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„PENTRU NOI, CEA MAI GREA CURSĂ ESTE...

ANTRENAMENTUL;
AICI IȚI ASIGURI 

VICTORIILE"
— ne spun, la unison, campioanele olimpice 
de canotaj Olga Homeghi și Rodica Arba

SPDRT MUNCITORESC
AMBIȚIA DE A DEPĂȘI

Este realmente dificil să 
mai scrii ceva despre sau cu 
Homeghi-Arba. Evident, re
ferirea noastră ar viza ceva 
nou, ceva altfel decit s-a scris 
pină acum. Dacă ne vom gîn- 
di numai la cele 40 de victorii 
consecutive ale admirabi
lelor noastre ramere, în mari 
regate ori la campionatele lu

Olga și Rodica. angajate în cea mai grea cursă: cea a antrena
mentului

mii, și vom vedea că s-a mai 
scris de cel puțin tot atîtea 
ori. Iar, Pe de altă parte, ac
tivitatea canotoarelor se des
fășoară pe un „parcurs fix“ ; 
aceleași luni de iarnă scurse 
îmtro bac și trenajor, ace
leași săplăminl — mereu 
în februarie — de crosuri 
lungi cit.. platoul Bucegilor,

AR3ITRII Șl OBSERVATORII i.H.F. LA MECIURILE
DIN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ

Federația “Internațională de
Handbal a stabilit cuplurile de 
arbitri, precum și. observatorii 
proprii, pentru cele trei me
ciuri din optimile de finală 
ale cupelor europene in care 
sint angrenate. duminică, 
formațiile noastre feminine. 
IN CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI, Mureșul Tg. Mu
reș — Byasen II Trondheim din 
Norvegia, vor arbitra iugo
slavii Vujnovici — Alivojvo- 
dici, observator I.H.F., Jozef 

aceeași reintilnire cu „apa“ 
in debut do primăvară, pe 
Bega, la campionatele de 
fond. Apoi., pină spre sfîrșit 
de vară — serialul regatelor, 
pe un traseu cvasi-tradițional, 
imitîndu-1 parcă Pe cel al 
curselor de formula 1, Essen 
— Moscova — Grunau — Lu
cerna — Dorobanții... Pentru 

ca încopulul de septembrie .să 
valideze (sau nu) munca de 
cîteva luni, atunci ținindu-se 
îndeobșle Campionatele Mon
diale. După caro — două 
săptămini de refacere, apoi 
din nou la bac și trenajoare...

— Unde poate apare noul. 
Olga Homeghi, in acest „per- 
petuurn mobile" ?

Ambrus (Cehoslovacia), ÎN 
CUPA CUPELOR, Știința 
Bacău — S. C. Empor Rostock 
din R D. Germană, arbitri 
sint polonezii Fi’anczak- 
Michalik, observator Laszlo 
Horvath din Ungaria ; 1N 
CUPA I.H.F., TJ ZVL Tatrăn 
Preșov din Cehoslovacia — 
Chimistul Rm. Vîlcca, arbi
tri vor fi polonezii Wojtyla— 
Clapiuki, iar observator Petar 
Bucu (Iugoslavia).

— Apare, loc e berechet. De 
pildă în concepția despre pre
gătire. Ani în șir am apăsat 
iot mai tare pe accelerator, 
crezînd că aici și numai aici 
se află secretul. Pentru ca la 
un moment dat să descoperim 
că extrem do important este 
și cum nu doar cit. Sau : o 
bună perioadă de timp s-a a- 
preciab că un anume tip so
matic este ideal pentru marea

Sorin SATMAR!

(Continuare in pag. 2-3)

„CRED iN APARIȚIA REZULTATELOR 
CÎND SE MUNCEȘTE SERIOS!“

- susține Lucian Vasiliu, secretar responsabil al 
Federației Române de Tenis —

• Ce temă ați dori să abor
dăm pentru început, tova
rășe Lucian Vasiliu? • Meciul 
de „Cupa Davis" al echipei 
noastre, care va avea loc la în
ceputul lunii mai. • De ce toc
mai aceasta? • Pentru că re
prezintă obiectivul major al 
federației, iar îndeplinirea lui 
necesită conjugarea eforturilor 
tuturor celor care lucrează in 
și pentru tenis, fheepind cu ju
cătorii și antrenorii, continuind 
cu mediei, biologi și psihologi, 
pentru că avem de gind să 
dublăm colectivele tehnice cu 
echipe multidisciplinare, și 
Încheind cu membrii birou
lui federal, conducerea fede
rației și. de ce nu. cu... gaze
tarii • Sorții ne-au hărăzit 
un adversar deloc comod, for
mația Elveției avînd in com
ponență un jucător foarte 
bine clasat in momentul de 
față, pe locul 8 in lume... 
• Toate gindufile duc la Hla- 
sek. Știm bine cu cine vom a- 
vea de-a face. Preocuparea 
noastră centrală este să asi
gurăm pregătirea la parame
trii maximali și să 'adoptăm 
cea mai bună tactică, pornind 
de lă analiza stilului său de 
joc,, cu părțile bune, dar mai 
ales cele slabe. Am stat de 
vorbă cu băieții noștri și i-am

■inso

REUȘITELE DE
,,Farmec", cunoscuta întreprin

dere de produse cosmetice din 
municipiul Cluj-Napoca, reține 
atenția nu numai prin calita
tea si acuratețea produselor 
realizate aici (multe dintre ele 
concurind pe cele similare de 
peste hotare), ci si printr-o ac
tivitate sportivă care reflectă 
înțelegerea unanimă a utilită
ții exercițiului fizic indiferent 

de virstă. Dar, 
faptul că ma
rea majoritate 
a muncitoa
relor de la 
„Farmec" sint 
foarte tinere 
(sub 25 de ani) 
reprezintă un 
argument in
plus in sprijinul ideii de sport.

Pe acest fond obiectiv s-a 
grefat In întreprindere o pri
mi activitate pe cale de ge
neralizare $i anume gimnastica 
la ’ locul de muncă. Experi
mentată la nivelul unui micro- 
colectiv — cel al Secției Cos
metice. cu concursul unei foste 
handbaliste. Ana Ureche, des
toinică muncitoare, dar si ex

celentă instructoare voluntară — 
gimnastica in producție tinde 
să fie numitorul comun al 
tuturor subunităților întreprin
derii. chiar in acest an. cum 
s-a preconizat recent, la o ana
liză a activității asociației 
sportive.
fa sport propriu-zis, handba

se detașează din capul lo
cului. S-a dorit. încă de la In-

văzut mobilizați pentru a- 
ceaslă confruntare. Toți sîn- 
tem convinși că în sport — nu 
fac decit să repet ceea ce au 
spus alții — nimeni nu este 
victorios sau infrint dinain
te. • Pentru că a venit vorba, 
să ne oprim puțin asupra 
componenților echipei noas
tre. • în momentul de față, 
reprezentativa masculină Îm
bină două caracteristici ale 
jucătorilor săi : experiența 
competițională și maturitatea
lui Florin Segărceanu și A- 
drian Marcu, cu tinerețea și 
dorința de afirmare a lui 
George Cosac. Aceștia, Îm

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLAREpHu.no sinteticei —.

C.S.S. DEVA SPERĂ SĂ SE RIDICE
LA ÎNĂLȚIMEA „CETĂTII"

Oricine aude vorbindu-sc de 
orașul Deva (Deva sportivă, 
bineînțeles) se gîndește automat 
la gimnastica noastră, care și-a 
ciștigat otita faimă pe toate
meridianele lumii, la toate
competițiile internaționale de
anvergură. Pentru că, nu-i
așa. lotul reprezentativ îșl
desăvirșește aici pregătirea. Și

oricine aude vorbindu-se dc
orașul sportiv Deva se mai 
gîndește. tot automat. la
C.S.Ș. Cetate Deva, cu cele 
două secții binecunoscute ale 
sale — gimnastică si atletism.

Dar puțini sînt Cei care se 
gîndesc la C.S.Ș. Deva, unitate 
independentă, aflată în... um
bra „Cetății", a renumeiul a- 
cesteia. C.S.Ș. Deva are sase 
secții ale sale (baschet, cano
taj, handbal, judo, lupte și 
volei, ordinea fiind alfabetică), 
care, dacă nu au încă presti
giul „suratelor" lor, si-i pot 
clștlga, fără îndoială, în timp. 
Pentru că — am înțeles din 
cuvintele directorului unității. 
Mihai Bănuiescu. om ordonat 
în idei sl cumpătat la vorbă 
— toate cadrele didactice care 
activează aici sînt animale de 
dorința muncii asidue, sint 
preocupate de rezultatele mun
cii lor, care, se speră, vor de
veni tot mai competitive. Cum,

PÎNĂ ACUM
fiinlarea secției, ca handba
listele de la „Farmec" să («- 
afirme cit mai repede, dună 
competițiile in sportul pentru 
toți din cadrul Daciadei. mai 
departe, mai sus, in perfor
mantă. tn parte, o dorință îm
plinită : echipa întreprinderii 
activează in Divizia B, seria a 
2-a. ocuplnd locul IU, după 
meciurile din tur, într-o dis

pută destul de 
strînsă cu spor
tivele de la 
C.F.R. Craio
va și G.S.M. 
Sibiu. ..Ambi
ția fetelor 
noastre este, 
insă, de a tre
ce in frunte 

și de a rămîne acolo pină. 
la încheierea campionatului !'•, 
afirmă Gh. Gafencu, vice
președintele asociației sportive. 
Zicem că e foarte bine si 
existe ambiția de a depăși reu
șitele de pină acum, chiar dacă 
lotul a pierdut o jucătoare de 
bază, pe Mia Petrus, care a 
optat pentru Chimistul din 
Rlmnicu Vllcea. Cum ne-am 
putut convinge, Manuela Ne- 
chîta, Radn Petruș si Denisa 
Gydrfy, la fel ca si toate ce
lelalte componente ale lotului 
echipei, vor să arate că șl în 
aceste condiții se consideră

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 2-3)

preună cu Răzvan Itu și Mihai 
Vanță, urmează un plan spe
cial de pregătire. • Să înțe
legem că lotuț a și fost stabi
lii î • Antrenorii s-au oprit 
deocamdată asupra acestora, 
deoarece pe el ii recomandă 
rezultatele de pină acum. 
Pe măsura avansării tn timp vom 
decide. Asta nu înseamnă 
însă că „porțile" sint închise. 
Lucru valabil, de altfel, și 
pentru celelalte loturi na-

Doina STANESCU

(Continuare în pag. 2-3) 

spre exemplu, au șl obținut 
la canotaj, prin sportivii Sorin 
Țoe și Wilhelm Culcear, cei 
ce au cucerit titlul de cam
pioni naționali de iuniorl. în 
timp oe la judo numărul aces
tora este mai mare : Claudia 
Urscscu. Angela Dărăbut. Clau- 
diu si Emil Buzori, toțilaureați 
ai campionatelor naționale, bă-; 
ietii fiind si componenți ai 
lotului reprezentativ la aceas
tă categorie de vîrstă. Iar 
luptele se laudă cu Ionel 
Neamtu. cîșligător si el al ul
timelor ..naționale".

Totuși, am observat — si nu 
ne ferim s-o spunem —, exis
tă o anumită neconcordantă în
tre vechimea acestui club spor
tiv școlar (an de naștere; 
1954). între baza sa materială 
bună (în timp ce marea ma
joritate a cluburilor sportive 
școlare so plîng de lipsa aces
teia) șl între rezultatele (ne)ob- 
ținule ani în șir. Tocmai de 
aceea, precizează directorul M. 
Bănuiescu. „nc-am hotărit de 
mai mull limp să investim doar 
în valoare. Pentru aeeasta, am 
pus în joc toată priceperea 
noastră, incepind prin a inten
sifica orocesul de selecție". 
Selecție si iar selecție, creste-

(Continuare in pag, 2-3)



O? 12" FENTRU SENIORI LA TG. MUREȘ
Un concurs așteptat cu inte

res este, de fiecare dată, cel

STEAUA 4

ca e are loc la ig. Mureș, a- 
diefi „Top 13" pentru seniori și 
senioare, ținind seama că la a- 
ceastă competiție participă cei 
mai buni jucători ai țării, iar 
sistemul de desfășurare permi
te o confruntare spectaculoasă 
și cu multe puncte de suspans 
în ceea ce privește rezultatele. 
La actuala ediție, care va avea 
loc in zilele de 22 (de la ora 
16) și 23 ianuarie (de la ora 10 
și 16). vor lua startul, printre

alții. Călin Creangă, Vasile 
Florea, Romulus Revisz, Călin 
Toma, Simion Crișan, Cristian 
Ignat, Emilia Ciosu, Otilia Bă- 
descu; Kinga Lohr. Marja Al- 
boiu, Maria Bogoslov, Adriana 
Năstase, Cristina Enulescu, Iu- 
lia IUșcanu ș.a.

Așadar o participare valoroa
să. cei mai mulți dintre parti
cipant! numărindu-se printre 
cei mai buni jucători europeni 
ai momentului, care anunță 
confruntări pe măsună.

pglllll
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PREGĂTIRILE ECHIPEI CAMPIOANE

imagine surprinsă la ediția, precedentă a campionatelor, care 
noul sezon

Noua .ediție a Campionatelor 
Naționale se apropie cu pași 
repezi, debutul făcindu-se cu 
întrecerile pe echipe, ceea ce 
determină în această perioadă 
pe jucătorii divizionari să-și 
intensifice pregătirile în vede
rea unui start cit mai bun. A- 
ceeași atmosferă de lucru ii 
caracterizează și pe componen- 
ții echipei campioane. Univer
sitatea A.S.A. Craiova, despre 
a căror activitate ne-a oferit 
amănunte antrenorul Virgil 
Bălan.

— în ceea ce ne. privește, 
programul de pregătire cuprin
de două direcții prioritare, am
bele conducînd spre un singur 
scop: o comportare superioară 
în - ”1' sezon competițional. 
Așadar, privim cu atenție, pe 
de o parte la concursurile in
ternaționale, avînd în vedere 
că o parte din sportivii noștri 
fac parte din loturile naționa
le, iar pe de alta spre realiza
rea unor performanțe ridicate 
Si în competițiile interne, fi
nind scama că anul trecut în

probele individuale n-am înre
gistrat rezultate care să ne 
satisfacă pe deplin. Deci, se 
muncește acum cu asiduitate. 
După o perioadă de pregătire 
fizică, sub supravegherea pro
fesorului Tudor Gildo. am 
mutat accentul pe aspectele 
tehnico-tactice. atit seniorii — 
Vasile Florea, Cristian Tiugan, 
Cristian Ignat, Mihai Nicores- 
cu. Călin Toma ș.a. —, cît și ju
niorii — Marius Bărăgan, Cris
tian Țol, Marius Piciu, Mircea 
Vitan etc. — fiind angajați 
spre realizarea unor perfor
manțe superioare sezonului 
trecut. Aceasta chiar dacă, 
spre exemplu, in campionat 
vom avea de făcut față unor 
echipe puternice. cum sînt 
C.S.M. Cluj-Napoca și Spartac 
Stirom C.S.S. 1 București. Pînă 
Ia începutul campionatului a 
mai rămas destul de puțină 
vreme, timp în cane dorim să 
ne punem la punct, astfel ca 
din start să pornim cu „tura
ție maximă".

PREFAȚĂ" LA NOUA EDIȚIE A DIVIZIEI A
Comerțul ICSAT Buzău; Cris
tian Dorcescu (C.S.S. 1 Știința 
IJPIPS Constanța) ’ 
Spartac C.S.S. 1 
Georgeta Cojocaru 
tina) la C.S. Arad; 
(Pionierul Craiova) 
sitatea A.S.A. Craiova etc.

Vrem să credem că ei, și nu 
numai ei, se vor încadra bine 
in noile colective și vor con
tribui cu adevărat la obținerea 
unor performanțe de bună va
loare. •

O1
„Prefață" la noua ediție a 

Diviziei A a constituit-o și pe
rioada de transferări. în timpul 

, căreia au fost depuse mai mul
te cereri, care și-au găsit re
zolvarea. Dintre actualele 
transferuri reținem: Anca Che- 
ler .(Juventus București) 
ternit Oradea; Traian 
(Spartac Stirom C.S.Ș. 1 
rești) la Juventus I.P. 
rești; Sandu Nef (Voința 
Mare) la Geamul Scăieni; Ște
fan Moraru (TMGB) la Geamul 
Scăieni; Mihai Lorena (Tracto
rul Brașov) la Hidrotehnica

la Stirom 
București; 

(C.S.S. Sla- 
Cristian Țol 
la Univer-

la E- 
Ciociu 
Bucu- 
Bu-cu- 

S.

..prefațează"

PREZENȚE 
INTERNAȚIONALE

Luna februarie are pe agen
da competiționaiă citeva punc
te de interes, ținind 6eama că 
reprezentanții tenisului nostru 
de masă vor fi prezenți la ci
teva importante concursuri in
ternaționale, printre acestea 
numărindu-se „Europa Top 12“ 
pentru senioare (Belgia, 3—5 
februarie), precum și Campio
natele Internaționale pentru 
seniori ale R.D. Germane (3—5 
februarie) și Cehoslovaciei 
(23—26 februarie).

FkEOCUPĂRI 
BUCUREȘTENE

Comisia municipiului Bucu
rești continuă să fie intens 
preocupată pentru promovarea 
tenisului de masă, dovadă nu
meroasele acțiuni care sînt or
ganizate cu regularitate. Astfel, 
abia încheiate, campionatele 
municipale vor fi în curînd re
luate, primii intrînd în compe
tiție juniorii II și copiii, care 
își vor disputa îniietatea la e- 
chipe. în competiție se vor afla 
19 formații masculine și 7 fe
minine. De asemenea, notăm 
că, după cum ne spunea pre
ședintele comisiei, Radu Po
pescu, se va schimba în parte 
și formula de desfășurare a 
întrecerilor de seniori. Se are 
în vedere ca în retur primele 6 
clasate să-și dispute primele 
locuri, iar următoarele 6 cele
lalte poziții, campionatul căpă- 
tînd astfel o mai mare densi
tate. Deci, continue preocuoări 
pentru îmbunătățirea activi
tății.

GHECRGHSNI, 10 (prin te
lefon). Patinoarul cin localita
te a găzduit partida revanșă 
din dubla întîlnire dintre 
C.S.M. Viitorul și Steaua Bucu
rești, restanță în campionatul 
Diviziei A, prima grupă valo
rică la hochei. Spre deosebire 
de ziua precedentă — cind 
formația gazdă s-a impus sur
prinzător în prima parte, con
ducînd cu scorul de 3—0, a- 
vantaj pe care l-a păstrat pînă 
în minutul 28 —, S.eaua a luat 
jocul în serios încă de la în
ceput, jucătorii ei realizînd fa
ze frumoase.
spectaculoase și eficiente, con
cretizate și pe tabela de mar
caj, obținînd în final un scor 
concludent, care reflectă pe 
deplin diferența de valoare

cu combinații

dinire.
Deși at 
străduil 
dea o 
spectate 
faze in' 
Viitorul
2—1, 0-

Au n 
dras gi 
tru Viii 
Burada 
1, Dra«

Au al
Man Și

Să m 
deosebit 
rii au 
două r 
pentru

Bela

Rubrică redactată de Emanuel FÂNTÂNEANU

REDACȚIA INTREABA,
(Urmare din pag l) K

ționale Orice sportiv care 
obține pe parcursul anului 
rezultate bune și dovedește 
angajare la pregătire va fi 
cooptat imediat. Cei care nu 
sini dispuși să realizeze uria
șul efort pe care il cere azi 
sportul de înaltă performanță 
vor fi înlocuiți cu sportivi ti
neri. dornici de afirmare. • 
Valabil, bineînțeles, și pen
tru senioare. © Absolut. Și 
în cazul lor, și în cazul jucă
torilor și jucătoarelor din lo
turile de speranțe olimpice, 
de pregătirea cărora. sîn- 
tem preocupați in egală mă
sură. cu atîț mai mult, cu cît, 
să nu scăpăm din vedere, 
sîntem la începutul unui nou 
ciclu olimpic. 9 Ce ne spuneți 
despre procesul de pregătire ? 
0 Ce pot spune acum este că 
acesta se va face după un plan 

.. pentru 
cluburi

FEDERAȚIILE RĂSPUND
portant al activității noastre, 
care trebuie înțeles exact și 
tratat cu maximă seriozitate, 
deopotrivă de sportivi și an
trenori. Nu se poate ca, pe 
baza unei pregătiri fizice și 
ulterior tehnico-tactice 
respunzătoare cerințelor
temaționale actuale. corela
te cu un sistem competițional 
intern echilibrat, 
pară și saltul valoric, 
ce privește realizarea 
brului în

co- 
in-

să nu a- 
In ceea 

echili- 
inter- 

mărirea 
na-

activitatea 
nă, avem în vedere 

campionatului 
echipelor de 

fără să minimalizăm în

jocul în cadrul echipei, punc
tul pentru echipă, deci pen ru 
culorile clubului Sau, mai 
tîrzlu. pentru cele ale țării, cu 
toată responsabilitatea pe 
care aceasta îl presupune. Ceea 
ce îi va ajuta întîi și tatii în 
concursurile 'individuale, 
crește, logic, concurența 
cadrul echipei și. cu 
concurența este mai mare, 
cu atit mai mult are de
cîștigat calitatea. Ceea ce
și dorim, de fapt. © Iar în ceea 
ce privește 
națională ? 
sportivii 
nenți ai

Va 
în

CÎ't

LAUREAȚII
(Urmare Un oag 1)

performanță și. în consecință, 
toate selecțiile pe plan na
țional au depins de acel mo
del. Pentru ca. ciclic, marile 
competiții mondiale să ateste- 
ze și un alt criteriu de 
fizic, mai 
modificat, 
firesc, la 
secință a 
lor de selecție.

— Ce a adus nou, de pildă, 
Olimpiada dc Ia Seul ? A mo
dificat cu ceva imaginea cano- 
toruțui-tip, capabil să urce 
pe un podium al unei mari în
treceri internaționale ?

— Pe Ici pe colo, prin punc-
Bunăoară, a 

intrucîtva părerea 
greutatea optimă a 

S-a apreciat 
dat că greuta- 

este cu 
cu cît 

analizarea

mult sau mai
Ceea ce va 

schimbarea în 
cerințelor, a

ordin 
puțin 
duce, 
con- 

norme-

tele esențiale, 
schimbat 
despre 
canotoarelor.
la un moment 
tea sportivului 
mai binevenită, 
mai mare. Or; 
tentă a echipajelor medaliate 
cu aur pare să 
că importantă 
masa activă a 
Cu alte cuvinte, 
mine valabil criteriul 
înalte și al anvergurii brațe
lor, dar noul ciclu olimpic va 
fi dominat, se pare, de spor
tivul musculos, fără „lest" 
de țesut adipos, sau mai pu
țin lucrat.

atit 
este

a-

fi demons! rat 
este doar 

performerului, 
sigur, va ra

tai iei

ANULUI SPORT
— Am impresia, Rodica Ar- 

ba, că acest criteriu, fie el 
chiar de ultimă oră, nu schim
bă cu 
re la 
solut I 
toare 
situat

— Era obligatoriu. Noi două 
avem o deviză, 
cursă este 
Aici trebuie 
răsputeri, 
la acel i 
care îți . 
concurs, 
impune 
două, cu la fel de mare 
zitate. Este q chestiune 
bligatoriu fair-play de 
fel, delăsarea cu numai

i nimic datele referitoa- 
echipajul vostru ; la ab- 
toate testele premergă- 
J.O. calificativele s-au 
în zona maximalului.

„cea mai grea 
antrenamentul", 
să tragem din 

pentru a ajunge 
nivel tehnic și fizic 
asigură victoria în 

Cerință pe care se 
să o respectăm

unic, singura soluție 
ca activitatea de la 
să o sprijine pe cea de la lo
turi. Traiectoria va fi astfel 
unică. îndreptată nemijlocit 
spre obținerea vîrfului de for
mă la momentul oportun. 
Personal cred foarte mult în 
relația club-lot, de aceea am 
încredere în special în repre- 
zentantele-fanion ale sportului 
românesc, Steaua și Dinamo, 
care, prin antrenori pricepuți, 
și-au dovedit, de-a lungul a- 
nilor, aportul deosebit în pre
gătirea sportivilor aflați sub 
directa lor îndrumare. De a- 
semenea, avem in curs de 
definitivare normele și cri
teriile de participare atit la 
acțiunile interne, cît și la 
cele internaționale. • Adică ? 
• Probele de control, în lim
baj sportiv.
„trece" 
pionat, 
sau...

ponderii 
țional la nivelul 
club, 
vreun fel importanța campio
natului național 
© Ați anticipat o 
care era pregătită.
nați să întăriți rolul 
pelor, ceea ce va duce___
doios la formarea șl creșterea 
valorilor individuale 
dul acestora... • 
cerile pe echipe vin să echili
breze 
chipă.
sport 
sportiv.
Educație Fizică 
inclus 
jocuri, 
să și 
lă 
pe echipe, 
seniori.
cît să ne aliniem cerințelor a- 
cestui for. Sportivii vor învă
ța încă de mici ce înseamnă

individual, 
întrebare 
Intcnțio- 

echi- 
neîn-

din rîn-
Exact. între-

relația
Tenisul 

individual, 
Chiar

individual-e-
nu este un

1. ci un joc
Institutul de

și Sport are
tenisul la

. în timp 
federația 

organizează 
de

Noi nu facem

catedra de 
ce în- 

intemaționa- 
competiții 

la copii la 
de-

participarea inter-
• ‘T ' 

valoroși, 
loturilor naționale, 

vor fi prezenți la competiții 
de verificare peste 
Vreau însă să întăresc 
că pregătirea

Bineînțeles, 
, compo-

• Cît de mult credeți intr-un 
rezultat favorabil nouă în 
meciul cu Elveția ? ® Tot atit 
de mult cît cred în apariția 
rezultatelor.
„Cupa Davis", 
cește serios ! 
trenorii 
fie ei. 
știenți 
care le 
tenis. Pentru că aici s-au for
mat cu ani 
care ne-au 
:ă lumea, 
are nevoie 
torie !

inclusiv la 
cind se mun- 

Sportivii și an- 
noștri trebuie 

în primul rînd, 
de posibilitățile

să 
con- 

•pe 
au în țară de a învăța

în urmă campionii 
dus faima în toa- 

Tenișul românesc 
de această vie-

Cine nu le va 
nu va juca în cam- 
indiferent de nume 

renume. Participarea 
internațională iese automat 
din discuție în acest caz. Se 
va asigură, în acest fel, veri
ficarea potențialului și vor pu- * 
tea fi promovate valorile rea
le. Este un capitol foarte im-

hotare, 
ideea 

de bază se va 
face în țară și numai acel ju
cători sau jucătoare care 
dovedi că stăpînese toate 
loacele tehnico-tactioe si 
sînt animați și de dorința 
perfecționare vor putea 
ticipa la concursuri 
naționale. • Ce 
pus pe plan internațional pen
tru 1989 ? • Cîștigarea me
ciului cu Elveția (5—7 mai, 
în deplasare, n.r.) și promo
varea în Grupa Mondială a 
„Cupei Davis", precum și 
medalii la Jocurile Mondiale 
Universitare. Jocurile Bal
canice (de seniori și de ju
niori) și la Campionatele Eu
ropene de juniori. • Cu ce 
vreți să încheiem discuția, to
varășe secretar responsabil ? • 
• Cu ce altceva dealt cu aceas
tă obsedantă „Cupă Davis"...

vor 
mij- 
care 

de 
par- 

inter- 
v-ați pro-

(Urmare din pag. 1)

ferm angajate in disputa pen
tru promovare in prima divizie. 
O subliniere in plus pentru Ma
nuela si Denisa : ambele, har
nice. perseverente, sînt ne fa
le de a-si termina studiile uni
versitare. Viitoare inginere. 
Dar, cum am înțeles, vor ră- 
mine la „Farmec", de unde au 
început suișul in viață și unde 
au trăit bucuria primelor 
tisfacții si împliniri. ~

Puținii
cieni de aici au fost 
consideră statornici pasionați ai 
fotbalului. Un campionat pe 
asociație la minifotbal. la ni
velul old-bogs-ilor (cei mai 
mulți amatori fiind trecuți de

muncitori

sa- 
Frumos ! 
și tehni- 

si se

LA ÎNĂLȚIMEA
fVrmari din oaa .') |

rea valorii si calității muncii 
—» iată cuvinte pe care le-am 
auzit revenind, din timp în 
timp, în prim-planul discuției. 
„Dar. a continuat gazda noas
tră, deși căutăm elemente de 
gabarit în municipiu si in ju
deț. atit pentru canotaj, cit si

> „CETĂȚII**
pentru volei, baschet si hand
bal. conform cerințelor federa
țiilor respective, dar si ale 
sportului mondial actual. nu 
putem spune că Ie găsim atit 
de des pe cit am dori, 
nu înseamnă că nu 
sonda în continuare".

Am adus în discuție

Ceea ce
vom...

voleiul,

handbalul și baschetul pentru 
că la acest capitol, al jocurilor 
sportive în general, (și) cei din 
Deva au cele mai multe mo
tive de nemulțumire. Care s-ar 
traduce, in limbaj pur sior.iv. 
prin prea puține elemente pro
pulsate spre loturile naționale, 
deși încercări au fost (Mihaela 
Andronic la volei. Ileana Bis- 
triceanu la handbal). Există, 
firește, echipe de volei (femi
nin) și baschet (masculin) in 
diviziile școlare, dar parcă se

amîn- 
serio- 
de o- 

alt- 
o 

„cîtime" a uneia dintre noi ar 
anula procentual eforturile 
celeilalte.

— Să înțelegem că, 
condițiile antrenamentului e- 
fectuat fără cusur, concursul 
devine o simplă formalitate ?

— Cuvîntul „formalitate" nu 
intră in vocabularul înaltei 
performanțe.

— Dar cuvîntul armonie ?
— Nu pot fi doar zîmbete, 

barca înaintează cu trudă, cu 
sudoare și calme 'rupte, mai 
puțin cu glume. Canotajul e 
un sport aspru, iar la un mo 
ment dat relațiile dintre oa
meni mai pot lua chipul și a- 
semănarea sportului. Dar, vă 
asigur, e trecător. Și apoi, 
cind a fost vorba de pus 
mina pe visle uitam totul oa 
și cind n-ar fi fost nimic la 
mijloc. Iar după cursă știți 
cum e ? Cred că n-aș putea 
să beau un suc dacă n-aș ve
dea că și Olga are în mină un 

o văd 
nu-mi 
să nu

e 
proba

în

cum, la 
spui Olt

— De 
mine I 
Rodica. 
mai mu 
Eu, care 
vîrstă d- 
timp de 
fraze. • 
mai pot 
lă, am 
fără pre 
camdată 
pot, adl 
frunte, I

— Pro] 
întrebare

— Mai 
Ce păre 
Lepădatu

a
Ița 

cîști 
de

Cri' 
Ge. 
au 
ba 
,, mondial

— Tale 
fără doa 
nostru 
rios la t- 
de părer 
Homeglii 
oi, i. ( 
fia indati

— Știți 
pe mine 
ză acest 
gat la ni 
secundă, 
ordinară 
barca R. 
arată, nu 
în specia 
lă. Călit 
detecta' ă, 
de nici u 
Și nici i 
în

pahar plin, iar pe ea 
mereu preocupată să 
lipsească mie 
mă doară ceva... 
sportul nostru, asa 
asta de „2 name".

— Ba pe una, ba 
v-am auzit în 
spunînd, „i 
După care mă las de canotaj 1“ 
Vom auzi ideea repetată și a-

nimic, 
Acesta.

e

cealaltă 
rinduri

pe
citeva 

.gata, e ultimul an.

prima tinerețe) angajează, in
diferent de sezon, aproape o 
duzină de echipe. Mentorul în
trecerii este loan Cîmpean. care 
deși pensionat de curînd, to
tuși îsi menține calitatea de 
organizator, prețuit de 
lumea fotbalistică din 
prindere. O lume din 
tace parte și inginerul-sef 
„Farmec"-ului, Alexandru Co- 
roianu, generația dr. Mircea 
Luca, nume cu rezonanță, 
cîndva, in fotbalul clujean și 
chiar național. Ing. Coroianu 
a fost, la rîndu-i. un nume in 
fotbal, abandonînd, insă. per
formanța, din motive profesio
nale. ceea ce nu-l împiedică, 
insă, acum, de a fi permanent 
alături de împătimiții celui 
mai îndrăgit dintre sporturi, 
muncitorii de la Strungărie și

toată 
intre- 

care 
al

mai mult.așteaptă altceva 
mai bine.

Rezultatele, cum se vede, sînt 
încă doar de nivel național. 
Dar. speră antrenorii Doru 
Safta sau Ionel Drăgan (judo), 
Partenie Matei (lupte) ori Mir
cea Fodoreanu (canotaj) cole
gii lor. că ele 
curînd de nivel 
în primul rînd 
școala sportului 
dată în... vacanță.

Domo STANESCU

vor deveni în 
international, 
pentru că 

nu este nicio-

vreun
— Dacă 

trenoare’e 
Ioc ” a< 
al (

— nidis 
multe ori 
trenament 
a’e cano 
ză. Și atț 
tibil cu 
barca este 
zenia, d 
de vi’ctorfc

Matrițerie 
Energetică 
adevărul, 
si calitate 
consiliului 
se află pi 
toți cei c, 
sportul, & 
bază mat 
dintre ci 
din munic 
de la „Fi 
lăcaș al 
dorit si s-< 

tncă un 
zează pe 1 
sportive rî 
său. revist 
șah ! ? O 
nouă ? ..O 
mers para! 
de fotbal" 
turisească, 
că „sț >rtu 
sa de a o 
na nu nur 
activitatea 
ce îl prac 
bun făgaș 
prindere..."

Am aflai 
bochim. co 
vecinat, s-c 
mișcare sa 
reputate in 
ră — să 1 
„Farmec", i 
ganizare. f 
începutul, 
nucleu sah 
tre tot ma 
stituite, in



Divizionarele A In jumătatea întrecerii

je.i.oare. 
icii s-au 
neori. să 

ofere 
multe 
final:
(2-4,

să 
ie 
at
11

I LA ORA SCHIMBULUI DE

I
■ 2. An
nul pan- 
Alexe 3, 
Hălăucă 
Gliga 1 

or — G.

I
I

n aspect
întîlni- 

loar cîte 
enalizare 
pe !

I
I

coresp. I
38 I

A.S.A. Tg. Mureș este ceea 
ce se cheamă „cenușăreasa" 
ediției. Această postură de 
neinvidiat a devenit previzibi
lă imediat după startul între
cerii, căci în sinul echipei se 
petrecuseră mari (și neferici
te) prefaceri, nimic ne mai 
semănind cu ceea ce fusese 
înainte. Dintr-o echipă bine 
garnisită, cu joc avintat, 
care a dat impresia că merita 
mai mult decit modestul, dar 
sigurul loc 11 cu care a ter
minat competiția, A.S.A. a- 
j unsese, în pauza dintre 
două sezoane, o grupare sub
țirică, lipsită de perspecti
vă. Concret, ce se intîmpla- 
se ?

Mai întâi, au dispărut 
transfer) 
bază :

primei divizii dar și un înain
taș înzestrat rapid, îndemina- 
tic, 
tul
na
noscut s-a și instalat pe pri
mul loc în catalogul notelor, 
într-o echipă care mai nu
mără fotbaliști consacrați,

cerebral, altruist. Fap- 
că, La primul pas pe sce- 

Diviziei A, un ilustru necu-

GENERAȚII
grevat . și de 

fizică sumară 
precompetițională, 

s-a transformat, în 
rînd, în victima 

ei stări de spirit, o 
i roșie"... autoritară, 

căreia aproape 
și-a ajustat „ade-

randament 
pregătire 
perioada 
A.S.A. < 
prijnul 
propriei 
„lanternă 
pe spinarea 
toată lumea

StaniciCinci minute

„SÎNT HOTĂRIT CA IN ’89 SĂ FAC

PAȘI REALI SPRE CONSACRARE44

989 ? Ce

pebați 
răspundă 
țat" de 
îtragerea.
mai în 

mai am 
asemenea 
nt că nu 
mondia- 
Și 

ite.
că 

im 
■a ?

la altă 
sînt ?... 
nu fie. 
Victoria 
Pipotă, 

Crăciun, 
.e care 

iJilt pro- 
■ame) a 
oare ?
ă mină. 
Canotajul 
:ază . se-

gata, 
Deo- 
mai 

fi în

18. A.S.A. TC. MUREȘ 77 2 2 13 11-43 6
pierdut cîte 2 p

1
i

ba. Olga 
tată de

Vom a-

ipresionat 
formea- 

au cîști- 
utimi, de 
i extra- 
seul„ cu 

Ceea ce 
fizică, ci 

■ie mora- 
poate fi 

măsurată, 
n lume, 
n păcate, 
ție.
ii, „an- 
merhi ce 

criteriu.

— Te rog, mai intii. să răs
punzi Ia următoarea întreba- ____
re : ești sau nu un timid ? randamentul meu. Trebuie

— Știu ce vreți să spuneți.
Sigur că nu sînt mulțumit de 

să

I
I

(prin 
, cîțiva jucători de 
Craiu, golgeterul e- 

chipei, Ivan, fruntaș în topul 
7 * ’*-• Dorobanțu, un jucă-notelor, ________
tor din defensivă care tocmai 
se „înșurubase" în dispozitiv, 
Sabău. care nu mai are ne
voie de nici o recomandare, 
el plimbînd imaginea ma-

Irelui fotbal pe malul Mureșu
lui, sub privirile unui public

I
I
I
I
I

(consolat, astfel), care* 
nu-i uitase pe Hajnal și 
Ioni. Lor li s-a adăugat 
nici, un „vîrf de lance" 
tocit, dar încă în stare să 
prindă pe picior greșit o 
rare întreagă, și tînărul .... 
tar Vodă, care, fără să strălu
cească, reprezen'a oricînd o 
monedă de schimb pentru ru
tinatul Varo. Apoi, pentru ca 
„tacîmul" să fie complet, a 
dispărut (din proprie ini
țiativă) și antrenorul C. Dinu, 
un tehnician cu palmares 
și obiective demne de reținut.

încă 
Bo-
Fa- 
cam 
mai 

apă- 
por-

• Puncte realizate pe tereai propriu : 6 (a , 
la Victoria. Rapid. Corvinul și Steaua, cîte 1 n la Oțelul și «U“ 
Cluj-Naixxta) ; puncte obținute în deplasare : 0.
• Golgeterii echipei : Lucian Moldovan. Bo-tezan. A. Stoica 

fi din 11 m). V. Ene (1 din 11 m) — cîte 2 ; Ciorceri, .Pintsa 
—• cîte 1 : Boar (F.C. Inter) un autogol.

A Jucători folosiți : 25 — Botezan. Fodor — cîte 16 jocuri ; 
Albu 15 ; Jenei. Cr. Moldovan — cîte 14 ; Erds 13 : Szabo. V. 
Ene — cîte 12.; Pin tea 11 ; Varo. A. Stoica. Z. Naghi. L. Mol
dovan, Maier — cîte 16 ; Minea TI. Szanto 
Ciorceri 5 : C. Ude 4 ; Mathe. G. Andrei. 
Mihai. T. Gabor. Szăcs — cîte unui.
• Media notelor echipei : 5,84 ; media 

(pe baza a minimum 10 jocuri) : 1. Maier 
3—4. Varo. A. Stoica 6,10 ; cele mai mari 
et. a XlI-a).
• Cartonașe galbene : 21 (7 suspendări) 

mad multe : Pintea 4).
A Cartonașe roșii : Szabo (et. a V-a). Pintea (et. a XVI-a), 
a A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m — 2 transformate 

(A. Stoica.. V. Ene). una ratată (A. Stoica) ; a fost sancționa
tă cu 6 penalty-uri — 2 transformate 4 ratate.
• A expediat 165 de șuturi (109 

din care 61 pe

— cite 9 : Naște 8 : 
Ciula — cîte 2 : S.
notelor jucătorilor :
6,30, 2. Botezan 6.28
note : 8 (V. Ene —

— 1'1 jucători (cele

— Aparențe. Sint mai degra
bă un băiat liniștit. Cu timidi
tatea nu ajungeam în fotbal, 
în 1980. cînd aveam 13 ani, 
m-am dus la baza „Voinicelul", 
la nea Viorel Cojocaru. singur, 
nu cu tata de mină. Acolo 
m-au luat în seamă, ceva mal 
.tîrziu. regretatul Fl. Dumitrescu 
și Ion Stoișor. Mi-au spus că 
am talent și... așa am trecut 
la... Sportul Studențesc, echipa 
care urca spre „cvartet", 
dați seama că nu mi-a 
deioc ușor să tai 
două, din Titan 
Mai puneți la 
școala...

Vă 
fost 

Bucureștiul în 
în „Regie", 
socoteală si

,acasă", 56 în deplasare), 
poartă (46 ..acasă". 15 în deplasare).

cu selecționări 
reprezenta ti ve. 
la sine despre 
rului Ovidiu 
despre descreșterea _______
în bloc a formației mureșene, 
în ce privește banca tehnică, 
soluțiile nu s-au dovedit, nici 
la_ acest capitol, salvatoare, ea 
fiind oferită la doi antrenori 
debutanfi B. Hălmăgeanu — 
Fi. Ispir, primul înlQcuit după

în loturile 
vorbește de 

talentul tînă- 
Maier, dar și 

valorică

cam-

— Să zicem 
rizează munca

că te caraete- 
si ambiția...

nul. De 
iu Ia an- 
■ fizice 

epujzoa- 
combus- 

inainte-’ză 
in ța, dîr- 
trămutată

•canică si 
respectăm 
u. avind 
dinte al 

sportive, 
ilături de 
i sprijină 
ilorițice o 
>rie, una 
trăgătoare 
ia celor 

veritabil 
um s-a

re îl vi- 
asociației 

biroul 
de... 

i mai 
care a 

față

ale 
sva 
e < 
?tia

ne măr- 
t anticipa 

calitatea 
disci pli

ta. ci și 
a celui 
găsi un 

între-
1 
n

la Car-

I
I

vărul" în prima parte a 
pionatului.

S-au întîmpiat, însă, 
evenimente „simbol", 
anume născute ca să 
trasa drumul pe care A.S.A. ar 
trebui să-l aleagă pentru % se 
reabilita, pentru a redeveni 
competitivă : retragerea în
țeleaptă a lui Ciorceri (deve
nit, între timp. antrenor la 
Centrul de copii și juniori), 
semnificînd, parcă, stingerea 
unei întregi generații, 
escaladarea îndrăzneață 
lui Maier.
ne place să credem, 
car ea 
proprii, 
perișul echipei ...de 
țe“ (antrenor : Mircea Ro- 
nea), cea care ss află pe un 
meritoriu loc II în campiona
tul ei.

două 
parcă 
poată

viitoare a 
adătpostită

și 
a 

care prefigurează,
valorifi- 

pepini erei 
sub aco- 

„spera-n-

Isn CUPEN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Atac supranumeric al mureșenilor la poarta Stelei, rezolvat, 
insă, cu siguranță, de un singur adversar : Bumbescu.

Foto : Nicolae PROFIR
Cine a venit în locul lor ? 

Portarul Naște, un fost „copil 
teribil" care mai apărase, cu 
ani în urmă, culorile A.S.A.-ei, 
retras între timp, se părea, 
pentru o ultimă reprezen
tație, în poarta concitadinei de 
„B“, Electromureș. Alături 
de el. 
Ene și 
Andrei. 
Dintre 
depăși 
bucureștenii veleitari Andrei, 
S. Mihai și Minea au jucat, 
toți trei laolaltă, 
ciuri, plătind 
mentalități 
de care nu 
na. Doar V. 
îndreptățit 
mul a evoluat ca un mijlocaș 
tehnic, 
dispecer 
cel de 
„ochit" 
bului, _____
tr-o echipă rurală 
prin campionatul 
s-a dovedit nu numai 
cios și necomplexat, 
du-se imediat la

Electromureș. 
quasi-necunoscutul V. 

foarte tinerii Minea II, 
S. Mihai

ei. Naște
condiția

și Maier, 
n-a putut 

rezervei, iar

abia 12 me- 
tribut unei

, „navetiști", 
putut dezbă- 
și Maier au 

prl-

de
s-au
Ene 
speranțele ;

cu disponibilități de 
și cu șut periculos, 
ai doilea, un junior 
de președintele clu- 
Cornel Cacovean, în- 

i care înota 
județean, 
conștiin- 
adaptîn- 

ri gorile

7 etape de „secundul" său, 
care avea să constate curînd 
că haina de antrenor al echi
pei are totuși, o altă măsură 
decit haina de „veteran" 
formației.

Alte evenimente care
contribuit la diluarea 
țelor : accidentările lui
Ilie și Ciorceri. care n-au 
tut fi folosiți ■ decit sporadic, 
în cîteva meciuri, și suspen
darea drastică a lui Szabo, 
•care a văduvit formația de a- 
portul său timp de trei etape, 
în prima treime a turului, în- 
tr-un moment 
mai putea să 
plutonului.

Care au fost 
cestor mișcări 
Ele s-au văzut 
ineficace, resemnat, 1 
idee tactică personală), 
cretizîndu-se într-o 
clasament atît de 
îneît nici cel mai optimist 
suporter nu mai poate acorda 
șanse reale în privința e- 
vitării retrogradării. Lipsită 
de încredere. în bună mă
sură și de experiență, cu un

al

au 
for- 

C. 
pu-

cînd A.S.A. 
prindă „roata"

consecințele fi
de planuri ? 

(joc moale, 
fără o 

con- 
linie de 
precară,

ADMIN’STRAȚIA DE STAT

e
nunei în- 
- avind o 
: cele mai 

și in ța- 
>r de la 
~>del de or- 

insemna 
mui non 
oresc. in- 
tsele eon
ii, in țară.

I
I
I
I
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CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 8 IANUA
RIE : eat. 1 (13 rezultate) : 2 va
riante 25% autoturisme „Dacia 
1300“ <70.000 lei) ; cat. 2 (12 re
zultate) : 1 variantă 100% a
20.732 lei și 172 variante 25% a 
5.183 iei : cat. 3 (11 rezultate) :
55 variante 100% a 2.309 lei și 
2.073 variante 25% a 577 lgi. Re
port Ia categoria 1 : 500.000 lei. 
Participants Lăzărescu Bogda» 
din orașul Pitești, jud. Argeș și 
Farcașiu Remus din localitatea 
Calan. jud Hunedoara, au cîști- 
gat. flecare, cite un autoturism 
„Dacia 1300“ (70.000 leii plus o
supă de premii în numerar.

Astăzi, m'ercuri. 11 _ ianua
rie. se re'a seria tragerilor o- 
bișnuite PR0NOEXPRES. cu tra
gerea ce va avea loc în Bucu-

— Altfel nu eram selecționat 
în reprezentativa de juniori 
U.E.F.A. (puțin ne-a lipsit, la 
vremea aceea, să ne calificăm 
la turneul final al C.E.). în 
care am jucat cu Răducioiu. B. 
Bogdan, Hanganu, Crfșan. L. 
Moldovan și alții, toți ajunși 
repede pe prima scenă fotba
listică a țării. A venit, apoi, 
primul titlu (la juniori) din 
istoria echipei mele, victorie la 
penalty-uri în fața experimen
tatei -formații a clubului Di
namo. pentru ca în toamna lui 
’87 să-mi aduc modesta mea 
contribuție la eliminarea din 
Cupa U.E.F.A. a danezilor de 
la Brondby. Și, nu uitați, abia 
de curînd am terminat iunio- 
ratul.

fiu mai în față...
— Să lămurim puțin...
— Au fost meciuri în care, 

pe bună dreptate, am fost dis
cutat. Mi s-a reproșat o oare
care nepăsare si încăpătînare. 
Vroiam să fac multe si 
reușeam. Asta-i !

— Antrenorul Stoișor 
vorbit de talentul tău. 
marile disponibilități, dar. si, 
chiar, de o exagerată... per
sonalitate ne eare ai afi- 
șat-o în anumite împrejurări.
— M-a atras mult „modelul- 

Hagi". Supralicitîndu-mi talen
tul m-am desprins de realitate. 
Dar am mai fost influențat și 
de altele. Revenind la Rădu
cioiu. vă spun că acolo. la 
Dinamo, chiar și cînd stai pe 
banca de rezerve lîngă nea 
Mircea Lucescu este altceva.

— Ce vrei să spui ?

nu

mi-a 
de

— Că frămîntările. care n-au 
ocolit deloc echipa noastră, 
schimbarea masivă de generații, 
criza conducerii tehnice toate 
și-au spus cuvîntul. Normal, 
în jocuri au mai apărut și 
nervozitatea, reproșurile și, 
deși nu sînt jucător de moral, 
am simțit că nu mai sînt eu 
însumi...

— Ștrii că Hagi. la 19 ani. a 
participat la Euro ’84. Marile 
performanțe obținute cu 
Steaua Ie cunoști bine. . El 
s-a grăbit în fotbal. Deci...

— Fiindcă ai pomenit 
Răducioiu, să-ti 
că. deși n-a .jucat 
ea timp, cit tine 
Studențesc, el a 
tuși 7 goluri, clasîndu-se la 
un gol distanță de Cămăta- 
ru ! Ca să nu mai spun că 
are o plăcere extraordinară 
de a juca.

____ _ de 
reamintesc 

la Dinamo, 
la Sportul 
marcat to-

— Promit că în '89 o să ve
deți un alt Stănici. V-am spus 
că mă caracterizează munca si 
ambiția. Bate un vint dătător 
de speranțe șl pe la echipa 
noastră. Toti sîntem hotărîți să 
redevenim familia din anii fru
moși cînd echipa se bă tea pen
tru un loc în cupele continen
tale.

Stelian TRANDAFIRESCU

La încheierea primei pârți a campionatului Diviziei C - Scria a VIII a

VAGONUL ARAD
în această serie, cunoscuta 

formație arădeană C.S.M. Va
gonul s-a detașat în mod deo
sebit și se pare că în retur va 
face o cursă solitară pentru 
menținerea primului loc în cla
sament. Vagonul a fost de de
parte cea mai bună echipă a 
turului, 
încă 
care 
final.
mare 
mai are decit o altă fruntașă, 
Olimpia Rm. Sărat din seria a 
III-a, cele mai multe goluri 
înscrise (54) dintre cele 192 de 
divizionare C și un punctaj 
valoros la „adevăr": +10. O li
nie ofensivă deosebit de eficace 
atît în jocurile de acasă (38—9), 
cit și în deplasare (16—13) a 
făcut din Vagonul Arad o can
didată merituoasă pentru pro
movarea în „B“. Din cele șapte 
partide susținute „afară" a 
pierdut doar două — cu U.M. 
Timișoara (2—3) în etapa a 
V-a și cu Unirea Sînnicolau 
(1—2) în etapa-a X-a.

Vagonul are la cîrma tehnică 
pe Ghcorghe Boruga. de la în-

preluînd conducerea 
după etapa a doua, pe 
n-a mai cedat-o pînă in 

A acumulat un număr 
de puncte (26). cum nu

IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
sala clubului din 
nr. 2. îneepind de

str. 
Ia

0 ECHIPA CU FRUMOASE CALITATI
7

iaroeputul campionatului, 
printre componenții ei oei mai 
valoroși se numără Torok — 
golgeter cu 15 goluri marcate, 
Badea (20 de ani), Ciordaș, 
Stuparu, Erdei și portarul Bu- 
taru. Vîrsta medie a echipei 
este de numai 22,5 ani. In se
zonul de toamnă, arădenii au 
fost sancționați cu 5 cartonașe 
galbene și unul roșu. 
Vagonul aparține de 
de vagoane din' orașul de 
Mureș, unde se bucură de 
sprijin efectiv.

• Singura formație care 
apropiat cit de cit de liderul 
seriei este C.S.M. Lugoj; avînd, 
însă, un joc pierdut la „masa

. verde", ea nu a putut micșora 
distanța față de primul loc. • 
în această serie s-a înregistrat 
un număr foarte redus de re
zultate de egalitate, doar 
cîte unul 
12-a și a 
chipă nou 
Arad, a 
termin înd
Cam multe echipe

CLASAMENTUL SERIEI

C.S.M. 
Fabrica 

pe 
un

s-a

1. VAG. ARAD
2. C.SJW. Lugoj
3. Minerul Mold.
4. Minerul Anina
5. UM Timișoara
6. Energia Tim.
7. Petrolul Arad
8. A.S. Sinmartin
9. C.S.M. c-sebeș

10. Un. Tomnatic 
ÎL Un, Sînnicolau —
12. Strungul C. Criș 15
13. Motorul Arad 15
14. Auto. Reșița 15 
.15. CFR Caransebeș 15 
16. Min. OravKa 15

15
15
15
15
15
15 
15
15
15

2 54-22 26
5 37-16 20
7 30-16 16
7 27-23 16
6 26-22 16
7 25-22 16
7 26-27 16
7 32-36 16
7 27-30 15
8 31-27 14
8 23-24 14
8 21-28 14 
» 22-33 12
» 16-19 11
9 12-47 10

sint

reștl. In 
Doamnei 
ora 15.50.

a Reamintim că mai
DOAR DOUA ZILE pentru a vă
procura bilete ou numerele -fa
vorite la tragerea obișnuită LO
TO de vineri 13 Ianuarie, trage
re care, de obicei, se soldează 
cu frumoase cîștigurl. din rîndul 
cărora nu linsese autoturismele. 
Dacia 1300“. așa cum o atestă 

orice sumară trecere în 
a listei de câștigători din 
timp.
• Desigur că punctul 

al acțiunilor din această săptă- 
mină îl constituie TRAGE 
EXCEPȚIONALA LOTO 
de acest, gen a acestui 
gramată să a'bă loc 
15 ianuarie 1989. Cereți

țiile Loto-Pro nas port din întrea
ga tară prospectele tragerii, ca^ 
se distribuie gratuit, șl vă veți 
convinge 
care le 
tlvă 1

de marile avantaje pe 
oferă acțiunea respec-

Nu

revistă 
ultimul
.forte"

(prima 
an). n 
duminică.
la âgei.i

_ __ uitați că. avind ceva
sanse. mai noteti încă găsi — 
la agențiile și vînzătorii volanti 
din rețeaua proprie — LOZUL 
ANULUI NOU. emisiune specială 
limitată, care, pe lîngă cîștigurile 
cunoscute in autoturisme și nu
merar (ce poate ajunge pînă la 
suma de 50.000 lei) vă mal poa
te oferi si bucuria cîsttgârii de 
TELEVIZOARE COLOR. Totuși, 
repetăm fiind vorba de o emi
siune limitată nu va fi nicioda
tă prea devreme pentru a vă 
încerca șansele 1

3, 
în etapele a 6-a, a 
14-a. • Singura e- 
promovată. Petrolul 
evoluat mulțumitor, 
turul pe locul 7. • 

penalizate

de către F.R.F. cu pierderea 
jocurilor cu 0—3. • Față de 
campionatul trecut, acum ocu
pă locuri modeste în clasament 
C.S.M. Caransebeș, Unirea 
Tomnatic, Automecanlca Reșița 
și Minerul Oravița — ultima 
datorită sancțiunii pentru acte 
nesportive. • în cele 15 etape 
(120 de jocuri) echipele au 
marcat 428 de goluri!

Tomo RABȘAN

ȘCOALĂ DE SCHI
BUCUREȘTI organizează tn stațiunea Predeal» 
schi pentru începători și avansați (copil, tineri, 

... serii de 6 zile.
Dat' de plecare : 16, 22, 28 ianuarie, 3, 9, 18, 21, W fe

bruarie 5, 11, 17, 23 martie. _
Servicii: cazare la cabana Clăbucet-Sosire sau In wîle; 

masă la cabana Clăbucet-Sosire sau la restaurant (bonuri 
valorice) : curs de schi cu monitori atestați, 2 sau 4 ore 
pe zi transport cu tren accelerat ; asistență de ghid.

Preț informativ : 928—1 182 lei de persoană.
Școala dispune de un centru de închiriere de schiuri fi 

clrpar si de garderobă.
La terminarea cursului se organizează un concurs de 

schi. „Seara școlii de schi", se înminează diplome.
Informații suplimentare și înscrieri la agenția de turism 

a I.T.H.R. București din bd. Republicii nr. 68, telefon 
'•1.03.00

I.T.H.R. 
școală de 

. adulți) în



ÎNOT MAREA rERFflfiMANTA MONDIALA

ALERGARE
Din cînd tn cînd. marea performantă are nevoie să se reîntoarcă 

La origini. Șl ’O face mal ales in ce! mai natural snort, alergarea, sub 
forma lui cross-country, conform denumirii engleze, insularii fiind 
cei care, pe la mijlocul secolului trecut au acordat alergării in te
ren variat statutul de sport de sine stătător sl l-au dat importanta 
cuvenită. Anul acesta. Campionatele Mondiale de cros se vor desfă
șura in primăvară, la Stavanger, tn Norvegia, comentatorilor nescâ- 
Dîndu-lc amănuntul că este cea mai nordică localitate găzduind 
vreodată întrecerile, tn același timp, nu va f! necesară nici o cons
trucție artificială pentru a confer! traseului dificultatea necesară, 
căci organizatorii au căutat șl au ales. în cele din urmă, un teren 
in totalitate natural, alternantele de urcuș cu coborîs fiind ideale sl 
nu mal mari de 22 de metri. Pentru comnletare : un orlm record. al 
țărilor participante — 80.

TOATE CIFRELE DE VIRF DIN NATAȚIA MODERNA

APARȚIN ACTUALULUI DECENIU

---------------------------------------------------------------------- TIE-BREAK
Ultimi redută rezistând asalturilor tie-break-ulul. Cupa Davis, a 

cedat și ea legii vitezei din performanta actuală : finala jucată la Goteborg. Intre selecționatele Suediei și R. F. Germania (Încheiată, 
reamintim, cu o uriașă surpriză, prin cîștigarea trofeului de către 
oaspeți) a fost ultimul meci din cadrul competiției tn care a mal 
funcționat regula victoriei de set obținut la două gheme diferență. 
Incebtnd cu ediția din 1989, și întrecerea cea mai prestigoasă ne echi
pe din tenisul mondial se va supune prevederilor tie-break-ului.
PROIECT --------------------------------------------------------------- -----------
Snoreștc numărul marilor performeri care, după Încetarea practi

cării sportului, doresc șl reușesc în cariere de mare responsabilitate 
-socială. Alberto Juantorena. primul dublu campion olimpic do W 

si 800 de metri, este astăzi ministrul sportului tn Cuba. Ultimul care 
^re proiecte mărturisite cam în același sens este alergătorul brita
nic Sebastian Coe. recordman mondial la 800 de metri si fost cam- 
olop olimpic al distantei. Deși a anunțat recent că tiu va abandona 
activitatea comnctițlonală (așa cum se zvonise după neselecționarea 
sâ în echipa Marii Britanii pentru J.O. din 1988). Seb Coe și-a anun
țai intenția de ă candida, tncă tn această primăvară, la președinția 
Consiliului Sporturilor din Marea Brttante. funcție deținută acum de 
John Smith, președinte al clubului de fotbal Liverpool.

Rd. T.

Așa cum se intim piu in toa
tă lumea sportului, sint trecu
te limite după limite și in na- 

i tațic. Nici în ’«8 apele nu au 
stat cumva în loc, dovada fi
ind oferită de multele recor
duri mondiale bătute și in se
zonul de primăvară, dar 
cu seamă in prima lună 
toamnă (idee care merită în
treaga atenție — vom reveni 
mai încolo asupra ei). Există, 
ce-i drept, o seamă de perfor
manțe înscrise în foarte cu- 
prinzătoarea carte a înotului 
mai înainte vreme, precum in 
probele feminine de fluture și 
200 m mixt — toate trei stabi
lite cu opt ani in urmă — sau 
la 1500 

fiabilă" .. ._
izbutea excepționalul timp de 
14:54,76 (pentru ca la ultima 
ediție a J;O. sovieticul să în
registreze 15:00.40, suficient 
pentru o izbindă ce a fost mai 
ales a voinței). însă modificări 
ale tabelelor au venit destule 
în precedentele sezoane. vă

mai 
de

m liber masculin. „va- 
din ’83, cînd Salnikov

PATINAJ VITEZA
Proba masculină de 5 000 m 

din cadrul concursului de la 
Davos a revenit sportivului 
finlandez Ari Lappanen r— 
7:56.67. urmat de coechipierul 
său Timo Jaervinen — 7:57,88. 
în proba feminină de 3 000 m 
pe 
da

primul loc s-a situat Glen- 
Kleemann (R.D.

4:49 92
SCHI

..Cupa Mondială"
mat pe nirtia de ... ______
(Austria) o probă feminină de 
slalom special, in care victoria

Germană)

•a pros ra
ia Mellau

a revenit sportivei elvețiene: 
Vreni Schneider, înregistrată in 
cele două manse cu timpul de 
1:46,12. Pe locurile urmă'toare 
s-au situat Mateia Svet (Iugosla
via) 1:46:40 și Patricia Chauvct 
(Franța) — 1:46,99. Lideră a 
clasamentului general se men
ține Vreni Schneider, cu 232 
Duncte. urmată de Ulrike Maier 
(Austria) — 118 nuncte.

li Învins, continnâ! Ai pierdut, continuă!

CURSA DE URMĂRIRE
Contestat de unii, adulat de alții, pus o vreme chiar sub 

semnul întrebării (datorită obiecțiilor federației internaționa
le), Raliul Paris — Dakar a plecat totuși la drum, nedezmin- 
țindu-și renumele „Infernul pe patru șl două roți",încă din 
primâ etapă. Mai exact spus, chiar înaintea acesteia, întrucît 
prologul de la Barcelona a agitat apele și spiritele mai mult 
ca oricînd in această fazd de „tatonare", Din cauza primirii 
„absolut delirante** („l*Equipe") făcute caravanei tn capitala 
Catalonlei, cuprinsă parcă de nebunia unui carnaval popular, 
mai multe echipaje au fost împiedicate (de traficul blocat) să 
ajungă la control, drept pentru care, inițial. Colegiul comisa
rilor cursei a dictat numeroase penalizări. Ceea ce a stirnit, 
logica un val de proteste din partea alergătorilor și a firmelor, 
cel mai vehement dovedindu-se finlandezul Ari Vatanen, cotat 
— pe ,,Peugeot -05 T 16", alături de Bruno Berglund — între 
favorițit întrecerii. Penalizat cu 21 de minute, Vatanen a tu
nat și fulgerat, declarînd că „nu pot accepta decizia", ba chiar 
amenințînd cu„, calea întoarsă I tn cele din urmă. Colegiul a 
revenit asupra hotăririt, dar întreaga atmosferă — „nepermts 
de febrilă" după unele opinii, „sugerind teatrul absurd". după 
altele — și-a pus pecetea asupra prologului, desfășurat cu ner
vii întinși la maximum.

Scăpind mașina de sub control, Vatanen a izbit, în plină vi
teză, un parapet de protecție, alegîndu-se nu doar cu radiatorul 
spart, cu portiera stingă smulsă etc., ci și cu cîteva contuzii. 
Mecanicii au „vindecat" automobilul in 20 de minute, numai 
că un asemenea handicap, ba încă înregistrat din start, părea 
(și e) greu de sumontat, mai ales că la cîrma cursei se in
stalase tot un „Peugeot". ba încă acela pilotat de Jacky Ickx, 
fost campion de Formula 1 ! Nu puțini au fost aceia care l-au 
sfătuit pe Vatanen să renunțe. Finlandezul insă, după ce a. 
primit îngrijirile medicilor, nici n-a vrut să audă, reamintind 
căr în 1987, a început raliul sub auspicii la fel de vitrege, pier
zând 11 minute in ■ prologul de la Cergy — Pontoise. „Atunci, 
a precizat Vatanen, a cedat suspensia și am pornit în Algeria 
de pe Iodul 247 ! Nu ne-: n~ speriat (n.n. făcea pereche cu Ber
nard Giroux) și, recuperînd 242 de poziții Intr-o singură et'a- 

Dakar, ciștigind detașat, clar / Sigur 
puternic, dar raliul nu s-a încheiat.

-n
)i
i 
v 
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Concursul masculin de slalom 
special disputat 
D’Huez (Franța). _  ___
..Cupei Europei", a fost cîștigăt 
de concurentul austriac Tho
mas Stangassinger. cronome
trat în două manșe cu timpul 
de 1:47.03. L-au urmat ameri
canul Robert Ormsby — 1:47,11 
Si cehoslovacul Peter Jurko — 
t :47.45. în clasamentul general 
conduce iugoslavul Thomas 
Cizman — 137 puncte, secun
dat de elvețianul Urs Kaelin
— 95 puncte.

SĂRITURI
La Bischofshofen

s-a încheiat tradiționala 
petiție 
buline", 
ral. oe
Rlsto 
care in 
talizat 841 puncte, urmat de 
Jcns Weissfloe (R.D. -Germa
nă) și Matli Nikănen 
da). ambii cu 
nuncte.

tn clasamentul 
„Cupei Mondiale" 
întreceri) conduoe 
nul Dieter Thoma 
urmat de suedezul
— 130 p și Risto
— 110 p.

la Alpe 
tn cadrul

(Austria) 
com- 

.Turneul celor 4 tram- 
In . clasamentul sene- 
primul loc s-a clasat 

Laakonen (Finlanda), 
cele 4 întreceri a to- ‘

(Finlan- 
cîte 838.5

general al 
(după aceste 
vest-germa- 
cu 131 p, 
Jan Boklov 

Laakonen

pă. am sosit cei dinții ta 
că, acum, Ickx e foarte 
Urmărirea continud.“

Greu de anticipat dacă, 
triumfa. Cert e insă că.

Ovidiu IOANIȚOAIA

șt de această dată. Ari Vatanen va 
pe un traseu mal mult dccît dificil 

(71 de abandonuri auto si 65 moto la jumătatea drumului), el 
șl-a adjudecat etapa a 9-a. Gao — Tombuktu. in Mali, apropt- 
Induse la 141 de secunde de Jâcky Ickx 1 Ca să-l cităm, 
cursa de urmărire continuă...

propunem să zăbovim asupra 
semnificațiilor lor, după oe 
vom sublinia că absolut toate 
cifrele de vîrf din nalația mo
dernă se datoresc actualului 
deceniu.

Nu dăm intîietate, ele astă- 
dată, fetelor, pentru simplul 
motiv că înotul masculin s-a 
prezentat cu adevărat „în miș
care" anul trecut: 18 recorduri 
ale lumii, nici mai mult nici 
mai puțin !, cele continentale fi
ind, se înțelege, incă mai nu
meroase (ce să spunem atunci 
despre acele naționale ?). 18, 
dar in 10 probe. Fiindcă 
„mers"

s-a 
orl- 

Ia 
pro- 

_____  -- cele 
trei de ștafetă, la 4X100 m li
ber sau 4X200 m liber coboriri- 
du-Se praguri, de trei minute 
și 17 secunde, respectiv șapte 
minute și 13 serunde (pentru 
amatorii de statistică’ reamin
tim cifrele exacte —8:16.53 șt 
7:12,51), iar la... 4X100 m mixt 
s-a ajuns la 3:36.93. după ce 
cu trei ani înainte rezultatul 
de vîrf era 3:38,28. Au mai 
fost trei probe in care retor- ' 

; du rile nu- au căzut mimai o 
dată. La 400 m liber, perfor
manța anterioară a corectat-o 
și polonezul Wojdat, și Dass
ler, din R.D. Germană, ultimul 
atingînd 3:46,95. La 50 m liber, 
au intervenit trei ’ameliorări, 
americanul Biondi realizînd-o 
pe cea din urmă —22,14. însă 
nici o află intîmplare nu se 
poate asemăna cu cele petre
cute pe o sută de metri par
curși in procedeul spate! De 
trei ori a bătut recordul mon
dial sovieticul Polianski, cu
55,17 și 5516 în martie. in
două zile consecutive, apoi cu 
exact 55 de secunde, in iulie. 
Bucuria lui avea să dureze pu

mai repede decît 
cînd și la 100 m liber, și 
200 m liber, și in cursele 
cedeului-procec’eelor, și în

țin. l-a râpit-o, la 12 august, 
americanul Berkoff, primul din 
lume sub 55 de secunde, ba 
încă in două rinduri — 54,95 și 
51,91. Iar in septembrie a... re
cidivat : 54,51, aj șaselea record 
al lumii in același an, in ace
eași probă!

înotătoarele s-au arătat mai 
„cuminți" (pînă și celebra 
Kristin Otto s-a mulțumit doar 
cu recordul oelor șase medalii 
olimpice de aur), tabelele su
ferind șase modificări la nive
lul cel mai înalt, din care trei 
se datorează americancei Janet 
Evans, la 400, 800 și 1500 m li
ber, toate egale cu depășiri ale 
limitelor de pină mai ieri, ui
mind mai ales timpul de 
.15:52,10, 
nute în „maratonul" 
Inedită apariția i 
din R.P. Chineză pe ___
listă XWenji Yang a îmbunătă
țit performanta de 25,28 pe 
50 m liber a Turnatei Costache, 
ațlucînd-b la 24,98 —. altă „ba
rieră" coborîtă), mai puțin aș-' 
teptată aceea a canadiencei 
Allison Higson, cronometrată 
cu 2:27,27 în- mai. pentru ca ea 
să fie abia a șaptea la J.O., 
2:29.60 la 200 m bras, într-o 
cursă in care recordmană a re
devenit Silke Hoerner, din 
R.D.G., înregistrată în 2:26,71.

Mai multe sau mai puține, 
-corecțiile aduse tabelelor înotu
lui in ’88-poartă, majoritatea, o 
semnificație aparte (cum sub
liniam în capul acestor rin- 

• duri): in 11 din cele ,15 probe 
in discuție, recordurile pe re
zistă încă s-au stabilit in sep
tembrie. la cea mai importantă 
competiție. Un îndemn la re
flecție și pentru oamenii bazi
nelor de la noi pe mult discu
tata temă a virfului de formă.

mai ales timpul
cel clintii sub 16 mi

na ta ției. 
unei sportive 

• această

Geo RAETCHI

ÎN CUPELE EUROPENE LA VOLEI
Astă-seară. la Modena, campi

oana masculină de volei a Româ
niei. Steaua București, debutea
ză în grupa semifinală a C.C.E., 
Întâlnind formația locală Panlnl. vlceaamploană europeană a clu
burilor și una dintre principale
le rivale ale echipei noastre la 
calificarea in finala competiției. 
Reamintim că în grupa semifi
nală de patru mal figurează S.v. 
Hamburg șl C.V. Palma de Ma
llorca, iar ciștlgătoarea grupei, 
finalista, se va decide după c 
partide tur șt retur. Tot astăzi 
sînt programate și partidele din 
cealaltă grupă semifinală mascu-

lină, din care fac parte Ț.S.K.A. 
Moscova, Vojvodina Novi Sad. 
Ț.S.K.A. Sofia și oiympiakos Pi
reu. De asemenea, au loc și me
ciurile din turul 3 ale celorlalte 
competiții continentale — Cuba 
Cupelor sl Cupa Confederației 
F.uropdne — la feminin și mas
culin.
• Aseară tîrziu, la 

s-a disputat partida-tur 
Olimpia Teodora Kavenm 
niversitatea C.F.R. Cralov

Ravenna, 
dintre 
Ți U- 

con- 
tînd pentru faza a treia a C.C.E, „ 
(feminin). Pîna la închiderea e- 
diției, rezultatul meciului nu 
ne-a parvenit.

Careva,

Columbiei, Perului șl 
,,ln cadrul anlrcnamon* 
perioada imediat urmă- 
spus Bilardo, este pre- 
o deplasare în Europa,

I

j
I
I 

J

REZULTATE înregistrate in e- 
lapa a 20-a a campionatului Por
tugaliei : Setubal — F.C. Braga 
t—3. Boavlsta — F.C. Porto 4—1 ! : 
Penafiel — Benfica Lisabona 
1—0 ! : Sporting Lisabona — Leixo- 
es 2—0; Guimaraes — Faren'se 
3—0; Naclonal — Chaves 3—1; A- 
mâdora — Beira Mar 0—0; Por- 
timonense — Maritimo 2—0; Es- 
pihho — Belenenses 1—l; viseu 
— Fafe 0—2. în clasament condu
ce Benfica — 30 p. urmată de 
F.C. Porto — 28 p și Sporting Li
sabona 24 p.

DUPĂ o anchetă organizată 
de ziarul brazilian ,.O Dia“, se
lecționata ..ideală" a Braziliei 
pentru anul 1989 ar fi următoa
rea : Taffarel, * Jorglnho, Aloisio, 
Ricardo, Mazinho, Andrade, Geo-

PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT
AUTOMOBILISM « „Raliul 

Suediei", prima probă a Campio
natului Mondial de raliuri. sra 
încheiat la Karlstad cu victoria 
pilotului suedez Ingvar Carlsson 
care a concurat pe o mașină 
..Mazda". Pe locurile următoare 
s-au ■ clasat compatriotii săi Per 
Eklund (..Lancla Integrale") la 
1:03 st Kenneth Eriksson („To
yota Cellca") — la 1:12.

CICLISM « înaintea ultimelor 
48 de ore de Întreceri, in Cursa 
de șase zile de ia Bremen con
duce perechea Roman Herman 
(Liechtenstein) — Andreas Kap- 
pes (R.F. Germania), ett 254 p. 
Pe locul doi se află cuplul Ro
land Gunther (R.F. Germania) 
— Roger Itegems (Elveția) — 
238 p.

HANDBAL a Turneu! mascu
lin de la Leipzig s-a încheiat cu 
victoria echipei ș.C. Leipzig, ur
mată în clasamentul final de 
Blauw Beek (Olanda), Politeh
nica Timisoara Selecționata de 
tineret a R.D. Germane etc. Re
zultate din ultima zi a întrece
rii : Blauw Beek — R.D. Ger
mană (tineret) 15—19 (9-11) - 
Ș.C. Leipzig — Politehnica 24— 
U (11—9).

ȘAH * Campionatul european 
prin corespondentă a fost ,cîști- 
gat de maestrul norvegian Frank 
Hovde. cu la victorii sl 3 remi
ze din 14 partide. La competi
ție. care a debutat în anul 1984 
au participat 15 jucători din 
Norvegia. U.R.S.S., Cehoslovacia 
Franța R.F. Germania. Belgia șl 
alte tari.

VOLEI • Turneul feminin de 
la Bremen a fost cîștigăt de selec
ționata Cubei, care a întrecut tn 
finală cu 3—2 <11—15, 15—9, 15— 
13. 11—15. 15—6) formația sovieti
că Uralocika Sverdlovsk, 
zultate din meciurile 
clasament : locurile_ 3—4 : 
Germană 
(15—6. 13—10 bl—13.
13) ; locurile 5—6 :
R.F. Germania 3—2 (15—1. 8—13, 
13—3 12—15. 15—13). • Cea de-a
20-a ediție a turneului pentru 
juniori de la Dlmitrovgrad a 
revenit selecționatei Bulgariei, 
urmată de R.F. Germania. Unga
ria. Polonia. Grecia. R.D. Ger
mană. Rezultate din ultima zl : 
Bulgaria — Polonia 3—0 ; Grecia 
— R.F. Germania 3—2 ; Ungaria 
R.D. Germană S—0.

R.P. Chineză
13—15.
Olanda

Re- 
pentru 

R.D.
3-2
15—

vanui, ’ Valdo.y Muller, 
Romarlo.

IN URMA unei decizii 
eiației argentlniene de 
(A.F.A.), formația Boca 

. va participa la viitoarea 
„Cupei Llbertadores", in 
chipei Racing Club Buenos Ai
res. Această măsură a fost luată 
in urma sancționării echipei Ra
cing, ai cărei suporteri au fă
cut imposibilă desfășurarea par
tidei cu Boca Juniors, în cursul 
căreia doi jucători ai acesteia 
au fost loviți cu obiecte arunca
te din tribună.

IN CLASAMENTUL golgetcri- 
lor campionatului italian după 
12 etape, conduce Careca (Na
poli) cu 10 goluri, urmat de Se
rena (Internazionale) și Baggio 
(Fiorentina) cite 8 goluri, Vialli 
(Sampdoria), Carnevale și Mara- 
donna (Napoll) cîte 7 goluri, 
Van Basten (Milan) 5 goluri ele.

TURNEUL in sală de la Stutt
gart s-a încheiat cu victoria e- 
elrtpel Dinamo Kiev, care a în
trecut în finală cu 3—0 (1—0)
formația vest-germană V.f.B. 
Stuttgart, tn meciul pentru locu
rile 3—4, Partizan Belgrad a dis
pus cu 3—2 (1—0) de Bayern
Munchen.

INTR-o declarație făcută zia
rului „La Naclon" din Buenos 
Aires, Carlos Bilardo, antrenorul 
reprezentativei Argentinei, a a- 
r»tat că. in opinia sa, cele mai 
bune echipe ale momentului stnt 
cele ale Argentinei șl Italiei. 
„Dacă finala campionatului mon
dial s-ar disputa In acest mo
ment, ea ar opune aceste două 
formații", a subliniat Bilardo, 
care a adăugat că selecționata 
pe care o pregătește va suferi 
în următorul an o serie de re
structurări, după meciurile ami
cale pe care le va susține tn

a Aso- 
fotbal 

Juniors 
ediție a 
locul e-

compania 
Braziliei.
telor din 
luare, a 
văzută și 
pentru ca noii selecționați să e- 
fectueze o serie de antrenamente 
comune cu jucătorii argentinieni 
ce activează la cluburi de pe 
'-Vechiul continent-**.

ECHIPA bi-aȘIUană Sao Paulo 
va efectua îri luna ianuarie un 
turneu de 4 meciuri în India, 
prima partidă urmlnd să se des
fășoare în compania selecționa
tei țării-gazdă. Celelalte trei în
tâlniri vor avea loc la Calcutta, 
Jamshedpur și' Bangalore.

1 800 DE JUCĂTORI intro 11 șl 
13 ani și 50 de echipe din Italia, 
Brazilia, Uruguay. Guatemala. 
Mexic, Chile, Ecuador, Paraguay 
șl Argentina vor participa în a- 
ceastă lună la a doua ediție a 
„El Mundlalito", competiție găz
duită de Argentina.

REZULTATE înregistrate in 
turjieiil internațional de sală de 
la Hamburg : V.f.L. Bochum — 
Brândby 6—3: F.C. Saarbruelcen
— BrSndbj’ 3—3; F.C. St. Pauli
— Banik Ostrava 3—5.

IN UR5IA anchetei organizate 
de ziarul polonez. „Przcglad 

' Spbffbvvy"' pentru ' desemnarea 
celei mâi bune echipe din lume, 
în anul 19Ș8, pe primul loc s-au 
situat la egalitate Olanda șt 
U.R.S.S., urmate de R.F. Germa
nia, Suedia, Italia, Irlanda* 
ROMANIA, Iugoslavia, Spania șt 
Anglia.

ANTRENORUL Uruguayan Ro
berto Fleltas a fost înlocuit de 
la conducerea echipei Nacional 
Montevideo. Noul director tehnic 
este Hector Nunez. După cum so 
știe, Naciona! Montevideo a cîș- 
tigat ultima ediție a „Cupei In
tercontinentale". învingînd for
mația olandeză P.S.V. Eindhoven.

DUPĂ 28 de etape, formația 
Cobreloa continuă să conducă in 
clasamentul camoionatului chi
lian, cu 37 p, fiind urmată de 
Cobesal — .35 puncte șl Irjulq — 
32 puncte.
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