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71 OPTIMILE*  CUPELOR EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
din „op- 
femlnin 

reprezen-

S k v a 1 
n E t O£’0,i

ul Nafional de ftaschct masculin

NUMAI SUCCESE
Returul Campionatului Națio

nal de baschet masculin a în
ceput cu etapa a Xll-a, în ca
re echipele gazdă și-au valori
ficat avantajul terenului, reali- 
zind victorii scontate.

ALE GAZDELOR!

Așa cum era de așteptat, partidele 
tiniile" cupelor europene la handbal 
au constituit examene dificile pentru 
fantele noastre. De aceea este cu atît mai me
ritorie victoria detașată realizată în C.C.E. de 
Mureșul Tg. Mureș, cum notabil este șl succe
sul înregistrat, în ~ ‘
Bacău. Aceasta însă va trebui

.Cupa Cupelor1',
‘ ‘ " sesă

de Știința
mobilizeze

a trece în etapa următoare, ca 
___ Chimistul Rm. Vilcea, în „Cupa 

___ >, obligată să recuper.eze o diferență de 
sase goluri. Deci, meciurile retur se anunță in
teresante, cu o încărcătură emoțională creseîn- 
dâ. Sperăm însă ca, la capătul lor, să consem
năm o comportare cit mai bună și o calificare 
„în bloc" a formațiilor noastre.

total pentru 
de altfel și
I.H.F.",

£. C. E. I Cupa Cupelor Cupa I.H.F.

I BACĂU I
24-22

RBSTOCK
(19-12) I

TATUAU PREȘOV 
CHIMISTUL RM. VILCH

(prin telefon)-

șos. Ștefan cel Mare, între . 
„polii" clasamentului -Xprima 
și ultima clasată), printr-un 
meci alert, frumos, cu faze a- 
plaudate de numerosul public 
prezent. Din echipa campioa
nă au lipsit M. Sinevici (sus
pendat) și A. Vinereanu (acci
dentat). Oaspeții, pe cit le-a 
stat în posibilități, s-au stră
duit să fie parteneri buni de 
întrecere, iar M. Braboveanu a.... 
zburdat (atît cit a fost in te
ren), 
grele 
de la Diriamo. Gazdele au a- 
vut în Dan Niculcscu același 
jucător excelent care, deși a 
Jucat pînă în min. 31, a reușit 
să înscrie 44 de puncte. Antre
norii ambelor formații au rulat 
majoritatea sportivilor aflați 
la dispoziție, dar echipa cam
pioană, într-un final debor
dant, a realizat un scor cate
goric. Au marcat : Hălmăgeanu

I.C.E.D. CSȘ 4 BUCUREȘTI 
— RAPID CSȘ 5 BUCUREȘTI 
88—79 (39—43). Derbyul primei 
etape a returului a corespuns 
pe deplin așteptărilor, jucătorii 
ambelor formații depunînd e- 
forturi serioase pentru a tran
șa victoria în favoarea lor. 
Oaspeții, după cum ne-a spus 
înaintea începerii meciului an
trenorul Victor Bulancca, au 
venit puși pe fapte mari si. 
după cum au evoluat lucrurile 
pînă în min. 25, se părea că 
Rapidul va produce surpriza. 
Partida a început fără perioa
de de tatonare, din min. 6 fe
roviarii luind conducerea pe 
tabela de scor datorită evoluției 
de excepție a lui Andrei Po- 
povici (întrebăm din nou con
ducerea lotului național cum 
de poate renunța la serviciile, 
unui asemenea baschetbalist ?) 
și a lui Gabriel Mihai. Sporti- 

■ vii din Giulești lăsau impresia 
că nu vor pierde partida: 
23—16 (min. 10) și 43—39 în 
favoarea lor după 20 de mi
nute de joc. De partea cea
laltă, gazdele ratau și greșeau 
nepermi» de mult pentru va
loarea jucătorilor lor. La pau
ză antrenorul Mircea Cîmpeanu 
și-a admonestat elevii care, în 
repriza secundă, au jucat la 
adevărata lor valoare, și în 
min. 24 au trecut la conducere: 
51—50. în continuare meciul a 
fost echilibrat, cu faze fru
moase și. în min. 31, la scorul 
de 66—63 pentru I.C.E.D., rapi- 
distul G. Mihai a ratat singur 
de sub panou, moment după 
care gazdele s-au desprins la 
76—66 în min. 35. în ultimele 
minute G. Mihai a încercat 
să-și răscumpere greșeala, dar 
a exagerat cu aruncările la 
coș și a greșit nepermis de 
mult. Cu toată risipa de ener
gie făcută de A. Popovici și 
M. Marinache, gazdele au obți
nut victoria absolut meritat, 
după o întrecere interesantă, cu 
multe realizări spectaculoase și 
aplaudate. Au marcat: Robert 
25, Mihalcea 11, loan 9, Mădîr- 
jac 17, Dobre 9, Chirie 3, Pogo- 
naru 12 pentru I.C.E.D., respec
tiv G. Mihai 22. Marinache 11. 
M. Dumitru 4, Ghiță 4, .GJi. Du
mitru 4, Suclu 3, Popovici 31.

Arbitrii M. Oprea și B. Bădilă 
nu au intervenit decit atunci 
cînd a fost absolut necesar, dînd 
cursivitate jocului.

Paul IOVAN

producînd multe clipe 
foștilor săi coechipieri

Virgil Capușan înscrie
incă un cos pentru Steaua 

Foto : Aurel D. NEAGU

29-23 (14-12)
IBACAU, 15 ___

După o partidă care a avut în 
unele momente virtuți tehnice 
și spectaculare deosebite, re
prezentanta noastră, în „Cupa 
Cupelor", Știința Bacău, a reu
șit cu prețul unor mari efor- 
ra de întrecere, Empor Rostock, 
cu 24—22 (10—12).

A fost un meci în care Ști
ința nu a mai repetat buna e- 
voluție de săptămtna trecută, 
cînd a întrecut confortabil pe 
Chimistul Rm. Vilcea în semi
finalele „Cupei României". Nu-i 
mal puțin adevărat că, acum, 
ele au avut în față o echipă 
redutabilă, cu jucătoare puter
nice, care stăpînesc aproape la

TG. MUREȘ, 15 (prin tele
fon)- în Sala sporturilor din 
localitate, Mureșul Tg. Mureș 
a‘învins pe Byasen I.L. Trond
heim (Norvegia) 
(13—11). Campioana noastră 
îrițilnit de această dată o for
mație omogenă, practicantă a | turi să-și depășească joartene- 
unui handbal modern, cu o a- 
părare avansată și atacuri in
cisive.

Mureșencele’ au jucat mai 
slab în prima parte a meciu
lui, atacurile au fost lente, din 
poziții fixe, cu ezitări în con
ducerea mingii și cu multe ra
tări (inclusiv pe contraatac), 
iar apărarea a fost adesea de
pășită de infiltrările norvegien- 
celor care au folosit, alternativ.

cu 32—23
a

Mircea COSTEA

(Continuare in pm. u 4-a)

I I
PREȘOV. 15 (prin telefon, de 
trimisul nostru special). In 

1 „Cupei I.H.F.". 
de la Chimistul 
evoluat pe te- 
TJ. ZVL Tatran 
victoria reve- 
cu scorul de 
Dar nu-i ușor

I

I
loan NOVAC

(Continuare In vag. a 4-a)

I

I

la . 
prima manșă a 
handbalistele < 
Rm. Vilcea au 
renul formației 
din localitate, 
nind gazdelor 
29—23 (14—12). 
de spus care este cu adevărat 
valoarea învingătoarelor, dacă 
avem in vedere că succesul a 
fost facilitat în cea mai mare 
măsură de greșelile vilcencelor. 
Cu toate eforturile depuse de 
Edith Matei și Denisa Rometc- 
Nan, în ansamblu s-au comis 
nenumărate erori — pase la 
adversar, ratări față în față cu 
portarul, apărare cu randa-

lon GAVRILESCU

Popa 17, Bărbulescu 9, Ni-
Uglai

(Continuare în pag. a 4-a)

5, .
culescu 44, Ivanov 14,
13, David 16, V. Constantin 18 
pentru Dinamo, respectiv Miu- 
lescu 14, Frumosu 12, Nicolae 
2, Capră 5, Bîrsan 10, Hoit 15, 
Hurmuz 8, Braboveanu 17. Au 
condus : M. Oprea și E. Poe- 
naru.

In campionatele primei divizii la volei

CHIMIA RM. VÎLCEA (f) — LA PRIMA ÎNFRÎNGERE
Simbătă și ieri, în campio

natele primului eșalon volei- 
balistic. au fost programate 9 
din cele 12 partide ale etapei 
a XîII-a (a doua din retur), 
3 jocuri din divizia masculină 
fiind aminate : Universitatea 
C.F.R- Craiova — Relonul Săvi- 
nești (pentru azi), Elcond Di
namo Zalău — Explorări Moto
rul Baia Mare (mîine) și 
Steaua — Tractorul Brașov (la o 
dată ce urmează să fie stabi
lită). în centrul atenției s-a a- 

etapa feminină,

3—5, 4—8 în*  al treilea). Dar 
menținerea mal îndelungată a 
mingii în joc a fost mai de
grabă consecința lipsei de for
ță și de orientare la finali
zare. Doar rareori a rezultat 
din meritele reale ale apără
rilor. Dinarnovistele s-au dove
dit mai lucide în finaluri, cîș- 
tigînd meritat. în balanța 
victoriei lor a contat în primul 
rind generosul travaliu al 
„diagonalei" Corina Holban- 
Dohia Dimofte și unele reuși
te în atac ale Irinei Velicu.

obținută de favoritele lor, cit 
mai ales pentru jocul prestat, 
prin cane giuleștencele au

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

DINAMO BUCUREȘTI — A- 
CADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 
136—83 (64—47). Deschiderea
returului campionatului a fost 
făcută simbătă, în sala din

I

STEAUA BUCUREȘTI - 
RAMIRA BAIA MARE 108—79 
(52—37). Militarii, fără Sorin 
Ardelean (accidentat), au rea
lizat un succes scontat In fața 
unei echipe bătăioase, care a 
depus multe eforturi pentru 
menținerea unui scor cit mai 
strîns, dar diferența de valoa
re și-a spus pînă Ia urmă cu- 
vintul. Remarcăm pofta de joo

Nicoieto ALOEA

(Continuare in pag. 2-3)

„MIE ÎMI PLACE NUMAI PRIMA TREAPTĂ
A PODIUMULUI!“

mărturisește Sorin Babii,
campion olimpic la tir

iiiiitiiitiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiii.

,^3, .p,e centru, realizat de rapidistele Daniela Gîlcă
(pasa) si Daniela Bumbăcilă (smeci), însemnind un nou punct 
pentru invmgatoarea liderului... Foto : Aurel D. NEAGU
care a programat partide ale 
căror rezultate aveau, după 
Cum se vede, o pondere deo
sebită în clasament.

FEMININ

DINAMO 
FLACĂRA 
REȘTI 3—0 (14, 13, 8). Un joc 
adesea plăcut prin fazele 
lungi create și prin frecvente
le răsturnări de situații pe 
parcursul fiecărui set (4—2, 
4—5. 10-e, 10—11, 14—11, 14— 
14 în primul, 2—0, 3—0, 10—0, 
10—12 in al doilea, 0—2, 3—2,

BUCUREȘTI - 
ROȘIE BUCU-

La Învinse, foarte bine au e- 
voluat Viorica Mazilescu și 
Danlcla Taga. Arbitri : G. Ni
colae și V. Săndulescu.

RAPID BUCUREȘTI— CHI
MIA RM. VILCEA 3—1 (6, 5, 
—10, 10). Meciul cel mai aș
teptat al etapei (care a dus și 
la prima tafrîngere a lideru
lui) a adunat o sală pli
nă in zGiulești, lucru mai rar 
la ultimii ani la meciurile de 
voltei din Capitală. Iar nume- 
reșR suporteri al noii echipe 
„vișinii*  au avut, eu acest pri
lej. reale motive de satisfac
ție. Nu doar pentru victoria

între două drumuri, .unul 
venind de la Poiana Brașov și 
altul pornind spre Alexandria, 
avem șansa să-1 întîlnim 
Sorin Babii acasă la el, 
cartierul Militari. Acestea 
fost cele două localități 
care campionul olimpic de 
component al clubului Steaua, 
a dorit să-și refacă forțele în- 
tr-o odihnă atît de binemerita
tă, după un sezon greu, fără 
îndoială, cel mai greu din în
treaga sa viață de performer.

— La munte, mai mereu, 
noi, trăgătorii, ne retragem 
după marile bătălii sau... îna
intea lor : e nevoie de oxigen, 
de liniște, de alternanța peisa
jului, opusă aceleia, monotonă, 
a miilor de ținte fixate cu pri
virea ore in șir.

— Șl... la Alexandria ?
— La socri. Șl aici mă simt 

excelent, Împreună cu soția, 
cu fetița mea, Daiana Ștefania, 
de un an și două luni, care a 
învățat să spună „mamă1* șl 
„tată". Am avut imensa ferici
re de a o fi auzit spunind a- 
ceste cuvinte magice de cu- 
rînd, cînd nu eram plecat tu 
pregătire, și nici la vreun 
concurs, sau la refacere.

pe 
in 
au 
în 

tir,

— Dar... Aradul ?
— Aradul m-a primit, cu 

părinții mei, cu colegii de stra
dă, de școală, cu foștii mei 
antrenori, imediat după ce am 
sosit de la Seul. Acolo am 
simțit că, după cîștigarea ti
tlului de campion olimpic, mi 
s-a schimbat statutul de per
former. Eram altul, lumea mă 
respecta parcă mai mult, 
meni pe care 
cut niciodată 
vorbă.

— Oamenii 
cu alți ochi, 
victorie olimpică 
să-mi fie ’ ” 
ochi te-ai privit tu însuți, a- 
vînd medalia de aur la gît ?

— N-aș zice că mi-am 
schimbat părerea despre mine. 
Mi-am impus chiar să rămln 
același. Raționamentul a fost 
simplu : dacă drumul pe care 
am mers in viață, la antrena
mente și la concursuri m-a dus 
pină la cea mai Înaltă treaptă 
olimpică, de ce l-aș schimba T 
Nu de alta, dar am șl alte po
diumuri Înaintea mea, de une
le nid nu... m-am atins 1 Deci 
drumul continuă.

oa- 
nu i-am cunos- 

mă întrebau de

te-au privit deci 
după superba ta 

dar, iertată 
indiscreția, cu ce

— Asta este, intr-adevăr, u- 
na dintre legile performanței : 
ai cîștigat sau ai pierdut, mer
sul înainte e obligatoriu. Aș 
vrea însă să explici cititorilor 
afirmația cu... podiumurile ne
atinse !?

— Păi, e simplu. La campio
natele europene am urcat de 
două ori pe podium, ia Osiiek 
(în 1985) șl la Lahti (1987) dar 
m-am oprit de ambele dăți la 
medaliile de argint. Și mie-mi 
place numai prima treaptă a 
podiumului de premiere. E 
drept că am urcat pe ea, în 
proba pe echipe, împreună cu 
colegii mei, Liviu Stan și Ilie 
Petru. Dar nu e totuna. In 
schimb, dacă vorbesc despre 
podiumul campionatelor mon
diale, ei bine, nu-mi convine 
deloc ce-am reușit pînă acum : 
un loc 4. în 1986, la Suhl, 
șl un Ioc 5, la Budapesta, în 
1987. Sportivul Sorin Babii pri
vește toate aceste clasări — 
poate onorante pentru alții —

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)



în „Cupa României" la handbal (f)
'wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii

Pe teme actuale
CINE ($1 MAI ALES I

TEROM IAȘI PRIMA FINALISTA
/AȘI, 15 (prin telefon). Cu 

mult înaintea începerii partidei 
retur a semifinalelor „Cupei 
României" la handbal feminin 
dintre formațiile TEROM și 
Rulmentul Brașov, Sala spor
turilor din localitate era arhi
plină. Infocații suporteri ieșeni 
se pregăteau pentru a fi ală
turi de echipa lor favorită în 
încercarea de a obține victo
ria la mai mult de 3 goluri, 
diferență care-i asigura califi
carea în finala competiției. Așa 
s-a și întîmplat : TEROM a 
întrecut pe Rulmentul Brașov 
cu 28—22 (13—8) șl, avînd un 
scor general favorabil, 49—46, a 
reușit să-și atingă obiectivul.

Cum era de așteptat, leșenceie 
au început iocul într-un ritm 
debordant. în timp oe brașoven- 
cele așteptau greșeala adversa
rului, ceea ce a făcut ca, în 
min. 8, scorul să fie de numai 
2—2. nici una dintre echipe 
neriscînd prea mult. în conti
nuare, elevele antrenorilor 
Cornel Bădulescu și Florin

Popovici au pus stăpînire pe 
joc și, după 5—2 în min. 12, 
cînd se egala rezultatul gene
ral cumulat, n-au mai cedat 
inițiativa, concretizată și pe ta
bela de scor la diferențe apre
ciabile, chiar de 9 goluri 
(24—15, min. 51), obținînd in 
final o victorie logică, mult a- 
plaudată de spectatori.

A fost o partidă aprig dispu
tată, edificatoare fiind șl cele 
20 de aruncări de la 7 m (12’ 
pentru Rulmentul, 8 pentru 
TEROM). portărițele Cornelia 
Rădășanu, de la gazde, și Ileana 
Maiorescu, de la oaspete, apă- 
rînd cîte una. Cu toate acestea, 
sportivitatea a caracterizat în
treaga partidă, la capătul căreia 
TEROM Iași a realizat o vic
torie 
rit în 
ediții

Au 
ru 7. 
xescu 
învingătoare, respectiv Deme
ter 9, Ilie 3, Beschi 3, Bori-

ceanu 3, Stirbu 2, Marian 1, 
Horincar 1. Au arbitrat 
Stăncilă (București) și 
Isop (Pitești).

M. 
Al.

DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

confirmat supozițiile noastre 
mai vechi în ceea ce le pri
vește. precum și victoria de la 
Galați, din etapa trecută (dar 
meciul de ieri ne-a confirmat 
și unele aprecieri țlnînd de 
virtuți ignorate și racile per
petuate în latura conoeptuală a 
voleiului nostru în general, 
drept pentru care vom reveni 
asupra Iul).

în ciuda setului pierdut, 
după (ne) cuvenita relaxare de 
după 2—0, partida a fost net 
dominată de bucureștence,
avînd acum la pupitru pe Da
niela Gîlcă, coordonatoa
rea „naționalei" de junioare, 
medaliată europeană anul trecut. 
Rapidul și-a făcut k.o. adver
sara în primele două seturi, 
prin joc mai... rapid și mai va
riat în atac, prin servicii de
liberat forțate (deși nu des
tul de precise) și printr-o a- 
părare mai mobilă și eficien
tă. în fața unui sextet lent în 
ambele faze și nu o dată pre
dispus la greșeli tehnîoe, giu- 
leștencele — care au mai al;- 
niat in formația de bază pe Fi
delia Crișan, Daniela Buhlca, Ni- 
culina Bujor, Daniela Bumbă- 
cilă și Luminița Pintea, iar 
la schimbări pe Tanța Cod re a 
și Aura Drăgbici — aproape că 
s-au distrat cu vîlcencele în 
acest răstimp. Dacă n-ar fi in
tervenit (de ce ?) acea re
laxare de cane am pomenit, 
meciul s-ar fi încheiat, nor
mal, in trei seturi. Dap a in
tervenit, iar vîlcencele — în 
rîndul cărora doar două jucă
toare mai scunde, Lucreția 
Mirea și Dorina Crăciun, reu
șeau să țină pasul — au pro
fitat pentru a-și adjudeca .jse- 
tul de onoare" și a conduce eu 
8—2 în următorul. După care 
Rapidul a revenit la linia 
pluti ne și, firesc, a cîștigat 
aceeași lejeritate. Arbitri : 
Popescu și Gh. Visan.

^niiiiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiti.'ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'. 
§

de 
cu 
s.

firească, urcînd pe me- 
finala celei de a XH-a 
a „Cupei României", 
înscris : Duca 9, Chela- 
Anton 5, Cozma 3, Ale- 
3, Nisipeanu 1 pentru

Mihail VESA
• CONFECȚIA BUCUREȘTI 

— TEXTILA ZALĂU 28—25 
(13—12). Jocul, disputat în 
turneul pentru locurile 5—8, 
a început în nota de ușoară 
dominare a handbalistelor de 
la Textila, care conduc cu 7—1 
(min. 10), dar care sînt 'ega
late (9—9 min. 20 ; 10—10 min. 
25), repriza terminîndu-se cu 
minimul avantaj al gazdelor, 
în partea a doua, Confecția se 
află permanent la cîrma jo
cului, obținînd o victorie me
ritată. Au marcat : Prcotescu 
12, Berbece 9, Nuțu 3, Grigo- 
raș 3, Croitoru 1 pentru gaz
de, respectiv Bălăneanu 6, 
Bartaș 6, Goarnă 4, Fiastru 3, 
Chereji 2, Antal 2. Arbitri : 
Tr. Apostol — Șt. .Stilea, am
bii din Brașov. (Nicolae ȘTE
FAN — coresp.)

lllllllllllllllllllllilIllllllllllIllllllIIlHlllllllh
Revirimentul produs în lu

mea rugbyului nostru prin 
comportarea meritorie a „tri
colorilor" în meciul cu Franța 
și victoria în deplasare asupra 
„XV“-lui Tării Galilor (cele 
două reprezentative care au 
dominat ultima ediție a presti
giosului „Turneu al celor 5“) 
trece — treptat și firesc — 
printr-o etapă de decantare. 
Entuziasmul unora este com
pensat de prudența altora, _ a 
celor mai mulțl care, bucurîn- 
du-se de exprimările atît de 
încurajatoare ale rugbyștilor 
noștri în arena internațională, 
se întreabă, totuși, motivat : 
ce se află în rezerva actuali
lor titulari, unii cu un stagiu 
internațional apreciabil ? Care 
este, în mod real, potențialul 
rugbyului românesc în per
spectivă ? Ce facem pentru a- 
sigurarea și consolidarea lui ?

Sînt întrebări justificate, 
pentru că, la' o analiză obiec
tivă, lucidă, realitatea nu ne 
oferă suficiente argumente

PREGĂTEȘTE VIITORUL

DE VOLEI
C.S.M. OȚELUL TÎRGO- 

VIȘTE — C.S.U. RAPID 
LĂȚI 3—1 (I, 
Tirgoviștencele 
ceastă partidă 
bilă putere de .
cîștig de cauză în primele două 
seturi. La începutul celui de 
al treilea, însă, ele și-au re
dus concentrarea (0—7), reve
nirea la nivelul Inițial de 
joc dovedi ndu -se tardivă 
pentru a putea reface între
gul handicap de puncte. Dar 
a fost de bun augur pentru 
setul următor, adjudecat fă
ră dubii. S-au remarcat de la 
gazde Dumitra Dima. Claudia 
și Elena Oprea, iar de la 
oaspete Speranța Andreica și 
Manuela Nenciu, Arbitri : D. 
Negroiu și C. Manițiu (Mișu 
AVANU, coresp.).
MARATEX BAIA MARE —DA
CIA PITEȘTI 0—3 (—8, — 7, —3). 
Evoluție penibilă a gazdelor, 
care au săvîrșit numeroase 
greșeli în ambele linii ale a- 
părării, iar atacurile lor au 
fost lipsite de consistență. În 
schimb, oaspetele au jucat de
zinvolt, prof ițind de degrin
golada adversarelor, șl au cîș
tigat Pe merit în doar 45 de 
minute. Evidențieri numai Ia 
învingătoare : Anca Gheor- 
gbe. Claudia Tătucu, Mihaela 
Marian, Mariana Miron șl 
Cristina Buznosu. Arbitri : 
Gh. Ferariu și C. Antonovici. 
(Andrei CRIȘAN, coresp.)

FARUL CONSTANȚA — 
PENICILINA IAȘI 8—3 (—14, 
—13, —7). întâlnirea a atras 
un mare număr de spectatori 
care așteptau o victorie a e- 
chipei favorite. Dar n-a 
așa, deși în primul set 
stănțencele au condus cu 10— 
8 și 14—12, iar în al doilea, 
după 0—7. cu 13—9 1 De fie
care dată, însă, ieșencele — 
puternic mobilizate și ata- 
cînd în forță — s-au impus 
în finaluri, iar setul al treilea 
l-au cîștigat cu ușurință. S-au 
remarcat : Natalia Grigoraș

GA- 
13, —12, 11).
au abordat a- 
cu o remarca- 
luptă, obținînd

fost 
con-
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Magazinele auto I.D.M.S.' livrează Dină la M ianuarie 1989 au
toturisme DACIA BERLINA și DACIA BREAK cumpărători
lor care au depus banii la C.E.C. în conrt pentru autoturism 
pînă la data de 30 iunie 1985, in baza numărului de ordine cen
tralizat pe tară, indiferent de magazinul de înscriere, după 
cum urmează ;

BUCUREȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
municipiul București, județele Giurgiu șl Teleorman.

PITEȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 
tele Argeș. Dîmbovița. Olt. Prahova. Vilcea.

BRAȘOV — pentru cumpărătorii cu domleUiiui stabil 
tels Brașov. Covaana. Harghita. Mureș.

BACAU — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 
tele Bacău. Buzău. Neamț. Vrancea.

In
în

jude-

judie-

jude-

$

I

I

I
S

In

CLUJ — Pentru cumpărătorii cu domldliua «tabla în județul 
Cluj.

IAȘI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 
Iași. Botoșani. Suceava. Vaslui.

TIMIȘOARA — pentru cumpărătorii cu domlcMd'Ul stabil în 
județele Timiș. Arad. Bihor.

REȘIȚA — pentru cumpărătorii eu domiciliul stabil Sn jude
țele Caraș-Severin, Alba, Hunedoara, Mehedinți Sibiu.

BAIA MARE — pentru cumoărătonM cu domiciliul stabil in 
județele Maramureș. Blstrita-Năsăud. Satu Mare. Sălaj.

CRAIOVA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil In ju
dețele Dolj. Gorj.

BRAILA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude
țele Brăila. Călărași. Constanța. Ialomița, Tulcea. Galați.

Livrarea autoturismului pentru cumpărătorii cu plata în rate 
se efectuează la magazinul auto la care este arondat județul 
în care s» află banca prin care urmează a se retine ratele lu
nare.

Vînzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme 
si capacitatea zilnică de livrare a fiecărui! magazin.

Se Primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele care au 
banii depuși la C.E.C. în cont pentru autotuiriem. astfel :

A Autoturisme OLTCIT CLUB — anterior daitei de 31 
cembrie 1987.

A Autoturisme DACIA 1410 SPORT — anterior datei de 
martie 1987.

de-
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de la gazde, Tatiana Popa, 
Dana Sîngeorgean și Daniela 
Donciu de la oaspete. Arbi
tri : D. RăduJescu și M. Ioano- 
vici (Chanes GOLDENBERG, 
coresp.).

OLTCIT CRAIOVA — UNI
VERSITATEA C.F.R. CRAIO
VA 0—3 (—4, —14, —10). Me
ciul inter-craiovean a însem
nat pentru campioană o repe
tiție în vederea returului din 
C.C.E. cu Olimpia Teodora 
Ravenna. Fără Mirela Bojes- 
cu (care nu a mai participat 
la pregătire și la joc) și fără 
Eugenia Cotescu-Nicolae (ne
refăcută), antrenorii Universi
tății C.F.R. au încercat diver
se formule de sextet, care 
s-au dovedit oscilante. De alt
fel, în setul secund campioa
nele au fost conduse cu 6—0 și 
14—13. Remarcate: Ioana Co- 
toranu, Liliana Popescu și Cris
tina Buzilă la învingătoare, 
Monica Fucs la Învinse. Arbi
tri : Al. Rafu și E. Mendel 
(Ștefan GURGUI, coresp.).

în clasament conduc Dina
mo și Chimia cu cîte 23 p (din 
12 partide), urmate de ” ' 
versitatea C.F.R. (12 j) 
pid București (13 j), cu 
p, Penicilina 20 p etc.

MASCULIN

' Uni
și Ră
cite 21

_______ BUCU-
C.S.M.U. SUCEAVA 

•13, 5, 11). Joc de
CALCULATORUL 

REȘTI 
3-2 <—11, 9, . .
luptă șl tensiune, insă de nivel 
tehnic mediu, ambele forma
ții greșind adesea la serviciu 
și primire, dar și în atac. De 
reținut că în setul 3 bucureș- 
tenii au condus cu 12—6, su
cevenii răsturnînd spectaculos 
situația. După acest dus rece

gazdele și-au organizat mai 
bine jocul șl au cîștigat setul 
4, grație eficienței blocajului, 
iar pe cel decisiv (echilibrat 
pînă la 11—11) datorită unui 
plus de insistență în atac. S-au 
remarcat: Enescu șl Mîțu de 
la bucureștenl, Mîndru și Măr. 
ginean de la suceveni. Arbi
tri : C. Butoi și I. Costiniu 
(Nicolae MATEESCU).

DINAMO BUCUREȘTI — 
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 3—0 (10, 11, 6). O vic
torie previzibilă a liderului, 
care a avut în Căta-Chițiga 
cel mai bun jucător din te
ren. Dar și replica elevilor lui 
Nicu Pop a fost destul de bu
nă în primele două seturi, cînd 
oaspeții s-au ridicat uneori la 
nivelul partenerilor k>r. La 
Dinamo, alături de coordona
torul de joc, s-au mai eviden
țiat Pop, Rotar, Drăgușin și 
Dalacu, iar la mureșeni Sîn- 
petrean, Teleagă și Stoian. Ar
bitri : N. Silistraru șl L. Dră- 
gan (Nicolae COSTACHE, co
resp.).

I.A.T.S.A. DACIA PITEȘTI 
— VIITORUL BACĂU 1—3 (—9, 
—10, 13, —13). Joc mai spec
taculos în a doua jumătate a 
meciului. Puțin a lipsit ca 
deținătorii „lanternei" să ega
leze situația la seturi, dar bă
căuanii au greșit mai puțin în 
momentele importante. Remar
cați : Pralea și A. Ion de la 
oaspeți. Arbitri: C. Oprea și 
D. Delcea (Die FEȚEANU, 
coresp.).

în clasament conduce Dina, 
mo cu 25 p, urmată de Cal
culatorul cu 21 p. Steaua (două 
jocuri mai puțin) și Elcond 
Dinamo (un joc mal puțin) 
cu cîte 20 p.

pentru un optimism robust. 
„Realizăm incă prea puțin 
pentru <j forma și aduce in 
prim-plan jucători de mare 
valoare“, atrăgea atenția, la 
una din consfătuirile metodice 
cu tehnicienii, antrenorul fede
ral D. Mihalache. Ceea ce vro
ia să însemne un proces de 
instruire și educație aflat sub 
cerințele internaționale (acum, 
cînd lingă Campionatul Euro
pean a mai apărut o întrecere 
și mai angajantă — Cupa Mon
dială), chiar dacă titularilor 
consacrați din lotul republican 
li s-au alăturat o serie de ju
cători tineri (Neaga, Dumitres
cu, Boldor, Răcean, Ciorăscu, 
Fulina, Oroian, Doja etc.), 
provincia — fapt pozitiv — a- 
părînd ceva mai vizibil în a- 
ria performanței. Forul de re
sort caută pe toate căile să 
convingă antrenorii că munca 
unui adevărat tehnician, por
nind de la o pregătire indivi
duală multilaterală, mereu în 
pas cu noul, trebuie să cuprin
dă un număr cît mai larg de 
sportivi, între preocupările sa
le să se afle atît lotul echipei 
pe care o pregătește, cît și 
„schimbul de mîine", ca o 
condiție esențială a continuită
ții, a asigurării 
nențe valorice. Cîți 
divizionari gîndesc și 
ză în acest mod ?

Statornicul pionier 
byului nostru, care este Gheor- 
ghe Fântâneanu, unul dintre 
internaționalii de ieri de mare 
faimă, ne mărturisea : „Fără o 
rezervă masivă de copii și ju
niori nu vom avea viitori jucă
tori de nădejde Considerînd 
nerezolvată problema rugbyu
lui la nivelul celor mai mici 
jucători, ne-a oferit și un e- 
xemplu concret din viața clu
bului de care se află legat de-o 
viață întreagă, Sportul Studen
țesc : „lntr-un singur an, de 
grupele de copii au răspuns, 
pe rind, trei antrenori, Bossen- 
mayer, Iacob, Bogoi ; acum 
se caută un al... patrulea I? Ce 
fel de proces de instruire și 
educație se poate realiza cu o 
asemenea fluctuație ? O pro
blemă care trebuie să consti
tuie dominanta în viața unei 
secții, rămîne cantonată, unde
va, la periferia ei..."

Faptele atestă că de grupele 
de copii din cluburi se ocupă în 
general tehnicieni cu prea pu
țină chemare pentru o aseme
nea muncă de mare răspunde-
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(Urmare din pag. I)
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CAMPIONATUL DE BASCHET MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

a lui FI. Ermurache și P. Bră- 
nișteanu de la învingători, pre
cum și pe băimăreanul V. Cio- 
cian, pentru calitățile demons
trate. Marcatori: Ermurache 
24, Vasilică TO, Roșnavschi 14, 
Cerbu 2, Căpușan 12, Cristescu 
14, Netolițchi 8, Săftescu 4, 
Brănișteanu 11, V. Ion 9 pen
tru Steaua, respectiv Florea 16, 
Mara 3 (accidentat în min. 21), 
Popescu 2, Cociș 4, Mărginean 
9, Dumitru 15, Ciocian 20, Na- 
ter 10. Arbitri : O. Vestinîan 
și M. Petrescu.

ELBA TIMIȘOARA — DI
NAMO I.M.P.S. ORADEA
95— 89 (50—43). Ambele echipe 
s-au angajat într-o dispută 
aprigă, fără menajamente, o- 
ferind un spectacol agreabil 
prin dîrzenia manifestată și 
evoluția interesantă a scorului. 
Au înscris: Bota 33, Ilie 30, 
Isaicu 9, David 8, Scalcțchi 4, 
Fried 2 pentru ELBA, respec

tiv Antochi 21. Șarlă 13. Ră- 
dulescu 9, Cristea 21, Pascu 14, 
Fodor 2, Szabo 2, Nicoară 8. 
Arbitri : I. Antonescu și Al. 
Guță. (Constantin CREȚU — 
coresp.).

FARUL CSȘ 1 CONSTANȚA 
— UNIVERSITATEA META
LUL ROȘU CLUJ-NAPOCA
96— 90 (41—48). Partidă extrem 
de echilibrată, oaspeții con- 
ducînd pînă în min. 37. Gaz
dele au avut un final mai bun 
și au cîștigat Au marcat : 
Ilucă 6, Tecău 6, Băiceanu 40, 
Spînu 12, Moldoveanu 15, Mă- 
năilă 10, Coroamă 2, Mihăiles- 
cu 5 pentru învingători, res
pectiv Pintea 16, Rotaru 27, 
Pulbere 23, Crăciun 8, Sebes- 
tien 6. Arbitri : C. Dumitrache

șl N. Constantinescu. (C. PO
PA, — coresp.).

METALOTEHNICA TG. MU
REȘ — BALANȚA C.S.U. SI
BIU 105—88 (44—43). Baschet- 
baliștii de la Metalotehnica au 
obținut o frumoasă victorie, în 
urma unei partide Interesante. 
Au înscris : Chirilă 19, Al. 
Takacs 24, C. Takacs 21, Szep 
11, Debreczeni 16, Albert 4, 
Lucaci 10, respectiv Apostu 10, 
Corul 20, Munteanu 29, Dăian 
9, Brctz 5, Bleahu 6, Herbert 
2, Palhegy 7. Arbitri : I. Olaru 
și T. Vaida. (Constantin CRE- 
ȚU — coresp.).

drept tot atîtea neîmplinlri. Iar 
viitorul trebuie să rezolve pro
blema I

— Viitorul la nivelul anului 
1989 ?

— Poate. Am două ocazii, la 
arme cu aer comprimat (C.E. 
+ C.M.) și una, C.E. de la Za
greb, la arme cu glonț. Nu sînt 
insă sigur că voi aborda toate 
aceste evenimente cu gîndul o- 
biectivului de victorie. Nu tre
buie să uităm că sezonul tre
cut a fost extrem de dificil, că 
refacerea psihică e mai lentă 
decît cea fizică și că tirul u- 
zează lent, dar... bine. Puțină 
moderație în efort la momen
tul potrivit înseamnă multi ani 
de prelungire a performantei la 
nivel înalt.

— Deci, ce 
și ca sportiv, 
la noul an ?

— Că om, 
mea de familie

așteptați, ca om 
Sorin Babii, de
vreau ca viața 
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„COMPLEXUL BALNEAR DOINA- DIN STAȚIUNE
Doina*.  Înzestrat cu cele

l! 
h

.Complexul balnear 
mal moderne mijloace de tratament și proce
duri speciale, dispune de un personal medical 
cu Înaltă calificare, specializat în tratarea ur
mătoarelor afecțiuni ale aparatului locomotor : 
reumatisme cronice si degenerative. artroze, 
spondiloze, sechele post-reumatismale sau post
operatorii. afecțiuni ale sistemului nervos pe
riferic. otorino-laringite etc

Sînt aplicate procedurile bazate oe nămol sa- 
nroneilc din lacul Techirehlol se fac tratamen
te cu Gerovital. Aslavitai si Pell-Amar pre
parate românești cu faimă mondială, pentru 
combaterea tmbătrîniril premature si regenera
rea funcțiilor organismului.

Alte relații legate de tratament ie puteti ob
ține la telefon 917Z3.15.17.

în cadrul complexului funcționează o piscină 
modernă cu ană de rriare Încălzită.

Complexul Doina oferă condiții deosebite nu

numai pentru tratament d 
reconforta re.

Pot fi organizate simpo; 
lucru, cantonamente pentî 
Dunind la dispoziție teren 
coperltă. un modern bowll 
pot organiza 
amenajate în 
zin*.

Costul une! ________ ___
85 Iei / zi pers, (cazare în 
masă + tratament).

De reținut — hotelul Dc 
numai 100 metri de statla 
te stațiunea (halta ..Neotu 
trenurile accelerate.

Se not procura bilete de 
turism din tară de ia Ai 
(telefon 15.15.33) sau direc 
stațiunii — telefon OH'S. 18.4

snorturi nau 
saloanele co

pensiuni con

zzrz
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Foto : Aurel D. NEAGUGrupul jucătorilor de la Victoria in plin efort

A

La centrul de Juniori al Politehnicii Iași

NUME NOI PE LISTA TALENTELOR

ECHIPEI DIN COPOU

Pregătirile continuă non-stop

LA VICTORIA TOATE GÎNDURILE
DUC SPRE CUPA U.E.ir.A

• Dimineață splendidă de 
ianuarie, cu soare strălucitor. 
Pe una din colinele molcome 
din împrejurimile Cîmpinei 
grupul jucătorilor de la Victo
ria, în plină alergare, dispare 
într-o vîlcea, reapărînd în vîr- 
ful unei coline. • O dată re
veniți la locul... startului îi aș
teaptă antrenorii. FI. Halagian, 
Gh. Timar și preparatorul fizic 
Bedros Bedrosian, fostul cam
pion național la triplu-salt, 
toți cu cronometrele în mînă, 
anunțîndu-le timpii înregis
trați. Apoi, fiecare component 
al lotului are obligativitatea 
să-și ia și să comunice pul
sul • După 90 de minute de 
efort susținut care marcau 
sfîrșitul primului antrenament 
al zilei („Punem accentul pe 
mărirea volumului de muncă 
și dezvoltarea rezistenței ge
nerale anaerobe" — GH. TI-- 
MAR), în timp ce jucătorii se 
îndreptau, în pas de voie, spre 
hotel, dialogăm cu antrenorul 
principal FLORIN HALAGI
AN : „Avem obligația să ne 
pregătim exemplar din moment 
ce am pășit in sferturile de 
finală ale Cupei UEFA. Sîn
tem deciși să ne jucăm marea 
șansă cu toată dăruirea și ar
doarea, în fața unui adversar 
foarte puternic, așa cum este 
Dynamo Dresda, pe care am și 
urmărit-o pe... viu, săptămîna 
trecută, la citeva antrenamen
te. Si ei, ca șl noi, și-au re
luat pregătirile tot la 5 ianua
rie. M-a impresionat gabaritul 
jucătorilor din Dresda, antre
norii punind mare preț pe for
ța si angajamentul lor. Noi tre
buie si le contracarăm calită
țile fizice printr-un joc exem
plar. ordonat tactic, ingenios 
și eficace. Vom continua să ne 
studiem, pini la ora primului 
joc, adversarul pentru a-i cu
noaște tn amănunt toate... tai
nele. Mă declar satisfăcut de 
maniera angajantă, mobiliza
toare, exemplară a tuturor ju
cătorilor mei, conștient! fiind 
de prilejul care li se oferă de 
a intra in semifinalele Cupei 
UEFA" • După un răgaz de 
aproximativ o oră, necesar re
cuperării. schimbăm cîteva 
vorbe cu Costel Solomon, că
pitanul echipei : „Pornim de 
la ideea că n-avem ce pierde

a 
de 
în 

nu

chiar dacă Dynamo Dresda 
eliminat pînă acum echipe 
marcă. Este o șansă unică 
cariera unui jucător si 
vrem s-o irosim. Noi, grupul
așa zișilor virstnici, Cojocaru, 
Zare, Coraș și cu mine, năs- 
cuți cu toții in luna mai a a- 
nului 1959, împreună cu mai 
tinerii noștri coechipieri mun
cim pe... brinci în aceste zile 
care, sigur, ni se par grele, 
dar, cu siguranță, ne vor ușu
ra sarcina in dubla confrunta
re cu Dynamo Dresda. Absolut 
toți sîntem optimiști în privin
ța reușitei noastre. Cu condi
ția, insă, ca primul meci, cel 
de la București, să ne găseas
că într-o zi de vîrf. Cu alte 
cuvinte să ne iasă perfect jo
cul". • în ziua vizitei noastre 
la Cîmpina (14 ianuarie), Ursu 
împlinise frumoasa vîrstă de 
25 de ani. („Dacă voi fi folosit 
în meciurile cu Dynamo Dres
da îmi voi da sufletul pe te
ren" — spunea el) • I-am re- 
întîlnit pe jucătorii Victoriei, 
cîteva ceasuri mai tîrziu, la al 
doilea antrenament al' zilei, 
programat In sală. Antrenorii 
urmăreau dezvoltarea forței 
generale prin numeroase circu
ite, fără a omite însă nici... 
prezenta mingii • Să-i enume
răm pe cei 20 de component! 
din lotul echipei Victoria: 
Nițu și Pavel — portari ; Bă
lan, Topolinschi. Zare, Mirea, 
Cojocaru, C. Solomon, Ursea, 
Ursu, Coraș, D. Daniel, Laiș, 
Fulga, Damaschin I, Culcear, 
Uleșan și Tîră — jucători de 
cîmp. Acestora li s-au adăugat 
șl doi noi transferați : D. Ște
fan, de la F.C. Argeș și M. 
Pană, de la Flacăra Moreni. 
Au primit acordul pentru alte 
cluburi, portarul Rotărescu, la 
Corvinul și mijlocașul Dican, 
la F.C. Argeș • La sfîrșitul 
antrenamentului masivul fun
daș central DORIAN ȘTEFAN 
ne-a declarat: „Am fost pri
mit cu multă căldură de un co
lectiv în care am destui pri
eteni. După ce, în primăvara 
anului trecut, am traversat o 
perioadă extrem de critică, a- 
cuzînd o afecțiune la co
loana vertebrală, cînd mulți 
îmi prevesteau încheierea acti
vității, iată că, datorită străda
niei și priceperii medicilor A-

drian Cucu, de la Spitalul Mi
litar și Mircea Neșu — fostul 
arbitru — de la Băile Felix, 
cărora țin să le mulțumesc 
pentru eforturile depuse, sînt 
complet vindecat. Tin să de
monstrez, prin muncă, că pot 
fi util noii mele echipe" • 
Alte două opinii : „Victoria a 
intrat acum in circuitul mari
lor echipe europene și noi, ju
cătorii, dorim să ne continuăm 
frumoasa performanță în Cupa 
UEFA" (CORAS) ; „Trebuie 
neapărat să ne autodepășim £n 
dubla manșă cu Dynamo Dres
da. Numai astfel ,ne vom ca
lifica." (MIREA) • înserarea 
s-a așternut peste frumoasa 
localitate subcarpatică. A fost 
o zi plină din planul de pre
gătire al echipei Victoria. în 
clipa despărțirii antrenorul FI. 
Halagian ne strînge mina ex- 
primînd un gînd : „Toate merg 
bine. Se muncește cu rivnă. 
Aștept însă mai mult de la 
Bălan, Topolinschi, Laiș, Ule- 
șan, Tîră și Damaschin I. Am 
în continuare mare încredere 
în ei. Cred că primăvara care 
se apropie va fi anotimpul 
deplinei lor afirmări" • Să le 
dorim tuturor celor de la Vic
toria calificarea în semifinalele 
Cupei UEFA, o performanță 
în premieră pentru tînăra a- 
sociatle bucureșteană.

Gheorghe NERTEA
• Victoria se grăbește! Marți, la 

Ploiești, de la ora 15, echipa 
bucureșteană va susține prima 
partidă de verificare a anului, 
lntîlnind formația Petrolul, li
dera seriei I a Diviziei B.

De cîtiva ani, fotbalul ieșean 
nu se poate mîndri, la nivelul 
sectorului juvenil, cu prea 
multe performanțe. O partici
pare la faza semifinală a 
Campionatului Republican al 
juniorilor I, la Piatra Neamț 
unele succese în „Cupa Spe
ranțelor" la minifotbal și cam 
atît. Veți spune că este destul 
de puțin pentru o carte de vi
zită ca aceea a Politehnicii. 
Este, însă, numai o față a mo
nedei. Să aruncăm o privire si 
asupra celeilalte fețe, poate 
cea mai importantă. gîndin- 
du-ne la reala menire a aces
tui eșalon.

în prima divizie, spre exem
plu, iubitorii fotbalului s-au o- 
bișnuit să afle, etapă de etapă, 
în casetele tehnice, numele u- 
nor jucători crescuți în grădina 
Politehnicii. Și nu putem în
cepe decît cu... începutul, cu 
purtătorii tricourilor cu numă
rul 1. Recunoscuta și, totodată, 
apreciata școală ieșeană de 
portari, care a dat fotbalului 
românesc, între alții, un Mir
cea Constantinescu sau Vasile 
Iordache, rămîne în actualitate 
pe prima scenă prin Dohot, A- 
lexa și Naște. De asemenea, 
tot în curtea ieșeană au de
prins tainele sportului cu ba
lonul rotund Topolinschi, care 
a pus umărul la frumoasele Iz- 
bînzi ale Victoriei, și Angheli- 
nei, cel cate i-a ținut piept lui 
Altobelli.

Pînă mai ieri, sufletul centru
lui de juniori a fost Mihai 
Bîrzan. Din vara anului tre
cut, acesta a lăsat locul celor 
mai tineri, actualul coordona
tor numindu-se Dumitru Ro
milă, sau Romilă I, cum l-au 
cunoscut iubitorii fotbalului. O 
misiune deloc ușoară pentru 
cel care a preluat ștafeta. „Să

știți că Politehnica are unii 
dintre cei mai exigenți susți
nători ne spunea Dumitru Ro- 
milă. Înainte de toate, pentru 
că orice referire, orice compa
rație este raportată la perfor
manțele anterioare care, pentru 
fotbalul ieșean, reprezintă o 
ștachetă foarte ridicată. Gene
rația lui lanul, Simionaș și Mi
hai Romilă (II) aparține tre
cutului, alături de frumoasele 
pagini scrise în cartea sportu
lui ieșean."

întrebat în privința viitoru
lui, D. Romilă este mai curînd 
rezervat. „Să lăsăm mai bine 
faptele să vorbească. Sîntem 
un colectiv unit (n.a. alături de 
interlocutorul nostru la centrul 
de copii și juniori îi mai pu
tem întîlni pe Kurt Gross, Ni- 
colae Ursachi, Mihai Dănilă și 
Marian Moldovan) și sper ca 
roadele muncii noastre să se 
vadă cit mai curînd. In actu
alele selecționate de juniori, 
Politehnica este prezentă cu 
citeva nume, Zară, Munteanu, 
Cufner, Drăgoi. Ropotă. Păun 
(în special primii doi jucători 
sint deosebit de talentați) pe 
care le apreciem a fi de per
spectivă. Dacă vom izbuti să 
adăugăm încă cîteva, aceasta 
nu va fi decît în folosul pri
mei noastre echipe".

Este, poate, un nou început 
de drum, un drum 
care să refacă din 
pierdut.

Iubitorii fotbalului
Iul Copoului nu pot trăi numai 
cu nostalgia perioadei de a- 
cum un deceniu și ceva cînd 
„Poli" se întorcea de la Bucu
rești, după o întîlnire cu Di
namo sau Steaua, cu ambele 
puncte puse în joc...

anevoios 
terenul

din Dea-

Mihai CIUCA

Cinci minute cu huncdoreanul I. Pctcu

DRUMUL SPRE POARTA AR TREBUI

simțul finalizării, dar mă si 
antrenez, special. In acest 
sens. Ce vreți, golul este me
seria mea !

— Care »r fi diferența dintre 
si Corvinul

SĂ DEVINĂ MAI SCURT!"
Iată că Petcu de la Corvinul 

„bate" la 30 de ani. Ce repede 
trece timpul ! Mal ieri servea 
și el drept exemplu oricărui 
voia să laude ascendența cea 
mai sănătoasă din fotbalul 
românesc, o întreagă generație 
culeasă din curtea școlii, in
struită într-un centru de copii 
si iuniori, trecută prin focul 
diviziei secunde și promovată, 
apoi, in bloc. în Divizia A l 
Din toată pleiada, eub culori- 
le-mamă n-au mai rămas de
cît trei : Nicșa, Gabor si Pet
cu. Primul (puțind evolua pe 
orice poet) este joily-jocker-ul 
echipei, al doilea, dispecerul, 
al treilea, golgeterul.

— Ion Petcu. evoluezi tn li
nia a doua. Se pare eă anti
patizezi Jocul tn forță, 
mare angajament, puțind, 
cele mai multe ori. să __
„curat" dntr-un meci de no
iembrie. în care toată lumea 
adună glodul ne tricouri. Si 
iată că această eleganță de... 
balerin poate naște goluri.

— Mie îmi place să scurtez 
drumurile pînă la poartă. La 
ce bun un dribling în plus, o 
luptă corp la corp, o tăvălea
lă prin preajma 
Toate sînt frîne. Se poate 
junge la țintă și cu un 
precis, pe primul culoar 
vorabil ivit. S-ar zice că

de 
de 

ieși

careului 7
a- 

sut 
fa- 
am

La Încheierea primei părți a campionatului Diviziei (- seria a Xil-a

S0MESII1 SATU MARE — lIDtU ÂUIORIIAR
La începutul campionatului, 

actualul lider. Someșul Satu Ma
re, se număra printre... anoni
mele seriei. Pînă în etapa a Vl-a 
în frunte s-au aflat înfrățirea O- 
radea (fostă divizionară B) și 
noua promovată Bradul Vișeu. 
echipa sătmăreană preluînd 
conducerea după confruntarea • 
7-a. pentru a reuși, avînd o 
comportare remarcabilă, să În
cheie turul — în urma unei lup
te pasionante cu C.I.L. Sighet. 
Bradul Vlseu înfrățirea Oradea 
și Oașul Negrești — pe invidia
tul loc I. Someșul a evoluat cu 
multă siguranță pe terenul din 
Satu Mare, cîștigînd toate cele

opt partide, unde Ja un scor 
categoric (golaveraj acasă 32—5). 
In schimb. în deplasare a... mers 
mal mult pe „remize1* obttaînd 
două puncte doer Intr-un singur 
joc, în etana a 12-a (1—0 eu 
Chimia la Tășnad. codașa grupei). 
a pierdut la Bradul Vișeu și la 
Minerul Baia Sprie. Rezultate de 
egalitate a avut cu Mimerua Bă
lța. înfrățirea Oradea. CJ.L. Si
ghet si noua promovată Votata 
Oradea. în clasamentul ■adevă
rului “ Someșul are 4-6 p. Gola
verajul din jocurile de „afară" 
este negativ. * * “ . . .
antrenată de peste 10 ani de că
tre Francisc Neumayer.

5—7. Someșul este

cara a

avut în tur, ca ajutor, pe jucă
torul veteran Cs. Kadar. Cei 
mai buni fotbaliști sătmăreni în 
tur au fost Pintea — .golgeter cu 
8 puncte înscrise. Krasai, Kadar, 
Boroș. Szekely și mai tinerii 
Foriș șl Hebe. Vlrsta medie fi 
echipei este de 23 de ani. In se
zonul încheiat Someșul a 
sancționată cu 9 cartonașe ..—
bene dar n-a avut nici o eli
minare de dc ■ teren. Echipa a- 
partine de întreprinderea de 
Piese de Schimb și UtWaj Chi
mic președinte de onoare ai a- 
Booiatiei sportive este Ing. Vasile 
Suciu Avînd um avantaj substan
țiali de puncte. Someșul vizează 
promovarea în Divizie B.

41 Ca în nici o altă serie a cam
pionatului. în această grupă joa-

fost 
Sal-

Iată clasamentul 
L Someșul S. M.
2. Oașuil Negrești
3. Minerul B. Sprie
4. Inifrățirea Or.
5. Bradul Vișeu
6. CIL Sighet
7. Minerul Borșa
8. Minerul Bălța
9. CUPROM B. M.

10. Otelul Or. P.O.
11. Vict Cărei •
12. Minerul Turf
13. Gloria Betas
14. Voința Oradea
15. Min. Șuneuluș
16. Chimia Tășruad

♦ penalizată cu 1

seriei a XH-a t
15 9 4 2 37-12 22
10 8 1 5 34-28 17
15 7 2 « 29-19 10
15 7 2 6 22-21 16
10 7 2 8 16-22 16
10 6 3 6 23-20 15
15 6 3 6 22-10 15
15 7 1 7 25-28 15
U 7 1 7 21-25 15
15 7 1 7 10-24 15
15 6 3 6 20-13 14
15 6 2 7 10-17 14
15 6 1 8 23-32 13
15 5 2 8 19-20 12
15 5 2 8 19-29 12
16 5 2 8 13-26 12 

punct.

că trei formații retrogradate fi
nul trecut din „B“ : CIL Sighet. 
Minerul Baia Sprie și Victoria 
Care! (penalizată cu 1 p din cam
pionatul trecut) care au evoluat 
mulțumitor pînă acum. (T. R.)-

Corvinul de ieri 
de azi î

— Corvinul de 
echipă omogenă, 
avantajul de a fi _____ _
de la prima la ultima literă a 
alfabetului, de un singur om, 
Mircea Lucescu. Dintr-un mo
tiv sau altul, vechea echipă s-a 
dezmembrat. Ea se găsește, 
astăzi, la ora celui de-al doilea 
val pe care reputatul nostru 
centru de copii și juniori îl 
împinge pe prima scenă. Lip
sește. însă, omul care să acor
de, ca altădată, certificatele 
de calitate. în numele unei 
idei clare si constante de joc» 
De aceea rebuturile. normal, 
se înmulțesc.

— Se pare că si Klein si-a 
luat zborul spre... cupele eu
ropene.

— Nu va fi ușor fără Mișa, 
dar credem că 
înlocuitor care 
că. cu timpul. 
Hanganu, cane 
tent, muncitor 
ambițios. Furnizoare de fotba
liști. ceea ce este o mîndrie, 
la urma urmei, Hunedoara și-a 
asimilat, însă, toți jucătorii, 
într-o conștiință a sa. proprie, 
din care nu poate să-i smulgă 
nimeni. Știți cum se strigă 
copiii Hunedoarei, atunci cînd 
bat mingea între blocuri ? Unul 
e „Mateuț". altul, .,Gabor", a - 
tul „Andone", altul „Rednic". 
„Klein", „Nicșa" sau, mă 
rog, „Petcu". Această lipsă de 
discriminare vorbește de la 
sine.

— Ce
- Ca 

fine, si 
să-ri mențină 
speranțe loc 5.

ieri era o 
care avea 
fost «colită.

am găsit un 
să-1 suplincas- 
E vorba de 

e tehnic, rezis- 
și. mai ales.

aștepți de la retur ? 
echipa 
fazei

să se dedice, in 
de apărare, și 

dătătorul de
Ion CUPEN

• REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT 
DIN 15 IANUARIE 1989. 1. Ata- 
lanta
— Lecce 1 ; 3. Fiorentina 
Juventus 1 ; 4. Verona — 
sena X ;
6. Milan

Ascoli 1 ; 2. Bologna

Ce-
5. Lazio — Roma 1 ; 
— Como 1 ; 7. Napoli(o. Milan — como i ; v. Napou 

'— Internazionale X ; 8. Pesca
ra — Sampdoria 2 ; 9. Torino

I Messi na X ; 
nese 1 ; 12.
X ; 13. -

— Pisa X; 10. Catanzaro — 
; 11. Genoa — Udî- 

12. Piacenza — Exnpol*  
Reggina — Cremonese

1 ; Fond total de cișt’gurl :
4.357.584 lei. din care 500.000 
lei, report la categoria 1.

O NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 15 
IANUARIE. FAZA I. Extrage
rea r:
41
39
15
19 
extragerea a IV-a : 10 11 87 13 
71 49 72 8 86 81 83 50. FAZA A 
Il-a. Extragerea a V-a : 85 67

14 61 71 81 27 38 52 82 
64 77 55 ; extragerea a Il-a: 
18 70 11 60 43 23 16 28 67 
17 : extragerea a III-a: 27 

46 82 22 84 89 51 38 37 5 65:

3.544 lei ; cat. D : 441,50 var. a 
828 lei ; cat. E : 1168 var. ■ 300 
lei : cat. F : 1887,75 var. a 200 
lei ; cat. G : 10.895,25 var. a 100 
lei ; faza A Il-a. — cat. 1 : 13 
variante 100%, autoturisme Da
cia 1300 (70.000 lei) și 40 varian
te 25% a 17.500 lei : cat. 2 : 55

16 14 36 83 ; extragerea a VI-a: 
6 76 88 61 65 58 ; extragerea a 
Vil-a 84 59 47 54 60 7.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

EXTRAORDINARE LOTO A RE
VELIONULUI DIN 1 IANUARIE 
1989. FAZA I. — cat. A : 2 va-A :
riante 1000/n. autoturisme Dacia variante 100% a 10.191 lei din
1300 (70.000 lei) și 12 variante care o excursie de un loc în
25"o a 17.500 lei : cat. B : 9 va- R.D. Germană ;?i dif. în nume-
riante 100%, a 25.219 lei. din rar și 218 var. 25% a 2.548 lei ; 

lei ;care o excursie de 1 loc în R.D cat. 3 : 319 var. a 3.107
Germană și diferența în nume- cat. 4 : 1.823.75 var. a 679 lei ;
rar, și 36 variante 25% a 6.305 cat. 5 : 4.372.25 var. a 300 lei ;
lei ; cat. C : 82,50 variante a cat 6 : 7.747,75 var. a 200 lei ;

lei ; 
4 

Da- 
var. 

__ . 6 var. 
100% a 5.500 lei (excursie de un 
loc în R.D. Germană) șl 29 var. 
25% a 1.375 lei ;
a 1.000 lei ; 
lei ; cat. L

cat. 7 : 42.736 var. a 100 
faza a m-a, — cat. h : 
variante 100%, autoturisme 
da 1300 (70.000 lei) și 7
25% a 17.500 lei ; cat. I :

; cat. J : 72 var. 
cat. K : 566,25 a 400 

__ , ___ _ : 1.097,50 var. a 30C 
lei ; eat. M : 2.185 var a 200 lei; 
cat. N : 13.216,75 var. a 100 lei. 
Lista completă a cîștigătorllor 
de autoturisme „Dacia 1300**  se 
va publica într-una din rubricile 
noastre viitoare.



ÎNCHEIAT RALIUL PARIS — DAKARS-A
în Raliul Paris-Dakar, fin

landezul Ari Vatanen pe „Peu- 
geot.-Turbo" a reușit să ter
mine învingător în întrecerea 
mașinilor; fiind urmat de bel

TURNEUL FINAL AL C.C.E. LA BASCHET (f)
SOFIA (Agerpres). La Sofia, 

în meci pentru turneul final al 
..Cupei Campionilor Europeni” la 
baschet fe>.i4n.iii echipa locală 
Levski Spartak a pierdut cu sco
rul de 50—64 (16—32) in fata for- 
mafiei italiene Primigi Vicenza.

CUPA DAVIS
în partida de Cupa Davis 

ce se va desfășura între 3 și 
5 februarie între echipele 
S.U.A.- și Paraguayului, căpi
tanul nejucător al formației 
nord-americane, Tom Gorman, 
a selecționat pe următorii ju
cători : J. McEnroe, K. Flech, 
lî. Seguso și M. Chang. De 
remarcat că M. Chang este în 
vîrstă de doar 16 ani, dar el 
a cîștigat încrederea selecțio
nerului în urma victoriei în 
turneul de la San Francisco, 
ultimul .desfășurat anul trecut. 

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
ă\\\\\\\\\\\\\w\\\\\\\\\\\\\\\\\\w^^^

gianul Jacky Ickx, pe același 
tip de mașină. în întrecerea 
motocicliștilor s-a impus fran
cezul Gilles Lalay (Honda).

Alte rezultate : Vysoke Skoly 
Praga — Jodinstvo Aida Tuzla 
56—68 (23—34) ; B.C. Mlrande
(Franța) — Dinamo Novosibirsk 
99—67 (56—38). tn clasament, după 
patru clape, conduce echipa Pri- 
mtgi Vicenza — 8 puncte.

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
ZURICH (Agerpres). Proba fe

minină de coborire din cadru) 
concursului internațional de schi, 
desfășurat în stațiunea elvețiană 
Grindelwald a revenit sportivei 
Mlchela Figini (Elveția). înregis
trata cu timpul de 1:55,32, pe o 
pîrtie în lungime de 3 054 m cu 
o diferență de nivel de 635 m 
Pe locurile următoare s-au cla
sat : Carole Merle (Franța) 1:55.89 
și Maria Walliser (Elveția) 
1:56,46.

ZURICH (Agerpres). Proba fe
minină de slalom superuriaș, 
desfășurată la Grachen (Elveția), 
in cadrul „Cupei Europei” la

PROGRAMUL C. M.
DE BOX (AMATORI)

MOSCOVA (Agerpres). — Cam
pionatele Mondiale de box pentru 
amatori se vor desfășura anul 
aoesta la Moscova în perioada 17 
septembrie — 1 octomb-’e. Pen
tru pnlma oară în Istoria acestei 
competiții, finalele vor avea loc 
în 2 zile 1 la 30 septembrie la ca
tegoriile semlmuscă, cocoș, seml- 
usoară semimijlocie. mijlocie și 
grea, iar la 1 octombrie la cate
goriile muscă, pană, ușoară, mlj- 
lode-mlcă. semigrea, și super- 
grea.

schi, a revenit sportivei Iugosla
ve Veronika Sarec, înregistrată 
cu timpul de 1:17,68. Pe locurile 
următoare s-au clasat Angelika 
Hurler (R.F. Germania) — 1:18,01 
șl Eml Kawabata (Japonia) — 
1:18,46.

PARIS (Agerpres). „Cupa Eu
ropei” la schi a programat pe 
plrtla de Ia Montgenevre (Fran
ța) o probă masculină de slalom 
special, în care victoria a reve
nit sportivului italian Christian 
Pollg, înregistrat în două man
șe cu timpul de 1:23,74. L-au ur
mat echipierul său Fabio de 
Gringnls — 1:23,77 și vest-ger- 
manul Hermann Wellinger — 
1:24,16.
• 1N COBORÎREA de la 

Kitzbuehel, contînd pentru Cupa 
Mondială, la schi alpin mascu
lin. s-a impus Marc Cirardelli 
(Luxemburg) în 2:01,25. El a 
fost urmat de italianul Michael 
Mair în 2:01,95 și austriacul Ro
man Rupp în 2:02,44.

o supcrciiinpioiinâ a schiului uipin ; VRLNI SCHNEIDER
Lumea schiului alpin intuia 

uriașele posibilități, multe 
încă latente, ale elvețiencei 
Vreni Schneider, bazîndu-se 
pe cele două titluri olimpice 
(slalom și slalom uriaș) de la 
Calgary, pe titlul mondial (la 
slalom uriaș), din 1987 ori pe 
cele 12 succese din concursuri 
de Cupa Mondială. Viitorul îi 
aparținea, dar mai avea, încă, 
intrări interzise, pentru am
bițioasa schioară longilină 
(1,70 m, 59 kg) : Vreni Schnei
der n-a cîștigat niciodată pînă 
acum Cupa Mondială, Ia ge
neral, visul scump al oricărui 
component al Circului alb. 
Acum doi ani, Maria Walliser 
îi „suflase” trofeul în ultima 
cursă a sezonului, iar anul 
trecut, un accident serios, în 
coborîrea de la Aspen, a în
depărtat-o definitiv (locul 5) 
de prima poziție.

Anul (sezonul) acesta însă, 
Vreni a depășit absolut toate 
așteptările, talentul său izbuc
nind vulcanic pe pîrtiile Cu
pei Mondiale. Din 13 probe 
disputate pînă acum a cîști
gat 9, fapt unic pentru că este 
vorba de toate disciplinele 
schiului alpin, de la slalom 

pînă la coborire, trecind prin 
slalom uriaș, super G și com
binată ! E adevărat că Alber
to Tomba domina anul trecut 
9 din 11 curse, dar era vorba 
doar despre slalomuri, ori 
Vreni țintește să cîștige totul 
în acest an... Visul cel mare 
i s-a șl îndeplinit aproape : 
numai o minune o mai poate 
împiedica să ...nu cîștige Cupa 
Mondială generală, la adăpos
tul celor 232 de puncte (Ulrike 
Maier, urmâritoarea, are 118!), 
care i-au intrat pînă acum, în 
cont. Ața că, în sezonul în care a 
împlinit 24 de ani (la 11 noiem
brie 1988), schiul alpin femi
nin a „uns-o“ drept lideră 
autentică, cum n-a mai avut 
de multă vreme, cam de pe 
timpul supremației lui Proell. 
Urmărind să cîștige acum 
Cupa Mondială și pe probe, 
dar mai cu seamă titlurile 
mondiale de la Veil, din S.U.A., 
de la campionatele lumii, 
Vreni Schneider a pus un in
teresant pariu cu sine : să cîș
tige totul în 1988/89. Un pariu 
pe care are toate șansele să-1 
cîștige !

Radu TIMOFTE

C.C.E.
(Urmare din nao- 1)

pe lingă pivotul de bază, 
I-aegdheim, pe subtila Her- 
mansson. Așa se face că scorul 
a fost strîns, oca mal mare 
diferență, 13—8, fiind in min. 
28, dar s-a redus în finalul 
reprizei prin cele trei puncte 
înscrise consecutiv de oaspete.

Cu totul altfel au jucat, mu- 
reșencele după pauză: atacuri 
rapide, derutante, datorate unei 
gindiri lucide și eficiente, ca 
și o apărare bine organizată 
majoritatea timpului. Efortul 
remarcabil al jucătoarelor Esz- 
tera Matefi, Eva Mozsi, Maria 
Avram și Corina Muțit (care a 
înlocuit cu succes pe poslul de 
pivot pe mai statica Elena 
Stroi. ) șj intervențiile salutare 
ale Angelei Bloj, în poartă 
(cileva goluri salvate incredi
bil). s-au materializat pe tabe
la de marcaj, Mureșul oondu- 
cînd și cu o diferență de 11 
goluri. în min. 50 (27—16) si în 
min. 54 (29—18). Ca și în pri
ma parte, ușoare deconectări 
au permis oaspetelor să înscrie 
și de două sau trei ori conse
cutiv. Diferența finală de 9 
goluri este, după părerea noas
tră. favorabila calificării for
mației Mureșul, nu numa' prin 
valoarea. In sine, ci și pentru 
că fetele noastre își cunosc a- 
cum adversarele. Elevele an
trenorului Valentin Pop ur
mează să susțină partida deci
sivă sîmbătă, la Trondheim.

Au marcat : Maiefi 14 (6 din 
7 ni). Mozsi 8 Avram 5. Bărbat 
3. Slroia 1, Z. Biro 1 pentru 
gazde, respectiv Haltwig 9 (2 
din 7 m), Hermansson 7. Pef" 
terhen 4 (3 din 7 m), Knuds- 
sen 2. Ansok 1. Au arbitrat 
corect I. Alivojvodiei și V- Vu- 
jinovici (Iugoslavia)

CUPA CUPELOR
(Urmare din națj. 1)

perfecție tehnica apărării și a 
atacului, motiv pentru care 7 
dintre ele fac parte și din re
prezentativa națională, în frun
te cu căpitanul acesteia, Dom
browski. Studentele au avut un 
început timid, crispat chiar, 
greșind elementar de cîteva ori. 
Așa s-a făcut că min. 7 le-a 
găsit în. dezavantaj de trei go
luri (1—4), eforturile de a re
cupera fiind încununate de 
succes abia în min. 21. cînd 
sfcoruJ a devenit 7—7. Au ur
mat o serie de faze de mare 
spectacol, cu Contribuția ambe
lor formații, dar tot handba

listele din Rostock slnt oele 
care finalizează mai mult, în
cheind repriza în favoarea lor.

In partea a doua, mai bine 
orientate în teren, cu Luca, 
Butnărașu și Antoneanu în ver
vă crescută de joc, elevele an
trenorilor M. Pintea și C. Pe- 
trea au reușit să-și domine mal 
clar adversarele, tranșind re
priza în favoarea lor: 14—10. 
Diferența putea fi mai mare, 
dar aceleași Jucătoare eviden
țiate mai sus au ratat și cîte 
o aruncare de la 7 m, ceea ce 
a făcut ea partida să se În
cheie doar cu un avantaj de 
două goluri.

Au marcat : Luca 8, Butnă
rașu 5, Antoneanu 4, Ccrven- 
ciuc 2, Popa 2, Petrea 2, Luca 
1 pentru Învingătoare, respec
tiv Kohlohgen 6, Dombrowski 5. 
Kittler 3, Wolff 3. Stein 2, 
Wagner 2, Buchwald 1. Au ar
bitrat bine W- Mihalik șl P. 
Franczak (Polonia).

CUPA I.H.F.
(Urmare din nag. I) 

ment scăzut, „spatele” prea pu
țin asigurat de portărițele Ro
deau u si Moldovan etc. — care 
au dus în final la diferența de 
6 goluri.

Partida a început in avantaj 
pentru Chimistul, care a reușit 
chiar să conducă cu 9—7 (min. 
16) și 10—8 (min. 17), dar cîte
va schimbări neinspirate de pe 
bancă, tocmai atunci cind echi
pa își luase avînt, au permis 
gazdelor să recupereze șl să 
acumuleze: 13—10 (min, 24). 
14—11 (min. 27), terminînd re
priza în avantaj.

Partea a doua a meciului a 
debutat prin cîteva goluri în
scrise de 'handbalistele din Pre- 
șov, oare profită din plin de 
greșelile în lanț ale vîlcence- 
lor, dar și de forma foarte bu
nă a pivotului Trandzikova si 
a extremei stingă Mazgutowa. 
Fetele de la Chimistul strîns 
rîndurile, reușesc chiar să se 
apropie Ia 1—2 goluri, dar, din 
păcate, aceste momente de joc 
bun alternează cu oele în oare 
se comit erori după erori ceea 
ce permite echipei Tatran să 
se distanțeze: 23—19 (min. 47) 
27—21 (min. 54) diferența de 
șase goluri mențlnlndu-se pînă 
in final.

Au înscris: Mazgutowa 10. 
Damtlsova 5, Trandzikova 4. 
Corbova 2, Vlasala 3, Thinscb- 
midtowa 3, Rownakova 1 pen
tru gazde, respectiv Matei 9. 
Verlgeanu 5, Romele 5, Bloju 
3. Nedeten 1. Au arbitrat bine 
S. Klaplnski șl J. Wojtyla 
(Polonia).

ÎN CĂUTAREA UNUI PORTAR...
Dintotdeauna. fotbalul spa

niol a excelat în portari. Cel 
mal cunoscut dintre ei, păs
trat de memorie ca simbol 
șl legendă, a fost Zamora, 
„pantera iberică” de neuitat 
(și) prin aceea că, în 46 de 
meciuri jucata în „națională”, 
n-a primit decît 42 de goluri. 
Lăsînd epoca de pionierat a 
balonului rotund. Iul Zamora 
l-au urmat, iluștri și ei, Ra- 
malets, Miguel Angel și, mal 
nou, Arconada, cu observația 
că primul a blocat cîndva as
censiunea lui Julio Iglesias, 
viitoarea vedetă a cînteculul 
rămînlnd o eternă șl dezamă
gită rezervă In echipa de ju
niori a Realului Madrid, iar 
ultimul continuă să apere și 
azi, la aproape 35 de ani (ii 
va împlini pe 28 iunie), la 
Real Sociedad San Sebastian, 
cu care a fost și campion al 
țării.

Iată Insă că de la o vreme, 
la sud de Pirinei situația s-a 
schimbat, șl nu tn bine, cea 
mal elocventă dovadă consti- 
tuind-o prezenta a 6 portari 
străini, ca titulari, în liga de 
elită. Pe lista acestora, Da- 
saev e Cel din urmă, transfe
rul lui — de Ia Spartak Mos
cova la F. C. Sevilla — per- 
fectindu-se recent. Nu e insă 
singurul. Camerunezul N’Kono 
păzește de cîțiva ani butu
rile lui Espanol Barcelona, ca 
șl paraguayanu.1 Chi.țavert pe 
cele ale Zairagozei. Iugoslavul
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Ravnici poartă tricoul cu nu
mărul 1 la Valladolid, Iar 
Pumpido, aureolat de izbînda 
Argentinei la C.M. din Mexic 
1986, pe cel al lui Betis Se
villa. In sfîrșit, un alt ar
gentinian, Islas, a fost achi
ziționat deunăzi de Atletico 
Madrid, dar a debutat în 
campionat sub culorile Mur- 
ciei, „împrumutat” pînă în 
iunie.

Sigur că „naționalei” Spa
niei, încredințată cu putină 
vreme în urmă Iul Luis Sua
rez (după retragerea vetera
nului Munoz), îi mal rămîn 
(măcar) Zubizaretta (F. C. 
Barcelona) și Buyo (Real Ma
drid), dar nici ei nu mal slnt 
chiar tineri : „Zubi” se apro
pie de 28 de ani, iar Buyo a 
făcut 31. Ca să nu mal spu
nem că, intr-un sondaj 1933, 
..goal-keaperul” Realului a fost 
cotat de specialiști (antrenori, 
cronicari etc.) ca unul dintre 
cei mal slabi jucători ai e- 
chipel 1 „Intre el șl Ramalets, 
scria „As”, nu e o diferență, 
cl o prăpastie 1“

în aceste condiții, n-a sur
prins pe nimeni faptul că, 
imediat după instalare, Sua
rez a menționat că, între pro
blemele pe care le are de re
zolvat fotbalul spaniol, se nu
mără — ca urgență — șl cea 
a portarilor. „Ne lipsește o 
școală în acest sens, a com
pletat el, dar cine s-o orga
nizeze, cine s-o finanțeze 1

zionale — 23 puncte, urmată de 
formațiile Napoli — 20 puncte și 
Sampdoria — 18 puncte.
• IN FINALA Campionatului 

Mondial de fotbal în sală, găz
duit la Rotterdam, în Olanda, se 
vor întllni selecționatele Braziliei 
și Olandei. în semifinale : Olan
da — S.U.A. 2—1 (1—0) șl Brazi
lia — Belgia 8—6 (3—3) după lo
vituri de la 11 m.
• PRELIMINARIILE Campio

natului Mondial, grupa Asia, au 
consemnat noi rezultate : Kuweit 
— Emiratele Arabe Unite 3—2 
(1—2) ; oman — Qatar o—o ; 
Iordania — Qatar 1—0 (0—0).
• ÎN CONTINUAREA turneu

lui pe care îl întreprinde în 
Costa Rlca, Brondby (Danemar

landa) — Weimberg (Israel) 6—3, 
6—2 ; Mellngenl (Argentina) — 
Fernandez (Mexic) 6—3, 6—4;
feminin : Natalia Bffleskaîa
(U.R.S.S.) — Paula Cabezas (Chi
le) 8—1 8—4 ; Akiko Gooden
(S.U.A.) — Eleonora Vegiante
(Venezuela) 6—7. 6-4, 6—1 ț
Kristie Boogers (Olanda) — San
dra Reichel (Elveția) 6—4, 0—S.
• Partidele <Mn sferturile de fi
nală ale turneului de la Sydney 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Andrei Ccrkasov
(U.R.S.S.) — Libor Nemecek (Ce-
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Arconada — unul din ulti
mii portari spanioli de cla

să internațională
Marile cluburi slnt interesate 
de rezultatul imediat și, cînd 
ajung la ananghie, apelează 
la străini. E o rezolvare, dar 
de moment. Ce se va întim- 
pla insă peste cîțiva ani

O întrebare deocamdată 
fără răspuns.

Ovidiu IOANIȚOAIA
••••••••••••• 
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ca) a terminat la egalitate cu 
Saprissa, 2—2.
• CAMPIONATUL Scoției: 

Hamilton — Dundee United 0—5 ; 
Aberdeen — Glasgow Rangers 
1—2 ; Celtic — St. Mirren 2—1, 
Dundee — Hibernians 1—2, Midlo
thian — Motherwell 0—0.
• PARTIDA amicală la New 

Delhi 0 o selecționată a indiei 
— Sao Paulo 1—5 (1—3).
• UN ACORD survenit între 

conducerile celor două cluburi a 
stabilit ca partida dintre Hearts 
of Midlothian și Bayem Miin- 
chen, contînd ca tur în sfertu
rile de finală al Cupel U.E.F.A.; 
să aibă loo în devans, la 28 fe
bruarie, la Edinburgh. Meciul 
retur se va desfășura la 15 mar
tie, la Mdnchen.

SCURT • PE SCURT
ho slo vacia) 6—1, 6—3 ; Bruno 
Oresar (Iugoslavia) — Wally Ma
sor (Australia) 7—5, 6—4 ; Aron 
BMcksteîn (S.U.A.) — Carl Steeb 
(R.F.GJ 2—0. 6—3. 6-3.

TENIS DE MASA « La Hang 
Kong s-a desfășurat un nou mera 
între echipele masculine ale Eu
ropei șt Astei. SporttvM asiattet 
au etșMgat cu 5—4. In partida de
cisivă, Shuen Tsung (Hong 
Kong) l-a întrecu*  cu 3—1 (24—Sț, 
16—41, 27—23) pe englezul Des- 
mood Douglas.

• IN ETAPA a 13-a a campio
natului Italian de fotbal, echipa 
Sampdoria a învins în deplasare, 

cu scorul de 1—0. formația Pes
cara (a înscris Vialll în min. 
38). Alte rezultate : Fiorentina — 
Juventus 2—1 ; Verona — Cesena 
0—0 : Lazio — a.s. Roma 1—0 : 
A.C. Milan — Como 4—0 ; Napoli
— InternazLonale 0—0 ; Atalanta
— Ascoli 1—0 ; Bologna — Lecce 
2—4 : Torino — Pisa 0—0. tn cla
sament conduce echipa Interna-

HANDBAL * Turneul mascu
lin de la GcSteboirg s-a încheiat 
cu victoria selecționatei Suediei 
— 5 puncte urmată în clasamen
tul final de echipele Islandel — 

4 puncte. Danemarcei — 3 puncte 
si Bulgariei — zero puncte.

TENIS « In orașul columbian 
Barranoultl» se desfășoară tn 
aceste zile întrecerile campiona
tului mondial oerutru tunlort. 
Tată orlmele rezultate : mnceuHin: 
Matziinger (Elveția) — Garbagl 
(Ttaltoi 8—3. 8—4 • Rahumen (Fin


