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ÎNAINTEA DEBUTULUI
In sala de scrimă Fioreasca. 

acum, la inceput de nou se
zon, toată lumea e in „pri- 
ză“. Și la propriu, ți la figu
rat, pentru că, iată, se apro
pie rapid data cind ți ultima 
armă neelectrică, sabia, va 
fi racordată la „obiectivul" 
bec al aparatului de semnali
zat tușa, pentru că in acest an 
cea de a cincea armă, spada

REPORTAJ 
C desezon j

tire ale fiecărei arme să nu 
perturbe, insă, desfășurarea 
celorlalte, în sală se petrece 
un schimb de ștafetă la ora

„VREAU CA TITLUL OLIMPIC CUCERIT DE MINE
SĂ NU RĂMÎNĂ SINGURUL

t mnr a’TTTnL4URMTD1
anului sportiv w

ÎN PALMARESUL
LUPTELOR LIBERE"

.ne spune Vasile Pușcașu, cîștigător al me
daliei de aur la J.O. de vară

S-a scris mult in ziarul nos
tru despre luptătorul Vasile 
Pușcașu. Și in perioada anilor 
1977—1979. atunci cind el reu
șea de fiecare dată să urce pe 
podiumul de 
„mondialelor", 
sau Jocurilor 
versitare, și în 
începutul celei

premiere al 
„europe nelor “ 

Mondiale Um
anul 1987 — la 
de a doua pa-

prezent (pe locul 
celor mai 
români ai

libere) este
4) și în clasamentul 
buni zece sportivi 
anului 1988. Acesta este, de alt
fel, și motivul pentru care i-am 
adresat cîteva întrebări sporti
vului de la clubul Steaua.

— Cu ce gînduri începusesi 
anul ’88, Vasile ?

— Avusesem un lan bun, în

Pavel. Ne-am înțeles, fără di
ficultăți, atît in alcătuirea pla
nului meu de pregătire, cit și 
in aplicarea lui concretă, in 
fiecare etapă, in fiecare zi. Fi
rește, nu i-am solicitat să-mi 
facă rabat la muncă, la efort. 
Ci doar să am un program de 
antrenamente specific unor 
sportivi cu o îndelungată acti
vitate competițională. Aveam 
peste 15 ani de pregătiri și 
competiții.

— Cum a fost la Olimpiadă?
— M-am antrenat- cu maximă 

conștiinciozitate și așteptam cu 
încredere concursul olimpic. 
Pot spune că eram nerăbdător 
să înceapă. Mă simțeam foarte 
bine, cu o mare dispoziție de 
luptă. Poate am avut și șansa 
că în primîtl meci nu mi-a că
zut la. sorți un adversar prea 
greu. L-am întîlnit pe kenya-

Mihai TTÎANCA

(Continuare în pacj. 2-3) *

Campionul olimpic Vasile Pușcașii, aflat pină acum mereu în 
fruntea lotului național de lupte libere

noade de virf a activității sale 
sportive- de performanță —, 
cind s-a clasat pe locul 2 atit 
la Campionatele Mondiale, cit 
și Ia oele europene. Dar. nici
odată atit de mult ca la sfir
șitul anului 1983 și începutul 
lui 89. Este, însă, firesc ca 
Pușcașu să fie apreciat așa 
cum se cuvine, cu atit mai 
mult, cu cit noul campion olim
pic al categoriei 100 kg (lupte

1.987. Devenisem vicecampion 
european și reușisem să urc 
pe aceeași treaptă, și la „mon
diale". Am ajuns la concluzia 
că. deși urma să împlinesc 32 
de ani, nu eram prea în virată 
pentru a mai obține o m^re 
performanță. Și cum 1988. era 
anul olimpic, m-am gindit să 
fac o tentativă la întrecerile 
de la Seul. Pentru aceasta am 
discutat cu antrenorul Nicolae

In „cupa României** In handbal feminin

MECANICI flNj BUC. - MUREȘUL IC. MUREȘ 19 25
Ieri după-amiază, in Sala 

Sporturilor din municipiul 
Stmtu Gheorghe a avut loc 
partida-retur conțină pentru 
locurile 5—8 in „Cupa Româ
niei- la handbal feminin, din
tre formațiile Mecanică Fină 
București și Mureșul Tîrgu 
Mureș. Au învins și de această 
dată mureș-encele. cu 25—19 
<13—8). scorul general deve
nind 48—35 in favoarea lor. 
Pină in minutul 17. cele două 
echipe au mers „umăr la umăr".

scorul fiind 6—G. în min, 22, 
Mureșul a luat avans (9—6), in 
mirt. 23 a fost 10—7, pentru ca 
diferența să crească apoi pină 
in final.

Marcatoare : Matefi 7, Mozsi 
6. Stroia 4, Z. Biro 2, Avram 
2, Pardi 2, Bărbat 1, Mușat 1 
pentru Mureșul, respectiv Lef
ter 10, Fînaru 3. Marin 3, Ciu
botarii 1. Bălan 1, Gavrilă 1.

Au ar bitrat Alexandru Csarna 
și Victor Ferencz, ambii din 
localitate.

F'oretistele au pornit la drum intr-un nou ciclu olimoic,. cu 
speranțe în noi performanțe internaționale Foto: Nicolae PROFIR
feminină, va debuta ofi
cial, recunoscută de F.I.E., 
pe planșele internaționale (in
clusiv la C.M-) și, in sfirșit, 
pentru că debutul competițio- 
nal 1989 bate la ușă Așa in- 
~clt condeiul și aparatul de fo
tografiat au găsit la sfirșitul 
primei decade a lui ianua
rie o animație ca in zilele de 
concurs, cu planșele supraso
licitate, cu manechinele a- 
săltate, cu antrenorii celor 
cinci loturi reprezentative 
gata de a intra pe planșe 
pentru obișnuitele lecții in
dividuale (aci, în scrimă, co
moditatea antrenorului în 
haine de stradă, care condu
ce antrenamentul de pe ‘mar
gine, nu-și găsește locul !) 
sau supraveghind săptămîna- 
lul concurs de verificare. 
Pentru ca ședințele de pregă-

10,30, ieșind de pe planșă cele 
două florete (masculină ți 
feminină) și intrind săbia și 
cele două spade.

Vom începe dialogul cu 
purtătorii de cuvint ai spadei. 
De ce ? Pentru că aceștia de
țin afișul actualității. Cvinte
tul reprezentativ masculin 
(S. Saitoc, F. Nicolae, M. A- 
dam, C. Dumitrescu, T. An- 
drasfi. însoțiți de antrenorul 
O. Zidaru) se afla deja, la 
ora reportajului nostru, in 
drum spre Tallin, unde parti
cipă la sfirșitul acestei săptă
mâni la primul concurs inter
național al anului. Iar fetele 
(Alina Moțea — Steaua, E- 
moke Muzsnai, Erika Pin-

S. PAUL

(Continuare in pag. 2-31

O problemă-cheie pentru creșterea performantelor

„RAPORTUL EFORT - REFACERE IMPLICĂ
NEMIJLOCIT O VIAȚĂ ORDONATA-

— opinează dr. Virgil Ignat, medic primar în cadrul 
Centrului de Medicină Sportivă

Am intrat în cabinetul de 
diagnostic al Centrului de 
Medicină Sportivă din Bucu
rești, coordonat- de dr. Virgil 
Ignat, intr-o zi obișnuită — 
am considerat noi — din acest 
inceput de ianuarie. Por
neam de la ideea că relativa 
pauză co-mpetițională în care 
se află cei mai mulți sportivi 
de performanță poate să în
semne, într-un fel, un res
pire și pentru colectivul aces
tei instituții. Eroare ! Pen
tru că. in realitate, toate ca
binetele, laboratoarele și 
sectoarele de investigații 
medicale se aflau în plină 
activitate. Sportivi reprezen- 
iind . majoritatea discipline
lor se găseau în filtrul Cen
trului, cu solicitări dintre cele 
mai diverse, incepînd cu con
troalele așa-zise de rutină,

efectuate — cum am aflat — 
de 3—5 ori pe an. Ceea ce pen
tru colectivul C.M.S.-ului vrea 
să însemne o medie zilnică de 
aproape 900 de „cazuri".

Abordăm cu reputatul nos
tru interlocutor (peste 35 
de ani de stagiu în domeniul 
medicinii sportive, prezență 
activă în pregătirea multor lo
turi reprezentative), o pro
blemă-cheie : raportul dintre 
EFORT și REFACERE. O 
problemă stringentă, vitală 
pentru orice performer și toc
mai de aceea aflată permanent 
pe agenda de lucru a antre
norilor și implicit a colabora
torilor lor, medicii.

Dr. Ignat este categoric, din

capul locului : „De felul
cum se rezolvă această pro
blemă, cum sînt puse în ecua
ție aceste două «necunoscute» 
pentru mulți, in sensul strict 
științific, depinde, decisiv, 
randamentul unui sportiv. Re
zolvată fiind, problema concu-

Tiberiu STAMA

(Continuare in țxig. 2-3)

ATLETISMUL ȘI-A INAUGURAT 
ACTIVITATEA DIN 1989

• Principalele obiective ale sezonului de sală • 
Campionatele Naționale, la 4 și 5 februarie, la Bacău
Sezonul competițiilor a- 

tletice pe teren acoperit se a- 
tlă acum in plină desfășurare, 
avînd ca principale obiective 
Întrecerile campionatelor con
tinentale (ediția a 20-a), de 
la Haga (18 și 19 februarie) și 
pe cele ale Campionatelor 
Mondiale (a doua ediție), 
programate in prima săp- 
tămină din martie, la Buda
pest. Pe plan intern, mo
mentul de virf il constituie 
finalele Campionatelor Națio
nale, la 4 și 5 februarie. Gaz
da competiției va fi sala, cu 
pistă circulară, de la Bacău.

In vederea acestei ultime 
competiții și implicit a celor
lalte, în sala de atletism din 
complexul sportiv „23 Au
gust" din Capitală a avut loc, 
la sfirșitul săptămînii trecute.

campionatul de seniori al 
Bucureștiului. dar la intre-
ceri au luat parte concurenți 
și din alte orașe- Rezultate, 
BĂRBAȚI 50 m : Liviu Giur- 
gian (Dinamo) 5,8, 50 mg : 
Giurgian 6,5, lungime : Dan
Rotaru (Steaua) 7.23 m, greu
tate : Mircea Călin (C.F.R. 
Craiova) 16,94 ; FEMEI, 50 m : 
Liliana Năstase (C.S.U. Ga
lați) 6.4, 50 mg : Năstase 6,8, 
lungime : Corina Barbu
(Tractorul Brașov) 6,13 m. 
greutate : Năstase 14,05 m.

Miine (ora 16) și duminică 
(ora 10) are loc etapa de zonă 
a „naționalelor" în sala „23 
August", Iar duminica vii
toare, de la ora 9, crosul or
ganizat de URBIS. și dotat cu 
„Cupa Unirii". (Gh. LAZAR, 
corespj.
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Canada, 

Ceho- 
F —a nța, 
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„CUPA ORAȘULUI SĂCELE"

Rîșnov) ;
1. F.
(A.S.A.) 

m ; 2—3. IN „CUPA MONDIALĂ
i. 
68 
O.
L.

1,S : 3. F. Munbeanu (Dinamo Brașov)
m). (Victor SECĂREANU — corespondent).

Germania. U.R.S.S., 
Italia. ~ 

/mXua' S.U.A., 
slovacia. Polonia, 

Norvegia.
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CONTRACRONOJ

LA PREDEAL!
irizată deC.J.E.F.S. 
Brașov, pentru 
trei categorii de 
vîrstă, la start a- 
liniindu-se circa 
30 de concurent!.

Rezultate, co
pii : 1. Gh. Zam
fir (Brașovia)
40,5 T 46 m. 2. 
D. Gabriel (Bra- 
șovl.i), 3. C. Vcr- 
man (C.S S Di-

namo 
juniori : 
Spulber 
57 + 64
V. Neagoe și M. 
Pestrea (ambii 
ASA) ; seniori : 

A. * Mezei 
+ 66 metri, 2. 
Munteanu ; 3.

Balint (toți 
Dinamo Brașov).

în concursul de „Cupă 
Mondială" 
(Austria), 
bob — 4 
României. 
Dorin Degan. 
sat pe locul 14 din 
de echipaje, reprezentind 
R. D. Germană. Austria, 
R.F. ~ 
Elveția. 
Anglia,

Mal întii, reamintim pozl- 
ția-chele a partidei Gheor
ghiu — Kasparov de la Olim
piadă (Bbl, Dd2, Tdl, bl, 
Nf3, Cc2,' Pa2, b2, <15, e4, g2. 
113/RgS, Dg6, TC8, f8, Nd7, e5> 
PaG, b7, <16, g3, h7). La mu
tare, cu alb. Florin Gheor
ghiu: 26.C<141 (intenționat,
dar nejucat în partidă...) 26... 
Tc4 27.Ce6. Acum, așadar, 
mută campionul mondial 
Garri Kasparov.

Am prefigurat opțiunile sa
le posibile: T:e4, N:e6, mai 
adăugăm una Tfc8. Să le a- 
nalizăm, pe rînd:

Aeeastă competiție, organizată de C.J.E.F.S. Brașov si 
C.O.E.F.S. Săcele s-a desfășurat pe o zăpadă proaspătă, 
ușor apoasă, ceea ce a constituit un impediment în obți
nerea unor sărituri mai lungi.

Prin eforturile C.S.S. Brașovia (director-prof. I. Vulcă- 
neanu) si ale organelor locale din Săcele. celor două tram
buline de pe Valea Largă li s-au adus serioase îmbunătățiri.

Iată primii clasați, la copii : 1. A. Benedek (Brașovia)
156.1 p (35,5 + 34,5 m) : S. D. Gabriel (Brașovia) 137,1 p 
(30,5+32 m) : 3. Gh. Zamfir (Brașovia) 135 p (32,5+32,5 
m) ; juniori : 1. C. Cheșcă (Brașovia) 182,7 p (36+ 38,5 m) : 
2. F. Brobeanu (Brașovia) 174 p (34 + 39 m) ; 3. C. Balea 
(Brașovia) 155,1 p (33+36 m) : seniori : 1. W. Gres (A.S.A. 
Brașov) 192,7 p (40 + 41 m) ; 2. Gh. Băilă (Dinamo Brașov)
189.2 p (40.5+41,5 m) : * - -- ■ -*
187,9 n (40 + 41

Monaco.
clasare promițătoare le-a 
adus reprezentanților 
noștri primele puncte în 
clasamentul ..Cupei Mon- 
diale“. Un început bun 
de sezon, care e de. aș
teptat să fie in conti
nuare ascendent, mai cu 
seamă în perspectiva 
Campionatelor Mondiale 
de la Cortina d’Ampezzo, 
Italia (31 ianuarie — 12 
februarie).

a) 27...T:ei(?) 28C:f8. Albul
parează amenințarea de .șah 
prin descoperire" și rămîne 
cu material în plus (în 
schimb, riscant ar fl 28.N:e4?! 
Dx+t 29.DC2 D:c2+ 3O.R:c2
Tf2+).

b) 27...N:e6 2S.d:e6, cu con
tinuările 2S...Nf4 23.Dd5 TC5
(29„.Tfc8 30.e7 !- Df7 31.e5!)

30.e7+ T:dS 31.e:f8D+ B:f8 
32.T:d5 și albul are 2 turnuri 
pentru damă șl joc bun; sau 
28...Td4 29.Da5 (29e7 T:I3; 28. 
De3Tb4) 29... D:e« 3O.T:dl 
N:d4 31.Dg5+ (31.e5 D :e5) 31... 
Dg6 32.D :g«+ h:g6 33.TI1 și 
poziția sj egalează, ca de alt
fel și în varianta mal simplă 
29.D:<14 N:dl 3O.T:d4 D:c» 
3Î.Thdl.

c) Z7...TfcS (pare cel 
logic) 28.TC11 T:el+ 
T:cl+ 3O.D:cl N:e6 
D :e6 32.Ng4 cu ușor 
pentru alb.

Sub lardpa de birou 
hatârului :------ — --- -
semenea mutări și' variante 
se văd Intr-adevăr foarte bi
ne. Dar — să ne gîndim... 
acolo, in focul disputei, sub 
presiunea rezultatului perso
nal șl al întregii echipe, în 
prezența spectatorilor care se 
înghesuie În jurul mesei de 
joc, dar mai ales cu amenin
țarea stegulețelor ceasului de 
control care-ți anunță criza 
de timp, cum rezolvi totul 
intr-o clipă? Bine a spus ci
neva că, în orice partidă de 
șah, cel doi jucători au un 
al treilea adversar comun — 
timpul, citeva minute au lip
sit de pe cadranul partidei 
pentru ca aceasta să ia un 
cu totul alt curs. Se știe, a 
cîștigat Kasparov. Dar, ori
cum, să fim satisfăcute că. în 
confruntarea dintre actualul 
campion mondial . șl fostul 
deținător ai titlului la juni
ori, jocul s-a desfășurat la 
cel mal înalt nivel tehnic șl 
spectacular.

Pentru următorul nostru 
stop-cadru pe eșichier, sîn- 
tem din nou în zona titluri
lor mondiale. Tot la finele 
anului trecut, Maia Cibur-

mal
29.T.C1 
31.d:e6 

avantaj

danidze 
lumii șa 
8,5—7,5 c 
tă pârtii 
disputei 
lebre șa 
liani — 
1988) l.C-5 
4.C:d4 C 
0—0 7.6- 
Nfl 116 
12.at Ce5 
15.CC *7 
N:el te.C 
20.D:b4 <

a sen»*
acestor rlnduri, a-

fc a b

Aici, p£ 
șansele (] 
Ioseliani 
te cu ori 
mutări. I 
de lupta 
resemnat, 
Cf24- 24.J 
remiză.

Să ved< 
exista cu 
pentru al

Prof ițind de 
rul care s-a 
statut aproape
pretutindeni in 
ultima perioadă 
și mai cu teamă 
in localităti'e din 
centrul tării, mi
cii patinatori o- 
cazionali se întrec 
oriunde apare o 
suprafață, cit de 
mică, de gheață. 
Organizatori să 
fie, că de , pre- 
tendenti la titlu
rile de campioni 
ai străzii sau 
cartierului 
duce 
să !

Aurel

LAUREAȚII ANULUI SPORTIV 1988

PROGRAM
COMPETIȚIONAL
Dln programul compete- 

tlonal al sfîrșitulul de 
săptămînă rețin atenția 
citeva competiții intere
sante, deși întrecerile 
mari ale sezonului hiber
nal mal întîrzle. în Poia
na Brașov, începînd de 
astăzi pînă duminică, „Cu
pa Sulinarului" se adre
sează schiorilor alpini, în 
timp ce biatlonlștil se vor 
întrece, pe Valea Rîțnoa- 
vel din Predeal, în cadrul 
„Cupei C.J.E.F.S. Brașov". 
In fine, șl săritorii se vor 
întîlnl, de astă-dată, pe 
trambulina de la Săcele, 

cadrul „Cupei Brașo-

SCHI FOND LA VATRA DORNEI
Pe noua pîrtie special ame

najată pentru pregătirile 
Centrului olimpic de pe Dea
lul Kunc, de la Vatra Dor- 
nei, s-a desfășurat „Memoria
lul Rodlca Pali", competiție 

. tradițională de schi fond, re
zervată vîrstelor mici. Iată o 
parte dintre rezultate: fetițe, 
2 km: 1. Nlcolet» Apetrel 
(CSS Vatra Dornei); băieți, 
2 km: G. Lutanluk (CSS Va
tra Dornei); copile mici, 1 
km — Daniela Bozga (CSS 
Bistrița — Centrul olimpic), 
2. Cristina Flocea (CSS Vatra 
Dornei — Cîmpulung) 8. Da
na Rădăuceanu (CSS Vatra 
Dornei — Cîmpulung); copii 
n: 1. D. Bus (CSS Ramlra 
Bala Sprle), 1. C. Crăciun 
(CSS Ramlra), 8. M. Tentlș 
(Ramlra); copile H. 8 km: J. 
Monica Lăzăruț (CSS Bistri
ța — Centrul olimpic), 2. A- 
lina Rucăreanu (CSS Dlnamo 
Brașov, Centrul olimpic), 8.

Mlhaela Mlron (CSS Vatra 
Dornei); copil I, 5 km: 1. M. 
Păcurar (Ramlra), 2. A. Co- 
renlue (Ramlra), 3. D. Șchiop 
(Ramira); junioare III; 5 km: 
1. Adina Landa (CSS Vatra 
Dornei — Centrul olimpic), 2. 
Mlhaela Fîrdea (CSS Vatra 
Dornei — Centrul olimpic), 8. 
Rozalia Șupeală (CSO Buș
teni — Centrul olimpic); ju
nioare n, 5 km: 1. Dina Tl- 
ttaiari (CSS Vatra Dornei).

nniFTiuii* Vknxv» JPWn amabilitatea serviciului 
Dill tlINUL ZĂPEZII Prevederilor de scurtă durată

ale vremii din cadrul Insti
tutul de Meteorologie si Hidrologie, am aflat grosimea stratu
lui de zăpadă din unele zone montane ale tării : Stîna de 
Vale 95 cm. Moneasa 28 em. Semenic 62 cm, Paring 57 cm. 
Păltious-SSWu 30 cm, Vîrful Cozia 48 cm. Bîlea-Lac 200 cm. 
Vîrful Omu 46 cm. Predeal 37 cm. Sinaia — Cota 1500 31 cm. 
Babele 35 cm. Poiana Brașov 24 cm. Vîrful postăvarul 
85 cm. Bucin 100 cm, Ceahlău-Toaca 45 cm. Poiana Stampei 
52 cm. Bacău 59 cm. Vatra Dornei 40 cm. Iezer 26 an.

• Apreciem eforturile 
membrilor Colegiului cen
tral al arbitrilor, care au 
încercat (șl reușit din 
plin 1) să ofere antrenori
lor, tehnicienilor, tuturor 
celor care lucrează în do
meniul patinajului noută
țile, știrile șl datele oferi
te de Federația Internațio
nală de Patinaj. Așadar, 
sînt traduse deia regula
mentele — pentru patinaj 
artistic, patinaj viteză șl 
short track —, precum șl 
statutul forului Internatio
nal valabil pentru sezoa- 
nele 1988—1989 și 1989—1980.
• La Patinoarul „28 Au

gust" din Capitală se or
ganizează, zilnic, cursuri 
de Inițiere in patinaj ar
tistic

nul Maisiba Ubwage. L-am 
cruțat puțin timp, ca la antre
nament, după care l-am fixat 
cu umerii pe saltea. Abia în 
turul 2 m-am convins că sini 
într-o bună formă de concurs 
și mi-am dat seama oă pot 
realiza ceea ce-mi propusesem, 
adică să urc pe podiumul de 
premiere al Olimpiadei. Pe ad
versarul meu din turul urmă
tor, vest-germanul W. Colling, 
abia îl depășise la puncte fos
tul campion mondial, bulgarul 
Karadușev. Eu l-am Întrecut 
destul de clar (4—1) și fără 
probleme. Acesta a fost mo
mentul psihologic pentru mine. 
Pe Karadușev l-am învins 
CI—3) chiar în medul următor, 
luînd serioase opțiuni pentru 
câștigarea Întrecerilor din gru
pă, succes care mi-ar fi adus 
medalia de argint. Un meci 
mai dificil am avut cu ungurul 
J. Robotka, dar am depășit și 
acest obstacol, cîștigind eu 5—4. 
Vă spun sincer, mă simțeam 
atît de bine incit abia atunci 
a inceput să-mi Încolțească 
glndul victoriei finale, al titlu
lui de campion olimpic. Și nu 
mai aveam decât doi pași: pri
mul, cu americanul W. Scherr,

și al doilea, cu sovieticul Ha
belov. Pe William Scherr l-am 
depășit destul de clar la punc
te (4—1), aflîndu-mă în acel 
moment deja in posesia meda
liei de argint. Drept să vă 
spun, de Habelov îmi era par
că teamă. în toate întîlnirile 
anterioare reușise să mă în
vingă.

— Hai, continuă. Cum a fost 
marea finală? ’

— Nu-mî mai amintesc decit 
momentul în care Habelov a 
inoereat prima acțiune de „ru
lare" a mea. atunci cind eram 
la porter. L-am simțit parcă 
mai lipsit de. forță decit in 
meciurile anterioare. Restul a 
fost o încleștare permanentă, 
pînă în momentul in care am 
reușit eu ..fixarea", deci punc
tul care mi-a adus victoria. In 
rest, nu mai știu nimic. Par
că eram amețit. Mi-am revenit 
în momentul ciad, urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a podiu
mului de premiere, tricolorul 
românesc flutura pe col mai 
înalt catarg, iar in ..Gymnasium 
Sangmu" răsunau acordurile 
Imnului patriei noastre scumpe.

— Cu ce gtndttri ai început 
anul ’89?

— Cu satisfacția datoriei îm
plinite. Cu bucuria realizării 
celui mai frumos vis al tutu- e

ror oi
ai .ii
de rect 
în care 
bitul nc 
varășul 
.care p 
purtată 
patriei 
celente ■ 
nă afirn 
idei, de: 
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O PROBLEMA-CHEIE PENTRU

ră Ia îndeplinirea parametrilor 
fixați dc tehnicieni. Nere- 
zolvată, aceasta comportă 
mari riscuri, o dereglare fi
zică și psihică, cu efecte ușor 
de anticipat : ieșire perio
dică din formă, trecerea pe 
banca rezervelor..."

înțelegem din opiniile dr.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 

6 IANUARIE 1989
Categoria 1 : 2 variante

25% — autoturisme „Dacia 
1300“ (70.000 lei) : oategoria 
2 : 9 variante 25% a 8.153 
lei : cat. 3 : 25,75 a 1850 
lei ; cat. 4 : 33,75 a 1174 
lei : cat. 5 : 21175 a 345 lei : 
cat. 6 : 262,25 a 280 lei ; cat. 
X : 1.744,25 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA
1 : 40.635 lei.

• Avînd în vedere numărul 
record de ciștlguri înregistrat 
la tragerea extraordinară Lo
to din 1 ianuarie 1989, omo
logarea respectivelor cîștigurl 
va avea loc sîmbătă, 14 ia
nuarie (in loc de vineri, 13 
Ianuarie). Ca atare, rezulta
tele omologării vor fi publi
cate la rubrica de fată luni, 
10 Ianuarie, precum șl In 
Programul Loto-Pronosport 
de mărfi, 17 ianuarie. Desigur, 
agențiile din rețeaua noastră 
vor fi în măsură să ofere, la 
timpul cuvenit, toate infor
mațiile necesare'.

șl în reluare, pe același pro
gram, la ora 23,05, șl mîine, 
sîmbătă, 14 ianuarie, la ora 
8,55.

Participanta Hoffbauer 
Ludovic din Timișoara și 
Mușat Comeliu din Bucu
rești. au cîstigat. fiecare, 
cite un autoturism „Dacia 
1300“ (70.000 lei) la catego
ria 1 — 25%.

® Tragerea obișnuită Loto 
de astăzi, vineri, 13 ianuarie, 
va avea loc în București, în 
sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, începînd de la ora 
15,50. Aspecte de la tragerea 
respectivă vor fi transmise 
la radio, pe programul I, la 
ora 16,35, urmînd ca nume
rele extrase să fie transmise

• Nu uitați că mîine, sîm
bătă, 14 ianuarie, este ULTI
MA ZI pentru a mai partici
pa Ia TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO (prima a a- 
cestul an), tragere care se 
Impune atît prin atractlvita- 
tea formalei tehnice, cît și 
prin bogăția șl varietatea cîș- 
tigurilor atribuite. De un 
mare interes va fl șl con
cursul PRONOSPORT de du
minică, 15 ianuarie, care 
dispune de pe acum de un 
report de o Jumătate de mi
lion lei, la categoria I, ceea 
ce înseamnă că, deja, suma 
respectivă ar putea asigura 
atribuirea a nu mai puțin de 
7 autoturisme! Iată, deci, 
două mari ocazii, ce nu tre
buiesc ratate !

Ignat (și din datele clinice 
pe care ni Ie-a pus la dispo
ziție) 
raport 
refacere, 
ciplinată, 
factorul , ____ _
duse în accepțiunea de viață 
rațională, în principal, două 
noțiuni, alimentația și odih- . 
na. într^vn fel este alcă
tuită norma calorică zilni
că a unei gimnaste, dc pildă, 
cu 1800 — 2 300 de unități, și 
altfel apare aceasta în ca
zul unui boxer, canotor, halte
rofil sau rugbyst, care ajunge 
pînă la 6 000. * 
odihna după 
antrenament 
după eoneurs, 
pccte un timp 
nit : pînă la 7 orc, în regim 
de noapte, și circa 2 ore, 
regim diurn, 
nevoii de 
procesul de 
neapărat o 
$i psihică! 
în sporturile 
unde și contribuția, 
sonaiitatea se reliefează mai 
pregnant —, dar Ia fel de ne
cesară Și la jocuri".

O a treia noțiune legată de 
Viața rațională vizează me
ditația, „eare se integrează, 
de asemenea, în procesul 
de refacere după efort. In
tervin aici o interpretare și

că, în sprijinul unui 
optim intre efort și 

viața ordonată, dls- 
rațională constituie 

esențial. „Sînt in-

în același 
efort, 

și mai 
trebuie să 
orar bine

i, în
Accentuez asupra 

odihnă, deoarece 
refacere implică 

relaxare fizică 
mai accentuată 
individuale ' — 

și per
se reliefează

aplicare 
individ 1; 
dc latui 
de toiers 
față dc t 
evident, <■ 
tică".

Ne o-Prii 
pecte car 
imediat «• 
ză ia C.I 
tivilor ai 
după tra 

, cere, care 
într-o se: 
neo-climat 
la Felix 
Efori» ”ar 
etc. „Coi 
rești pen 
ce măsuri 
contribuit 
refacere, 
traumatism 
vente în < 
unui spor 
zuri este 
tratamentul 
fie în div< 
bulatoriu.
în aceeași 
mărim cub 
regulile ei 
(ă 
tidiană. 
tendința 
litate, 
mandările 
trecînd

raționu 
U

< 
fie
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Jță de i<u- 
itor, to- 
șescu, cel 
■ărintească 
neret ai 
creat ex- 
t o depli- 
ordine de 
cut festi- 
cti ocazia 
^cursului 

gorii de 
nu inten- 
luptele li- 

voi mal 
in orele 

altfel, fe
nte mi-a 
nă coopta 
cnori ai 
îi.nd chiar 
entru care 
?c această 
i-au acor- 
te, doresc 

transmit 
îuîate de 

•le acti- 
nor ti

să reali- 
oesta este 
ichei peri- 
tiv și cu 
mea mun-

vnenu ca
‘ aur 
ul să
do luptele 
ă la accs-

cu-
nu

koezi — C.S.Ș. Satu Mare, 
Cristina Bănuț — C.S.Ș. Con
stanța și Mariana Alexa — 
Progresul București), toate 
foarte tinere, ultimele din
tre ele junioare III și eu alu
ră de... baschetb tllste, așteap
tă ca antrenorul lotului, Li viu 
Angeleseu, să le dzevăluie cît 
mai multe din secretele spa
dei (ascunse pînă nu demult 
in spatele floretei eu cava au 
debutat in scrimă). Antreno
rul este la fel de tinăr în a- 
ceastă responsabilitate ea și 
elevele sale intr-ale lotului și 
performanței. „Fiecare dintre 
ele știe că are acum o țansă 
reală de afirmare ți nu vrea 
s-o Irosească. Deci, speran
țe pentru competițiiile acestui 
an”, ne spune Llviu Angeleseu.

Floretistele — mai bine zis 
echipa națională, vicecampi- 
oană mondială — se află ina- 
tntea unui debut timpuriu pe 
planșele internaționale, la 
„Cupa C 
A, la 
mini, 
fapt, 
tirea 
tul anului trecut, și cea spe
cifică, de la începutul acestui 
an, exprimată, sperăm, prin- 
tr-un start promițător in 
noul ciclu 
dent fiind 
tor, mult 
așteptări), 
tandemului,
— Tudor Petruș, printre flore
tistele aflate in pregătire erau 
Elisabeta Tufan, Reka Lazăr, 
Claudia Grigorescu, Georgcta 
Beca, Laura Badea, Mioara 
David, ultimele două vizînd 
în acest sezon și Campiona
tele Mondiale de tineret, com
petiție la care s-au afirmat in 
ultimii ani primele noastre 
floretiste, F.lisabeta Tufan și 
Reka Lazăr. Tradiția trebuie 
păstrată, deci !

Vn loc aparte il aveau flo- 
retiștii, 
antrenorii 
tru Kuki.
erați singurii care aveau antre
nament cu... miză, adică un 
concurs de verificare, la care 
luau parte — după tipicul în
trecerii oficiale, cu prelimi
narii, eliminare directă și 
finală — 15 floretiști (unul
dintre selecționabili fiind ab
sent motivat). Săptămînalele 
verificări de acest gen 
bilesc — prin adițiune 
puncte pe baza locurilor 
pate — ierarhiile de 
ține cont selecționerii 
de rea apropiatelor 
tdri internaționale: 
șurile de la Oschatz 
șl Prietenia, pentru

' ’ internaționale, 
Caola", concurs de cat. 
sflrșltul acestei săptă- 

la Budapesta. Va fî, in 
legătura dintre pregă- 
la munte, de la sfîrși-

sperăm, 
promițător 

olimpic (cel prece- 
incheiat, surprinză- 
sub cota fireștilor 

Sub conducerea 
Ștefan Ardeleanu

supravegheați de
Iuliu Falb și Pe- 

De ce ? Centru că

sta- 
de 

ocu- 
vor 
ve

eare 
in 
confrun- 
concur- 
(R.D.G.) 
juniori, 

și cel de la Varșovia, pentru 
seniori, ambele în prima ju
mătate a lunii februarie.

Pînă atunci, insă, pentru 
toate armele, prima confrunta
re pe planșele interne, in a- 
ceeași sală Floreasea, in ca
drul etapei 1 a Campionatelor 
Naționale (individual și pe e- 
chipe, începtnd de săptă
mâna viitoare).

PERFORMANTELOR
t. de La 
In funcție 
tamentală, 
Intoleranța 
produs și, 
ia gene-

unor as
ii obiectul 
e lucrea- 
nța spor
es acum, 
de refa- 
ecomandat 
iu.nl bal- 
lecializsate, 
liane, la 
limănești 

apar 
redea 
ntelc 
sesul 
al 
ii 
activitatea 
inele ca- 
mtinuarca

Ia 
sau 

upă, 
să 
respectă 

dc via- 
gienă co- 
lildă, au 
londcrabi- 
d reco- 
imesc, fie 
Programul

fl- 
în 
au 
de 

după 
fiec-

noi, 
ani-. 

însă, 
ur-

antrenorilor,
unor
re,
gure 
bru

Ni
ple. ____ _ _______
Sportivă ests. de pildă, sa
tisfăcut de felul cum Înțeleg 
exponenții ...
ca cele de canotaj academic, 
oaiac-canoe, . •
nin. natație, 
re «au rugby — să colaboreze 
cu medicii, „lucru eare se în- 
tîmplă mai -sporadic în cazul 
unor cicliști, halterofili, ho- 
cheiști sau scrimeri..."

Surprinde, desigur, o ase
menea atitudine de delăsa
re, chiar dacă ea nu este tipi
că. Trist 
aparține, 
sportivi, 
nori, ■ 
rindu-le, 
sau din 
medicinii

de efectuare a 
sporturi eomplemenia- 

menit tocmai să asi- 
sportivilor un echili- 

fizîe necesar*'.
se oferă și cîieva exem- 

Centrul de Medicină 
de pildă, sa-

unor loturi

atletism-femi- 
lupte libe-

este că aceasta 
nu numai unor 

ci și unor antne- 
care neglijează, la 

din necunoaștere 
comoditate, aportul 
ia evoluția unor 

mari performeri. Acum, la 
început de an și de ciclu olim
pic, o asemenea constatare 
ar putea să însemne și un pri
lej de reflecție pentru cei vi
zați. Pentru că o viață rațio
nală se înscrie nemijlocit în
tre cerințele și exigențele 
pe care Ie impune, oricărui 
sportiv, prezența în 
marii performanțe.
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PENTRU FOTBAL
Am urmărit, în toamnă, o 

partidă de Divizia B, Chimia 
Km. Vîlcca — Electroputcrc 
Craiova. In minutul 62, tn 
poarta . vilcenilor a intrat 
portarul de rezervă Eftimescu. 
Potrivire de nume, cumva ? 
Nici vorbă. Era același Ga
briel Eftimescu, cu mulți ani 
în urmă portar la Dinamo. 
Deci, Eftimescu, un exemplu 
de conduită sportivă, de mo
destie, nu cedează. Deși nu 
peste mult timp va-împlini 37 
de ani. In același meci, unul 
dintre cei mai buni jucători de 
pe teren a fost lancu Caraba- 
geac, peste care timpul a- 
proape că nu a lăsat Urme. 
Carabageac va împlini și el 
38 de ani.

Aceste exemple ne-au suge
rat rîndurile de față pentru 
că, de la Eftimescu și 
bageac, gindurile ne-au 
rat la alți jucători, ale 
talent, ambiție, hărnicie 
exemplară viață sportivă 
permis să se aile pe gazon ca 
jucători activi, de Ia juniorat 
pînă la ultima partidă, mai 
bine de 25 de ani. Ne-am a- 
mintit de Petscliovschi, Filo- 
ite, Vaczi I, Ozon, Capaș, doc
torul Luca, Lercter, 
tin, “ _
Dudu Georgescu portarul 
man, de la 
rat pînă la aproape 40 
Pe fostul internațional Ștefan 
Sameș, la vîrsta de 38 de ani 
(ce repede trece timpul !) l-am 
descoperit ca jucător și antre
nor secund la divizionara B 
Șiretul Pașcani, iar alte exem
ple recente de longevitate 
sportivă se numesc Florea 
pir și Costică Ștcfănescu, 
să ne referim la cei care 
cur.înd și-au pus ghetele 
cui, cum se spune.

Nume de fotbaliști care 
se uită, cu puține < 
purtători ai tricoului 
pei naționale, deținători 
titluri de campioni, figuri 
prim-plan ale formațiilor 
care au evoluat ani și ani.

Am transferat subiectul 
Divizia A, aducîndu-1 în actua
litate, și ne-am oprit asupra a- 
cestei adevărate familii a „vete
ranilor' _ 
zile, cînd 
cea 
unui 
nici, 
vă nealterată, 
cot, cu colegii 
pe pantele înzăpezite ale zo- 
nelor montane, „înghit” zilnic 
porția de kilometri și nu de 
puține ori sînt în frunte.

Care sînt actualii „veterani” 
ai Diviziei A ? I-am găsit în 
meciurile 
tului și. 
aflat că, 
împlini 
(i-am avut în vedere

Cara- 
zbu- 

cSror 
șl o 
le-au

. , r, Constan-
Pcscaru, Dcmbrovschi, 

Ho- 
Jiul, care a apă- 

de ani.

gazonului, 
parcurg 

mai grea 
fotbalist, 
dar cu o

ts-
ca 
de
In

nu
excepții 
i echi-

de 
de 
în

la

In aceste 
perioada 

din activitatea 
jucătorii vîrst- 
tinerete sporti- 
aleargâ, cot la 
lor mai tineri

din turul campiona- 
făcînd socoteala, 
în acest an, ei
următoarele

am 
vor 

vîrste 
numai

pe cei de PESTE 30 de ani): 
Lung — 33 de ani, Tudorel 

. Stoica 35, Ungureanu 33, Pi. 
țurcă 33, Al. Nicolae 34, Drag- 
nea 33, Agiu 33, Burcea 34, 
Butufei 34, I. Enc (Inter Sibiu) 
33, Radu II 33, Ioniță 33, Na- 
ghi (căpitanul lui F.C.M. Bra
șov) 35, Avădanei 33, Bucur 
(F.C.M.) 33, Stancu 33 (piteștea- 
nul, alt căpitan de echipă modei, 
a depășit 400 de meciuri in 
Divizia A ! !), Spcriatu 32, 
Cava! 38 (actualul decan de 
vîrstă al divizionarilor A, ți 
el un exemplu de dăruire, 

’ambiție, seriozitate, realizat și 
pe plan profesional, ca ingi
ner), Naște 36 (care rămîne pe 
gazon, în ciuda unui grav 
accident), Ciorccri 34 (retras 
la sfîrșitul sezonului), Iorgu- 
lescu I 33, Băjenaru (fost la 
Oțelul Galați, acum la F. C. 
Constanța) 35, Șt. Petcu 32, 
Iovănescu 36 (da. treizeci și 
șase !), Lăzăreanu 35, N. Mu- 
reșan (F.C. Bihor) 33, C. Geor
gescu (tot de la Oradea) 34, 
și el, cîndva, grav accidentat 
la picior, portarul Balasz 35, 
Afidricș 33, Augustin 34, ca 
să ne oprim la aceștia, pen
tru că în turul campionatu
lui au evoluat peste 50 de 
jucători trecuți de 30 de ani.

Din lista enumerată, destul 
de bine reprezentați sînt, nor
mal, portarii și, mai ales, cei 
cane joacă pe postul de „li
bero", dar și destui mijlocași, 
cei care trebuie să „are" în 
permanență terenul, în apărare 
sau în atac, dar și înaintași, 
mereu în disputa aspră cu 
apărările, cum sînt, de pildă, 
Pițurcă șl Kadu II, doi fotba
liști pe care simțul golului îi 
face încă indispensabili echi
pelor lor. Toți aceștia, cu ta
lentul și dragostea lor pentru 
fotbal, au venit șl... au rămas. 
Au rămas ani mulți și, în 
majoritatea lor, vor părăsi ga. 
zonul cu sentimentul împlini
rii datoriei, pînă
Pentru ei, vîrsta din 
sau din carnetul i 
mare nu 
sportivă e mult mai

IN TOT CE FACI, SĂ PUI
Șl PUȚIN SUFLET..."

...ne spune un neobosit șlefuitor de talente
Coordonatorul centrului de 

copii și juniori al clubului 
Chimia Rm. Vîlcea, Traian 
Popa, este unul dintre antre- 

foarEe 
de club, 
peste 30

norii care prețuiește 
mult fidelitatea fată 
Se află la Chimia de 
de ani...

— $i nu mă bate•— $i nu mă bate nici un 
gînd de ducă. Fără dragoste 
față de club, față de culorile 

i stimalul, e greu să cîștigi ____
oamenilor. Eu nu am căderea 
să-i arăt cu degetul 
care azi sînt aici, mîine
Focșani sau la Cărei,

la

de 
contează.

Constantin

capăt, 
buletin 
legiți- 
Vîrsta

tînără.

ALEXE

pe cei__ _ __  __ ■__ j ja 
Focșani sau la Cărei, dar 
parcă prea puțini au rămas 
pe loc înfruntînd greul, fur
tunile fotbalului...

— Furtuni care s-au abă
tut și asupra Chimiei.»
— Numai că, iată, echipa 

șl-a strîns rîndurile și, după 
un început de campionat ezi
tant, a atacat cu vigoare în a 
doua jumătate a turului și a 
urcat pe primul loc.

— II va menține pînă 
final ?
— Asta nu pot să știu, 

cu toții dorim revenirea 
Divizia A șl se fac mari e- 
forturi pentru realizarea aces
tui obiectiv, deși Jiul e un 
adversar foarte puternic, care 
nu va ceda ușor.

— Ce preocupări există la 
Chimia privind căutarea, 
pregătirea și promovarea ju
cătorilor tineri, 
lent?
— Preocupări 

dintotdeauna, iar 
multe ca oricîrrd. 
clubului nostru n-a 
să... funcționeze, indiferent de 
locul ocupat de prima echipă 
în Divizia A sau în Divizia B. 
Noi n-am întrerupt pregăti
rile nici în mijlocul verii to
ride, nici acum, în plină 
iarnă. La noi, copiii vin me
reu, pentru că găsesc la te
ren pe cineva, pentru că e-

In

dar 
în

de real ta-
au existat 
acum mal 

Pepiniera 
încetat

xisță cineva care să-i asculte, 
sâ-i pună la lucru, să le În
drume pașii. Iată, de cînd s-a 
încheiat sezonul, am organizat 
„Cupa Unirii". „Cupa 30 De- 
cern brie", un campionat de 
tehnicitate, apoi o întrecere 
căreia i-am zis „Turneul cam
pionilor". Din cei mai buni 
juniori am’ alcătuit patru echi
pe. Pe același teren s-au jucat 
două meciuri în același timp: 
cei tn roșu cu cei in galben, 
cei în albastru contra 
tn verde.

- Și 
bură ?
— Nu, 

erau de 
un arbitru 
meci...

— Ce s-a urmărit 7
— Condițiile de joc fiind 

mult îngreunate, fiecare tre
buia să fie mereu cu capul 
sus, să-și concentreze foarte 
mult atenția, să găsească so- 
iutii în aglomerarea de jucă
tori, iar portarii (ei sînt nu
mai doi) să fie mereu în pri
ză ca să nu primească gol. 
S-au remarcat In asemenea 
jocuri Popescu, Tarara, Buză- 
rescu, Golescu (golgeterul), V. 
Popa, Dobrin (unul care vrea 
să meargă pe urmele piteș- 
teanului).

— Nea Traiane, n-ai obosit 
după atîtea decenii de fot
bal ?
— Fotbalul e o... boală fără 

leac, o iubire fără de sfîrșlt, 
o pasiune care nu se stinge 
așa ușor. Iar cînd e vorba de 
copii, de cei mai mici jucători, 
totul este să simtă ei că tu, 
antrenorul lor, pui și puțin 
suflet în munca pe care o 
faci. Despre cît și ce înseamnă 
acest „puțin suflet”. n-are 
rost să mai vorbim.

celor

n-a

n-a 
culori

ieșit o haraba-

ieșit. 
diferite 

pentru
Mingile 
șl cite 
fiecare

Lourențiu DUMITRESCU

La jumătatea întrecerii Diviziei B

CLASAMENTE Șl CIFRE SEMNIFICATIVE
Astăzi vă oferim cifre din bi

lanțul sezonului de toamnă al 
divizionarelor B, care scot în evi
dență prestațiile avute de aces
tea in prima parte a competiției.
• In cele 450 de meciuri s-au 

consemnat 863 de victorii ale 
gazdelor, 58 de intllnirl s-au ter-

Hi încheierea primei părfi a campionatului

Diviziei € - scria a X-a

ANTRENOR, JUCĂTOR Șl, TOTODATĂ, GOLGETER
Cele două echipe din Si. 

Gheorghe, reședința județului 
Covasna. IMASA si Electro, au 
fost în tot timpul turului cam
pionatului pe tocurile fruntașe, 
ca si în precedenta ediție e 
competiției, ceea ce denotă o 
comportare constant bună. 
IMASA s-a Instalat în fruntea 
clasamentului încă după etapa 
a doua sl timp de patru săptă- 
mînl a tăcut schimb de locuri 
cu Electro. IMASA țintește reve
nirea în eșalonul secund, undea 
jucat în urmă cu cîțiva ani. E- 
chlpa este pregătită de antreno- 
rul-jucător Vasile Gherghe, aju
tat de Fr. Koroncsi. Interesant 
de semnalat faptul că cel . mai 
eficace înaintaș in sezonul de 
toamnă a fost... antrenorul 
Gherghe, autor a nu mal puțin 
de 10 goluri. în tur s-a remar
cat întreaga echipă sl. ta mod 

■ special, IL.șean — eu 9 goluri 
înscrise. Stupu (6 goluri), porta
rul Incze, fundașul Cașaș, mij
locașul Spirea șl noul venit. 
Moldovan. IMASA a cîștigat 
toate cele 7 meciuri disputate a- 
casă. iar în deplasare a pierdut 
două (O—I cu Progresul Odorhei 
— etapa a o-a și 9—3 ou Nitra- 
monla — etapa a 8-a) șl a în
registrat două egalități : cu Re
lonul Săvinești (0—0) 
rea Cristur (1—1). 
comportare a echipe! 
tur o subliniază șl _ 
pozitiv : 24—3 acasă șl 7—6 
deplasare. Avînd un avantaj de 
4 puncte față de Electro și 6 
puncte înaintea ocupantei locului 
3. echipa IMASA. care aparține 
de întreprinderea dc mașini, a- 
gregatc și subansamble auto Sf. 
Gheorghe, vizează, cu mari șan-

1 J
I

CLASAMENTUL SERIEI:
2 31- 9 24
4 18-1120
5 32-15 18
6 21-31 17
7 34-22 18
7 27-21 18
6 18-18 16
7 31-22 15
7 30-24 15
7 20-19 15
7 18-25 15
8 24-29 13
8 23-24 12
9 21-23 11
9 12-35 10

1. IMASA
2. Electro Sf. Gh. 15
3. V. Gheorgheni ~
4. Carpați Bv.
5. Nltr. Făgăraș
6. Mim. Baraolt
7. Rapid M. Ciuc
8. Prec. săcele
9. ReL Săvinești

10. Prog. Odorhei
11. Unirea Cristur
12. Met. Sighișoara 15
------  - " 15

15
15 
15

12. Met. Tg. Sec.
14. Minerul Bălan
15. Carpați Cov. 
ÎS. Ciment. Hoghlz

15 11 2
9 2
8 2
81
80
80
7 2
7 1
7 1
7 1
7 1
8 1
52
51
42
2 3 10 14-48 7

15
15
15
15
15
15
15
15
15

Divizia B. un-

șl cu Unl-
Frumo-asa 

IMASA în 
golaverajul

In

se, revenirea tn 
de a activat nu cu mult timp în 
urmă.
• în seria a X-a. In care s-au 

înregistrat 374 de goluri, joacă 
oîtlva Înaintași deosebit de pro
ductivi. cum sînt Sfrijan (Nltra- 
monia Făgăraș). Arhip (Relonul 
Săvinești) șl Dombl (Minerul 
Baraolt). flecare cu cîte 12 go
luri marcate, e- In meciurile 
din tur s-au înscris 7 autogoluri 
și au fost transformate 41 de lovi
turi de la 11 metri (ratate : 11). 
a Cele două formații nou pro
movate în campionat au Jucat 
bine, mal ales Carpați Brașov 
(locul 4), dar șl Rapid Miercu
rea Ciuc (poziția a 7-a). • Sur
prinde comportarea mal mult 
docît modestă a echipei Progre
sul Odorhei. aflată. în ultimele 
ediții ale oamnionatuânl _ _ 
printre echipele clasate pe pri
mele două locuri în clasament, 
dar care acum. cu numai 15 p, 
ocupă poziția a 10-a.

Tomo RÂBȘAN

mereu

minat la egalitate și 38 au fost 
cîștigate de oaspeți. Echipele 
gazde au obținut cele mal multe 
victorii în etapele a 17-a (25) ți 
a 9-a (24). în seria I (etapa a 
9-a), în seria a n-a (etapele a
2- a, a 4-a șl a 9-a) șl în Peria a 
in-a (etapele a 4-a, a 11-a șl a 
17-a) echipele gazde nu au cedat 
nici un punct. Deci avantajul te
renului a fost hotărîtor în încli
narea balanței...
• In toamnă s-au înscris 1205 

de goluri (384 în seria I; 379 în 
a n-a șl 442 în a ni-a), media 
pe meci fiind de 2,6 de goluri 
(2,5 în seria I; 2,4 în a H-a șl 
3,8 in a ni-a). Gazdele au mar
cat 952 goluri, Iar oaspeții doar 
253. Cele mal multe goluri s-au 
marcat In etapele a 17-a (84 go
luri) ți a 15-a (81), gazdele în
scriind în aceste runde cîte 70 
și, respectiv, 64 de goluri, oaspe
ții au înscris cele mal multe go
luri (21) ta etapa a 10-a. Un 
fapt inedit: In etapa a 9-a, în 
seria a H-a echipele oaspete 
n-au marcat nici măcar un gol!
• Clasamentul eficacității: 1. 

U.T.A. 41 goluri, 2. „Poli" 'Timi- 
șoara 40, 3-4. Politehnica Iași și 
Gloria Bistrița 35. 5. Olimpia Sa
tu Mare 33, 6. Unirea Alba Iu- 
Iia 32, 7. Gloria Buzău 31, 8. A.S. 
Drobeta Tr. Severin 30.
• Clasamentul inefioacitățil: 

1-2. Avîntui Reghin și Prahova 
C.S.U. Ploiești cîte 11 goluri,
3- 5. Minerul Motru, C.F.R. Paș
cani și Pandurii Tg. Jiu 14, 6-7. 
Sportul „30 Decembrie" și C.S.

Tîrgovițte 15, 8-12. Șiretul Paș
cani, Poiana Cîmplna, I.C.I.M. 
Brașov, Dacia Mecanica Orăștle 
ți Strungul Arad 16.
• Clasamentul celor mal bune 

apărări: 1. Petrolul Ploiești — 8 
goluri primite, 2. Jiul Petroșani
— 9, 8. Chimia Rm. Vîlcea — U, 
4. Sportul „30 Decembrie" — 12, 
5-6. „Poli" Timișoara și Olimpia 
Satu Mare — 14.
• Clasamentul celor mal slabe

apărări; 1. Gloria Reșița — 96
goluri primite, 2. Avîntui Reghin
— 35, 3-4. A.S.A. Explorări Cim- 
pulung șl Metalul Bocșa — 34, 
5-8. Dunărea Călărași, F.C.M. Ca
racal, Dacia Mecanica Orățtie și 
A.S. Paroșeni Vulcan — 30. 9 
Minerul Cavnic — 29, 10. Unirea 
Alba lulla — 23.
• Cele mal mar! scoruri înre

gistrate în tur: 6—0 (A.S, Drobe- 
ta Tr. Severin — Dunărea Călă
rași, F.C.M. Caracal — Dunărea 
Călărași, Gloria Bistrița — Meta
lul Bocșa, U.T.A. — Minerul 
Cavnic, F.C. Maramureș — Glo
ria Reșița), 5—0 (C.S. Botoșani,
— A.S.A. Explorări, Petrolul Plo
iești — Poiana Cîmplna, Poli
tehnica Iași — Metalul Plopenis 
C.s.M. Reșița — Gloria Bistrița, 
Minerul Cavnic — Metalul Bocșaf 
Unirea Alba lulla — Gloria Bis-? 
trița, Gloria Bistrița — Chimica 
Tîrnăvenl, „Poli” Timișoara —! 
Avîntui Reghin) și . 6-1 (Pollteh-» 
nica Iași — A.S.A. Explorări. 
Jiul Petroșani — Metalul Mija țț 
Olimpia Satu Mare - Unlred 
Alba lulla).

IȘCOALA DE SCHI
BUCUREȘTI organizează In stațiunea Predea) t> 
schi pentru începători și avansați ’

___ serii de 6 zile.
Date de plecare: 16, 22, 28 ianuarie, 3. 9. 

biuarle 5, 11, 17, 23 martie.
Servicii: cazare la cabana Clăbucet-Sosire 

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 ț asistență de ghid.

Preț informativ : 928—1182 lei de persoană.
Școala dispune de un centru de închiriere de schiuri șt ,■ 

clăpar- șl de garderobă.
La terminarea cursului 86 organizează un concurs de 

schi, „Seara școlii de schi”. Se înm’nează diplome.
Informații suplimentare și înscrieri la agenția de turism 

a I.T.H.R. București din bd. Republicii nr. 68, telefon 
14.08.00.

I.T.H.H. 
școală de 
adult!} în

(copii, tineri.

15. 21. 27 te-



ANCHETE SPORTIVE
(Agerprcs) 
TASS, i 

celor mai

I. In 
pen- 
buni

MOSCOVA, 12 
ancheta Agenției 
tru desemnarea 
sportivi din lume in anul 1938. 
pe locul întîi a fost clasată atle
ta americană de culoare Florence 
Griffith-Joyner, urmată de ino- 
tătoarea Kristin Otto (R.D.G.) șl 
jucătoarea de tenis Steffi Graf 
(R.F.G.). Este pentru prima oară 
in 20 de ani de la Inițierea a- 
cestel anchete cînd primele trei 
locuri sînt ocupate numai de 
femei !

PARIS, 12 (Agerprcs). Acade
mia franceză de sport a atribuit 
„marele premiu al anului 1983“ 
jucătoarei de tenis Steffi Graf 
(R.F.G.), care a ciștigat cele pa
tru mari turnee clasice, precum 
și titlul olimpic.

ONOUĂ VICTORIE A HANDBALIȘTILOR

INTERNATIONALE
BERLIN, 12 (Agerprcs). Uniu

nea internațională de ciclism l-a 
desemnat . pe Lutz Hasslich 
(R.D.G) drept cel mai bun ci
clist amator din anul care a tre
cut. Hassîich a cîștigat titlul o- 
limpic la viteză, precum și. 8 
curse pentru „Marele Premiu" 
disputate în diferite orașe din 
Europa. în vîrstă de 30 de ani, 
ciclistul din R.D. Germană a 
declarat că va participa și la 
Olimpiada din 
celonar

ZURICH, 12 
cum relatează 
Internaționale 
bun coeficient 
îl are campionul mondial Garri 
Kasparov — 2 775 puncte, urmat 
de Karpov — 2 750 puncte. Short 
— 2 6.50 puncte, Beliavski și 
Speelman — cite 2 640 puncte, 
Ivanciuk — 2 635 puncte, Salov — 
2 630 puncte etc.

R.D. Germană 
participa și 

1992. de la Bar-
(Agerprcs). După 
revista Federației 

d-e Șah, cel mai 
„Elo“ pe anul 1988

NOȘTRI In turneul de la paris
PARIS, 12 (Agerprcs). în 

ziua a doua a turneului inter
național masculin de handbal 
de la Paris, echipa României 
a întrecut cu 23—22 (12—10) se
lecționata de tineret a Franței. 
Alte rezultate : Dynamo Ber
lin — Banik Karvina (Ceho
slovacia) 29—22 ; Neva Lenin
grad — Milbertshofen (". ” 
Germania) 20—17. 1

(R. F.

In cupele europene la volei

STEAUA, ÎNVINSA
LA MODENA

saara.
din Modena,

CĂLĂRIE: MAREA PERFORMANTA MONDIALA

IERARHIILE PRECEDENTE AU FOST CONFIRMATE
..Cupei 
dresaj, 
călărie

Prefațat de finalele 
Mondiale*1 la obstacole și 
sezonul competițional la 
a atins punctul maxim la Jocu
rile Olimpice toate aceste eveni
mente de vîrf — pe parcuis' au 
mai exista', desigur, și alte mari 
concursuri în calendarul compc- 
tițional international, în care au 
figurat, peste 25C de întreceri la 
dbstăpole. dresaj, concurs com
plet. atelaje, ponei raiduri, vol- 
tije — neprodueînd. totuși, per
turbări vizibile intr-o ierarhie 
care, in partea 
cuprinde de cîțiva ani buni cam 
aceleași .... :*
pe . plan tehnic s-a constatat 
statu-quo (dar spre vîrf) în ceea 
ce privește mijloacele și meto
dele de pregătire a cailor, aran
jarea parcursurilor sau exigențe
le arbitrilor, toate insă cu ten
dință clară spre facilitarea spec
tacolului sportiv, spre punerea

intr-o
sa superioară.

nume. In același timp.
un

RECORDURI ROMANEȘTI PE PISTA
DE PATINAJ DE LA ZAKOPANE

în Palăzzo 
s-a 
ca-

Miercuri 
dello sport 
disputat primul meci din 
drul grupelor semifinale ale 
C.C.E. la volei masculin intre 
echipa locală Panini si Steaua 
București. Voleibaliștii italieni 
au ustigat la un scor neaștep
tat de sever : 3—0 (4, 
anunțîndu-se astfel ca princi
pali pretendent! la —- 
in finala competiției. Următo
rul meci (în grupă) al echipei 
Steaua va fi cel 
viitoare în care 
teren propriu pe 
(R.F. Germania) 
în prima etapă 
campioana Spaniei S.V. Palma 
de Mallorca (rezultatul 
ne-a parvenit), 
grupă semifinală
Vojvodina Novi Sad — T.S.K.A. 
Moseova 1—3 (—8. —5 11. —5) 
si Ț.S.K A. Sofia — Olympiakos 
Pireu 3—0 (14 6 8)

Alte rezultate din turul 
III : Stal Bialski (Polonia) — 
Uralocika Sverdlovsk 0—3 (—8. 
—3. —3) în C.C.E. feminin ;
Slavia Bratislava — Amatori 
Bari 3—0. A.D.K. Alma Ata — 
Cannes 3—0. In Cupa Cupelor, 
feminin : Bosnia Sarajevo — 
Panathinaikos Atena 3—2 și 
Dinamo Moscova — Maxicono 
Parma 0—3 în Cupa Cupelor, 
masculin.

Un telex semnat de antreno
rul lotului reprezentativ de 
juniori Ernest Ulrich-Petric, 
ne-a adus vești îmbucurătoare 
privind comportarea 
patinatori de viteză 
concursul de sprint, 
gorii de virstă. 
pane, unde au 
sari sportivi de 
buri poloneze.

în prim-plan 
resenii Tiberiu 
Antal. Primul a reușit să mo
difice de 
juniorilor 
1:21,29 la 
din 1983) 
1:20,66 la 
și 160,575 
161,370 p. _ 
primele locuri

tinerilor 
ro.nâni în 

ne cate- 
la Zako- 

ca adver-
de

avut 
la diferite clu-

s-au situat mu- 
Mate si Emeșe

trei ori recordurile
I : 40.10 la 500 m

1 000 m (v.r. 1:21,47,
39.50 la 500 

1 000 
p la 

din

m. 
m (v.r. 1:21.29) 

poliatlon (v.r. 
1985) ocupînd 

oe distanțele

menționate, De asemenea, Eme
șe Antal a sosit prima în toate 
ptobele : 43,58 la 500 m, 1:28.64 
la 1 000 m. 4.3,18 la 500 m, 
1:28.29 la 1 000 m și 175,225 p 
la poliatlon 
r ioane 
aceeași 
trecut.
obținut 
Vagasi 
1:31,45
m. î „ ............. . ....
D la poliatlon (învingătoare pe 
toată linia la categoria ei de 
vîrstă), Marius Vaida — 43.08 
la 500 m. 1:25,77 la 1 000 m si 
Zsolt Ballo — 41.67 la 500 m, 
1:24.41 la 1 000 m. clasați pe 
locuri fruntașe.

... . rezultate supe- 
celor înregistrate in 
perioadă a sezonului 

Recorduri personale au 
juniorii mici Gabriela 

— 44.94 la 500
la 1 000 m 44,93 la 500 

1:31,47 la 1 000 m 181,330
m.

în valoare; a Pregătirii . eoncuren- 
ților.

Cu loată această aparentă lipsă 
de surprize — spre exemplu. 

. campioana olimpică la dresaj. 
Nicole Uphof, jiu s-a numărat 
printre cele 13 finaliste aie „Cu
pei Mondiale11 — cîteva elemente 
rețin atenți-a. constituind, 
zice, caracteristici ale 
precedent, dacă se 
cu adevărat de un 
călărie, acum cînd 
debutează . 
nudul și se încheie _
Revelionul u>i. ele desîâ'șurîndu-se 
fie în aer liber, fie în sală.

. Așadar, în ceea ce privește 
DRESAJUL este de reținut con
firmarea „regulii" că amazoane
le sînt mai bune decit reprezen
tanții ..'sexului tare". După ce 
Christine Stiickclberger (Elveția) 
și-a . adjudecat „Cupa Mondială4/, 
a fost rîndul vest-germanei Ni
cole Uphof să se impună la J.O. 
Mai mult, din totalul de 53 de 
participant!. 27 au fost femei, pe 
primele șase locuri — aceasta 
constituind una din premierele 
(nu și surprizele) întrecerilor o- 
limpice 
specialiste ale 
adăugăm . .
(locul 3). Olandei (5) și 
dei (6) au fost alcătuite 
tregime din călărețe. în 
campioana. R.F. Germania, 
vut în componenta 
tară de patru și pe... 
Klimke. Convingător, nd ?

Dacă fostul campion olimpic, 
americanul Joe Fargis. s-a situ
at doar pe locul 7. iar câștigăto
rul ..Cupei Mondiale", 
nul Ian. Miliar. 
Pierre Durand 
pe treapta cea 
specialiștilor în 
o confirmare a 
din 
um 
1985 
fel, 
re reușește această performanță, 
după Jean Cariou (1912) și Pierre 
Jonqu6res d’Ori-ola (1952. 1964).
Și. fapt important. P. Durand a

am 
■sezonului 

poate vorbi 
..sezon" în 
concursurile 

în primele zile ale a- 
în preziua

că

situîndu-se 
dresajului, 

echipele

numai 
, Să mai 
Canadei 
Finlan- 

■ tn în- 
timp ce 

a a- 
reguiamen- 

Reiner

canadia- 
ne 15, în schimb 
(Franța) a urcat 
mai de sus a 
OBSTACOLE, ca 

__ titlului european 
1987 și a pozițiilor pe podi- 
în ..Cupa Mondială" (3 în 
și 2 în 1988). el fiind, ast- 

cel de al treilea francez ca-

2. 6).
calificare

de miercurea 
va intîlni pe 
S.V. Hamburg 
echipă care, 

a jucat cu
nu

Tn cealaltă 
masculină :

schimbare de lider

in Raliul Paris - Dakar

VATANEN,

IN FRUNTE!
PARIS»

12 etape, 
nai Paris - 
automobilistul 
Vatanen,
belgianul Jacky Ickx
pe mașini „Peugeot — Turbo").

La motociclete. Pe primul 
loc al- clasamentului se află 
francezul Gilles Lalay (..Hon
da"), secundat Ia 33:35 de ita
lianul Franco Picco („Yama-

12 (Agerpres), După 
în Raliul internațio- 

Dakar conduce 
finlandez Ari 

urmat la 1:14 de 
(ambii

PATINAJ VITEZA
• Proba masculină de 

din cadrul concursului 
național de la Davos 
venit lui Uwe-Jens Mey 
timpul de 37.11. urmat 
coechipierul său Andre Sobeck 
— 37,62 și norvegianul Roger 
Stroem — 37,83. în proba si
milară feminină, pe primul 
loc s-a situat Christa Ludwig 
(R.D. Germană) — 40.57.

BIATLON
• Proba de ștafetă 4x7.5 km 

din cadrul concursului inter-

500 m 
inter- 
a re- 

cu 
de

national de la Boroveț (Bul
garia) s-a încheiat cu victoria 
echipei Iugoslaviei. cronome
trată tn lh 31:26.

SCHI
• Cea de-a doua probă 

masculină de slalom special 
desfășurată pe pîrtia de la 
Pilla (Italia). în cadrul „Cupei 
Europei", a revenit sportivului 
francez Didier Bouvet crono
metrat In două manșe cu tim
pul de 1:27.27. L-au urmat iu
goslavul Grega Benedik — 
1:27,72 și cehoslovacul Peter 
Jurko — 1:27.78.

BASCHET • La Bayreuth 
(R.F. Germania) în meci pentru 
grupele sferturilor de finală ale 
„Cupei Cupelor" (masculin), e- 
chipa sovietică Jalghiris Kaunas 
a întrecut cu scorul de 99—81 
(44—36) formația locală Steiner. 
Alte rezultate din cadrul acele
iași competiții: Hapoel Elion — 
Real Madrid 82—92 (31—39); S.C. 
Cholet (Franța) — Snaldero Ca- 
serta 85—76 (40—32). • La Llu- 
bliana, în meci pentru sferturile 
de finală ale competiției femini
ne „Cupa Liliana Ronchetti-, e- 
chipa locală Iskra a întrecut cu 
82—54 (39—28) formația Kreml- 
kovțl Sofia. Alte rezultate din 
cadrul aceleiași competiții: Spar-

PE SCURT • PE
ta Praga — Trogylos Prlolo (Ita
lia) 61—90 (24—54); B.C. Toledo — 
Minior Pernlk 72—66 (45—28):
S.F. Versailles — B. C. Parma 
85—81 (40—36).

CICLISM • Desfășurat la A- 
lencon, -amplonatul de clclocros 
al Franței a fost cîștlgat de Do
minique Arnauld, înregistrat pe 
distanța de 24,700 km cu timpul 
de 59:36. Pe locurile următoare 
s-au situat Martial Gayant — la 
11 a șl Christophe Lavalnne — la 
1:03.

GIMNASTICA « Proba pe e- 
chlpe din cadrul campionatelor

B. C.

înoălecat același cal (Jappeloup) 
cu care a debutat in 1982, ceea 
ce. aduce în discuție (din nou, 
dacă mai era nevoie) timpul 
lung de pregătire necesar pentru 
a obține performanțe de valoare.

Aceeași chestiune o găsim în 
prim-plan si în cazul CON
CURSULUI COMPLET, campio
nul. neozeelandezul Mark Todd, 
încălecînd un pur-sînge (Charits- 

.ma) de 14 ani. același cu care a 
■cîștigat și ediția pre-cedentă 
Olimpiadei, el fiind cel de 
doilea călăreț 
care reușește 
fo-rma-nță. dună olandezul Charles 
F. Pahud de Morbanges (1928, 
1932), și ei cu același cal : -Mar- 
croix. O realizare, desigur, sur- 
priinzăboare pentru acest, sportiv 
de 31 de arai, într-o disciplină a 
echitiației extrem de dificilă și 
de solicitantă. în care s-au mai 
remarcat, printr-o frumoasă lon
gevitate și rezultate pe 
englezii Ian Stark și 
Leng, care, se păstrează 
planul medali.ațilo.r.

Siint.etizînd. putem, deci, afirma 
că principalele caracteristici ale 
sezonului în ceea ce privește ce
le mai cunoscute probe ale echi- 
tației au fost : dominarea cate
gorică exercitată de 
dresaj (ele au fost 
lal’te probe printre 
pentru prima oară după 
ani un călăreț reușește să 
țină al doilea titlu olimpic 
concurs complet, precum ’ și

din istoria 
acoasiâ rară

a 
al 

J.O. 
per

nia

măsură.
Virginia 

in prirn-

călăreie t-a 
și în cefe- 

medaliiâte) :
56 de 

ob
la 

ne
cesitatea unei pregătiri atente și 
de durată a calului pentru a se 
realiza acel adevăra.t cuplu soli
citat de marea performanță. 
Rămînc de văzut, acum, în anul 
„mondialelor", dacă vor interve
ni anumite modificări în ierar
hie (ele sînt posibile în special 
ca urmare a schimbării previzi
bile a garniturilor de cai), eu 
tît mai mult, cu cit ne aflăm 
la începutul unul nou ciclu 
li m pic.

a-
Și
o—

Emanual FANTĂNEANU

Ai învins, confinuâ! Ai pierdui, continua'.

„LECȚIA" OUTSIDERULUI
Deșl disputată la jumătatea 

lunii decembrie, intre echipe
le Suediei și R.F. Germania, 
finala „Cupei Davis" conti
nuă să fie comentată în fel 
și chip, multor specialiști a- 
proape nevenindu-le să crea
dă că formația Suediei, deți
nătoarea la zi a „Salatieret 
de argint" (în 1987. 5—0 cu 
India), a putut rata trofeul, 
ba încă pe teren propriu (la 
Goteborg) și în fața unui ad
versar pe care, în 1985, îl în- 
trecuse (3—2) ’ '
chen ! Altfel 
dinavium" din 
edia părea că n-are de 
să-și facă griji intr-o finală 
și așa istorică, ultima (din 
1900) în care nu s-a utilizat 
tie-break-ul _• suprafață de 
joc convenabilă, public de
votat și. argument zdrobitor, 
o garnitură alcătuită din 
Mats Wilander și Stefan Ed
berg la simplu, adică din 
numărul 1 și numărul 5 mon
dial ! Singurul „pericol* pu
tea veni, eventual, de la Bo
ris Becker, al patrulea tenis-

chiar la Miln- 
zis, la ,.Scan- 
Goteborg, Su- 

ce

î?ian după computerul A.T.P., 
dar primejdia era oricum 
minoră, cunoscut și recunos
cut fiind faptul că, mai mult 
decit oricare altă competiție, 
..Cupa Davis" solicită pentru 
izbîndă nu un jucător, cit de 
în formă, ci o echipă. Or, 
chiar și „un Becker de lion" 
(„PEquipe") nu însemna o 
garanție, de vreme ce parte
nerul lui. Carl Uwe Steeb, 
era un „nimeni", lipsit de 
experiență (21 de ani), de 
palmares (doar două meciuri 
în C.D.), de anvergură (locul 
73 în clasamentul A.T.P.).

Așa a și început, ca o sim
plă formalitate, partida i- 
naugurală a finalei, cea din
tre Wilander și Steeb. ~ 
mai „uns" campion al lumii 
pe 1988, Wilander a 
legea, detașîndu-se la 2—0 la 
seturi, după 10—8 și 6—1. Du
pă care, incredibil, întilnirea 
s-a echilibrat și outsiderul, 
un sfingacl de tipul lui Vi
las. dar fără clasa argentini
anului. a egalat la 2 : 6—2,
6—4. în setul decisiv, pe ser-

Toc-

făciit

viciul său, Wilander a avut 
6—5 și 40—30, fiind la o sin
gură minge de victorie. N-a 
reușit-o. Fără să dezarmeze, 
Carl Uwe Steeb s-a „agățat" 
cu disperare și. spre stupe
facția adversarului și a pu
blicului, a întors rezultatul, 
adjudeeîndu-și setul (8—6) șî 
meciul, aducînd echipei sale 
exact punctul care se va do
vedi hotărîtor pentru soarta 
finalei (3—2 pentru oaspeți), 
cel dinții succes al tenisme- 
nilor vest-germani în „Cupa 
Davis" !

Steeb a realizat „matsi- 
mum* contra campionului 
mondial, dacă ne putem per
mite, plecînd de la prenume
le lui 'Wilander, această 
cență * '
Cum 
priza, 
mari 
Steeb 
puns, 
credem, ca și 
,,Nu Mats a pierdut 
ci eu * ‘
pentru 
Pentru că.
am crezut mai mult în șansa 
mea și am luptat pînă la 
epuizare pentru ea !"

Ce era de spus. s-a spus, 
o „lecție* în cîteva cuvinte.

u
cii cuvintul maximum, 

a devenit posibilă sur- 
una dintre cele 

în anul tenisistic 19S8 
însuși a căutat un roș
ia. fel de tulburător, 

fzblnda sa : 
meciv 

l-am cîștigat. Și nu 
c-am fost mai bun ’ 

pur și simplu.

mai

*

Ovidiu IOANÎȚOAIA

Fetbal Meridian»
CAMPIONATUL Mondial de 

fotbal tn sală a continuat cu dis
putarea altor patru meciuri din 
cadrul grupelor sferturilor ' "
nală: Olanda — italia 4—1 
Ungaria — Belgia 2—2 
S.U.A. — Paraguay 2—0 
Brazilia — Argentina 8—3 ...
în clasamentele celor două gru
pe conduc Brazilia 4 p (grupa 
A) $1 Belgia — 3 p (grupa B).

DUPĂ 18 etape, tn campionatul 
Spaniei continuă să conducă 
Bea! Madrid, cu 31 p, urmată de 
F.C. Barcelona — 29 p și Atletj. 
co Madrid — 21 p. Rezultate: 
Real Sociedad — Elche 1—0; Osa-

SCURT • PE

de fi- 
(2-1); 
(0-1); 
(1-0); 
(2-0).

suna — Oviedo 3—1; Gijon — Va
lencia 1—0; Zaragoza — Cadiz 
0—1; Valladolid — Atletico Ma
drid 0—1; Real Madrid — Malaga 
2—1; Vigo — Logrones 1—0; Be
ds Sevilla — Espanol 2—2; F.C. 
Barcelona — F.C. Sevilla 4—0 ; 
Murcia — Athletic Bilbao 0—1.

ÎN CADRUL turneului în sală 
de la Kiel, Danemarca a învins 
cu 5—3 (3—0) formația S. V. 
Hamburg, iar echipa St. Pauli 
Hamburg a dispus cu 3—1 (1—0) 
de formația locală Holstein.

ECHIPA braziliană F. C. Sao 
Paulo, aflată în turneu în India, 
a jucat la Bangalore cu o selec-

SCURT
unionale de gimnastică ritmică, 
de la Tallin, a fost cîștlgată de 
echipa R.S.F.S. Ruse, urmată de 
cele din R.S.S. Ucraineană șl 
R.S.S. Bielorusă. Gimnastica 
ritmică modernă este practicată 
tn U.R.S.S. de peste 4 000 de co
lective, cuprinztnd circa 200 000 
de sportive.

HANDBAL • Rezultate Înregis
trate In competiția masculină ce 
se desfășoară în orașul suedez 
GSteborg: Suedia — Islanda 25— 
24 (13—11): Danemarca — Bulga
ria 28—20 (16—6); islanda — Da-

nemarca 24—22 (12—11); Suedia 
— Bulgaria 27—21 (14—10).

TENIS • în turul II al tur
neului internațional de la Auck
land, contînd pentru „Marele 
Premiu", jucătorul kenyan Paul 
Wekesa l-a eliminat cu 4—6. 6—3, 
9—7 pe vest-germanul Michael 
Westphal, iar cehoslovacul Milan 
Srejber a dispus cu 7—5, 6—7,
6—3 de finlandezul Velî Palo- 
heîmo.

VOLEI • Competiția interna
țională feminină de la Basel a 
fost cîștlgată de echipa vest-ger
mană Schwerte, care a întrecut 
în meciul decisiv cu scorul de 
3—0 (15—7, 15—10, 15—4) formația 
Racing Club Paris.

ționată locală cu care a terminat 
la egalitate: 2—2 (2—2).

IN OPOZIȚIE cu antrenorul 
reprezentativei Argentinei. Car
los Bilardo. fostul internațio
nal argentinian Jorge Valdano, 
component al echipei campioane 
mondiale în 1986. a declarai că 
optimismul selecționerului ar
gentinian pentru C.M. din 1990 
este exagerat. „în Italia — a 
spus Valdano — echipele sud-a- 
mericane vor suporta o concu
rență mult mai acerbă din par
tea europenilor. Nivelul tehnic 
ridicat al ultimului turneu final 
al campionatului european a de
monstrat că formațiile de pe ve
chiul continent au înregistrat 
progrese rapide șl spectaculoase» 
pe fondul tradiționalei pregătiri 
fizice șl tactice, aproape fără 
cusur". După ce a evoluat fcîțiva 
ani la Real Madrid. Valdano a 
trebuit să renunțe la cariera de 
jucător, în urma unei acciden
tări. fiind în prezent consilier al 
clubului madrilen și comentator 
de fotbal la un ziar spaniol.

LA TBILISI s-a disputat me
ciul internațional amical dintre 
echipa locală Dinamo și formația 
vest-germană 
Partida s-a 
0-0.

UNIUNEA 
SPORT din 
mlul „Oscar" pentru cel 
popular jucător de fotbal 
activează în campionatul Italian, 
argentinianului Diego Maradona, 
component al echipei Napoli.

i Werder Bremen, 
încheiat la egalitate:

ZIARIȘTILOR
Italia a acordat

DE 
pre- 
mat 
care
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