chimistul — 
Știința Bacău (în întâlnirea de 
la Bacău 26—16 pentru 
den te) din
reprogramat 
19 ianuarie, 
Vîlcea.

întâlniri con

semifinale a 
pentru ziua 
ora 17, la

stu
foși 

de 
Rm.

sportiv. „Avem peste 6 000 de 
membri cotizanți și ne-am în
deplinit toate obiectivele, atît 
Ia sportul de masă, cît și la 
cel de performanță" — ne spu
nea secretarul asociației.

în sprijinul afirmației, 
mințim, în primul rînd, 
planul de venituri pe anul 1988 
a fost depășit cu 22 la sută. 
Separat, la capitolul ,,venituri 
pentru autofinanțare", a fost 
încasată în plus suma de 
28 000 lei. In spatele acestor ci
fre, a căror importanță nu mai 
trebuie relevată, stau acțiu
nile întreprinse de consiliul a- 
sociației pentru atragerea coo
peratorilor în practicarea, pe 
scară largă, după prealabile 
consultări, a celor măi îndră
gite discipline sportive. Pe ba
za unor chestionare-adeziune 
s-a ajuns la concluzia că foarte 
multe cooperatoare doresc să 
practice gimnastica de întreți
nere. Ei bine, în sala excelent 
dotată, de parcă ar fi una de 
exerciții pentru balerinele unui 
ansamblu artistic profesionist, 
amplasată, cum 
parterul clădirii, 
fășura „ora de 
prezente tinere 
la cooperativele 
„Mogoșa" șl „Gutinul".

■ Dar în cooperația meșteșugă
rească lucrează și bărbați, și 
cine nu știe că pasiunea lor 
nr. 1 este fotbalul ? De aceea 
s-a și organizat un campionat 
al asociației. în ediția care s-a 
încheiat nu de mult au acti
vat 32 de echipe. Am citit pe 
planul de pe biroul secretaru
lui că pentru ediția 1988/1989 
numărul acestora a crescut la 
40. în plus, există intenția or
ganizării unui campionat inter- 
cooperative, cu partide tur-re- 
tur, cu stabilirea de clasamente

a- 
că

spuneam, la 
tocmai se des- 
grație" : erau 

muncitoare de 
„Drum Nou",

UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA
(Urmări din Ml 1)

pioanei italiene (și europe
ne), iar în al treilea rînd, 
pentru că în lotul craiovean 
există cîteva semne de 
trebare, referitoare la
paritatea fizică a unor titu
lare, cum sînt Mirela Bojescu, 
Ioana Cotoranu și Eugenia Co-

in- 
ca-

a-tescu-Nicolae. Firește, la 
ceste motive se adaugă cel 
decurgînd din meciul în de
plasare... Universitatea C.F.R. 
s-a pregătit însă intens pen
tru acest meci greu, efecluînd 
două-trei antrenamente zil
nic, cu întregul efectiv, care 
mai cuprinde pe Cristina Bu- 
zilă, Monica Sușman, Tanța 
Drăgoi, Liliana Popescu, Mi
rela Zamfir, Carmen Anghel, 
Mirela Cazangiu, Mirela Ne- 
cuiiță și Carmen Titiliuc.

Campioanele noastre sînt 
decise să dea o replică hotă- 
rîtă puternicelor adversare.

STEAUA BUCUREȘTI
(Urmare din paq. 1)

pregătire, atît pe plan atle
tic, cît și tehnico-tactic. îna
intea deplasării la Mo lena, 
steliștij au susținut și două

SPC
afișate 
ale fie 
municip. 
plome ș
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vă, primi 
suși preș 
rei Tibii 
președinți 
ind cel c 
fiecare a 
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ca Iluțiu 
tonul). Ir 
un fapt 
că însuși 
Județene 
teșugăreșl 
Dragoș. e 
al sportul 
lucru, la 
tămîni fi 
rite cum 
blemele ;

partide ; 
desigur 
indicat 
potențialii 
tive. 7 otu 
meciv/ de 
lonescu, 
Șoica, Pe:

Cdurețu, 
Nica.

Să le 
t antelor

U: 
r 

aceste me 
ficile...

RETROSPECTIVE 1988, PERSPECTIVE ]
(Urmare din nea i)

de apărat pozițiile dc vîrf ale 
ierarhiilor respective.

Iată de ce considerăm că 
este de cea mai mare impor
tanță ca forul de specialitate, 
în colaborare cu antrenorii lo
tului reprezentativ, să vegheze 
la buna pregătire a tuturor 
gimnastelor, la conturarea, de 
pe acum, a unor grupe de lu
cru pentru fiecare dintre exa
menele cdmpetiționate aminti
te, căci nici teoretic și nici 
practic nu va fi posibil ca ace
leași fete să fie prezente pes
te tot. în sprijinul acestui 
punct de vedere pledează un 
amănunt care cîntărește foar
te greu în balanța distribuirii 
forțelor în viitoarele pregătiri: 
în timp os la „europene" și U- 
niversiadă se va concura nu
mai cu exerciții liber alese, la 
Campionatele Mondiale se vor 
prezenta, pentru prima oară în 
noul lor ciclu, și exerciții im
puse.

De cea mai mare importanță 
în perspectiva reeditării victo
riilor de la Rotterdam („mon
diale") și Moscova („europe
ne") va fi ca la Centrul de 
pregătire a lotului nostru fe
minin de la Deva să se lucre

ze cu toată responsabilitatea, 
să se depună toate eforturile 
pentru asigurarea unui lot va
loros, omogen la un nivel ca
litativ superior, corespunzător 
și la capitolul numeric, astfel 
ca în preajma marilor exame
ne r să existe posibilitatea ale
gerii celor mai in formă din
tre sportive, pe deplin sănă
toase, apte să-și valorifice in
tegral talentul și pregătirea. 
Va trebui analizat cu cea mai 
mare grijă modul cum se efec
tuează „schimbul de genera
ții", pentru ca în echipa re
prezentativă 6ă fie prezente in 
permanență cele mai valoroase 
talente ale gimnasticii noastre. 
Este foarte important ca pro
movările să fie făcute în cel mai 
potrivit moment, care să asigure 
atît deplina afirmare a „noilor 
venite", cit șl obținerea dc către 
echipă a celui mai bun rezul
tat posibil. Exemplul oferit a- 
nul trecut da Gabriela Polorac 
este deosebit de concludent. 
Cine dintre Gabriela Gheorghe, 
Mirela Sidon, Cristina Bontaș, 
Eugenia Popa. Augustina Ba
dea sau Lăcrămioara Filip va 
fi viitoarea mare vedetă, ală
turi de multiplele noastre cam
pioane Daniela Silivaș și Au
relia Dobre, la Campionatele 
Mondiale de la Stuttgart sau la

Campionatele Europene de la 
Bruxelles? — aceasta să fie 
Întrebarea oare să preocupe și 
federația de specialitate și po 
antrenorii lotului reprezentativ. 
Socotim, de asemenea, că este 
de mare însemnătate pentru 
echipa națională ca Aurelia 
Dobre să fie pe de-a întregul 
recuperată, în deplinătatea for
țelor sale fizice și tehnice, ast
fel incit ea să poată să-și ape
re cu 6ucces la Stuttgart titlul 
de campioană mondială absolu
tă și să-și aducă, în egală mă
sură, contribuția la succesul e- 
chipri noastre reprezentative.

■ir
Bilanțul lui 1938 a fost bun 

și pentru gimnaștii noștri, mai 
ales dacă îl raportăm la me
dalia de bronz cucerită de Ma
rius Gherman la Jocurile O- 
limpice de Ia Seul, în finala 
de la bară fixă, ea și la locul 
5 la individual compus obținut 
de același sportiv, dar ncomi- 
țînd, desigur, nici afirmările 
de la „Cupa Prietenia" (Cristi
an Brezcanu medalie de aur 
la sol, Adrian Gal medalii de 
aur la paralele și bară fixă), 
sau de Ta Balcaniada de juni
ori (Adrian Gal învingător la 
individual compus) sau succe
sele de la Balcaniada seniori
lor, cu multe medalii de aur

pentru M; 
Stoican, d 
un fapt d< 
tri sînt c 
și mai bu 
suc și.

Ix ,ia 1 
arena m< 
Gherman 
Un stimule 
naști i noșt 
munci mai 
organizat, 
mult cura, 
printr-o p 
mai ales a 
ceea ce le 
în prima 
competițiile 
mai presus 
echipa noa 
masculină ■ 
că locul 7 
atît la „m-r 
și la J.O.,

Iubitorii 
de la cei i 
ai țării ca 
marcat de 
succese, na 
lor condiții 
a grijii cu 
rați a tale: 
gătiri, trăsâ 
terizat into 
mânoască d

ECHIPA DE LUPTE
(Lrmare lu aan 1)

pentru dezvoltarea foiței. Mai 
concret, încercăm să ne punem 
la punct cu pregătirea fizică 
generală, ca pe acest fond să 
începem antrenamentele de 
tehnică. Ne așteaptă un an 
eompetițional mai greu, in 
care va trebui să-i fortificăm 
«din mers" pe juniorii proas
păt promovați in echipa marc, 
fiind nevoiți să renunțăm la 
eițiva dintre sportivii consa- 
crați a căror vîrstă (sau ran
dament) nu Ie mai permite să 
obțină marea performanță.

A CLUBULUI PROGRESUL BUCUREȘTI
Tocmai de aceea am început 
antrenamentele din primele zi
le ale acestui an. Avem eițiva 
tineri care promit, cum sînt 
Marian Plătărescu, Ion Tudor, 
Nicola-e Pantazte, Crișan Gher
man, Pavel Gulguță, Andrei 
Butnariu, sportivi care vor sta 
în permanență în atenția noas
tră. Numai realizînd cu ci 
progresele așteptate vom putea 
să no îndeplinim obiectivele 
stabilite: juniorii selecționați 
în lot să «prindă" echipa și să 
obțină medalii la Jocurile Bal
canice, Campionatele Europene 
și Turneul Prietenia. Cu echi
pa va fi mai greu... In 1988

ne-am calificat in turneul final 
și am ocupat lacul 7. De data 
aceasta, dacă juniorii amintiți 
vor crește în valoare, sperăm 
să repetăm performanța de a 
ne califica in ultimul act al 
competiției pe echipe".

— De unde provin juniorii 
despre care aminteați ?

— Sînt copii crescuți Ia noi 
în sală, din grupele ile care se 
ocupă Constantin Fenciu și 
Dorel Olariu, proaspăt antre
nor. Așteptăm, insă, cam de 
multă vreme, asemenea rezul
tate și din partea antrenorului 
Marin Stan, care este retribuit 
la noi — pentru pregătirea j i-

LUCREAZ
nioriior — 
ani(!?).

In timp & 
terele erau 
sala de fori 
grupă de sj 
fectuase „în 
liber..

I-am lăsat 
Ia Progresul 
trenamentul. 
rindul. lor i 
mulți sporti 
(și chiar si 
formanțele 
drei. Mir oca 

tian Albuț.
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Și în condițiile conitraperfor- 
manței din penultima „rundă" 
F. C. Farul se situează pe un 
loc de... suprafață, unul di
vizat, (4—6) la „goluri pri
mite". Nu și la „înfrîngeri" 
(10 la număr), unde se află pe 
o poziție imediat suprapusă 
celei a lui A.S.A. Tg. Mureș. 
Marcajul adversarilor in a- 
numite momente ale jocului
și, mai ales, ...marcatul golu
rilor (cele mai puține dintre 
nou promovate, nici unui — 
în medie — de etapă) consti
tuie minusuri transpuse și în 
golaveraj, și în situația La 
„adevăr", și în locul penul
tim în clasament, 6 din cele 10 
înfrîngeri ale Farului au 
fost la limită (de două ori, în 
ultimele trei etape, din ...pe
nalty), ceea ce demonstrează 
că în apărare erorile nu sînt 
atit da dese, cit decisive. In 
atac, Zahiu („golgeterui") a 
înscris doar de 4 ori. Un alt 
posibil „om de gol", din linia 
mediana, Bîrbora („dublă" 
în partida de debut !), acci
dentat, a ieșit prematur din 

formație. Marian Popa și-a 
pus numele tîrziu pe tabela 
marcatorilor. Starea . genera
lă de fapt are o expiicație 
de luat în considerare : F. C. 
Farul este echina cu cei mai 
mulți debutanți din totalul 
acestui tur (10). Dintre aceștia, 
certificatul de titularizare — 
să-i spunem așa — l-au do- 
bîndit doar M. Popa, Tufan 
și Anton (un „paznic de far"
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In vara trecută, însoritul Li
toral și-a întîmpinat oaspeții 
cu o ...rază în plus. După 5 
ani de absență (o atit de lun
gă absență ! — pentru supor
teri), iată reaprinsă, din- 
tr-un dor niciodată stins, acea 
„lumină de la malul mării" a 
Farului, cîndva familiară pe 
prima scenă a fotbalului nos
tru. Integrarea pe noile cir
cuite ale „A“-ului s-a făcut 
într-un mod cît se poate de 
convingător : 9 puncte avans 
față de a doua clasată în se
ria sa de „B“, un golaveraj 
net, numai 4 „scurt-circuite" în 
cele 34 de etape obligatorii ale 
operațiunii de repromovare. 
O operațiune susținută cu 
pricepere și pe temeiurile 
„autodotării" (cu „piese" for
mate în perimetrul local) de 
cuplul de antrenori Em. Ha- 
so‘i și I. Constantinescu, legat 
prin antecedente de cauza 
fotbalului constănțean.

Adăugîndu-și un „prefix", 
F.C., Farul s-a conectat la 
tensiunea campionatului di
viziei superioare direct și — 
inițial — fără complexe. Un 
3—0 „acasă", un 0—0 în depla
sare și o „rezistență" de... a- 
larmă pentru alte formații 
(acei 1—2 in extremis) în 
partida cu campioana, rezulta
te care păreau să dea o per
spectivă luminoasă tiaerei- 
formații a Litoralului. Victo
ria, pe cit de surprinzătoare, 
pe atit de clară asupra „eu
ropenei" Oțelul, a accentuat 
impresia, brusc anulată însă 
de o adevărată „serie nea
gră" : un „egal" pe teren pro
priu și 4 înfrîngeri consecuti
ve, care au coborât echipa la 
—4 pe scara „adevărului". O 
redresare s-a produs, totuși, 
Prin victoria din Ciulești și 
un cvasi-forfait realizat pe 
seama altei bucureștene 
(Sportul Studențesc). A venit 
un „scurt-eircuit" fără pre
cedent (0—7, la Constanța, cu 
Dinamo !) și Farul s-a scu
fundat în subsolul clasamen
tului, într-o conexiune — 
.alarmantă de-acum pentru 
constănțeni — cu locul „lan
ternei" campionatului. A- 
cesta ar fi, simplificat, tra
iectul din tur al echipei de 
la malul mării, pentru care 
pauza competițională înseam
nă o acțiune de verificare a 
„.punctelor slabe" și a defec
telor de legătură apărute în- 
tr-un compartiment sau al
tul, ca și între ele. Acțiune 
deloc ușoară, atit timp cît 
conducerea tehnică menită 
a o înfăptui nu a fost încă 
desemnată.

Apărarea echipei F.C. Farul a fost d-e multe ori la post, ca 
in această partidă de pe Giulesti, cu Rapid, pe care constăn- 
(enii au ciștigat-o (2—1). De-ar fi fost la fel și in alte meciuri...

Cert este că Farul a avut în 
prima parte a campionatului 
oscilații de frecvență ce 
s-au agravat la mijlocul 
și spre finalul ei. Reușitele 
temporare s-au transformat, 
aproape instantaneu, într-un 
fel de inhibitori (euforici ?) 
de . natură să eclipseze capaci
tatea de efort și puterea de 
concentrare ale unei echi
pe care poate — sigur — mult

I
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ANUNȚ

I.D.M.S. București aduce la cunoștința celor interesați 
că pentru autoturismele OLTCIT CLUB pot opta persoa
nele care au depus banii în cont pentru autoturism ante
rior datei de 31 decembrie 1937.

înscrierile prin transfer se fac la Complexul 
I.D.M.S. București din str. Valea Cascadelor nr. 24. 
tor 6.

Informații suplimentare se pot obține de la toate 
gazinele auto I.D.M.S. și la telefon 11.39.59 — int. 
176. 179.

auto 
sec-

ma-
121.

mai mult, arătînd-o efectiv, u- 
neori chiar și cînd n-a adu
nat puncte. Cu excepția ace
lui „șoc de tensiune" din me
ciul cu Dinamo și a unui 0—3 
la Moreni, constănțenii au 
înregistrat pierderi mici, ca 
scoruri, astfel îneît, spre 
exemplu, în etapa a XlV-a 

17. F. C. FARUL 17 5 2 10 14 23 12
• Puncte realizate pe teren propriu : 7 (a pierdut cîte 2 p 

la Steaua. F.C. Bihor. F.C Argeș și Dinamo.' 1 p la S.C. Ba
cău) : puncte obținute in deplasare : 5 (cîte 2 p la Oțelul și 
Ripid, 1 p la F.c.M. Brașov).

• Golgeterii echipei : Zaltlu 4 goluri ; Birbora. Marian Popa 
— cîte 3 : Tătăran, Tufan, Șt. Petcu. Nedelcearu — cîte unul.

• Jucători folosiți : 21 — Cămul 17 jocuri ; Al. Popovlci. 
Tătăran. T iva-n — cîte 16 ; M. Dumitru. M. Popa — cite 15 ; 
Nedelcearu 14 ; Tufan. Șt. Petcu. Iovămescu — cîte 13 ; Funda 
12 ; Anton, Zahiu — cîte 11 ; Bîrbora 9 ; Mustacă 8 ;. Girjoabă, 
Dinu — cîte 6 ; Dorobanțu 4 ; V. Crăciun 3 ; R. Manea 2 : Bă- 
jenaru 1.

• Media notelor echipei : 6,15 : media notelor jucătorilor (pe 
baza a minimum 10 jocuri) : 1—2. Al. Popovlci, Tătăran 6,40, 
3. șt. Petcu 6,34 ; cele mai mari note : 8 (Bîrbora — et. I ; șt. 
Petcu — et. a XII-a).
• Cartonașe galbene : 22 (8 suspendări) — 16 jucători (cele 

mai multe : Nedelcearu 4).

• Cartonașe roșii : nici unul.

• A beneficiat de o lovitură de la 11 m — transformată (Șt. 
Petcu) ; a fost sancționată cu 3 pcnalty-uri — 2 transformate, 
unul ratat.

• A expediat 166 de suturi (99 „acasă". 67 în deplasare), din 
care 84 pe poartă (47 „acasă", 37 în deplasare).

$

s

care ar putea aduce un plus, 
mare, de siguranță apărării, 
dacă va crește pe măsura 
promisiunilor), eventual și 
Bîrbora, refăcut și adus la 
forma din start. Funda ți 
Mustacă au rămas (pînă în 
primăvară ?) „prime rezerve". 
Ceilalți...

Ca și celelalte competitoare, 
F. C. Farul arc tot returul în 
față. „Ieșirea (din nou) la 
lumină" depinde de mai 
mul ți factori, în intensitatea 
pregătirilor din actuala pe
rioadă, în viitoarele parti
de „de încercare" fiind de 
urmărit o corecție în „sche
mele" de distribuție și în cele 
de joc în raport cu datele pro
babile ale fiecărui meci 
din seria celor 17 ale primă
verii. Și, nu în ultimul rînd, 
se impune o consolidare de 
ansamblu, inclusiv (sau în
deosebi) în — s-o numim ast
fel — structura de rezistență 
a moralului echipei. Fără așa 
ceva, oricînd, ca în unele 
partide ale turului, „vînturile, 
valurile"...

George ROTARU

La inthcicrca primei părți a campionatului Diviziei C - Scria a H-a

CRAIO VENII - LIDERI ÎNTR-0 GRUPĂ ECHILIBRATĂ
Cunoscuta echipă craioveană 

Constructorul T.C.I. — care a ac
tivat în Divizia B cu patru ani 
în urmă — a dominat tot timpul 
seria în care joacă (pe locul 1 
încă din etapa a Il-a). E adevă
rat, următoarele două clasate se 
află la un punct distanță, dar 
aceasta nu diminuează meritele 
liderului, care n-a avut amenin
țată nici un moment poziția sa 
fruntașă, deși în această serie 
ordinea în clasament a fost in
fluențată, în mare măsură, de 
numeroasele rezultate de 3—0 
dictate de către forul de specia
litate pentru nerespectarea unor 
clauze ale regulamentului cam
pionatului. Constructorul are un 
număr mai redus de puncte (20) 
decît celelalte fruntașe ale cam
pionatului. dar asta se datorește. 
în general, forțelor echilibrate 
ale echipelor care compun gru
pa respectivă, cît și evoluției 
mai slabe a cradovenilor în jocu
rile din deplasare.

ADMINISTRAȚIA DE
• O dată trecu ți de pragul 

noului an, precum ți de ma
rile „evenimente" care au 
marcat această ocazie la toate 
sistemele de joc (cu suita de 
câștiguri deosebit de avanta
joasă și variată), participanții 
își . pot îndrepta acum atenția 
către cursul mai puțin febril 
al tragerilor obișnuite, precum 
și al acțiunilor săptămînale cu 
caracter aparte, din rîndul că
rora nu vor lipsi — ca de obi
cei — tragerile LOTO (excep
ționale, multiple ș.a.m.d.), tra
gerile PRONOEXPRES — de 
diverse tipuri, precum și con
cursurile PRONOSPORT ce 
vor cunoaște, la rîndul lor, o 
participare susținută.

Spre exemplificare, precizăm 
că numai în această săptămî-

PROBLEMA ANTRENORILOR
RAMINE DESCHISA...

Acum, cînd antrenorii se în
torc acasă după cursul lor de 
perfecționare, dominanta pro
blemei rămîne circulația neve
rosimilă a tehnicienilor de la 
o echipă la alta.

Sigur că asupra acestui ele
ment s-a mai scris, dar iată 
că apar și altele. In momentul 
de față, unele echipe nu mai 
au de unde alege. Și e vorba 
chiar de echipe de Divizia A. 
In general, conducătorii de
club aflați în dificultate se
apără spunînd: „Pe cine să
mai aducem? X a mai fost acum 
șapte ani, despre Y nici nu
poate fi vorba... nu se potri
vește cu Iotul nostru... Z c 
prea moale, W c prea sever..." 
Și așa, variantele pro și contra 
6e succed, iar echipele așteap
tă, fără soluție.

In general, condiția antreno
rului, cu puține excepții, este 
una deosebit de precară. Ni
mic despre autoritatea antre
norului. .. profesionist. Sînt 
preferați, în general, descurcă
reții, care se orientează mai 
repede și de care, hai să fim 
drepți — cînd e cazul — scapi 
mai ușor. „Inii fac geamanta
nul și plec". Cu atit mai mult, 
cu cît antrenorul cu geamantan 
gonflabil a ajuns să fie la mo
dă. Azi aici, stă ce stă, îi face 
viața imposibilă conducătorului 
de club, mai provoacă și un 
conflict cu doi-trei jucători și 
p-aici ți-e drumul!... Să mai 
spunem că plecările astea, în 
care antrenorul „se dă parte le
zată", nu mai presupun retur
narea cheltuielilor de instalare, 
deoarece urmează altele...

Așa se face că in caruselul 
veșnic al antrenorului (caru
selul a devenit un cuvînt uzat, 
din prea multă repetiție) apar 
și evenimente. Unii S3 lasă de 
avocatură și devin antrenori, 
alții se lasă de inginerie și 
caută o echipă de „C“, alții 
alternează profesia de profesor 
de educație fizică cu cea de 
antrenor, după cum devine ca
zul... Și așa, profesiunea se de
monetizează, și se ajunge trep
tat la convingerea că de an- 
trenorat se poate apuca ori
cine . ..

Pe stadionul din Craiova, li
derul a primit un singur gol 
(golaveraj 27—1). însă în depla
sare are un golaveraj negativ : 
5—8. Echipa este pregătită de 
antrenorii Ion Ciocan și Marius 
Măciuceanu. In tur, pe tabloul 
jucătorilor evidențiați se află 
I. Valentin (golgeter cu 9 goluri 
înscrise). FI. Zuleam, I. Călin, 
FI. Stelian șl portarul Begu, 
unul dintre cei mai tineri — 20 
de ani. Vîrsta medie a echipei 
este de 23 de ani. Formația a- 
parține Trustului de antrepriză 
generală de construcții industri
ale Craiova (director : ing. Em. 
Țugui), care îl asigură toate 
condițiile pentru o comportare 
bună în competiție, vizînd pro
movarea in eșalonul secund.

A Cele tred debutante în cam
pionat au avut o evoluție mul
țumitoare în tur; remareîndu-se, 
în special. Sportul Muncitoresc 
Drăgănești Olt — locul secund. 
Celelalte două nou promovate.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
nă, pe lingă tragerile obișnuite 
PRONOEXPRES, de miercuri, 
il ianuarie, și, respectiv, LO
TO, de vineri, 13 ianuarie, 
duminică, 15 ianuarie, este 
programată prima TRAGERE 
EXCEPȚIONALA LOTO a fi
nului 1989. Reamintim că va 
exista din nou posibilitatea de 
a se cîștiga și cu 3 numere 
din 24, și, respectiv, 18 extra
se, avînd în vedere că cele 66 
de numere sînt cuprinse în 7 
extrageri, grupate după siste
mul „legării" cîte două sau cîte 
trei. în ceea ce privește pa
leta de cîștiguri, aceasta se 
prezintă tot atit de atractivă, 
cuprinzînd autoturisme, excursii 
peste hotare și importante su
me de bani, de valori fixe și

Care ar fi cauza tuturor a- 
cestor stări de lucruri nega
tive ?

Antrenorii dau vina pe jucă
tori, susținînd că nu pot face 
față „coalițiilor" împotriva lor. 
Jucătorii dau vina și ei pe te 
miri cine...

Poate că și antrenorii au u- 
neori dreptate, cind spun că 
sînt „la mijloc", intre „biciul" 
conducătorului de club și... 
piedica jucătorilor.

Fie-ne îngăduit, insă, să spu
nem că în fotbalul nostru exis
tă prea puțini antrenori a că
ror competență profesională și 
conduită generală să nu fie 
puse la îndoială. Iar cauza 
cauzelor este aceea că școala 
antrenorului este una tare re
lativă, ea semănînd deseori cu 
„trecerea prin apă" a jucăto
rului spre diploma X său Y.

Corpul tehnicienilor tineri, 
mai ales al oelor care abia se 
pregătesc pentru profesiunea 
de antrenor, simte nevoia unei 
școli mai riguroase, a unor 
cursuri de durată, in cadrul 
cărora profesorii să opereze și 
o selecție printre cursanți. (E- 
xistă atîtea mijloace pentru a 
vedea cine are har și cine 6e 
pregătește doar pentru „îmi iau 
geamantanul și plec").

Corpul antrenorilor ar trebui 
să fie un corp de elită. Dar 
pentru asta e nevoie de reac
ția de mîndrie a celor cu ade
vărat calificați. Nu de mult, 
in Spania, corpul antrenorilor 
a contestat dreptul lui Cruyff 
de a fi antrenor: r îi lipsea 
școala! în aceeași ordine de 
idei, ne amintim că în Spania, 
în 1982, la campionatul mondi
al, Pele a angajat o colaborare 
permanentă la un ziar din A- 
merica de Sud. Imediat, însă, a 
venit protestul gazetarilor 
sportivi brazilieni, care i-au 
contestat apartenența la breas
la gazetarilor!

Pînă la urmă, corpul antre
norilor noștri, valoarea lui pot 
depinde de hotărirea cu care 
tehnicienii d-a frunte își vor 
apăra breasla, prestigiul ai. Iar 
federația are și ea un cuvînt 
de spus. ..

loan CHIRILĂ

Petrolul Stoina și Constructorul 
Șoimii Craiova, se află pe locuri 
mediane, a Din cele 120 de 
jocuri disputate doar 14 s-au 
încheiat la egalitate, iar Termo- 
eonstructorul Drobeta Tr. Seve
rin este singura echipă care n-a 
avut nici o „remiză". (T. R.)

Clasamentul seriei :

1. CONSTRUCT. 15 9 2 4 32- 9 20
2. Sp. M. Dr. 15 9 1 5 34-24 19
3. Dacia Cozia 15 9 1 5 25-18 19
4. Progr. Corabia 15 7 3 5 25-15 17
5. Viit. Dr. 15 7 3 5 20-14 17
6. I.O.B. Bal? 15 6 4 5 25-17 16
7. Mec. șimian 15 7 1 7 14-16 15
8. Petr. Stoina 15 7 1 7 20-26 15
9. Con str. Cv. 15 6 2 7 27-24 14

10. Petr. Țicleni 15 6 2 7 25-25 11
11. Rec. Stoic. 15 6 2 7 22-32 14
12. Dierna Or. 15 5 3 7 18-18 13
13. Progr. Băii. 15 6 1 8 17-21 13
14. Met. Sadu 15 6 1 8 14-24 13
15. Min. Măt. 15 5 1 9 16-33 11
16. Termo. Tr. S. 15 5 0 10 17-35 10

variabile. Mai rămîne de pre
cizat că ultima zi pentru jucă
rea numerelor favorite este 
simbătă, 14 ianuarie, și că bi
letele de 25 de lei participă 
la toate extragerile.

• Concursul PRONOSPORT 
de duminică, 15 . ianuarie, 
programează următoarele par
tide : 1. Atalanta — Ascoii ; 2. 
Bologna — Lecce ; 3. Fioren
tina — Juventus ; 4. Verona — 
Cesena ; 5. Lazio — Roma ;
6. Milan — Como; 7. Napoli — 
Internazionale ; 8. Pescara — 
Sampdoria ; 9. Torino — Pisa ; 
10. Catanzaro — Messina ; 11. 
Genoa — Udinese ; 12. Pia
cenza — Empoli ; 13. Reggina 
— Cremonese.



PE GHEAȚĂ
SCHI

O După patru probe în cla- 
samen'.ul feminin ăl „Cupei 
Mondiale" ' (fond feminin), 
primul loc este ocupat de 
sportiva sovietică Elena 
Vialbe — 80 p, în timp ce la 
masculin conduce campionul 
suedez Gunde Svan — 70 P

• „Cupa Euro-pei" a pro
gramat pe pîrtia de la Alpe 
D’Huez (Franța) o probă mas
culină de slalom special, în 
care victoria a revenit sporti
vului francez Didier Schmidt, 
cronometrat în două manșe cu 
timpul 1:49,08. Pe locul secund 
s-a clasat elvețianul Patrick 
Staub — 1:49,34.
• Proba feminină de ștafetă 

4 X 5 km din cadrul con
cursului international de la

PE SCURT • PE SCURT
CICLISM • Cu prilejul unul 

concurs desfășurat pe velodro
mul „Krilatskoe" din Moscova, 
sportivul sovietic Viaceslav Eki- 
mov a stabilit un nou record 
mondial în proba de 10 km, cu 
timpul de 11:31,968. Vechiul re
cord aparținea aceluiași sportiv 
și fusese stabilit în 1986 —
11:51,493.

HANDBAL a Turneul interna
țional masculin de la Barcelona 
s-a Încheiat cu victoria selec
ționatei U.R.S.S. — 6 puncte, ur
mată în clasament de formațiile 
Spaniei — 4 puncte. Elveției 2 
puncte și Cubei — zero puncte. 
In ultima zi a competiției s-au 
'înregistrat următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — Spania 28—24 (13—11); 
Elveția — Cuba 24—22 (10—9).

RALIUL PARIS - DAKAR
VATANEN REFACE TERENUL PIERDUT

MARU 25OM MONDMg
Caravana Raliului Paris — Da- 

kar continuă în Mali, pe șosele 
extrem de dificile, neasfaltate, 
piloții avînd de înfruntat furtuni 
de nisip și călduri neobișnuite, 
în etapa a 9-a, între localitățile 
Gao și Tombuktu, pe un traseu 
lung de 611 km, primul a trecut 
linia de sosire finlandezul Ari 
Vatan en (,.Peugeot 405“) cu ex
celentul timp de 5h00:l, fiind 
urmat de liderul clasamentului 
general, belgianul Jacky Ickx 
(fost pilot de formula 1) tot pe 
un Peugeot 405 — la 17 minu
te de francezul Patrick Tambay 
(..Mitsubishi44) ‘ la 18:12.

ReSactlfl 91 administrației eod W1? Baoareștt ftf. V. eonts ifl ot P.T.T.R t tei oeotra'fi ii.Tî.To și it.90.59: aoresp tc.94.fl9; Interuroao <37; telex 10 830 romfp. Telefax* (MR Mr. U.90.8S. 
Pentru nrUaltete abonamente prta Rompresfilatelli, teotoniî export-Import oresâ P.O.B. 19-201 telex wm, prefir Busurejti Calea Grivtței ar M-M 10 >89. Tiparul IJP. •informați**

$1 PE ZĂPADĂ
Leningrad a revenit echipei 
U.R.S.S. — 52:00:01, armată
de Norvegia — 52:17,01.
• Proba masculină de slalom 

superuriaș desfășurată pe pîrtia 
de la Laax (Elveția) a revenit 
schiorului elvețian Martin 
Hangl, cu timpul de 1:16,14, ur
mat de concurenții austrieci 
Hans Enn — 1:16,48 și Helmut 
Mayer — 1:16,80. în clasamen
tul general al „Cupei Mondia
le", după 12 probe, conduce 
Pirmin Zurbriggen (Elveția) — 
140 p, secundat de Marc Gi- 
rardelli (Luxemburg) — 101 p.

PATINAJ VITEZA

• Proba masculină de 1000 
m din cadrul concursului in
ternațional de la Innsbruck a 
fost cîștigată de sovieticul 
Vladislav Deviatov, în 1:19,29, 
în timp ce cursa similară fe
minină a revenit sportivei din 
R. D. Germană Monique Gar- 
brecht — 1:25,21.
• în cadrul concursului de 

Ia Davos (Elveția), proba mas
culină de 500 m a fost cîști
gată de suedezul Hans 
Marks'rom — 38,57, urmat de 
Frode Roenning (Norvegia) 
— 38,69 și Olaf Zinke (R. D. 
Germană) — 39,01.

HOCHEI
• în ultimul meci al tur

neului întreprins în S.U.A., 
echipa Dinamo Riga a între
cut cu 2—1 formația Minneso
ta Stars din prima ligă a 
campionatului profesionist a- 
merican.

în clasamentul general conduce 
Ickx cu 171132:36, urmat de Va- 
tanen la două minute și 21 se
cunde și de Tambay, la 3h 42:36.

La motociclete, etapa a revenit 
francezului Stephane Peterhansel 
(,,Yamaha Sonauto44) în 6h 29:28, 
urmat de Franco Pico (Italia) — 
pe „ Yamaha"; la 1:32,0 și Thierry 
Magnaldi (italia) pe „Honda-4 la 
8:25,0.

în clasamentul general, lider se 
menține Pico cu 41 h 18:08, urmat 
de Gilles Lalay (Franța) pe 
„IIonda“ la 14:54,0 și de Peter
hansel Ia Ih 25:50.

IMIJl FINAL AL C.C.E.
IA «AȘCHII

La Novosibirsk, in meci pen
tru turneul final al „Cupei 
Campionilor Europeni" la bas
chet feminin, echipa locală 
Dinamo a întrecut cu scorul 
de 101—88 (52—43) formația iu
goslavă Jedinstvo Aida Tuzla.

Alte rezultate din cadrul a- 
celeiași competiții: Primigi Vi
cenza — BAC Mirande (Fran
ța) 58—54 (25—34); Levski
Spartak Sofia — Vvsoke Pra- 
ga 77—55 (40—25).

în clasament, după trei eta
pe, conduce Primigi Vicenza, 
cu 6 puncte, urmată de forma
țiile Dinamo Novosibirsk și 
jedinstvo Aida Tuzla — cu 
cîte 5 puncte.

TRAGEREA LA SORȚI A GRUPELOR

FINALE ALE C.E. DE BASCHET
BELGRAD (Agerpres). La 

Zagreb s-a efectuat tragerea 
la sorți a grupelor Campiona
tului European masculin de 
baschet, competiție ce se va 
desfășura in acest oraș între 
20 și 25 iunie. Iată componen
ta celor două grupe prelimi
nare ale turneului final: gru
pa A: Olanda, Italia, U.R.S.S., 
Spania; grupa B: Franța, Iu
goslavia, Grecia. Bulgaria.

0 NOUĂ VEDETĂ A LACULUI-CA» DE PATRU
La gimnastică se spune că 

birna e „puntea suspinelor". 
La canoe nu există nici măcar 
puntea ca atare. Există un fir 
instabil de apă, pe care tre
buie să înaintezi — în echili
bru precar și in mare viteză 
— într-o barcă anume parcă 
făcută să te răstoarne la pri
mul pas. Cred că indienii din 
Labrador, care au confecționat 
această extrem de ușoară șî 
dificilă ambarcaț.ie, au făcut-o 
spre a’da un test’sever perfor
merilor cu arcul și harponul 
de pe apele repezi ale Canadei. 
Căci, în afară de barca pro- 
priu-zisă, lucrată cu măiestrie 
din coaja arborelui de Canoe, 
iscusiților vinători li s-a reco
mandat și o vîslă pe măsură: 
un „ciot" de pală (cu miner!), 
în fapt o „cîrjă nautică" în 
care, chipurile, să se sprijine 
pc întinderile mereu mișcătoa
re de ape. Era, poate, măsura 
de a departaja elita celor care 
trudesc pe oglinzile cu rame 
argintii de cormorani și pescă
ruși.

Iată. însă, că Federația In
ternațională de Caiac-Canoe 
reia, în plenul unui congres, 
această idee a sporirii calității, 
a ridicării gradului de comple
xitate și competitivitate. în re
zumat, hotărăște să mărească 
numărul probelor de canoe (sim
plu și dublu) cu Încă două 
curse: cele de canoe patru — 
590 și 1000 m! A fost „eveni
mentul sportiv" al anului ’88, 
în sensul că vestea a stîrnit. 
senzație, noile probe introduse 
avînd implicații majore de or
din tehnic și organizatoric. Și 
așa nu prea era „calm plat" la 
caiac-canoe, noua hotărîre a 
forului internațional, însă,, co

O ANCHETĂ A AGENȚIEI P.A.P,
VARȘOVIA (Agerpres). — 

tn ancheta organizată de redac
ția de sport a agenției polone
ze de presă P.A.P., pentru de
semnarea celor mal buni 10 
sportivi europeni ai anului 1938, 
pe locul intîi a fost clasată 
Steffi Graf (R.F.G.) — tenis, ur
mată de Kristin Otto (R.D.G.) — 
înot, Alberto Tomba (Italia) — 

boară vertiginos acul barome
trului către „furtună", întîile 
medalii în aceste întreceri ur- 
mînd a fi decernata vara vi
itoare la Plovdiv, la C.M. de 
caiac-canoe din Bulgaria.

Oricum, canoea de patru va 
fi o probă spectaculoasă: un 
cvartet de ași ai pagaei, ai e- 
chilibrului pe luciul apei, cu 
„nr. 3“ care trebuie să respire 
în aceeași zecime de secundă 
cu „nr. 1", vîslașii cu nume
rele 2 și 4 încercînd să-și com
puterizeze mișcările cu între
gul bărcii. Și totuși, Ivan 
Patzaichin e optimist. Fostul 
mare campion crede că lucru
rile vor intra pe culoarul obiș
nuinței, o dată cu primele 
starturi oficiale, cu întîile emo
ții ce au bunul obicei să nu 
însoțească cursele.

Dar, „evenimentul sportiv" al 
anului ’88. cu numai două noi 
probe la canoe, nu ar fi cu a- 
devărat eveniment dacă nu am 
adăuga și premierele în între
cerile feminine. Vrem să spu
nem că, la același congres, 
s-au mai decis Încă două 
curse: cele de caiac simplu și 
de dublu fete — 5000 m! Nu le 
vom comenta acum implicați
ile. temerile ce țin de regulă 
companie vîntului care aduce 
noul.

Cu 4 noi probe, finalele vi
itoarelor C.M, de caiac-canoe 
vor fi de-acum în număr de 
22 ! în liniștea de pe ape, de
cizia Federației internaționale 
are darul să stîrnească adevă
rate valuri. Talazurile iscate 
ridică evenimentul pe locul I 
in lumea, nu prea mare, a pa- 
delei și pagaei.

Vasile TOFAN

schi alpin, Serghei Bubka 
(U.R.S.S.) — atletism. Mattl Ni-
kanen (Finlanda) — sărituri cu 
schiurile, Marko van Hasten (O- 
tanda) — fotbal, Mats Wilander 
(Suedia) — tenis. Daniela Sill- 
vaș (România) — gimnastică. Y- 
vonne van Genip (Olanda) — 
patinaj viteză, Katarina Witt 
(R.D.G.) — patinaj artistic.

ȘAII • La Titograd se, desfă
șoară în prezent un meci de 10 
partide între fostul campion 
mondial Mihail Tal (U.R.S.S.) și 
marele maestru iugoslav Bojidar 
Ivanovici. După primele două 
partide scorul este 2—0 în favoa
rea lui Tal.

TENIS • Finala turneului in
ternațional feminin de tenis de 
la Brisbane se va disputa între 
Helena Sukova (Cehoslovacia) și 
olandeza Brenda Schultz. In se
mifinale, Helena Sukova a eli
minat-o cu 6—2, 6—4 pe Patty 
Fendick (S.U.A.), iar Brenda 
Schultz a dispus cu 6—1, 2—6, 
6—4 de Jenny Byrne (Austra
lia). • In sferturile de finală 
ale turneului de la Adelaide, fin
landezul Veil Paloheimo l-a eli
minat cu 6—4, 4—6, 6—3 pe aus
tralianul Wally Masur, iar jucă
torul sovietic Aleksandr Volkov
l-a  întrecut cu 2—6, 6—1, G—4 pe 
americanul Peter Sampras. Alte 
rezultate ; Mark Woodforde (Aus
tralia; — Goran tvanisevicl (Iu
goslavia) 7—5, 3—6, 6—2 ; Patrick 
Kuhnon (R. F. Qermania) — 
Mark Kratzmann (Australia; G—4, 
3—6, 6—3. • Neozeelande
zul Kelly Evernden a ter
minat învingător în turneul 
de la Wellington, in finala 
căruia l-a întrecut cu 7—5, 6—1. 
6—4 pe japonezul Suzo Matsouka. 
In finala probei de dublu, cu
plul australian Peter Doohan — 
Laurrie Warder a dispus cu 3—6. 
6—2, 6—3 de perechea americană 
Glenn Michibata — Bill Baxter.

TENIS DE MASA • La Kota 
Kinabalu (Malayezia) s-a dispu
tat primul meci dintre selecțio
natele masculine ale Europei și 
Asiei. Sportivii europeni au ob
ținut victoria cu 5—2. în cea mai 
spectaculoasă partidă, suedezul 
Mikael Appelgreen l-a întrecut cu
2—1 pe Teng Y1 (R. P. Chineză). 
• La Singapore meciul dintre 
selecționatele feminine ale Eu
ropei și Asiei a revenit sporti
velor asiatice cu 5—1. In cea mai 
echilibrată partidă, japoneza Miko 
Hoshino a dispus cu 2—0 (22—20. 
28—26) de jucătoarea cehoslovacă 
Zveta Kasalova.

VOLEI In cadrul turneului 
internațional feminin de la Bre
men, selecționata R. P. Chineze 
a întrecut cu scorul de 3—0 
(15—7. 15—11, 15—4) echipă Peru
lui, în timp ce reprezentativă 
Cubei a dispus cu 3—0 (15—9,
15—10. 15—6) de formația Cana
dei. In prima semifinală echipă 
Cubei a învins cu scorul de 15—6, 
15—9, 15—4 selecționata R. D. 
Germane.

Tur de orizont jn campionatele naționale

danemarcă: FĂRĂ PROBLEME PENTRU BRONDBY
Desfășurat . pe sistemul primă- 

vară-toamnă, campionatul Dane
marcei s-a încheiat Ia sfîrșitul

Portarul Schmeichel — una 
din piesele de rezistență ale 
noii campioane a Danemarcei 

Foto : Aurel D. NEAGU

CAMPIONATUL MONDIAL în 
sală a continuat în Olanda. Cîte
va rezultate din ultimele zile : 
Olanda — Paraguay 2—2, Dane
marca — Algeria 8—4, Brazilia — 
Spania 4—1, Ungaria — Arabia 
Saudită 11—2, Belgia — Argen
tina 3—1, Japonia — Canada 2—6, 
Italia — S.U.A. 1—4, Zimbabwe — 
Australia 1—4, olanda — Algeria
4—1, Paraguay — Danemarca 2—2, 
Brazilia — Arabia Saudită 8—0, 
Spania — Ungaria 5—3, Spania 
Arabia Saudită 3—2, Belgia — 
Japonia 3—0, Belgia — Canada 
2—0, Argentina — Japonia 2—1, 
S.U.A. — Zimbabwe 5—1, Italia — 
Australia 6—1. Ungaria — Brazi
lia 3—2, Spania — Arabia Sau
dită 8—2. Pentru faza a doua 
a competiției (sferturi de finală) 
s-au calificat : Olanda, Paraguay, 
Brazilia, Ungaria. Belgia, Argen
tina, S.U.A.. Italia. ’

PRELIMINARIILE C. M. (zona 
Africii): Egipt — Liberia 2—0 (2—0), 
Algeria — Zimbabwe 3—0 (2—0), 
Camerun — Angola 1—1 (0—1), Ma
roc — Zambia 1—0 (1—0), Zair — 
Tunisia 3—1 (2—1), Nigeria — Ga

lui noiembrie. Pentru a treia 
oară tn ultimii patru ani (ex
cepție 1986 : Aarhus) titlul na
țional a revenit, pe cit de scon
tat, pe atît de autoritar, lui 
Brondby I. F., club care — deși 
tînăr (înființat in 1964) — domi
nă de cîteva sezoane (practic, 
după 1985) scena fotbalistică da
neză. Cu toate că, an de an. de 
la Brondby au plecat jucători 
de elită (Michael Laudrup la 
Juventus, Claus Nielsen la Pa- 
nathinalkos etc.), echipa și-a păs
trat personalitatea și forța, do- 
vedindu-se principalul rezervor 
de talente și pentru „naționala* 
Danemarcei, antrenată de vest- 
germanul Sepp Piontek și, după 
cum bine se știe, adversară a 
reprezentativei noastre în preli
minariile pentru C.M. 1990. In 
meciul Danemarca — Bulgaria 
(1—1), cel din urmă susținut de 
danezi pentru „Coppa del Mondo 
’90", pe lingă numeroșii jucători 
venlți din străinătate (Sivebaek 
din Franța, Heintze șl I. Nielsen 
din Olanda, Jenssen și Povlsen 
din R.F.G.. M. Laudrun din Ita
lia), Piontek a apelat și la 4 din
tre titularii lui Brondby: portarul 
Peter Schmeichel, fundașul Lars 
Olsen, mijlocașul Jan Bartram

bon 1—0, Kenia — Malawi 1—1. 
în zona Asiei : Pakistan — Ku
weit 0—1 (0—1), Oman — Irak
1—1 (1—1), Qatar — Iordania
1—0 (0—0).

CAMPIONATE NAȚIONALE. în 
ITALIA (et. 12), Sampdoria n-a 
reușit decît un scor egal cu A- 
talanta (1—1), după ce oaspeții 
au condus Dină în ultimele mi
nute. Apoi Mancini a egalat ! Al
te rezultate ; Cesena — Milan 
1—0 (a înscris Holmqvist). As- 
coli —- Verona 3—0, Como — Pisa 

1—1, Fiorentina — Lazio 3—0, 
Internazionale — Bologna 1—0 
(Serena min. 72). Roma — Ju
ventus 1—3 (Giannini din 11 m, 
respectiv Altobelli. Barros, Ca- 
brini din 11 m), Lecce — Pes
cara 1—0, Torino — Napoli 0—1 
(a marcat Careca, Benedetti a 
fost eliminat din joc în min. 30). 
în clasament, continuă să con
ducă Internazionale cu 22 p, ur
mată de Napoli 19 p, Juventus 
17 p, Sampdoria 16 p, Atalanta 
și Roma cu cîte 15 p. SPANIA 
(et. 17). Real Madrid șl F. C.

(fost la Glasgow Rangers) și a- 
tacantul Bent Christensen. Reîn
tors din Franța, de la Lille, Kim 
Vllfort, și el de la Brijndby, n-a 
evoluat în partida invocată, dar 
el a făcut parte (și face) din lo
tul reprezentativ.

Nici In 1988 Brondby n-a avut 
probleme cu titlul, impunîndu-se 
net. In lipsa lui C. Nielsen, ro
lul de golgeter i-a revenit tlnă- 
rului (n. 1967) Bent Christensen 
(transferat de la Vejle), care s-a 
achitat de minune, mareînd de 21 
de ori. Rugat să comenteze a- 
ceastă nouă lzbindă, președintele 
lui Brondby (club care se auto- 
finanțează) s-a arătat mal de
grabă realist, declarînd că „nu

CLASAMENT FINAL
1. Brondby 26 17 6 3 57-22 40
2. Naestved 26 14 7 5 38-23 35
3. Lyngby 26 15 5 6 41-27 35
4. B. 1903 26 12 8 6 44-27 32
5. Vejle 26 10 10 6 38-23 30
6. Herfolge 26 11 7 8 30-30 29
7. Alense 26 12 3 9 47-36 29
8. Aarhus 26 10 6 10 37-29 26
9. Silkeborg 26 11 4 11 39-35 26

10. Ikast 26 8 6 12 35-39 22
11. Brdnshoj 26 9 4 13 39-46 22
12. Aalborg 26 8 6 12 33-50 22
13. Randers 26 2 4 20 27-77 8
14. B. K. 26 3 2 21 27-66 8

Barcelona iși continuă seria vic
toriilor. Echipa catalană condusă 
de Cruyff a dispus cu 3—0 de 
Cadiz, în timp ce madrilenii, la 
timonă cu Beenhakker, au învins 
pe Elche cu 4—2. Alte rezultate : 
Vigo — F. C. Sevilla 1—0, Mur
cia — Atletico Madrid 1—1, Za
ragoza — Espanol 2—1, Real So- 
ciedad — Osasuna 2—1, Betis Se
villa — Valencia 0—0, Vallado
lid — Malaga 1—0, Logrones — 
Athletic Bilbao 1—1, Oviedo — 
Gijon 1—0. în fruntea clasamen
tului : Real Madrid 29 p, F. C. 
Barcelona 27 p, Valencia 21 p. 
F. C. Sevilla 20 p. SCOȚIA (et. 
23). Ultima clasată, Motherwells 
a dispus de lidera Glasgow Ran
gers cu 2—1, iar Dundee United 
a cîștigat derbyul local cu F. C. 
Dundee (1—0). Alte rezultate : 
Aberdeen — Hibernian 2—0, Cel
tic — Hamilton 2—0, Midlothian — 
St. Mirren 2—0. în clasament : 
Glasgow Rangers 33 p, Dundee 
United 32 p, Aberdeen 30 p. 
GRECIA (ct. 14). Derbyul dintre 
A.E.K. șl Olympîakos s-a încheiat 

sîntem prea puternici, dar concu
rența a fost slabă". Cea mai e- 
locventâ probă ? Eliminarea lui 
Brondby încă din turul I al 
C.C.E., după 0—1 și 2—1 cu F. C. 
Bruges 1 Ajunși aici, se cuvine 
să ne reamintim că, în 1937, for
mația pregătită de Birger Pei- 
tersea a fost scoasă din Cupa 
U.E.F.A. de Sportul Studențesc :
3—8 la Brondby și 0—6 (după 11 
ml la București !

Dincolo de Brondby, campiona
tul danez n-a strălucit. B. K. Co
penhaga șl Handers Freja (nou 
promovată, ca șl Silkeborg) au 
rămas repede „de căruță", locul 
lor urmînd să fie luat, din pri
măvară, de Fram Copenhaga sl 
Odense K. S. Doar lupta pentru 
ocuparea locului 2 (de Cupa 
U.E.F.A., căci Cupa Danemarcei 
a surîs lui Aarhus G. F., 2—1 în 
finală cu Brondby) a suscitat in
teres. In ciuda unui finiș ,.en 
fanfare", 6—1 cu B. K. și 7—1 cu 
Rangers. Lyngby a trebuit să se 
împace cu poziția a treia, la 
puncte egale hotărînd nu golave
rajul, ci rezultatele directe, care 
au avantajat-o pe Naestved ! sub 
așteptări s-a comportat și Vejle, 
sub culorile căreia a jucat sl 
Elkjaer Larsen, despărțit de 
Hellas Verona.

Ovidiu IOANIȚOA1A

cu victoria formației din Pireu :
2— 1. Alte rezultate : Diagoras — 
P.A.O.K. 1—1, Larissa — Heraklls
3— 1, Apollon — O.F.I. Creta 0—0. 
Aris — Ethnikos 2—0, Panatlii- 
naikos — Levadia 2—0, Panionios 
—• Voios 3—2, Kalamaria — Do- 
xa 1—1. în clasament, trei echipe 
se află la egalitate : Olympia- 
kos, A.E.K. și P.A.O.K. cu cîte 
19 p. ÎN CUPA ANGLIEI (runda 
a 3—a, cu participarea echipelor 
din diviziile 1 și 2) : Sutton Uni
ted — Coventry 2—1, Bradford — 
Tottenham 1—0 !. Birmingham — 
Wimbledon 0—1, Carlisle — Li
verpool 0—3, Charlton — Oldham 
2—1, Crewe — Aston Villa 2—3, 
Derby — Southampton 1—1. Man
chester United — Q. P. Rangers 
0—0, Middlesbrough — Grimsby 
1—2, Newcastle — Watford 0—0, 
Nottingham — Ipswich 3—0, 
Sheffield Wednesday — Torqual
5—1, West Bromwich — Everton 
1—1, Millwall — Luton 3—2, West 
Ham — Arsenal 2—2, Port Vale 
— Norwich 1—3. Meciurile înche
iate la egalitate se vor rcjuca.


