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ATLETISMUL RESIMTE NEVOIA INFUZIEI DE TINERE TALENTE

SPORTMUNCITDRESC
La Tehnometalica București

SPORTIVI ÎN PRIMA LINIE
A COMPETIȚIEI MUNCII

• Proiecte cutezătoare pentru 1989 0 Exemplul veteranilor ® 
Tineri cu vocația înnoirilor tehnice

A fost anul atletic 1988 mai 
slab decît alții, sub cerințele 
actualității, departe de aș
teptări ? Să dăm cuvîntul... 
rezultatelor.

Anul care recent s-a înche
iat a stat pentru sportul mon
dial sub semnul celor cinci 
cercuri olimpice, întrecerile 
cvadrianuale polarizînd a- 
tenția tuturor disciplinelor 
care figurau în programul ce
lei de a 24-a ediții a Jocu
rilor Olimpice. Prin această 
prismă au fost privite toate 

marile competiții atletice 
care au premers disputele din 
septembrie-octombrie, de la 
Seul. Care a fost bilanțul a- 
tletismului -nostru după prin
cipalele confruntări ale se
niorilor. inoepind cu primă- 
văraticele Campionate Eu
ropene de sală și terminînd cu 
Jocurile Olimpice ? La „eu
ropenele" indoor, do ia Buda
pesta, grupul de alleți români 
se comporta remarcabil, cele 1 
medalii: aur — Doina Melin- 
te (Știința C.F.R. Bacău) la 
1500 m, argint — Mitica Con
stantin (Metalul București) 
la 1500 m. bronz — Mihaela 
Pogăceanu (Rapid București) 
la 60 mg și Sorin Matei (C.S.M. 
„U“ Craiova) la săritura în 
înălțime, adăugînd noi spe
ranțe după frumoasa compor
tare a sportivilor Melinte, 
Constantin și Matei în circui
tul indoor de iarnă nord-ame- 
rican și în perspectiva J.O.. 
(Sorin Matei și Mihaela Pogă
ceanu au constituit frumoase 
surprize, mai ales primul, în- 
tr-o deosebit de ' redutabilă

Din preocupările unor consilii popukire comunale

PATRU PRIMARI, ACEEAȘI PASIUNE
Sub imboldul Daciadei, acti

vitatea sportivă de masă (a • 
desea șl cea de performanță) 
îmbracă și în mediul sătesc noi 
dimensiuni. în popasurile sale 
prin țară, reporterul a fost în 
măsură să consemneze de fie’ 
care dată o asemenea realita
te îmbucurătoare, care așează 
exercițiul fizic practicat siste
matic, o anumită ramură de 
sport, tot mai aproape de preo
cupările celor ce trăiesc și 
muncesc în diverse așezări ru
rale. indiferent de zona geo
grafică, tineri și alături de el 
— tot mai • convingător — oa
meni de vîrste înaintate.

Implantarea sportului la sate 
intră — cum se știe — între 
atribuțiile organizațiilor U.T.C., 
dar la reușitele multor acțiuni 
destinate să facă din exerci
țiul fizic un bun al tuturor con
tribuie nemijlocit și ceilalți 
factori aflați în perimetrul co
munităților teritoriale de bază, 
în primul rînd consiliile popu
lare. Și ce poate fi mai rele
vant pentru reporter decît să 
întîlnească între iubitorii de 
sport ai satelor și comunelor 
chiar pe primari, totdeauna re
ceptivi la nevoile cotidiene ale 
locuitorilor, între care — fi
resc — se înscrie și sportul.

într-o recentă vizită prin cî- 
teva comune din Sectorul Agri
col Ilfov ne-a confirmat o dată 
mai mult participarea prima
rilor la viața sportivă, capaci
tatea lor de a rezolva multe 
din dezideratele — și din a- 
cest domeniu social — ale lo
cuitorilor. La Chitila, de pildă, 
primarul Ghcorghc I'ițion s-a 
aflat printre primii care au 
căutat să dea viață proiectului 
de modernizare a stadionului, 

companie). Pe stadionul o- 
limpic, însă, doar scmii’ondisla 
Paula Ivan a intrat în palma
resul J.O., prin medaliile de 
aur (1500 m) și argint (3000 
m), tinăra atletă de la Olim
pia București avînd un sezon 
excelent in aer liber (a cîști- 
gat, de altfel, și ediția ’88 a 
„Grand-Prix“-ului, fiind ne
învinsă la 1500 ni), după ce 
fusese o prezență „discretă" 
în turneul indoor din Canada 
și S.U.A.

Deși planurile de pregătire 
ale antrenorilor respectivilor 

candidați olimpici (Dorin 
Melinte. Silviu Dumitrescu, 
Mihai Zaharia, Nicolae Mără- 
șescu) vizai», desigur, vîrfurilc 
de formă pentru obiectivul 
major — J.O. (planurile lor 
cp obiective intermediare 
fiind, de altfel, aprobate de 
federația de specialitate), lu
crurile au mers invers, cu 
start lansat și final ratai 
(Constantin Și Pogăceanu nici 
n-au mai izbutit selecționa
rea), singura excepție nu- 
mindu-se Paula Ivan (antreno
rul acesteia. Ion Puică, ne
izbutind insă același lucru și 
cu Maricica Puică, intr-un an 
în care reputata noastră fon- 
distă s-a luptat mai mult cu 
accidentările decît cu adver
sarele). Chiar și din această su
mară punere în temă rezultă, 
principalele deficiențe care 
au impietai asupra încheierii 
ciclului olimpic precedent : a) 
numărul restrîns al candi- 
daților autorizați pentru ma
rea performanță (în anul 1985 
au fost 50 de atleți nominali
zați, la începutul anului 1988 

ridicat pe locul unui fost de
pozit de gunoaie. Am văzut în 
biroul său cum a arătat acest 
proiect, ne-am deplasat la sta
dion pentru a face cunoștință 
cu înfățișarea sa actuală. , Un 
stadion cum sînt puține în sec
tor și pe care au acces nu nu 
mai fotbaliștii de la I.U.P.S. 
Chitila, care activează în Di
vizia C (dar cu aspirații, cînd- 
va, pentru „B"), ci întreaga su
flare a comunei, copiii și ele
vii îndeosebi, care iși împli
nesc nevoia de mișcare, prac
ticed diferite ramuri de sport 
în cadrul Daciadei, atletism și 
volei, handbal și oină. în pre
zent, primarul din Chitila cau
tă soluții pentru a asigura și 
Clubului Sportiv ■ Sătesc al Șec- 

. torului Agricol Ilfov, un sediu 
adecvat.

într-o altă comună, la Pan- 
telimon. primărița Anca Șopță 
se arată a fi activ sprijinitoare 
a atletismului. Am văzut-o nu 
o dată între pasionații alergă
tori de cros din această așe
zare, am revăzut-o printre e- 
levii Școlii nr. 65, situată pe 
teritoriul Pantelimonului, preo
cupată să asigure noi spații de 
joacă și sport sutelor de copii 
care învață acolo. Are, în per
soana președintelui C.A.P., Ni- 
colae Islrate și a soției aces
tuia, profesoară de educație fi
zică, colaboratorii cei mal a 
propiați în a face din atletism 
sportul numărul 1, venind in
tr-un fel și în întîmpinarea 
ambiției locuitorilor, de a lan
sa din Pantelimon, cel pu(in 
un reprezentant în performan
ță, prin intermediul Clubului 
Sportiv Sătesc si al antrenoru
lui Ion Dima, fost caMpion al 
țării la 3 000 metri. 

au rămaș 19, iar la sariul 
J.O. s-au aflat 5 ; aoeștia obți- 
n'ind . următoarele, rezultate, 
în afara Paulei Ivan, de care 
am amintit : Alina Aslafei — 
loc 5 la înălțime. Doina Me
linte. locul 9 la 1500 m. So
rin Matei, neclasat la înălți
me, Maricica Puică — abandon 
la 3 000 m, care arată slabul 
randament al secțiilor, de ni
vel olimpic Șl internațional în 
primul rînd ; b) planificarea 
concursurilor și urmărirea 
vîrfuliui de formă au fost de
ficitare, astfel „dispărînd", 
po parcursul anului, dintre 
sclccționablli, Mitica Constan
tin, Cristieana Matei, Vali Io- 
nescu, Liviu Giurgian, Nico- 
Icta Căruțașu, Mariana Len
gyel ; c) ncaplicarea unei 
metodologii clare, pe grupe de 
pregătire, un volum, cantitativ 
și calitativ, departe de nece
sitățile antrenamentului mo
dern, care a și dus la o pre
gătire necorespunzătoarc, ne
adecvată, cu deosebire în fina
lul ciclulvt olimpic.

Să nu uităm, însă, tocmai a- 
curh, la ora retrospectivelor, 
-clnd subliniem succesele dar 
și neîmplinirile anului atle
tic 1988. că ne aflăm la începu
tul unui nou ciclu olimpic. Și 
chiar dacă ora proximului bilanț 
va fi tocmai in 1992. după c. 
diția de la Barcelona a J.O., 
perspectiva trebuie luată in 
considerație (și apreciată lu
cid și realist) chiar de acum ! 
Or. prin această prismă. Cam
pionatele Mondiale de juniori, 
desfășurate vara trecută, la 
Sudbury, au reliefat, de ase
menea, liniile de forță ale a- 
lleiismului nostru, dar și li
mitele sale (deloc neglijabile). 
3 medalii au încununat pregă
tirea, talentul și efortul tîne-

S. PAUL

(Continuare în pag 2-3)

PENTRU SPORT
în cazul primarului din co

muna Voluntari, Valerîu Sibi- 
ceanu, sportul care face» în

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

CAMPIONATELOR
Demarează, o dată cu 1989, 

și un nou ciclu olimpic. „Spi
rala" își începe, așadar, o 
nouă buclă cvadrienală, pe 
parcursul căreia — o cere fi
reasca lege a progresului, o 
cer învățămintele ultimelor 
ediții ale J.O. de vară și de 
iarnă — va fi necesară o nouă 
calitate în toate componentele 
activității sportive de per
formanță. între care de o 
maximă importanță ni se pare 
a fi modalitatea de concepere 
șî organizare a Campionatelor 
Naționale, nivelul prezentă
rii la aceste întreceri a clu
burilor, asociațiilor. a spor
tivilor fruntași.

S-a afirmat, și pe bună 
dreptate, că un campionat in
tern puternic. reunind la 
starturi participanți cu un 
ridicat potențial fizic, cu pa
rametri tehnici superiori, 
constituie garanția unor re
zultate prestigioase și pe 
plan internațional. Și vom

„Cu aproape două devenii ji 
jumătate in urmă •— iși amin
tește unul dintre veteranii 
cooperativei Tehnometalica din 
Capitală — eram o mină de 
oameni și, ca la oricare început 
de drum, ne aflam in fața 
multor probleme ce trebuiau 
rezolvate. Nu-mi amintesc care 
dintre ele au fost prioritare, 
știu doar că s-a început de la 
aproape... nimic și am ajuns 
astăzi la o unitate de ințeres 
republican, cu mii de lucrători, 
produsele noastre de larg con
sum fiind cunoscute și peste 
hotare în Anglia, Belgia, Fran
ța, R.F. Germania, Norvegia si 
alte țări cu industrie dezvol
tată".

Cel care-și deapănă aceste a- 
mintiri este strungarul I’ctre 
Hudac, fost jucător de bază în 
echipa de fotbal „Victoria So
cialistă" și un talentat parașu- 
tist brevetat, care avea pa a- 
tunci, ca vîrstă, cu puțin- peste 
25 de ani. Un tînăr sportiv do
tat cu simțul faptelor esenți
ale care a crescut o dala cu 
'cooperativa, ureind treaptă cu 
treaptă pe scara măiestriei 
profesionale. Cîștigindu-și un 
binemeritat prestigiu in mun
că, vechea noastră cunoștință, 
a devenit coautor a sute de ra
ționalizări și soluții novatoare, 
ca să folosim expresia ingine
rului Savu Davidescu, vicepre
ședinte al cooperativei cu pro
blemele de producție. „Era ne
voie de piese de schimb pentru 
mașini, pe măsura celor din 
import — ne spunea ing. Da- 
videscu, și el un fost talentat 
jucător de fotbal, acum princi
palul susținător al echipei Vo
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tn actualul sezon patinatorii de toate categoriile din 
Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu. Tg. Mureș, Sf. Gheorghe și. I 
bineînțeles. Miercurea Ciuc se pregătesc intens în vederea , 
primelor starturi oficiale pe pista naturală de dimensiuni 
olimpice din orașul de reședință al județului Harghita, 
lată o imagine surprinsă de fotoreporterul nostru Aurel 
D. NEAGU a „inelului'.........................
sperăm că timpul va . 
permite desfășurarea apropiatelor campionate 
rezervate sprinterilor si poliatloniștilor' juniori și seniori.

“ ele gheată din Miercurea Ciuc. Să, 
fi în continuare prielnic pentru a 

republicane

Sub semnul unor exigente sporite

NAȚIONALE - RESPECTUL CUVENIT!>

vedea că, într-adevăr, așa 
stau lucrurile în canotajul 
și în gimnastica noastră. la 
unele categorii din lupte, 
in unele probe din tir. Cel ce 
cunoaște bine gimnastica ro
mânească va putea afirma 
cu mina pe inimă că medalii
le olimpioe de aur ale Da
nielei Silivaș erau „acontate" 
încă de la... „naționalele" dis
putate în august la Arad ; o 
deosebită formă sportivă, e- 
voluții de excepție, făceau 
ca brigada de arbitri să îi a- 
corde Danielei note de zece ia 
bîmă, paralele și sol. deci 
exaet la acele aparate la 
care ea avea să devină apoi 
campioană olimpică. Că nu a 
fost vorba de o simplă coinci
dență o dovedește și Gabrie
la Potorac, a cărei notă ma
ximă la „naționale" a fost un 
9,90 la sărituri, deci exact a- 
paratul la caro ea avea să 
obțină medalia olimpică de 
argint. La Campionatele Na

ința Tehnometalica — dar de 
unde să Ie fi luat? De peste 
hotare. Cu valuiă ? Nu 1 De ce 
șă nu le facem noi? Prin ur
mare, meseria trebuia concepu
tă la cota ei de sus".

Aflăm că mulți dintre spor
tivii cooperativei, Înzestrați cu 
orgoliul oelor îndrăzneți, cu 
tenacitatea celor harnici se 
mențin constant în fruntea 
marii competiții a muncii. Ast
fel, strungarul Alexandru Siă- 
nescu, maistrul Vasile Enc, A- 
lexandru reteulescu, șeful ate
lierului de prototipuri, ca să 
amintim numai de câțiva vete
rani ai echipelor de tenis de 
masă, volei, șah sau fotbal sînt 
și astăzi în prima linie a bătă
liei pentru amplificarea și mo
dernizarea fluxului tehnologic. 
Unii au fost de la început, al
ții au venit pe parcurs. Prin
tre mai proaspeții angajați se 
află și subinginerul Ion Șuii, 
un tînăr cu statură de volei
balist. Și chiar așa este. A ju
cat la C.S.Ș. nr. 3 București, 
dar chemarea marilor arene 
sportive nu l-a împiedicat să 
urmeze cursurile Institutului 
politehnic din Capitală, pe 
care le-a absolvit, ni se spune, 
în mod strălucit. Simțind că la 
Tehnometalica are prilejul 
6ă-și valorifice ideile, subingi
nerul Ion Șuti, cu spiritul pro
priu al tehnicianului de marcă, 
a conceput dispozitive Ia ma
șina M.G. de natură să aducă 
însemnate beneficii în realiza
rea exportului. Mulți alți ti-

Traian IOAN1ȚESCU

(Continuare în pag. 2-3) 

ționale d,e canotaj, cu timpii 
unor echipaje clasate pe locu
rile secunde s-ar fi putut ob
ține medalii la ,,mondialele" 
anului precedent, și iarăși 
campionatele interne s-au 
dovedit a fi un excelent ..ba
rometru", canotajul obținînd 
nu mai puțin de 7 medalii o- 
limpice.

Cit de mult contrastează 
însă aceste situații cu cele în 
care campionatele țării sînt 
tratate superficial, ba chiar, 
am spune, cu lipsă de res
pect : o serie de componenți 
ai lotului olimpic de atle
tism nici nu s-au prezentat ta 
întreceri, alții au venit, dar 
au concurat în alte probe de- 
cît cele în care erau nomina
lizați. Situație identică, U- 
neori, și la haltere. în cam-

Sorin SATMARI
• - >

(Continuare in pag. 2-3)



PRIMUL EȘALON IN FAȚA RETURULUI

DERAPAJUL

CLASAMENTELE DIVIZIEI B DE TINERET

A venit vremea, după lecțiile anterioare, să 
ne gîndim la evoluții mai rafinate., la pro
cedee mai subtile si (de ce nu î) la execuții 
mai elegante spre care rîvnesc *— de fapt — 
toți începătorii. Ne vom ocupa, deci, de 
derapaje. Alegeți o pantă înclinată I Nu în
cercați Pe pantă ușoară căci nu veți reuși.

Derapajul lateral înseamnă a lăsa schiurile 
să alunece liber, lateral pe o pantă înclinată, 
din poziția de coborîre oblică cunoscută. 
Pentru a declanșa această alunecare este ne
voie de o împingere inițială in bastonul din 
deah Mișcarea propriu-zisă se obține prin 
micșorarea așezării pe muchiile dinspre deal 
a schiurilor. Oprirea acestei alunecări late
rale se realizează prin reașezarea bruscă pe 
muchii (canturi) ca urmare a împingerii 
(ușoare) a genunchilor spre deal și o apă
sare mai viguroasă pe ambele schiuri. Dera
pajul lateral este, deci, un joc al muchiilor 
schiurilor aflate într-o alunecare laterală. Mai 
ușor este de executat derapajul oblic. Acest 
prooedeu derivă dintr-o coborîre oblică in 
care s-a diminuat așezarea pe muchii a 
schiurilor. Rezultate bune și imediate se ob
țin cînd panta este înclinată și zăpada bine 
bătută, tare. Declanșarea derapajului oblic 
se face din alunecare in coborîre oblică 
printr-o ușoară flexiune însoțită de o îm
pingere laterală în călcîe, micșorînd simultan 
așezarea pe canturi. Pentru un plus de si
guranță corpul adoptă o poziție arcuită: 
trenul inferior se răsucește ușor spre deal 
iar bustul. în mod compensator, se apleacă 
ei se răsucește (orientează) spre vale. Pentru 
o reprezentare mai dară lmaginați-vă storsul 
rufelor : o mină răsucește într-un sens. Iar 
cealaltă răsucește in sene contrar. Pe pantă, 
pentru echilibrare si compensație, corpul exe
cută mișcări asemănătoare, dar de sens con
trar. Locul de întîlnire este bazinul. Ca si 
în procedeul anterior, derapajul oblic poate 
fi stopat printr-o ușoră flexle a genunchilor 
înainte si spre deal. Promptitudinea opririi 
depinde de unghiul de înclinare al canturi
lor. Ceea ce dă siguranță în acest procedeu 
este poziția arcuită a 
menținerii canturilor 
înclinare.

Virajul (cristiania) 
fapt, o perfecționare

corpului si fermitatea 
în același unghi de

d€ 
la

spre deal. Este.
,__________  a derapajului oblic

care se adaugă o mișcare de rotație (proiec
ție circulară) a bustului spre deal. Deci, din 
coborîre oblică în alunecare se începe un 
derapaj oblic, urmînd explicațiile de mai 
sus. după care prin flexia anterioară si spre 
deal a genunchilor împreună cu accentuarea 
progresivă a cântării se desenează pe pantă 
un derapaj rotunjit (cu o rază mal mare 
sau mai mică in funcție de înclinația pantei

PATRU PRIMARI
(Urmare din pag- D

principal, obiectul pasiunii sale 
este orientarea turistică. Fapt 
oarecum curios, aflînd că, in 
anii adolescenței, fotbalul a fost 
sportul care l-a atras cel mal 
mult. Dar, participarea la o 
serie de concursuri de orien
tare, cunoașterea frumuseților 
patriei, a zonelor montane, ale 
Bucegilor și Făgărașului, ale 
Rodnei și Căllmanului, ale Apu
senilor și Semenlcului, i-au în
tărit convingerea că «acest 
sport tehnico-aplicativ trebuie 
apropiat tot mai mult de ini
mile tineretului...**  Paralel, 
poate și ca un prilej de adu
cere aminte a anilor de împă
timit fotbalist — primarul din 
Voluntari se îngrijește de fi
nalizarea lucrărilor la stadio
nul din comună, centrul de 
greutate al întregii activități 
sportive de masă, al competi
țiilor de fotbal, dar și de 
handbal, volei și tenis, disci
pline care, din primăvară, își 
vor avea spații proprii.

In fine, pentru primarul din 
comuna Vidra, Emil Aposto- 
luiu, sportul pe care dorește 
să-l aducă în prim-plan (a- 
lături de handbal și fotbal) este 
judo. Există — cum ne-am con
vins — condiții materiale pen
tru a forma la Vidra si în sa
tele aparținătoare, Crețești șl 
Sintești, mulți adepți ai aces
tui sport și — lucru foarte im
portant — sprijin metodic și 
tehnic din partea Clubului 
Sportiv Sătesc al Sectorului, în- 
cît n-ar fi de mirare ca foar
te curfnd să vedem formați la 
Vidra viitori judoka.

Patru primari, aceeași pa
siune nestinsă — SPORTUL 
Patru modele și pentru alții, 
de a îndemna tineretul să facă 
mișcare, de a-1 încuraja pe cel 
mai harnici și mai talentațisă 
se dedice unui sport anume, 
care face, desigur, obiectul vo
cației lor, Pentru că șl din 
mediul sătesc pot fi propulsați 
— cum s-a dovedit de atîtea 
ori — viitor] performeri 1

2

Derapaj lateral Derapaj obiic^

Cele mai bune echipe mascu
line de baschet ale țării își 
reiau activitatea din cadrul 
Diviziei A la sfirșitul acestei 
săptămâni, cînd sînt programa
te meciurile etapei a Xll-a 
(prima a returului). Vor avea 
loc partidele: I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
București — Rapid C.S.Ș. 5 
București (sala Construcția, 
duminică la ora 11,30). Dinamo 

București — Academia Milita
ră Mecanică Fină București

(sala Dinamo, simbătă la ora 
16,30), Steaua — Ramiia Baia 
Mare (sala Floroasca, duminică 
la ora 10). Metalotehnica Tg. 
Mureș — Balanța C.S.U, Sibiu, 
Elba Timișoara — Dinamo 
I.M.P.S. Oradea, Farul C.S.Ș. 1 
Constanța — Universitatea Me
talul Roșu Cluj-Napoea.

Divizionarele feminine A vor 
reîncepe întrecerea la 29 ia
nuarie.

G 
EUROF

Sucesiunea firească: coborîre oblică, 
derapaj oblic, virajul spre deal

I
f

..

și viteză) pînă la oprirea totală. Infigerea 
bastonului din deal, oblic si înainte o dată 
cu împingerea laterală în călriie ușurează 
declanșarea. Bastonul acționează ca un pivot 
în jurul căruia se desenează virajul.

Procedeele prezentate azi pretind subtilita
te. finețe și răbdare. De aceea vă cerem 
să le exersați îndelung. Dacă ați obosit tre
ceți la altceva, dar reveniți 1

prof. Mihai BARA 
prof. Mihai M. BARA

RETROSPECTIVE 1988,
(Urmare din pag. 1)

rilor atleți români, prota
goniști rccunoscuți ai în
trecerilor europene și mon
diale juvenile din ultimii ani. 
La Sudbury, săritoarea în 
înălțime Alina Astafci (Stea
ua, antrenor Constantin Du
mitrescu) a obținut titlul mon
dial cu o perfe îanță (2,00 m) 
care reprezintă un nou re
cord al lumii la junioare, a- 
lergătorul de garduri Mugur 
Mateescu (Dinamo, antrenor 
Constantin Mihail) a devenit 
vicecampion mondial, la 400 
mg, pnxlucînd una dintre cele 
mai mari surprize ale între
cerilor, iar semifondista Că
tălina Gheorghiu (C.S.M. „U“ 
Craiova, antrenoare Natalia 
Andrei) a obținut și ea meda
lia de argint la 800 m, ducînd 
mai departe, peste ani, ștafe
ta școlii feminine românești 
de semitond și fond. Și venind 
vorba de această școală să ne 
reamintim, totuși, acum, toc
mai la debutul noului ciclu 
olimpic, că s-ar fi cuvenit ca 
în decursul celui anterior, ti
nerele alergătoare care s-au 
impus pe pistele europene și 
mondiale ale juniorilor (Ma
ria Pintea. Cleopatra Pălăcian, 
Ana Pădurean, Adriana Dumi
tru, Simona Staicu) să ajungă 
reale speranțe la nivelul seni
oarelor și nu să intre în ano
nimat. De altfel, această pro
blemă (esențială !), a depre
cierii valorice a multor ti
neri candidați la marea per
formanță, este valabilă nu 
numai pentru alergători, e- 
xemplul unor săritoare (Car
men Sirbu, Mirela Belu), 
sprintere (Corina Roșioru, Da
niela Pleșcan) sau heptatlo- 
niste (Ionica Domni țeanu) 
ridicind semne de întrebare a- 
supra eficienței pregătirii în 
general. Supralicitarea per
formanței timpurii golește, 
in fond, perspectiva reală a 
juniorului, trimițindu-1 în 
plutonuj mediocrității ca se
nior, sau chiar mai repede,

A

După disputarea
tur, clasamentele’Diviziei B de 
tineret sc prezintă astfel — 
masculin, seria I: 1. Urbis 
București (antrenor: D. Popa) 
13 p. 2. Politehnica Spor
tul Studențesc București 12 
p, 3. Academia Militară 
Mecanică Fină II București 
12 p. 4. I.CÎE.D. II A.C.M. 
6 București 10 p, 5. C.S.U. 
Torentul Galați 10 p, 6. 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași
10 p, 7. Electrica Ficni 10 p, 8. 
Sodistul C.S.Ș. Rm. Vâlcea 7 p; 
scria a II-a: 1. C.S.U. T.A.G.C. 
Ind. Brașov (antrenor: P. Va- 
siliu) 13 p, 2. Automatica Bucu
rești 12 p, 3. Oțelinox Tîrgo- 
vîște 11 p, 4. Olimpia Arad
11 p, 8. Mecanica C.S.Ș. Mediaș 
11 p. 8. Constructorul T.A.G.C.M. 
Craiova 9 p, 7. I.C.I.M. C.S.Ș. 
Brașov 9 p, 3. Pandurii C.S.Ș. 
Tg. Jiu 7 p; feminin, seria I;

primului 1. C.S.U. Prahova Ploiești (an- 
î-i j- ■ tren,,],, q Năstase) 13 p, 2, 

Comerțul C.S.Ș. Sf. Gheorghc 
12 p, 3. Electro C.S.Ș. Botoșani 
11 p, 4. Robotul I.P.E.P. Bacău 
11 p, 5. Confecția C.S.S. Foc
șani 10 p, 8. Voința C.S.Ș. U- 
nirea Iași 10 p, 7. Confecția 
C.S.Ș. Tuleea 10 p, 8. Luceafă
rul Tîrgoviște 6 p; seria a II-a: 
1. Gaz Metan C.S.Ș. Mediaș 
(antrenor: C. Tătara) 14 p, 2. 
Politehnica C.S.Ș. Timișoara 13 
p, 3. Rapid C.S.Ș. 1 Oradea 11 
p, 4. P.T.T. București 10 p, 5. 
Constructorul T.A.G.C.M. Cra
iova 10 p. 6. Crișul C.S.Ș. 2 O- 
radea 9 p, 7. Viitorul C.S.M. 
Gheorgheni 9 p, 8. Mobila II 
C.S.Ș. Satu Mare 8 p.

De menționat că, din cele 
trei echipe aflate pe locul I 
în clasamente, doar Gaz Me
tan Mediaș nu a mai evc-'udt 
în Divizia A.

• PRIMUL tur al ediției nr. 
61 a Campionatului Național 
pe echipe va debuta cu între
cerile formațiilor feminine, 
programate a avea loc în zi
lele de 12 și 13 februarie, lo
calitățile urmînd să fie sta
bilite după disputarea califi
cărilor, cînd vor fi cunoscute 
(ca si la masculin) noile pro
movate în primul eșalon al te
nisului dc masă.
• PINA la începerea 

pionatului urmează a mal fi 
definitivate si alte cereri de 
transfer, printre care si cea a 
Georgetei Cojocaru (C.S.S. Sla
tina) care a apărut ca legiti
mată la C.S. Arad.

PERSPECTIVE 1989
importante 

și mo
irosindu-se astfel 
investiții materiale 
rale, care vizau formarea unor 
adevărați — și nu efemeri I —- 
atleți, capabili do înalte 
rezultate în arena mondială 
și olimpică.

Prin participarea sa la e- 
diția ’88 a J.O., Alina Astafei 
(reoordmena mondială a ju
nioarelor săritoare în înăl
țime) a deschis, In avanpre
mieră, actualul ciclu, care 
trebuie să aducă atletismului 
românesc un nou și tînăr lot 
olimpic. Nu — cum am văzut 
— de ordinul zecilor de selec- 
ționabili la start, din care să 
rămână în final mai puțin de 
numărul degetelor de la o 
mină, ci format după o seri
oasă și minuțioasă trecere in 
revistă a 
lente, capabile 
că temeinică, 
de tehnicieni 
primul rînd 
permanente 
lor și nu de 
naționale rit 
baza unor planuri controlate 
mereu și în cunoștință de cau
ză de torurile de specialitate— 
să se afirme în următorii pa
tru ani, aducînd atletismului 
nostru (inclusiv celui mascu
lin) medaliile așteptate. Re
cent, Carol Corbu, antre-

realelor tinete ta- 
prin muș

in timp, dirijate 
preocupați în 

de acumulările 
ale sportivilor 
itinerarii inter- 
mai dese, pe

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE 
TRAGEREA

DIN 11 IANUARIE 1989

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES

EXTRAGEREA I : 2 24 18 9 
11 45 ; EXTRAGEREA A II-a : 
21 20 8 43 31 41. FOND TO
TAL DE CÎȘTIGUR.I : 660.547 
lei.

A Astăzi, joi, 12 ianuarie, este 
ULTIMA ZI pentru a vă juca 
numerele favorite la tragerea o- 
bișnui-tă LOTO de 
13 ianuarie 1989.

A Așa cum am 
„capul de afls**  al 
constituie tragerea

mitne, vineri.

rn.-ii anunțat, 
săptămînil îl 

EXCEP-

cam-

norul coordonator al .secției 
de la Steaua, ne-a vorbit, In 
perspectiva actualului ciclu 
olimpic, de revigorarea atle
tismului. citind, printre al
ții, pe Alina Astafci, Victoria 
Oprea (marș), Mirela 
Olimpia 
me), iar 
movist 
ni-i cita, in contextul 
rii competitivității 
mului masculin, pe 
Cojocaru (cu probele 400 m și 
400 mg), Mugur Matecscu (in
vers ca accent, adică 400 
mg și 400 m), Mircea Oaldă 
(110 mg) și Dorin Murcșan 
(400 m).

Nu peste 
în această 
sală va da 
petiționaj 1989, 
noștri urmînd 
la C.E. și C.M. indoor. Iar în 
vară, în luna august, nu mai 
puțin de trei mari competiții 
vor deține afișul internațio
nal : Cupa Europei (gr. A, 
feminin, întrecere pe echipe), 
Jocurile Mondiale Universi
tare și Campionatele Europene 
<le juniori, prilejuri de esti
mare a șanselor la început de 
ciclu. 1988 a rămas în statis
tici, 1992 este do acum un o- 
biectiv major.
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neri, sportivi dar și cu pasiune 
pentru nou Jn meseria aleasă, 
au învățat la școala de zi cu 
zi a muncii din experiența și 
hărnicia veteranilor, din cute
zanța lor de a aborda proble
me tehnice tot mai complexe, 

dea riteva e- 
șportivi frun- 
eecretarul co-
Sorin Țugur-

Rugîndu-1 să ne 
xemple de tineri 
tașl în producție, 
mitetului U.T.C., 
lan, pronunță numele lăcătuși
lor Milan Olteanu, Gheorghc 
Pascu, Florin Bradu, al rnatrl- 
țerului Dan Militam, ale 
strungarilor Constantin I*irvu,  
Vcrgică Jianu, Gică Zaharia șl 
ale altor iiteciști remarcați, 
după cum preciza Floarea Co- 
molî, președintele asociației 
Voința Tehnometaliea, și în 
entuziastele concursuri ale Da- 
ciadei. Lingă ei trebuie amin
tit și secretarul comitetului de 
partid, maistrul Costieă Pinti- 
lîe, considerat sufletul activî-

tățil 
și d<

P*  
"C 

„Este i.res 
ca activita: 
sent a unit 
ee mai eo 
cu ceea e< 
987 de oble 
tru m*  'Trn 
nologî.., *66  
ie, o scrie 
xecutate în 
tratative cu 
avem toate 
ne onora ri 
cooperatorii 
ai exercițiu 
gineri Ia 
(lu-se să-și 
înalt nivel 
în față".

Așadar, 
București, i 
sportului < 
mers, și se 
spre îndepli 
lor pr te 
anul c .*  c 
greș al0

CAPIPimTElOII NAȚIONALE - RESPE(
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pionatele de șah, nu o dată, 
„marilor maeștri" 

facultativă, 
valoric al 
inadmisibil

prezența 
ni s-a părut (?) 
Alteori 
întrecerilor _ _ _________
de slab — echipa de judo Po
litehnica Iași nu a trecut nor
mele de control ce au pre
mers întrecerea, deși era... 
organizatoare. Sînt și situații 
în care este eludată etica în
trecerii. cum eu stat lucrurile 
cu unele formații feminine 
de handbal.. în aceeași idee 
am putea continua cu unele 
scoruri astronomice înregis
trate la jocuri, în care fotba
lul s-a apropiat uneori de di
mensiunile... handbalului, iar

nivelul 
este

STAT LOrO-PRONOSPORT IMORMEAZA

handbalul < 
chelului... • 
nor neprezi 
ritele lor c< 
chipele de 1 
Năsăud, Mir, 

Regula lus 
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apropia ți 
competiții 
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putui, adică < 
gatorie Ia înti 
sportive. Și 
vîrf de formă 
pregătiri res 
lui mai im 
competițional 
imperative < 
drept impos: 
în perspectiv 
Și chiar a mu 
lor 
care 
nouă

enei
ui
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î

Ș*
h
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încep

'FIONA LA LOTO, programată sj 
aibă ioc duminică. 15 ianuarie 
1999. Șl de această dată tragerea 
respectivă va avea o rezonanță 
pe măsura numelui si renumelul 
de care aceasta se bucură in 
rinOot partleioantHor. între alte
le. amintim de cele <i« de nume
re extrase, care toc din formula 
tehnică nu numai un element de 
mare awactivitate. el și unul eu 
avantaje dintre cele mal mari. 
Nu este lipsit de interes. în a- 
eest sens, să reamitntim și de 
paleta deosebit de bogată a cîș- 
tigurilor care cuprinde autotu
risme. excursii peste hotare șl 
importante sume dc bani. Adrc- 
oîndu-vă agențiilor Loto-Prono- 
TBort din întreaga tară. puteți

obține. In mod xralniit. prospec
tele tragerii. Insă, mai ales, nu 
uitati că vînzarea biletelor se 
închide sîmbătă. 14 ianuarie I

A Este de asemenea de scos în 
evidentă avantajele cu totul de 
exceDțle ale concursului PRONO
SPORT din 15 ianuarie, care be
neficiază de un report de plafon 
maxim (o jumătate milion lei), 
la categoria I.

A Avînd in vedere numărul re
cord de cîstiguri Înregistrate la 
tragerea extraordinară LOTO din 1 
ianuarie 1989 omologare*,  respec
tivelor cîstiguri va avea ioc 
sîmbătă. 14 ianuarie. (în loc de 
vineri. 10 Ianuarie 1939).
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• DINAMO se află si ea 
ducă primele ședințe de pre
gătire. Miroca Lucescu si Flo
rin. Cheran au început antre
namentele progresiv, urmărind 
readaptarea organismului ju
cătorilor la efort. Va urma un 
program complex. în cadrul 
căruia, lotul dinamovist se va 
deplasa si la Cîmpina. unde 
ponderea antrenamentelor va 
urmări, cu precădere, factorul 
fizic.
• STEAUA. Și echipa noas

tră campioană se eflă în... fo
cul pregătirilor.^ De luni, echipa 
antrenată de Anghel Iondănescu 
și Dumitru Dumitriu se află 
la Bușteni, unde, prin crosuri 
si alergări pe teren variat, 
urmărește reîniărcarea „bate
riilor". La 21 ianuarie. Steaua 
va reveni in Capitală. unde 
are programate numeroase 
iocuri de verificare.
• VICTORIA se grăbește, 

cu gîndul la dubla manșă din 
sferturile Cupei U.E.F.A. cu 
Dynamo Dresda, fiind decisă 
să aibă o comportare cit mai 
frumoasă. Formația antrenată 
de Florin Halagian și Gheorghe 
Timar se află de la 9 ianua
rie la Cîmpina. acolo unde 
antrenamentele zilnice duble 
urmăresc readucerea cit mal 
rapidă a tuturor jucătorilor la 
un potențial fizic cit mai ri
dicat. Revenind în București 
la 21 ianuarie. Victoria ane un 
bogat program de jocuri a- 
m leale.

• FLACĂRA MOR.ENI. Echi
pa pregătită de Ion Nunweiller 
și Spiridon Nie.ulessou se află 
el ea în plin proces de instrui
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„VISUL NOSTRU ESTE
Dc trei ani de cînd a venit 

la Victoria București, ascensiu
nea Iui Gheorghe Nițu a fost 
pe cit de spectaculoasă, pe atît 
de vertiginoasă, el intrînd as
tăzi în... galeria portarilor de 
prim-plan ai fotbalului nostru.

— Ai împlinit 28 de ani și 
timpul a trecut pe nesimțite. 
Unde ai început... abecedarul 
fotbalului?

— La F.C. Argeș. în ’74, cu 
Mihai Iariovscbi jr. antrenor. 
După doi ani m-a luat în pri
mire tatăl, nea Leonte, care 
scotea untul din mine la an
trenamente. Abia împlinisem 
15 ani cirul antrenorul de la 
seniori — cel de acum de la 
Victoria, Florin Halagian — 
m-a promovat în lotul celor 
mari. Nu mai puteam de bucu
rie. Deși n-am prins ia început 
poarta, eu fiind mereu rezer
va lui Cristian sau Speriata, 
care apărau eu schimbul, eram 
fericit lotuși că stau pe banca 
de rezerve. Și, într-o bună zi, 
a venit și. .. momentul meu. 
îmi amintesc că am fost titu
larizat intr-un meci la Bacău, 
cu Sport Club, și, deși am pier
dut cu 1—0, gol primit în pe
nultimul minut de joc, am a- 
părat foarte bine; a doua zi, 
in „Sportul", în dreptul nu
melui meu, a apărut nota 9.

—■ Ce urmează?
— Din 1931 am fost transfe

rat la Steaua unde, după.. . 
statistica mea, am apărat 29 
de meciuri in două campiona

I
I
I

L<i itHheicrcd primei piirfi a campionatului Divi/ici (- scria a iX-a

MUREȘUL DEVA A CÎȘTIGAT „DUELUL" CU METALURGISTUL CUGIR
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O dispută deosebit de specta
culoasă s-a dat pentru șefia a- 
cestei serii, în care erau angaja
te. la începutul campionatului.
3—4 echipe (Metalurgistul Cugir, 
Aurul Bi-ad. C.F.R. Simeria și 
Mureșul Deva). Pe la mijlocul 
turului au rămas in luptă doar 
Metalurgistul Cugir si Mureșul 
Deva. Formația din Cugir con
dusese. însă, „ostilitățile" timp 
de 10 etape, după eare Mureșul 
Explorări Deva a preluat condu
cerea (in ctaoa a 13-a) și a ter
minat primul... act al campiona
tului De poziția I. Fotbaliștii din 
Deva au avut un finiș mal pu
ternic dccît redutabilii lor ad
versari din Cugir. el cîștlgînd 
ultimele cinei jocuri consecutiv 
(dintre care trei in deplasare). 
pe cînd Metalurgistul a obținut 
doar 3 o în ultimele trei partide. 
Fosta divizionară B (în u-rmă cu 
do) ani) Mureșul, mereu pe lo
cul secund în precedenta ediție 
a campionatului s-a lansat a- 
cum eu șanse mari în lupta 
pentru promovare. Cu mimai' 
două Jocuri pierdute in prima 
jumătate a competiției. în de

re. Deocamdată, primele antre
namente se desfășoară în lo
calitate. urmînd ca la sfîrșitul 
acestei săptămîni întreg lotul 
să se deplaseze Intr-o stațiune 
de pe Valea Prahovei, pentru 
atît de necesara pregătire fi
zică generală si specifică.
• SPORTUL STUDENȚESC 

a... sunat ieri adunarea pentru 
primul antrenament al anului, 
avînd la conducerea tehnică 
un nou antrenor, pe Ion V. Io- 
nescu. care. în toamnă, a pre
gătit pe Corvinul Hunedoara. 
Cartierul general al antrena
mentelor este la Bușteni, unde 
timp de 12 zile studenții „ata
că" factorul fizic. în lotul 
,alb-ncgrilor“ au apărut Si 

două noutăți : mijlocașul Bon
doc. revenit de la C.S. Tjrgo- 
viște. si atacantul Stancu, 
transferat de la Dunărea Că
lărași.
• RAPID a demarat cu pri

ma ședință de Instruire la 4 
ianuarie. Lucrul continuă în 
Ciulești. în aer liber și în sa
lă. pînă Ia 25 ianuarie. Apoi, 
in perioada 28 ianuarie — 6 
februarie, pregătirea se va 
efectua la Bușteni.
• F.C. FARUL. Avînd la... 

timonă un nou antrenor. pe 
Gheorghe Constantin. echipa 
de pe Litoral a plecat la Co- 
vasna pentru un stagiu de 
pregătire centralizată de două 
săptămîni. La revenirea pe 
malul mării. F.C. Farul are In 
proiect numeroase jocuri ami
cale. cu caracter de omogeni
zare și, totodată, profilarea 
formației de bază cu care va 
aborda returul campionatului.

minute cu GHEORCHE NIȚU, portarul echipei Victoria

CALIFICAREA IN SEMIFINALA CUPEI U.E.F.A."
te. Din vara lui ’83 am ple
cat la F.C. Olt, iar din ’85 am 
venit la Victoria, unde, pot a- 
firma cu toată sinceritatea, am 
găsit mediul propice deplinei 
mele afirmări.

— După opinia ta, care sînt 
calitățile de bază ale anul 
portar ?

— Să fie ager ca un viezure, 
curajos ca un leu, sprinten ca 
o căprioară și să aibă la un 
loc calitățile săritorilor de lun
gime și înălțime. La toate a- 
eestea aș adăugă experiența 
care nu se poate dobîndi deeit 
in mii și mii de ore de an
trenament și în sute de jocuri. 
Plus arta de a ști să dirijeze 
din spate apărarea.

— Care este modelul de por
tar după care te pregătești și... 
modelezi?

— Lung rămlne pentru mine 
tipul de portar ideal. Este în
zestrat cu tot ceea ce îi tre
buie unui .. .cerber de mina 
întîi. îl copiez în tot ce face 
și la antrenamente, și în timpul 
meciurilor,, și în viața particu
lară. îmi place foarte mult și 
Stelea. Este portarul cane vine. 
Iar din Europa — Dasaey și 
Van Bneuțkelen rămîn mode
le!? mele.

— Performanța voastră, a tu
turor celor de la Victoria, in 
Cupa U.E.F.A., rămînc tina 
foarte apreciabilă. Indiscutabil, 
partidele din sferturi cu Dy
namo Dresda sînt dificile. Ce 
speranțe ai în legătură cu po

plasare firește (0—1 cu Metalur
gistul Cugir și tot 0—1 cu C.S.U. 
Mecanica Sibiu). Mureșul și-a a- 
slgurat un punctaj mare (+11) 
in „clasamentul adevărului". îar 
prin jocul său eficace pe tot 
parcursul sezonului de toamnă 
(golaveraj acasă 20—1 șl In de
plasare 11—5) s-a dovedit un li
der remarcabil, Echipa din Deva 
este antrenată de mal bine de 
un an de către Octav Cojocarii 
șl a avut în tur printre jucătorii 
remarcați pe Sabău — golgeter 
cu 7 goluri marcate, Stoenescu 
(5 goluri). Botezan, portarul 
Rus, Gîrlcșteanu șl „veteranul" 
Dubinciuc. Vînsta medie a echi
pe! este sub 22 de ani. Formația 
aparține asociației sportive de 
pe lînsă întreprinderea minieră 
Deva și întreprinderea de pros
pecțiuni geologice, dar. de fapt, 
este echipa orașului. Președinte
le secției de fotbal este ing. 
Mircea Dcac.
• Scria a IX-a are tn compo

nența ei 5—6 echipe cunoscute 
în fotbalul nostru, toate evolu- 
tnd cu ani în urmă în Divizia 
B (Aurul Brad, Carpațl Mîrșa.

AU FOST STABILITE FINALISTELE

..CUPEI SPERANȚELOR" LA MINIFOTBAL llllllilIHHIiIHtIlilHIIIIHIIIIIIIIIIHHIIIllllll,

Cei mal tineri fotbaliști se află 
in plină activitate competlțlona- 
lă. prilejul fllndu-lc oferit de În
trecerile ediției cu nr. 8 a „Cu
pei Speranțelor" la mlnlfotbal. 
Această tradițională : competiție ' 
a avut în acest an un număr 
record de echipe participante, 
aproape 200 1 Deci, la start, pes
te 2000 de tineri fotbaliști ! Re
cent. au fost desemnate echipele 
finaliste, pe două categorii de 
virată, grupa mare cu jucători 
născuti <lupă 1 august 3975 ș) 
grupa mică cu jucători născuțl 
după 1 august 1978. Au obținut 
dreptul de a participa ia tur
neele finale următoarele forma
ții : U.T.A., Mecanica Bistrița, 
C.S.S. Piatra Neamț, C.S.S. A- 
ripi Pitești, Corvinul Hunedoara. 
C.S.S. 1 București. A.S. Drobeta 
Tr. Severin. Progresul C.S.S. 
Medgidia, C.S.S. Slatina, Elec- 
tromures Tg. Mureș. A.S.A. Pro
gresul Timișoara șl Otelul Galați 
— grupa mare ; U.T.A., Gloria .. 
Bistrița, C.S.S. Bacău, C.S.S. A- 
ripl Pitești, Mureșul Deva. Poli
tehnica Iași, Universitatea Craio- 
va. C.S.S. 1 Constanța, C.SJU. 
Caracal. Electroniureș Tg. Mu
reș. Politehnica Timișoara si 
Gloria C.F.n. Galați — la grupa 
mică.

Vă prezentăm citeva amănunte 
de ordin tehnic de la întreceri
le fazei de zonă :

ARAD. Podiumul la grupa ma
re : 1. U-TA. (antrenor V.
Pase). 2. F.C. Bihor <1. Naom>, 
8. Olimpia Satu Mare (C. Kali
na) ; golgeter : Mariș (U.T.A.) 7 
gol ar! ; cel mal tehnic jucător : 
Marta (F.C. Bihor) ; podiumul 
la grupa mică : 1. U.T.A. (V.
Pase). 2. Olimpia Satu Marc (E. 
Klnees), 3. F.C. Bihor (C. Ma
tei) 1 golgeter : Berar (U.T.A.) 7 
goluri : col mai tehnic jucător : 
Daeln (F.C. Bihor).

sibila pătrundere in semifi
nale?

— Sînt conștient de faptul că 
sorții ne-au hărăzit un adver
sar extrem de puternic. Dar, 
în această fază, care ar fi fost 
mai ușor 7 Cu toate acestea, 
sînt optimist în privința pă
trunderii în grupul celor pa
tru. .. mari din C 3. Califica
rea se va decide după primul 
meci de la București. Cu alte 
cuvinte, va depinde de noi, de 
jucători. Dacă vom reuși să 
(.■îștigăm la două goluri dife
rență, sîntem ca și intrați în 
semifinale. Ca și mine, toți 
ceilalți coechipieri se pnegătes-e 
cu multă ardoare și ambiție în 
aceste zile, cu dorința fierbin
te de a realiza marele succes. 
Visul visurilor noastre...

— Și o ultimă întrebare. Ești 
component al lotului reprezen
tativ. Cum vezi drumul spre 
„Mondialul" italian al echipei 
României 7

— Foarte limpede, din mo
ment ce avem la activ două 
victorii din tot atîtea meciuri. 
De mare importanță va fi însă 
partida cu Grecia, din primă
vară, care va trebui cîștigată 
cu orice preț. Dacă va fi așa, 
toate drumurile ne vor duce la 
Roma. Aș fi tare fericit ’dacă 
aș putea 6ă-mi aduc contribu
ția la succesul echipei națio
nale, fie chiar și o... repriză.

Gheorghe NERTEA

Clasamentul serici
1. MUREȘUL Dv.
2. Mctalurg. Cugir
3. Aurul Brad 
4.1.P.A. i
5. C.F.R.
6. Minerul
7. Carpațl
8. Minerul
9. Metalul

10. C.S.U. ;

15 12 1 2 31- « 25 
15 10 3 2 25-11 23
15 9 0 6 39-16 18 
15 7 2 6 29-19 16
15 6 4 5 14-20 16 
15 63 6 18-21 15
15 6 2 7 25-18 14 
15 6 2 7 22-18 14
15 5 4 6 26-24 14 
15 7 0 8 26-32 14
15 7 0 8 20-33 14 
»5 4 47 31-37 12
15 6 0 9 24-34 12 
15 5 1 9 20-3011 
15 5 1 9 22-37 11

Sibiu 
Simeria

I Lupeni 
Mîrșa

I Vulcan 
Aiud

Sibiu
11. Șoimii Lipova
12. Text. Cisnădie
13. Energ. Săsclorl
14. Retezatul Hațeg
15. Carpațl Agnita _
16. Automec. Mediaș 15 4 3 8 16-32 11
Minerul Lupeni șl I.P1A. Sibiu), 
insă ele n-au reușit să țină ca
dența cu principalele două frun
tașe x> Cele trei nou promova
te (Energia Săsclorl. Retezatul 
Hațeg și Carpațl Agnita) se pre
zintă ia încheierea turului pe ul
timele locuri în ierarhia seriei. 
m Cu toate că patru echipe n-au 
avut nici un rezultat de egalita
te în tur numărul „remizelor" 
este destul de mare : 15.

Toma RABȘAN

BISTRIȚA. Podiumul Ia grupa 
ni’are .* 1. Mecanica Bistrița <D. 
Vlacl), 2. Gloria Bistrița (V. Mo- 
tișan), 3. „U" CluJ-Napoca (A. 
Ulfălcanu) { golgeter : Motlșan 
(Gloria Bistrița) 8 goluri ; ce) 
mal tehnic jucător : sabău (Glo
ria Bistrița) ; podiumul la gru
pa mică : 1 Gloria Bistrița (I. 
Bartha), 2. Mecanica Bistrița (A. 
Fogorasi). 3. C.S.Ș. CluJ-Napoca 
(M. Mureșan) ; golgeter : Dumi
trescu (Gloria Bistrița) 0 go
luri i cei mal tehnic jucător : 
Miron (C.S.S. CluJ-Napoca).

• F.R. FOTBAL — sectorul de 
competiții informează că, in ba. 
za art. 99 din R.O.A.F., toate 
transferările și vizele c.nuale 
pentru echipele de juniori II șl 
copil, care aparțin cluburilor (a- 
soclațiilor) divizionare A, B și 
C se vor efectua la F.R. Fotbal 
in perioadele legal stabilite.

BUBUȘI. Podiumul la grupa 
mare : 1. C.S.S. Piatra Neamț 
<C. Panou), 2. C.S.S. Bacău (FI. 
Lunca), 3. S.C. Bacău <V. cloan- 
eă) t golgeter : Nicorescu (C.S.S. 
Piatra Neamț) 8 goluri ; cel mal 
tehnic jucător : Ghineț (C.S.S. 
Piatra Neamț) ■_ podiumul Ia 
grupa mică : 1. C.S.S. Bacău (L. 
Avram), 2. C.S.S. Gheorghe 
Gheorghlu-Dej (P. Clobanu), 3. 
S.C. Bacău (V. Moraru) 1 golge
ter : Alici (Unirea Focșani) 7 
fio-hirl ; cel mal tehnic jucător : 
Bind ar (C.S.S. Gheorghe Gheor- 
ghlu-Dej).

BUZĂU. Podiumul la grupa 
mare : L C.S.S. Aripi Pitești (G. 
Trandafir eseu), 2. Viitorul Bucu
rești (D. Lică), 3. Dinamo (1. 
Cliirilă) j golgeter : Crivat
(C.S.S. Aripi Pitești) 9 goluri : 
cel mai tehnic jucător : Tarara- 
th« fDinamo) ; podiumul la gru
pa mică : L C.S.S. Aripi Pitești 
<N. Vameșu), 3. C.S.S. Rm. Vll- 
cea (F. Enacbe), 3. Electroapara
ta) București <N. Mlhai) ; golge
ter : Stan (Gloria Buzău) 9 go
luri î cel mal tehnic jucător : 
Gbtorma (C.S.S. Aripi Pitești).

DEVA. Podiumul la grupa ma
re : L Corvinul Hunedoara (M. 
Pătrașcu), î. C.S.S. Sebeș <S. 
Fleșeriu), 3. Chimia Rm. Vîlcea 
<N. Bugbeanu) ; golgeter : Po- 
peson (Chimia Rm. Vîlcea) 3 
goluri ; cel mai tehnJc jucător : 
Pop (Corvinul) ; podiumul la 
grupa mică : 1. Mureșul Deva 
(R. Popa). 2. Chimia Rm. Vîlcea 
(N. Bugheanu), 3. Corvinul (V. 
Oncu) ; golgeter : Corinda (Au
rul Brad) 12 goluri ; cel mal 
tehnic jucător : Cumpănășoki
(Chimia Rm. Vîlcea).

IAȘI. Podiumul la grupa ma
re : 1. C.S.S. 1 București (Gh. 
Măreulescu), 2. A.S-A. Cîmpu- 
hing Moldovenesc (A. Coccrhan), 
8. C.S.S. Suceava (P. Brtndușe) 1 
golgeter : Burghiu (C.S.S. 1 Bu

curești) 10 goluri ; cel mal teh
nic jucător ; Popiștaș (C.S.S. 1
București) ; podiumul la grupa 
mică : L Politehnica Iași (D. 
Romilă), 2. C.S.S. Suceava (P. 
Brîndușe). 3. Metalosport Galați 
(A. Apostol) ; golgeter : Popescu 
(Politehnica Iași) 8 goluri ; cel 
mal tehnic jucător : Babuc (Po
litehnica Iași).

LUGOJ. Podiumul la grupa 
mare : 1. A.S. Drobeta Tr Seve
rin (I. Olteanu), 2. C.S.M. Lugoj 
(M. Bota), 3. C.S.M. Reșița (I. 
Florea) j golgeter : Vancea (Uni
versitatea Craiova) 12 goluri î 
cel mal tehnic jucător : Stolcan 
(A.S. Drobeta Tr. Severin) ; po
diumul la grupa mică : 1. Uni
versitatea Craiova (A. BcMcanu), 
2. C.S.M. Lugoj (M. Bota), 8. 
A.S. Drobeta Tr. Severin (I. Ol- 
(eanu) s golgeter : Sălceanu
(A.S. Drobeta Tr. Severin) 11 
goluri ; cel mal tehnic jucător : 
Ploscaru (C.S.M. Lugoj)...... j

Medgidia. Podiumul ia gru-. 
pa mare : 1. Progresul C.S.S.
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Medgidia <E. Variic). 2. Progre- 
, sui București (A. Rusu), 3. F.C. 
Farul Constanța iA. Munteanu) ; 

• golgeter : Coma-n (Progresul
Brăila) 7 goiurl : cel mai tehnic 
Jucător : Șefa (C.S.S. i Constan
ță) 1 podiumul la grupa mică : 
2. C.S.S. i Constanța (I. Musta
fa). '2. Progresul București (E. 
Țevi), 3. F.c. Farul Constanța 
(C. Mareș) ; golgeter : Seurtu
(Progresul BFăila) 8 goluri ; cel 
mai tehnic Jucător : Fleică (Pro
gresul București).

PLOPENI. Podiumul la grupa 
. mare : 1. C.S.S. . Slatina (I. Pîr- 
. vuiescu), 3. F.C. Argeș <V. Stan), 

. 3. Steaua (Fi. Marin) ; golgeter : 
Preda (C.S.S. Slatina) 3 goluri ț 
cel mai tehnic jucător : Nicules- 

•cu fC.S.S. Slatina) ; podiumul 
-la grupa mică : 1. C.S.M. Cara
cal (V. Neagu), 3. C.S. Tîrgoviș- 
ue (H. Becbcanu), 3. C.S.S. sla
tina (I. Pirvulescu) ; golgeter « 
Liță fC.S. Tîrgovlște) 8 goluri : 
cel mal tehnic Jucător : Nica
(C.S.M. Caracal).

TIMIȘOARA. Podiumul la gru
pa mare : 1. A.S.A. Progresul 
Timișoara (A. Feniaț), 3, Politeh
nica Timișoara (P. Spariosu), 3. 
C.S.S. Timișoara (P. Arnăutu) 1 
golgeter ; Săvulescu (A.S.A. Pro
gresul Timișoara) 10 goluri ; eei 
mai tehnic jucător : Lința (Po
litehnica Timișoara) ; podiumul 
la grupa mică : I. Politehnica
Timișoara (G. Bodrojan). 2. Me
talurgistul Cugir (A. Kilin), >. 
C.S.S. Jlmbolia (A. Ciorsae) t 
golgeter : Isae (Metalurgistul Cu
gir) t goluri : cel mal tehnic 
jucător : Vasfu (Metalurgistul 
Cugir).

ODORHEi. Podiumul ia grupa 
mare : 1. Electromureș Tg. Mu
reș (F. Ulfalvi), 3. C.S.S. Tf. 
Mureș (A. Pal), 3. I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe <1. DIaconu) ; golge
ter : Hațeganu (Gaz Metan Me
diaș) 10 goluri y cel mai tehnic 
Jucător : Olah (C.S.S. Tg. Mu
reș) 1 podiumul la grupa mică t 
L Electromureș Tg. Mureș (T- 
Mărginean), 2. Gaz Metan Medi
aș (N. PIstia), 3. C.S.S. Tg. Mu
reș (D. Unchiaș) ; golgeter t 
Suclu (Electromureș Tg. Mureș) 
8 go-luri ; cel mai tehnic jucă
tor 1 Șerban (Gaz Metan Medi
aș).

VASLUI. Podiumul la grupe 
marei 1. Oțelul Galați (Tr. Io- 
nescu), 2. Gloria C.F.R. Galați 
(A. Drăgan), 3. C.S.S. Vaslui 
(P. Livințl) ; golgeter! : Pînzaru 
(C.S.S. Vaslui) 8 goluri ; cel mal 
tehnic jucător : Cbicoș (Gloria 
C.F.R. Galați) ; podiumul la gru
pa mică ; 1. Gloria C.F.R. Galați 
(1. Nlcu), 2. Oțelul Galați (Gh. 
Adamache), 3. Sportul Studen
țesc București (M. Bucurescu) 1 
golgeter : Milol (Gloria C.F.R. 
Galați) 9 goluri : cel mai tehnic 
jucător : Arhlre (Oțelul Galați).

Turneele finale vor avea loc 
între 17 șl 22 Ianuarie la Buhuși 
(grupa mare) șl Lugoj (grupa- 
miefi). ședința tehnică fiind pro
gramată în ziua de 16 Ianuarie, 
de ia ora 18



MINAUR BAIA MARE Șl ȘTIINȚA BACĂU- 
ÎN TURNEE INTERNATIONALE

Mai multe echipe românești 
de handbal (masculin și femi
nin) au efectuat turnee peste 
hotare, între acestea fiind H.C. 
Minaur Baia Mare și Știința 
Bacău.
• HANDBALIȘTII de la Mi- 

naur s-au aflat în R.D.G. (la 
Magdeburg), la startul unui 
turneu puternic, alături de 
formații bine, cotate pe plan 
european : Granites Kaunas 
(U.R.S.S.). S.C. Magdeburg, 
Lokomotiv Magdeburg (R.D.G.), 
Zelezniciar Sarajevo (Iugosla
via). Minaur a ocupat locul 
3 în clasamentul final. înain
tea lui Granitas, Dozsa, Gagny 
(Frânte). Lokomotiv Magde
burg și Zelezniciar. Bâimărenii 
au întrecut cu 13—12 formația 
daneză Gladsax. cu 14—11 pe 
Dozsa Debrețin si cu 11—10 pe 
Lokomotiv Magdeburg, Pentru 
locurile 3—1. handbaliștij noș
tri au dispus, intr-o partidă 
echilibrată, cu 17—15 de Gra
nitas Kaunas (după aruncări 
de la 7 m. la sfîrsitul timpului 
regulamentar de joc rezultatul 
fiind 13—13). Tot în R.D. Ger
mană. la Kothen, Minaur a

TURNEUL DE LA PARIS
PARIS, 11 (Agerpres). In 

turneul international de hand
bal de la Paris echipa mas
culină a României a dispus 
de formația cehoslovacă Bar- 
ma Karvina cu 25—20 (12—10). 
•într-un alt meci. în cadrul 
aceluiași turneu, echipa Neva 
Leningrad a întrecut cu 31—22 
(15—12) formația franceza U.S. 
Ivry.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
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SANIE

..Cupa Mondială" a progra
mat la Oberhof (R.D. Germa
nă) un concurs în care victoria 
a revenit sportivului vest-ger- 
man Georg Hacki — 2:16,643 
(timp realizat în patru manșe), 
urmat de echipierul său Jo
hannes Schettel — 2:16.881 și 
Jens Muller (R.D.G.) —
2:17,358. La feminin, pe primul 
Joc s-a situat Ute Oberhoffner 
(R.D.G.) cu' timpul de 2:08,357, 
secundată de Iulia Antipova 
(U.R.S.S.) — 2:08,813.

SĂRITURI

Concursul disputat pe tram
bulina de la Planica (Iugosla
via) a fost cîștigat de sporti
vul iugoslav Primez Kopac 
— 215,7 p (sărituri de 91 m 
și 89 m). Pe locurile următoa
re s-au situat canadianul Ron 
Richards — 213,8 p și iugosla
vul Matjaz Debelak — 210,6 p.

SCHI

• Concursul de combinată 
nordică desfășurat în localita
tea vest-germană Schbnach a 
fost cîștigat de campionul olim
pic Hippolyt Kempf (Elveția), 
urmat de Andrei Dundukov 
(U.R.S.S.) Și Trond Elden (Nor
vegia). In urma acestei victo-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
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ATLETISM • Cu prilejul unui 
concurs desfășurat în sală. Ia 
Vilnius, atletul sovietic Marius 
Petrașko a cîștigat proba de a- 
runcare a greutății cu rezultatul 
de 21,25 m. In proba feminină 
de săritură în înălțime pe pri
mul loc s-a clasat Tamara Bî- 
kova, cu 1,92 m.

BASCHET • Turneul interna
țional pentru juniori de la So
fia a fost cîștigat de selecțio
nata Cehoslovaciei 10 p, urmată 
de formațiile Poloniei 9 p, Bul
gariei 8 p etc. In ultimul joc, 
tinerii baschetbaliștl cehoslovaci 
au întrecut cu scorul de 67—45 
(41—20) echipa Bulgariei,

BOX • Pugilistul britanic 
Frank Bruno a sosit la New 
York în drum spre Phoenix (A- 
rizona) unde se va pregăti pen
tru meciul cu Mike Tyson 
(S.U.A.), programat la 23 fe
bruarie la Las Vegas, in joc fi
ind centura de campion mon
dial la categoria grea. întîlnirea 
a mai fost amînată, pină acum, 
de 5 ori din cauza unor proble
me personale ale campionului.

SCRIMA • In finala concursu- 

făcut scor egal, 14—14, cu Dî- 
namo Bucuroșii, a dispus cu 
15—8 de formația suedeză 
Vâxjo H F, cu 15—10 de Selec
ționata de juniori a R.D. Ger
mane, cu 16—11 de Selecțio
nata Tanzaniei și cu 15—11 de 
HC Kothen. în finală Poliot 
Celiabin.sk a dispus de Minaur 
cu 14—12. astfel că băimăre- 
nii au ocupat locul secund * 
Au urmat, apoi, întrecerile tur
neului din Berlinul Occidental, 
Minaur a cedat cu 5—13 în fața 
reprezentativei acestui oraș, a 
cîștigat cu 12—8 în fața- hand- 
baliștilor polonezi de la Pogon 
Zabrze. pierzînd cu 13—16 în 
fața Selecționatei de juniori a 
R.F, Germania. Totuși, datorită 
golaverajului superior. Minaur 
a ocupat primul loc în clasa
mentul final. Despre aceste 
turnee, antrenorul Lascăr Pa
nă ne-a spus : „Au fost veri
ficări deosebit de utile. între
gul nostru efectiv se pregătește 
acum să abordeze meciurile de 
mare dificultate din Cupa 
României si din campionat. 
Menționez faptul că la turneele 
din Berlinul Occidental și 
Magdeburg, Mircea Petran a 
fost declarat cel mai bun 
portar".
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• IN turneul de la Halle 
(R.D.G.) echipa feminină de 
handbal Știința Bacău a ocu
pat locul 3 în clasamentul fi
nal. obținînd câteva foarte fru
moase victorii : 18—17 cu
T.S.C. Berlin. 16—14 cu S.C. 
Magdeburg, 17—12 cu AKS 
Chorzow (Polonia), fiind în
vinsă cu 25—17 de echipa so
vietică Rostov pe Don.

rii, Hippolyt Kempf a trecut 
pe primul loc în clasamentul 
Cupiei Mondiale, totalizînd, du
pă patru concursuri, 35 p.

• Concursul de fond de la 
Kovgolovo (U.R.S.S.). oontînd 
pentru ..Cupa Mondială" s-a 
încheiat cu proba masculină de 
ștafetă 4x10 km. cîștigată de 
echipa Norvegiei (Langli. Dah- 
lie. Mikelsplas. Ulvang) cu 
timpul de lh 33:25. Pe locurile 
următoare s-au situat formațiile
U.R.S.S. cu lh 33:47,1 si Sue
diei — lh 35:10.4.

• Proba masculină de sla
lom special disputată pe pîrtia 
de la Pila (Italia) a revenit 
schiorului american Robert 
Armsby, înregistrat în cele 
două manșe cu timpul de 
1:27,26. L-a urmat suedezul 
Lars Gorren Halvarsson — 
1:27,37 și francezul Didier 
Bouvet — 1:27.46.

PATINAJ VITEZĂ

La Milwaukee (Wisconsin), 
s-au încheiat întrecerile Cam
pionatelor naționale ale S.U.A., 
criteriu de selecție pentru 
apropiatele Campionate Mon
diale. programate în zilele de 
4 și 5 februarie, la Lake Pla
cid — feminin si 11—12 fe
bruarie. la Oslo — 'masculin, 
în concursul masculin. Eric

Iui de floretă pentru junioare 
de la Budapesta, contind pentru 
„C.M.", scrimera Italiană Gio
vanna Trilini â învins-o cu 8—6 
pe coechipiera sa Christina Baldi.

ȘAH • Meciul dintre fostul 
campion mondial Mihail Tal șl 
marele maestru iugoslav Bojidar 
Ivanovicl. desfășurat la Titograd, 
s-a încheiat cu scorul de 5—3 tn 
favoarea jucătorului sovietic. 
Tal a mal susținut la Titograd 
șl un simultan, la 26 de mese, 
obținînd 22 de victorii șt 4 re
mize • După 10 runde. In tur
neul de la Hastings, tn fruntea 
clasamentului se află Short șl 
Korcțnol cu cîte 6 p. urmat de 
Speelman 5,5 p. Smîslcv 5 p, 
Gulko 4,5 p etc. In runda a 
10-a, Korcinol a cîștigat, cu pie
sele negre, la Speelman. iar 
Short l-a învins pe Gulko.

TENIS DE MASA • La Sin
gapore s-a disputat o nouă in- 
ttlnlre între selecționatele mas. 
culine ale Europei și Asiei, În
cheiată cu scorul de 5—2 în fa
voarea jucătorilor europeni. Cî- 
teva rezultate : Mikael Apnelgreon
— Chen Longcan 2—0. Teng Yl
— Andrzej Grubba 2—1.

PARTICIPARE NUMEROASĂ
LA ÎNTRECERILE UNIVERSIADEI ALBE
între 2 și 12 martie, la Sofia 

se vor desfășura întrecerile 
Jocurilor Mondiale Universitare 
de iarnă, competiție la care 
și-au anunțat participarea circa 
i 060 da sportivi și sportive din 
pește 30 de țări.

în programul Universiadei 
albe, ale cărei concursuri vor

In prima manșă din turul 3 al C.C.E. la volei (f)

OLIMPIA 1IAVINNA-UNIVHISITATEA CRAIOVA 3-0
Deținătoarea Cupei Campio

nilor Europeni la volei (femi
nin), Olimpia Teodora Ravenna 
(în sextetul Prati, Lessage, 
Bertini, Bernardi, Chiotrini. 
Bennelli) a obținut marți seara 
o categorică victorie în prima 
manșă a întîlnirii din turul 3 
al C.C.E. cu Universitatea 
C.F.R. Craiova: 3—0 (6, 3, 9). 
Voleibalistele italiene au do
minat clar jocul găzduit de 
Palazzo dello sport din Ra
venna, în tribunele căruia au 
fost prezenți circa 1 000 de 
spectatori. Echipa craioveanănu 
a făcut față ritmului alert im
pus de adversare, combinațiilor 
lor subtile și rapide, realizate 
de valoroasa coordonatoare 
Manuela Bennelli. Partida a 
durat numai 42 de minute de

Flaim s-a clasat pe primul loc 
la poliatlon cu 167,273 puncte, 
iar în competiția feminină, vic
toria a revenit lui Mary Doc- 
ter — 182.142 p.

Tur de orizont in campionatele naționale

BULGARIA: SREDEȚ S-A DISTANȚAT
Cind. la 13 august 1988, a 

pornit la drum ediția în curs 
a campionatului Bulgariei, 
comentatorii anticipau că 
Vitoșa, campioana en titre, 
va mai cîștiga o dată „duelul" 
cu eterna rivală Sredeț, ambe
le echipe fiind din. Sofia. 
Competența antrenorului Va
sil Metodiev și clasa interna
ționalilor A Mihailov, Iliev, 
Iordanov etc. o recomandau 
cu prisosință pe Vitoșa, la o 
vreme Ia care, se aprecia, ti
nerei garnituri a Sredețului 
i-ar mai fi trebuit măcar un 
an, doi de „rodaj". Anticipări 
infirmate. Pregătită de Di- 
mităr Penev și Stoil Trinkov, 
îmbinînd experiența repu-

Penev (Sredef), golgelerul 
de toamnă al campionatului 
bulgar.

IN OLANDA au continuat me
ciurile din grqpole sferturilor de 
finală ale Campionatului Mondi
al in sală: Brazilia — Paraguay
5—1 (3—0), Olanda — Ungaria
3—3 (3—1), S.U.A. — Argentina 
3—1 (1—0), Belgia — Italia 5—1
(2-1).

TURNEUL In sală de la Em
den (R.F.G.) s-a încheiat cu 
victoria echipe! vest-germane 
Werder Bremen, care a întrecut 
în finală cu 6—5 (după prelun
giri) formația olandeză F.C. Gro
ningen. Pentru locurile 3—4: 

avea loc atit la Sofia, pc 
Muntele Vitoșa, cit și la Boro- 
veț (70 km de capitala bulgară) 
figurează întreceri la schi 
alpin, schi fond, sărituri de la 
trambulina de 70 m, combinata 
nordică, biatlon, patinaj artis
tic, hochei și patinaj viteza pe 
pistă redusă.

joc efectiv. Returul va avea 
loc la Craiova miercurea vi
itoare, învingătoarea dublei 
confruntări calificîndu-se in 
turneul final al competiției.

• Aseară, de asemenea la o 
oră tîrzie, s-a desfășurat la 
Modena, tot în cadrul C.C.E., 
prima partidă dintre echipa 
locală Panini și Steaua Bucu
rești, în cadrul grupelor semi
finale. Rezultatul (care nu ne,-a 
sosit pină la închiderea ediției) 
și cîteva amănunte, în ziarul 
nostru de mîine.

ȘAHUL ȘI COMPUTERUL
MOSCOVA (Agerpres). — Vii

torul șahului depinde în mare 
măsură de utilizarea computere
lor, este de părere fostul cam
pion mondial, marele maestru 
sovietic Mihail Botvinnik (77 
ani), care apreciază că apelul la 
ordinator accelerează creșterea 
valorică a jucătorilor, în special 
în anii de formare.

O opinie asemănătoare a ex
primat și marele maestru sovi
etic Aleksandr Bellavski, primul 
jucător din U.R.S.S. care a fo
losit tn pregătire computerul. El 
afirmă că această metodă ajută 
nu numai la îmbogățirea cunoș-

taților Vîlov și Ghetov cu 
„explozia" noului val, T. 
Ivanov de 23 de ani, Kirpv de 
23, Stoicikov de 20, Penev ,d« 
22 etc, toți convocați însă 
la „națională" (inclusiv pen
tru meciul cu România), Sre- 
deț s-a „plimbat" în tur și, 
fără să fi cunoscut înfrîngerea, 
a luat un avanș substanțial, 
după unii chiar hotărîtor pen
tru soarta titlului. Grație e- 
chilibrului dintre comparti
mente și. mai concret, goluri
lor marcate de Penev, 18 in 
campionat (golgeter de toam
nă) și 6 în Cupa Cupelor, li
dera la zi a primei divizii 
bulgare a realizat și un nota
bil parcurs european, calificîn- 
du-se (singura din Bulgaria) 
pentru „sferturile" • cupelor 
continentale. avind să întil- 
nească. in C 2. pe Roda Kerk- 
rade din Olanda.

Dacă Vitoșa a dezamăgit, 
iată că mai modesta Etîr Tir- 
novo (un singur internațional, 
Klriakov) a „țîșnit" pe neaș
teptate către fruntea ierar
hiei. la egalitate de puncte cu 
Trakia Plovdiv, cotată insă, ab 
initio. printre candidatele la 
podium. Surprinzător de bine 
s-au comportat și proaspe
tele promovate Cemo More 
Varna și Dunav Ruse (care 
au luat locul lui Spartak 
Plovdiv și Cernomoret). dar 
nu-1 mai puțin adevărat că, 
înaintea sezonului. Dunav a 
beneficiat de 3 din cele 6 
transferuri operate la nive
lul diviziei. La capitolul de
ziluziilor trebuie incluse și

Kickers Emden — Standard Liege
4—1.

IN MECI pentru preliminariile 
Campionatului Mondial de juni
ori, selecționata Nigeriei a în
vins pe teren propriu cu 2—0 
(0—0) formația Zambiei.

ECHIPA braziliană Sao Paulo 
șl-a început turneul în India ju- 
cînd Ia Delhi, cu selecționata 
țării gazdă. Partida, la care au 
asistat peste 50.000 de spectatori, 
s-a încheiat cu scorul de 4—0 
(l—0) in favoarea fotbaliștilor 
brazilieni.

: ACIlUIIlItl tu ifMS
MELBOURNE. (Agerpres). 

î — în. finala turneului inter
național feminin de tenis
de la Brisbane, jueătoarea
-cehoslovacă Helena Sukova a 
-invins-o cu 7—6, 7—6 pe olan
deza: Brcnda Schultz.. Proba 
de dublu a fost cîștigată de 
perechea cehoslovacă Helena 
Sukova — Jana Novotna, în
vingătoare cu 6—7, 6—1, 6—2 
in finala disputată in «compa
nia cuplului canadian, I’atty 
Fendick — Jill Hetherington.

ÎN ULTIMUL act al turneului 
de la Adelaide, contind pen
tru „Marele Premiu", aus
tralianul Mark VVoodforde l-a 
învins cu 7—5, 1—6. 7—5 pe 
vest-gcrmanul Patrick Kuhnen.

FEDERAȚIA din U.R.S.S. a 
comunicat lista primilor 10 
jucători și 10 jucătoare din 
aceas â țară. în clasamentul 
feminin, primul loc este ocu
pat de tinăra jucătoare Nata
lia Zvereva (17 ani), care se 
al'lă pe locul 7 în ierarhia 
mondială. în timp ce. ta 
masculin, locul iutii este o- 
cupat de Andrei Ccsnokov (al 
14-lea în clasam.nnlul A.T.P.).

ÎN TURNEUL do la Sydney, 
jucătorul suedes Peter Lund
gren l-a eliminat cu 6—4, 6—3 
pe francezul Henri Leconte, 
principalul favorit al între
cerii. Alte rezultate : Ne- 
mccek — Gunnarsson 3—6, 
6—4. 6—3. Volkov — Talbot 
6—2. 6—3, Oresar — Nystrom 
6—4. 6—0, Davis — Lavendec- 
ker 6—1, 7—6.

țintelor teoretice, dar Șt Ia cu
noașterea jocului diferiților ad
versari. prin analizarea partide
lor acestora.

Specialiștii în materie dau e- 
xemplu in sprijinul afirmațiilor 
lor rezultatele maestrului H, Sul
tanov, care, în numai doi ani. 
folosind tn pregătirea jucătorilor 
șl computerul, a format 30i» <le 
șahiști de prima categorie șl doi 
mari mieștri. Cu toate atcslea, 
apreciază reputațl comentatori, 
rolul antrenorului nu poate fi în
locuit de computer. in special 
in ce privește cartea creativă a 
jocului.

FBTSAL
II meridiane li
CLASAMENTUL TURULUI

1. TFKA Sredeț 1'5- LI 4 0 55-14 36
2. Etîr 1.5 7 5 3 29-liG 19
3. Trakla 115 8 3 4 31-19 19
4. VHosa 05 '1 4 4 23-20
5. Cern o More 15 7 4 4 22-20 18
6. Rero-e St. Zasorta 1'5 7 4 4 23-23 18
7. Sliven 15 6 3 6 31-25 15
8. Duinav 15 6 2 7 13-17 U
9. Slavia 1'5 4 5 6 M-ie 13

10. Lokom . Plovdiv 15 5 3 7 10-33 13
11. Pir:n Blnacov. 15 5 o 8 17-17 12
12. Lokom . Sofia tfi 5 2 8 17-22 U
13. Sn-a.riaî< Varna 15 3 r> 7 19-26 ÎL
14. Min’or Pernik 15 4 3 8 M-25 l'i
T5..Vrața 1'5 2 7 6 13-28 14
W. Lokom Otiv G.O. 15 4 2 9 10-23 10

celelalte două formații so
ft ote. Slwia și Lokomotiv, 
cea dinții avind în compo
nență și jucători de lot (Si- 
nioonov și Aleksandrov!). Sal
vată ca prin minune. anul 
trecut, de Ia retrogradare, Lo
komotiv Gorna Oreahovite 
pare să aibă acum (doȘr 10 
goluri înscrise) șanse minime 
de supraviețuire. Dar lupta 
pentru evitarea retrogradării 
se anunță strînsă. de la locul 
7 in jos (Sliven e la —1 la 
„adevăr") toată lumea spetind 
și,.. tremurînd !

Să mai menționăm că, 
după opinia . cronicarilor și a 
specialiștilor. turui campio
natului s-a situat la un nivel 
mediu, jocurile lui rămînînd 
adesea datoare în privința 
spectaculozității-

Ovidiu IOANIȚOAIA

Tn finala turneului desfășu
rat în sală, la Hamburg, echipa 
cehoslovacă B'anik Ostrava a în
trecut cu 5—4 (4—2) formația 
locală St. Pauli.

CUNOSCUTUL antrenor olan
dez Johan Cruyff și-a înnoit 
contractul cu echipa spaniolă 
F.C. Barcelona pentru o perioa
dă de încă doi ani. El se află Ia 
conducerea tehnică a clubului 
catalan de la începutul sezonu
lui trecut.

Celiabin.sk

