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ÎNTRE FRUMOASELE REUȘITE 

SI PARADOXALELE „RATĂRI
• Argint și bronz olimpic 
pentru o mare sportivă, 
dar speranțele — înteme
iate ’ — la medalii au fost 
mai numeroase • De la 

noul titlu european la junioare, la promisiunile „noului val" al notației • Demna 
reprezentare internațională — adevăratul deziderat al tuturor tehnicienilor noștri

O salbă de bazine împinzeș- 
te, de lâ o vreme, țara. Au a- 
părut chiar câteva nestemate, 
socotite astfel de spcc-’aliști do 
renume în lume, care s-au gră
bit să le compare cu complexe 
dintre cele mai moderne. Iar 
dacă acest adevăr apare oricui 
atît de Hmpede — cum - limpe
de este și apa piscinelor din 
Reșița, sau Pitești, sau Bacău, 
sau Baia Mare, sau... — de 
bună seamă că noul val, in
contestabilul: salt din nalația 
românească a ultimilor ani își 
afLă, pe cale dc .confiecință, . ex
plicația tocmai pornind de la 
un asemenea adevăr. Saltul a 
primit confirmarea și in anul 
trecut. Premieră olimpică, ar
gint și bronz — două, trofee 
după cursele de mixt psniru o 
mare sportivă numită Noemi 
Lung, plus o prezență fără 
precedent în finalele grandioa
sei competiții, in cinci ruiduri

apărînd numele înotătoarelor 
noastre între' primele șase: din t 
lume (pe lingă • Noemi, Stelă 
Pura, Tamara Costache și An
ca Pătrășcoiu). Reînnodarea și
rului medaliilor de aur la eu
ropenele de juniori, grație 
sprinterei Livia Copaiiu, in 
vreme ce coring .Dumitru și 
Diana Ureche s-au întors, toi 
de la Amcrsfoort, cu bronz la 
200 m fluture, respectiv 100 m 
mixt. în topurile internațio
nale, mai că nu a existat pro
bă fără nume românești, in
clusiv în fruntea acestor ierar
hii simbolice dar semnificative. 
Șl dacă vom alătura succesul, 
de ansamblu la Balcaniadă, 
multele victorii în concursuri 
de... „formula I", de pe uh 
continent sau altul, atunci pa
tern trage linie și concluziona 
fără teamă de a groși: în T>8 
au -fost momente cu putere de 
relevanță pentru natatia noas-

tră. întru continuarea ascensi
unii acestei discipline, cu o atît 
de importantă pondere nu doar 
pe plan strict sportiv vorbind, 
dar și social. Atîta doar că se 
putea, fără discuție, mai malt!

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2-3)

La Paria s-a încheiat turneul 
internațional masculin de 
handbal la care a participat 
și selecționata de seniori a 
României. Echipa pregătită de 
antrenorul emerit Cornel Oțe
tea și Ghiță Lieu a ocupat 
primul loc într-o competiție 
car© a reunit echipe puternice 
din Europa. In finală, națio
nala României a învins cu 
25—20 (12—11) echipa sovietică 
Neva Leningrad. Cei peste 4000 
de spectatori prezenți la meci 
l-au aplaudat pe handbaliștii 
români pentru frumoasele fa
ze create. O bună evoluție au 
avut Marian Dumitru și loan 
Mocanu, care au înscris cite 8 
goluri. Ceilalți marcatori au 
fost: Vasiie Stingă 3. Dumitru 
Berbece 3. Constantin Petre 2 
și Tudor Roșea un gol. 
tre handbaliștii sovietici, 
finala amintită cei mai 
cienți au fost 
Bobcnko și Medvedev, 
cu cite trei goluri la activ.

Echipa României a mani
festat, de-a lungul întregului 
turneu, o formă destul de bu
nă. ceea ce este îmbucurător 
avind în vedere că peste mai' 
puțin de o lună, tot în Fran
ța, ea va participa la între
cerile grupei B a Campiona
tului Mondial, turneu al cărui 
obiectiv este calificarea în pri-

ma grupă a handbalului mon
dial.

în meciul care decidea ocu
pantele locurilor 3—4. Dynamo 
Berlin a întrecut cu 45—44 e- 
chipa vest-germană Miiberls- 
hofen. Scorul — neobișnuit — 
a fost înregistrat după execu
tarea aruncărilor de la 7 m, 
la terminarea timpului regula
mentar 
marcaj 
30—30.

de joc pe tabela 
fiind înscris

de 
scorul

★

VIITORII GOSPODARI SE FORMEAZĂ

ÎNCĂ de pe băncile ȘCOLII..

Din
in 

efl- 
Gniliarov (4), 

ambii

în vederea viitoarelor 
de interne și a dublei i 
din sferturile de finală

' ..Cupei I.H.F." (cu Turu Dussel
dorf), handbaliștii de la Poli
tehnica Timișoara au luat un 
start lansat în pregătiri. Ei au 
reușit, după o serie de întil- 
nirî spectaculoase, să cîștige 
turneul de la Montlucon (Fran
ța). După ce au învins în se
mifinale formația Marsilia, cu 
27—24, timișorenii au obținut 
victoria și în finală, după 
prelungiri, în fața naționalei 
Algeriei, cu 32—^1. Pentru lo
curile 3—4: Marsilia • 
Preșov (Cehoslovacia) 
Ion Basaraba a fost
cel mat bun portar al compe
tiției.

parti- 
manșe 

i ale

Tatran 
30—24. 

declarat

Voinfa Satu Mare la oră de bilanț

OPINIE UNANIMA COTE SPORTIVE IN CREȘTERE♦

.Prin definiție,, școala șl fa
milia sînUcele care aii menirea 
de a asigura eficacitatea pro
cesului de Instruire și educa
ție. De existența unei conlu
crări cit mai directe între a- 
cești factori depind multe (sau 
c-eie mai multe) dintre reușite
le înregistrate în formarea vii
torilor cetățeni. Dar, în ulti; 
ma vreme, tot mai piegnant și 
mai încurajator ’în colaborarea 
dintre școală .și familie se im
plică un al treilea factor edu
cațional — organizația dc co
pii, care completează, adesea 
decisiv, acest proces dc mare 
răspundere, care este forma
rea și pregătirea tinerelor ge
nerații pentru muncă și' viață.

între acțiunile specifice or
ganizației celor mici, a pio- 
nerilor, care sintetizează într-o 
bună măsură profilul moral și 
civic al purtătorilor cravatei 
roșii cu tricolor, se înscrie și 
grija față de bunul obștesc, 
conservarea acestuia ; iar în
tr-o etapă avansată, superioară 
— sporirea patrimoniului ma
terial, al Instituției de învă- 
țămînt, in primul rînd, acolo 
unde sînt instruiți și educați 
copiii, elevii. Din dorința de a 
stimula, de a da lini dimensiuni 
sociale acestei frumoase ac
țiuni, Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor. împreu
nă cu Ministerul Educației și 
învățămîntului și Consiliul Na-

Mărturisim că numai cir
cumspecția reporterului a fă
cut ca, incă de acum doi ani, 
o vizită la un nou sediu al a- 
sociației sportive Voința Satu 
Mare să nu se soldeze cu un 
reportaj. Interlocutorii de 
atunci (aceiași cu cei de acum) 
zugrăveau în culori, s-ar fi pă
rut, „trandafirii" activitatea 
viitoare. Ei argumentau, fie 
cu planuri scrise de muncă, 
fie cu o serie de dovezi pal
pabile (constind din amenajări 
de spații, care reprezentau, to-

tuși, un început), posibilitatea 
obținerii de rezultate supe
rioare atit in sportul de ma
să, cit și in cel de perfor
manță.

Acum insă, in strada Ștefan 
cel Mare nr. ÎS, unde funcțio
nează asociația, reporterului i 
s-au oferit... probe îndestulă
toare, bilanțuri semnificative 
și, mai presus de toate, o at
mosferă de muncă marcată de 
o reevaluată concepție cu 
privire la locul și rolul spor
tului in viața cooperatorilor

iimimm

colective de 
pe locul I în ac-

• Patru 
elevi 
țiunea „Pentru cea mai 
frumoasa bază sportivă" 
inițiată de Consiliul 
Național al Organiza

ției Pionierilor

țional pentru Educație Fizică și 
Sport, a instituit o întrecere li 
nivel republican : ./’intru cea 
mai frumoasă bază sportivă". 
O întrecere care se adresează 
tuturor școlilor cu clase I—X. 
O întrecere de un fel deose
bit, în care normele, haremu
rile nu sînt exprimate prin se
cunde sau metri, ci prin hăr
nicie,' spirit de ordine .și. de dis
ciplină în muncă, prin atașa

ment față de colectivul de e- 
levi si de profesori.

Succesul acestei frumoase ac
țiuni a fost neț iacă de. la e- 
diția ei experimentală. Ea a 
însemnat apariția in școli a 
tot mai numeroase amenajări 
pentru practicarea exereițiilor 
fizice și chiar a unor complexe

CSȘ. MIERCUREA CIUC, CAMPIOANĂ
NAȚIONALA LA HOCHEI - JUNIORI I
Patinoarul artificial din 

Miercurea Ciuc a găzduit, timp 
de o săptămînă, întrecerile ul
timului turneu (jocuri duble) 
al Campionatului Republican 
de hochei rezervat juniorilor I 
(18 ani), la care au participat 
formațiile C.S.Ș. Construcții 
Galați, C.S.Ș. Triumf Bucu
rești, C.S.Ș. Gheorgheni si 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc.

Dintre jocurile care au avut 
loc cu acest prilej, foarte dis
putate și în general echilibra- . 
te au fost C.S.Ș. M. Ciuc — 
C.S.Ș. Construcții 7—4 (1—2,
4—0. 2—2)'. C.S.Ș. Construcții 
- Triumf 6—4 (1—2. 2—1 ‘ "
C.S.Ș. Gheorgheni — 
Construcții 5—4 (4—0,
0—3) și C.S.Ș. M. Ciuc — 
Gheorgheni 8—4 (3—2.
2—1), ultimul rezultat 
hotărîtor pentru cîștigarea tit
lului.

O remarcă pentru echipa 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc (antre
nor, prof. Emeric Mezei), care

CLASAMENT FINAL

1. CSȘ M. Ciuc 24
2. CSȘ Gheorgh. 24
3. CSS
4. CSȘ

Constr. 24 
Triumf 24

81
S3
88

19 1 4 186- 
17 <1 7 183-
11 1 12 132- 
0 0 24 49-29S

39
34
23
0

ce trece, 
intră tot mai 

in preocupările 
oa-

orice virs- 
de obicei, 
de săptă- 
bucurește- 

pe

schiul 
mult 
de vacanță ale 
menilor de 
tă. Și, ca 
sfârșiturile 
mină ale
nilor, petrecute 
pirtia de la Predeal, 
tot mal dese. In ima-

• ginea surprinsă deu
năzi de fotoreporte
rul nostru Aurel D. 
NEAGU, un grup de 
tineri aflați la pri
mele lor lecții de a- 
luneeare pe zăpadă, 

^^pepirtia Clăbucet.

3—1). 
C.S.Ș.

1—1, 
C.S.Ș.

3—1. 
fiind

a avut o evoluție bună pe În
treg parcursul competiției, reu
șind în final să cucerească tit
lul de campioană. La polul o- 
pus. Triumf București, sub ni
velul celorlalte competitoare.

O mențiune pentru sportivi
tatea în care s-au desfășurat 
majoritatea jocurilor, arbitrate 
de Gheorghe Tașnadi, Cristian 
Covaiiu. Dumitru Trandafir si 
Attila Balint.

Rezultate tehnice — C.S.Ș. 
M. Ciuc: 7—4 și 5—3 cu C.S.Ș. 
Construcții, 16—2 și 15—5 cu 
Triumf, 8—4 și 12—3 cu C.S.Ș. 
Gheorgheni; C.S.Ș. Gheorgheni: 
24—0 și 14—2 cu Triumf, 8—1 
și 5—4 cu C.S.Ș. Construcții t 
C.S.Ș. Construcții: 6—4 și 10—0 
cu Triumf.

Vaier PAȘCANII — coresp.

sătmăreni. Prilejul sau, mai 
bine zis, punctul de plecare al 
constatărilor ? O lecție... des
chisă (cum este numită in lim
baj didactic) sau demonstra
tivă (in termenii noștri) de 
gimnastică. Participanți: in
structorii sportivi și responsa
bilii cu gimnastica la locul de 
muncă din cele 10 cooperative ' 
meșteșugărești din municipiu. 
Intr-o sală bine utilată, ÎS ti
nere fete, pe un fond muzical 
adecvat, sub atenta și pricepu
ta îndrumare a Anei Macovei, 
au executat citeva serii de e- 
xerciții aparținind gimnasticii 
de intreținere. A fost un mod 
original de a „inocula" asis
tenței solicitudine față de o 
activitate la indemina mem
brelor cooperativelor, activita
te care, avind in vedere bu
nele rezultate pe plan local (cir
ca 240 femei participă săptimi- 
nal), va fi ..disecată" în primă
vară tot aici, insă intr-o cu
prinzătoare consfătuire. Iar de 
aici, de la „sportul pentru 
toți" și pini la un debut in a-

loan NOVAC

(Continuare în pag. 2-3)
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La sfirșitul săptămlnil

BOGAT PROGRAM

Sfirșitul acestei săptă- 
mini programează cite
va competiții interesan
te în sporturile de se
zon. între 19 și 22 ia
nuarie. la Rișnov, în ca
drul „Cupei Rișnov" se 
vor întîlni 1 '
în timp ce. la 
Brașov, schiorii 
își vor disputa 
Dinamo". La 
vor avea loc alte două 

„competiții, dotate cu a- 
celași trofeu. „Cupa 
A.S.A. Brașov", la sări
turi (22 ianuarie) și la 
schi alpin (20—22 ianua
rie). Programul compe- 
tițional la sanie cu
prinde „Cupa Sărmaș" 
(18—22 ianuarie), pe 
pirtia din localitate.

biatloniștii. ,— 1 * zx *Poiana 
fondiști 

„Cupa 
Predeal



• Primul concurs al anului
pentru seniori și juniori este, 
conform tradiției, „Cupa Uni
rii". Acest concurs se va des
fășura Ia București pentru se
nioare (Sala ,23 August") și 
junioare (Sala Progresul, în
tre 24 și 30 ianuarie) șl 
Iași pentru seniori șl ju
niori (Sălile Polivalentă și 
C.S.Ș. Unirea. în perioada 17-22 
ianuarie). Sint așteptați să evo
lueze cei mai buni jucători din 
tară. în afara oomponenților 
lotului. îi vom revedea pe 
Răzvan Constantinescu si An
drei Dirzu. ca să amintim doar 
două nume. La senioare 
observă o singură 
tabilă. aceea a 
noastre en titre. 
Curpene (aflată în 
tă). La luniori și ______  _ _
tin atenția Cristian Zetu. . Ale
xandru 
Simona 
tasc.
• Ca 

sezon, la propunerile colegiului 
central al antrenorilor, aproba
te de biroul federal, au fost 
definitivate loturile reprezen
tative pentru anul 1989.

Sîntem. deci. în măsură să 
vă prezentăm seniorii (și cei 
mai buni juniori) selecționați : 
Florin Segăroeanu (28 • de ani). 
Mihai Vantă (24). Marius Co- 
mănescu (24). Marian Onilă (18)
— toti de la Dinamo. Adrian 
Marcu (28). Răzvan Itu (20), 
Adrian Popovici (21). Daniel 
Dobrc (20) — Steaua. George 
Cosac (21). Ciprian Porumb 
(18) — Dinamo Brașov, Daniel 
Dragii (18). Andrei Pavel (15)
— C.S.Ș. 2 Petromar Constan
ța, Dinu Pescarlu (15). Alexan
dru Rădulescu (15) — Tenis 
Club București. Colectivul teh
nic este format din Gheorghe 
Boaghe și Alexe Bardan.

Lotul senioarelor (Induzînd, 
firește, și cele mai valoroase 
junioare), de pregătirea căruia 
răsmind Florența Mihai gi 
Radu Bădin, are următoarea 
componentă : Daniela Pavăl 
(24). Diane Samungi (20). Clau-

dia Neacșu (17) — Steaua. Mo
nica Chirilă (19). Ruxandra 
Mățăoanu (15). Cătălina Cris- 
tea (14) — Dinamo. Florentina 
Curpene (23) — I.C.I.M. Bra- 
sov. Teodora Tache (21). Isa
bels Martin (17), Irina Spîrica 
(15) — Politehnica București, 
Loredana Bujor (17) — Progre
sul București. Ruxandra Dra- 
gomir (17) — Victoria C.C.I.A.G. 
București.
• Loturile de speranțe ollm- 

nice (fete si băiet!) slnt an
trenate de Ecaterina Roșianu 
si Mihai Tăbăraș.

se 
absentă no- 
campioanej 
Florentina 

eonvalescen- 
lunioare re-

BSncilă. Mihai Iliescu, 
Petru si Moniea Năs-

la fiecare început de

• Concursul copiilor dotat 
cu „Cupa Unirii" (desfășurat 
la Galați), a reunit la start un 
număr de 56 de jucători și ju
cătoare, 
du-se la două categorii 
vîrstă. Iată primii trei clasați, 
11—12 ani. fete: L Adriana 
Mingireanu (Rapid Dunărea 
Galați) 3 victorii, 2. Moniea 
Mălîia (Spartacus Brăila) 2 v, 
3. Alina Stroiu (CSM Construc
torul Galați) 1 v; băieți: 1. Io
nul Captan (CSM Constructo
rul Galați) 2 v, 2. Bogdan 
Gird (CSM Constructorul Ga
lați) 2 v, 3. Ion Moldovan (Di
namo) 1 v; 13—14 ani, fete:
1. Raiuca Nină (Progresul) 7 v,
2. Moniea Boaghe (Dinamo) 6 
v, 3. Mirela Ivânceanu (Dina
mo) 5 v; băieți: 1. Patrie Ceu- 
ca (Mecanica Bistrița) 7 v, 2. 
Gabriel Tri fu (Progresul) 6 v,
3. Alexandru Băncilă (Dina
mo) 4 v.

întâlnirile disputîn- 
de

• Un număr de 87 de trans
feruri au fost înregistrate la 
federație in perioada regula
mentară. Dintre cele mai Im
portante : Loredana Bujor de 
la Dinamo la Progresul. Teo
dora Tache șl Irina Splrlea de 
la Dinamo la Politehnica Bucu
rești. Diane Samungi de la 
I.C.I.M. Brașov la Steaua. Ma
rian Onilă de la Progresul la 
Dinamo. Ciprian Porumb de la 
Victoria C.C.I.A.G. la Dinamo 
Brașov. (Doina STANESCU).

RETROSPECTIVE 1988,
(Urmare din pag. I)

PERSPECTIVE 1989

ARMONIOASA ÎMBINARE A MUNCII Șl CREAȚIEI. 
participante la Festi
valul național al 
muncii și creației 
„Cîntarea României", 
tn fapt, tot o compe
tiție de masă, ce te 
adresează — ca și 
Daciada — tuturor.

In Capitală, la 
Școala nr. 133 din 
cartierul Berceni, e- 
tapa de iarnă a Da
ciadei înseamnă pa
tinaj la baza sporti
vă de pe Șoseaua Ol
teniței, schi la sfîr- 
șitul săptămînii pe 
Valea Prahovei, sa
nie pe pantele cele 
domoale din Parcul 
Tineretului. Plus te
nis de masă, șah, 
handbal, volei și, bi
neînțeles, —
spectacole 
sportive, cu 
bluri de 
acrobatică 
întreagă < 
pregătită 
Constantin 
ritmici și 
(prof. Ilinca Georges
cu), cu formații de 
dansuri,- cu brigăzi 
de tot felul laureate 
ale Festivalului „Cîn
tarea României", dar 
și ale Daciadei cînd, 
in alte alcătuiri, par-

Elevii și-au reluat 
locurile în bănci, ,(n 
pauzele dintre ore se 
discută, insă, tot des
pre puc, schi și sa
nie — vacanța s-a 
încheiat, etapa de 
iarnă a Daciadei con
tinuă ! La Școala nr. 
4 din Cimpulung Mol
dovenesc nu se dis
cută nimic in timpul 
recreației. A sunat 
clopoțelul — gata I — 
toată lumea e pe pa
tinoarul natural al 
școlii. Cred ci dacă 
s-ar face un concurs 
„Cine-și pune mal 
repede ghetele cu 
patine", pionierii de 
aici ar fi pe podium, 
„încălzirea" se face 
la prima oră a dimi
neții, cind sute de e- 
levi vin către școală 
pe patine, schiuri, 
sănii, băieții din cla
sa a Vil-a chiar ctț 
un gen de bob — vai 
de impingători cînd 
vremea se tncălzeștel 
„Bolizii" se lasă in 
parking-ul anume a- 
menajat, un fel de 
garderobă de iarnă, 
cu dever mare și so
luții pentru uns tăl
pica de tot felul.

Apropo de garde
robă: există una
chiar adevărată, un
de intri, să zicem, 
sprinter in grupa de 
patinaj viteză a șco
lii, și ieși 
Cu barbă i 
gur, pofi 
tinoar și 
mos, sau 
Lăti-LungUă. 
colul 
gheață", 
pregăi

moșneag 
colilie. Si- 

intra pe pa- 
ca Făt-fru- 
ca Păsări- 

specta- 
„Feerie pe 

pe care H 
pregătește in fiecare 
an această unitate de 
invățămînt, are 1001 
de roluri. Sigur, „ro
lul" principal i se a- 
tribule, pe drept cu- 
vînt, conducerii șco
lii respective, șcena- 
rist, regizor și core
petitor fiind profe
sorul de educație fi
zică Gheorghe Bratu. 
Premiera va avea 
loc duminică, 29 ia
nuarie, Iar la „cere
rea publicului" 2_ 
după mantinele, sta
giunea se va 
lungi, probabil, 
încă 2—3 zile. Lucru 
firesc, deoarece la 
acest mereu frumos 
spectacol cultural- 
sportlv Iși dau con
cursul și ansamblu
rile școlii, formațiile

de
pre-

cu

CU SPORTUL
de 
te~

atrăgătoare 
cultural- 

i ansam- 
gimnastică 
(o 

de 
de

clasă 
băieți, 

prof. 
Pirvu), 

sportivă

ticipă la întreceri 
atletism, înot sau 
nis de cimp.

Da, e vremea pu
cului, a ambițioase
lor întreceri de pe 
pirtiile de schi, dar 
și a tradiționalelor 
„Festivaluri sportive 
de iarnă": la Predeal, 
Păltiniș. Izvorul Mu
reșului, Vatra Dor- 
nei, Poiana Brașov, 
mai peste tot. Cele 
mai reușite acțiuni 
de acest gen au fost 
și rămîn manifestă
rile care imbind in 
chip armonios mun
ca, creația, cu spor
tul, „Cintarea Româ
niei" și Daciada fiind 
marile competiții me
nite să formeze — 
prin educație — ca
ractere, să promove
ze performanța în 
întrecerile separate, 
ori reunite, ale aces
tor tot mai îndrăgite 
concursuri naționale, 
cu mii șl mii de iu
bitori ai frumosului, 
ai sportului, indife
rent de vîrstă, de 
profesie, învingător 
necontestat fiind ta
lentul.

Vasele TOFAN

»»*
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nele mo 
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al Daci 
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VIITORII GOSPODARI SE FORMEAZĂ
(Urmare din vag. I)

sportive. Ne amintim, In timp, 
ce au putut să realizeze elevii 
pionieri din comuna Micfalău 
— Covasna, purtătorii cravatei 
roșii cu tricolor din municipiul 
Constanța, cei din .orașul Cîm- 
pulung Moldovenesc etc. 
eforturile entuziaste ele copi
ilor au ieșit la iveală 
sport:ve-modei. S-a și 
sublinierea: viitorii 
se formează încă de pe băn-

Prin

baze 
făcut 

gospodari

Acest adevăr, care vizează îna
inte de toate bilanțul la J.O. 
dar nu numai, este privit In 
față de oamenii înotului româ
nesc, nemulțumiți de „ratările" 
din 1988, cum s-a vădit preg
nant în analiza făcută prompt 
de federația de specialitate. 
Tehnicienii, și fa primul rînd 
responsabilii lotului (Gh. Di- 
meca, M. Gothe. Cristina Șop- 
terian, ceilalți), au reliefat o 
varietate de cauze ale neimpli- 
nirilor. A revenit, astfel, mult 
discutatul subiect al asigurării 
vîrfului de formă la „Ora H“, 
s-a vorbit despre silaba impli
care a unor factori, s-au cri
ticai cu tărie manifestările de 
indisciplină ale unor sportivi.

Evidențierea unor asemenea 
aspecte vine fa explicarea a 
ceea ce s-a constituit, pentru 
opinia publică, fa autentice 
paradoxuri. „Locul 4 la Olim
piadă nu-i Ia fademîna oricui, 
afirmă antrenorul federal Dan 
Ioneseu, numai că, de pildă. 
Stela Pura era creditată cu un 
timp de 2:09,73 la 200 m flu
ture, iar în marea finală s-a 
cîștigat în imediata apropiere 
a acestui rezultat (2:09,51), re
prezentanta noastră inotînd 
doar 2:11,28. Apoi, 25,49, cit a 
însemnat... suportul aurului Ia 
J.O., este absolut accesibil — a 
dovedit-o în atîtea rindurl — 
Tamar ei Costache, clasată a 
șasea, cu 25,80. Sau exemplul 
Ancăi Pătrășcoîu, recunoscută 
specialistă a procedeului spate, 
care a acces in finala A la -..200 
m mixt, iar lista e> din păcate, 
mai lungă". Greu de priceput, 
intr-adevăr, cei puțin la prima 
vedere! Iar dacă am revenit a- 
supra unui subiect îndelung 
dezbătut la momentul potrivit, 
imboldul nu poate fi altul de- 
cît gindul la viitor, „convinși 
că e tare lung drumul spre a- 
firmare, dar cel puțin la fel de 
dificilă rămîne păstrarea unei 
poziții cîștigate cu atita trudă 
— cum subliniază Lucian Du
mitrescu, secretar responsabil 
al F.R.N. Spunind lucrurilor 
pe nume, dorința unanimă a 
fost de a Învăța din greșeli, 
pentru a le putea elimina fa 
pregătirea viitoarelor competiții 
de prim rang. In acest an, ne 
așteaptă noi examene — Uni
versiada, campionate europene 
pentru seniori (Ia Bonn) și ju
niori (Leeds), Concursul Priete-

subiect îndelung

emerit Ioan Schuster, la care 
a apelat mai tânărul M. Gothe 
spre titlul și recordul mondial) 
... dacă loturile alcătuite 

pentru una sau alta dintre în
trecerile acestui an vor avea 
alcătuite „planurile de bătaie" 
cu asigurarea vîrfului de for
mă pentru principala compeli- 
....................... ■ -’■* par- 

decît

nia. Le vor aborda atit spor
tivi cu experiența fatreceriler 
de amploare, dar ți reprezen
tanți ai foarte tinerei generații 
de performeri. N-aș vrea să 
mă hazardez în pronosticuri, 
dar dorința, speranța noastră 
este ca despre școala româneasT 
că de înot să se vorbească din 
nou ca despre o țcoală a mun
cii, cu rezultate remarcabile". 
Ceea ce este posibil, dacă...

...dacă procesul de pregăti
re se va desfășura fără .aeurt- 
oircuitele" prea des apărute 
înainte vreme, cu implicarea 
conștientă, efectivă, deplină a 
fiecărui sportiv și tehnician
... dacă toate secțiile, inclu

siv acelea care bat de atita 
timp apa ân loc, toți factorii 
implicați în p -rmanță iși 
vor subordona exodurile dem
nei reprezentări internaționale, 
inclusiv prin înțelegerea de că
tre oricare antrenor a necesi
tății oonoentrării valorilor în 
centrele cu cele mai bune con
diții de pregătire

.. . dacă specialiștii din În
treaga țară vor colabora cu a- 
devărat. natația noastră dispu- 
nînd 
reală 
cum 
bule 
îmbogățire a cunoștințelor, me
reu „în mișcare" (poate ti am
plu folhsit, spre pildă, vastul 
„bagaj" teoretic ai antrenorului

§ §

de o serie de cadre de 
profesionalitate, după 

imperativul fiecăruia tre
să rămînă permanenta

ție de obiectiv, orice altă 
ti ca pare neputind avea 
rolul de bloc-start.

... dacă se va face mal 
pentru asigurarea unor cadre 
tehnice tinere, bine pregătite.

Ar mai fi, de bună seamă, 
destule de adăugat. Pornind de 
la adevărul limpede ca lumina 
zilei — 1989 este primul an a) 
ciclului olimpic nou, iar obiec
tivele pentru viitorul imediat 
se oer corelate aceluia de pers
pectivă, al asigurării realei 
competitivități la ore Barcelo
nei ’92. Speranțe în acest sens 
există, nu doar în centre de 

tradiție precum Reșița, Baia Ma
re. București. Brăila. Ploiești, 
dar și la Pitești, la Suceava, la 
Cluj-Napoca, la Constanța și 
așa mai departe. Talente au fost 
și sînt, salba de bazine din ța
ră reprezintă o mândrie nu 
nuîhai pentru oamenii natației, 
iar în privința-cadrelor tehni
ce, cite sînt acestea (împrospă
tarea rîndurilor antrenorilor 
înseamnă alt deziderat), s-a 
văzut in atîtea cazuri că tot 
„omul înnobilează locul".

înotul românesc și-a făurit 
un nume. El trebuie cinstit 
prin efortul comun.

mult

cile școlii. Un adevăr cu aco
perire, integrală in fapte !

Ediția 1988 a întrecerii, mai 
echilibrată, poate, ca nicioda
tă, a adus în frunte, pe locul I, 
nu unul, ci patru (1) colective, 
cele ale școlilor nr. 4 din Bu- 
huși — Bacău, nr. 1 Stroi ști 
— Vileea, nr. 8 Hunedoara și 
nr. 1 Ciumanl — Harghita. în
drumați de profesorii de edu
cație fizică Angela și Cr. 
Dantz, R. Iani, sprijiniți de con
ducerea școlii (prof. Gica Co- 
șieraru), elevii din Buhușl și-au 
putut amenaja terenuri pentru 
„jocuri", badminton și tenis, și 
șl-au modernizat sala de sport 
(25x15 m), invitații permanente 
la o activitate multilaterală — 
de masă și de performanță — 
care angajează, sub însemnele 
Daciadei, întregul colectiv al 
școlii. O situație asemănătoare 
există și la școala din Stroieștii 
Vîlcii, acolo unde elevii, pro
fesorii ți părinții, printr-un ad
mirabil efort colectiv, au dat 
la iveală cea mai frumoasă și 
mai funcțională bază sportivă 
din județ. Să consemnăm, tot
odată. faptul că prin interme
diul acestei acțiuni, Școala nr. 4 
Hunedoara țl-a asigurat spații 
pentru sport la nivelul tuturor 
claselor, în timp ce școala din

comuna .Clumani dispune, pe 
lîngă o sală de gimnastică și 
„jocuri", de un patinoar pe 
care se desfășoară majoritatea 
meciurilor din cadrul unei ve
ritabile divizii de hochei pe 
gheață rezervată celor mici, 
tradițională în județul Har
ghita.

Dificilă a fost — șl tn conti
nuare — stabilirea clasamen
tului : pentru locurile 2 și 3, 
din nou cite patru unități de 
invățămînt (Școala 5 Călărași, 
Școala 5 Tecuci, Școala 4 Slo
bozia, școala din comuna Mă- 
gureni — Prahova, respectiv 
școala d>n comuna Surdulești
— Argeș, Școala 5 Pașcani, Li
ceul 13 Arad și școala din 
comuna Leșilc — Dolj), la fel 
ca și pentru decernarea unor 
mențiuni la care au concurat 
trei colective, cele ale Școlii 5 
din Vaslui și școlilor din Șiret
— Suceava și Vedea — Giur
giu.

Anul 1989 debutează_sub sem
nul unei noi ediții a acestei 
lăudabile acțiuni, a unei între
ceri care ‘ — cum este de anti
cipat — promite să releve 
alte șl alte colective școlare din 
întreaga țară, tot mal mulțl 
viitori gospodari din rîndul co
piilor, al purtătorilor cravatei 
roții cu tricolor. Viitori gos
podari șl, în același timp, pa
sionați și statornici practicanți 
ai sportului.

REZULTATE
DE HOCHEI
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Rezultate» 
Electromureș 
C.S.M. Sucea 
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I.D.M.S. ANUNȚĂ
în ziua de 23.01.1989, ora 10 se vor vinde prin licitație 

publică autoturisme diferite mărci, disponibilizate prin 
Decret 277/1979.

Licitația se tine In sala I.D.M.S. din București. B-dul 
Magheru nr. 6—8. etaj 5. camera 17, sector 1.

La licitație poate participa orice persoană care 
nează la C.E.C. o garanție de 10% din prețul de 
a licitației autoturismului.

Autoturismele se vînd cu plata integrală.
Dosarele de «tare tehnică a autoturismelor pot 

sulfate la întreprinderea deținătoare.
Listele cu caracteristicile, prețurile 

ției. precum și adresele unde pot fi 
sînt afișate la următoarele magazine 
ale ’ ~

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

consent- 
tncepere

fi con-

S

I
K

COTE SPORTIVE IN CREȘTERE
(Urmare din pag. 1)

rena performanței n-a rămas 
decît... un pas. Grupa de pers
pectivă (fetițe de 6—8 ani), 
formată din copii ai coopera
torilor — constituind nucleul 
de bază ce va fi „aruncat in 
focul luptei" pentru... titlul na
tional de campioană Ta gim
nastică ritmică —, a 
sub privirile aceluiași 
Care . ‘ 
„stabilit" posibile, ierarhii, 
competitoarele și-au luat 
înainte, dar și după ce au 
mit binemeritate premii) 
gajamente.

Lecția a fost urmată de o 
întîlnire a organizatorilor ac
tivității sportive de masă cu 
secretarul A.S. Voința, loan 
Dărăban, in sala de șah (un 
spațiu cum și-ar dori orice 
divizionară A). A fost o dis
cuție rodnică, despre gimnas
tică in primul find, și apoi 
despre celelalte probleme ce

evoluat 
public, 

a și făcut aprecieri, a 
iar 
(ți 

pri- 
an-

preocupă activul asociației: 
campionatele și cupele pe ra
muri de producție, amenaja
rea de noi baze sportive sim
ple șl folosirea intensivă a 
acestora, realizarea planului 
de venituri și cheltuieli etc. A 
fost ultima tnttlnire (din cele 
1 propuse și realizate) din 
programul propriu al A.S. Vo
ința, pentru formarea instruc
torilor 
cuprins 
alte 20

Nu-i

sportivi, program ce a 
10 lecții teoretice și 

de lecții practice.
de mirare, deci, că 

35—40 la sută din totalul mem
brilor cooperatori participă e- 
fectiv la acțiunile din calen
darul sportiv, iar gimnastica 
la locul de muncă este „înră
dăcinată" în toate cooperative
le din municipiu. Nu-i de mi
rare, pentru că activitatea in
structorilor sportivi de la Vo
ința Satu Mare se desfășoară 
nu numai cu pricepere, ci și 
cu pasiune, iar ea a fost și 
este determinată și de „glasul"

cooperatorilor, 
înșiși. Ei șl-a 
curs de pesci 
care l-au și t 
prima ediție i 
trai 85 de am 
amplificat in a 
de participant! 
xemple sînt n 
tirul sportiv, 
ristică, la skati 
cooperatorilor 
te acțiuni, plai 
larizate din vrt 
calendar cuprir 
la cerere, este 
atit mai mult 
strînsă colabon 
nizațiile U.T.C 
piu și cu alte 
factori cu atri 
local.

Evident că, îi 
și activității ci 
i-au sporit cot 
lanț al anului 1 
situîndu-se, in 
că neoficial, pe 
a podiumului i 
unităților sport! 
față de a . ria

ADMINISTRAȚIA DE
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN U IANUARIE t 
Cat 2 : a variante 23% a 3.082 lei; 
' ■ * 20.25 a 2.23# iei : cat. 41

407 lei ; cert. 5 î 243.50 a 
cat. X : 248.75 a 200 le! ; 
3.801,25 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 
45.737 iei.

STAT LOTO-PRONOSPORT INR
mici", care aduc ...câștigurile ce
le mari. Una dintre cele mai cu
noscute acțiuni de acest tel va 
fi și Tragerea LOTO 1 de la 
sfîrsltuî accstcd săptămln.1.
• Se mai află (încât) în vln- 

sare LOZUL ANULUI NOU, se
rie specială limitată, care atri
buie șl cîștlgurl suplimentare 
din fondul special al sistemului. 
Una dintre caracteristicile 
mare atractlvitate este șl 
că, pe lîngă autoturisme șl 
guri în numerar, se acordă
mare număr de TELEVIZOARE 
COLOR.

• Repetăm, 1 
tă. numerele e 
GEREA EXCEI 
TO din 15 ianu 

faza i! exti 
îl 81 27 38 52 
extragerea a II
80 43 23 18 28 l 
gerea a IlI-a:
81 89 51 38 37 I 
a IV-a: 10 11 8 
86 81 83 50.

FAZA A II-s 
V-a: 85 67 16 1 
gerea a VI-a: 6 
extragerea a V 
54 60 7.

cat. 3 5 
lie.25 a
204 led ; 
cat. Z s

de începere a lldta- 
văzute autoturismele 
auto-moto-veio-sport

I.D.M.S.
Șoseaua __ __ ____________
Șoseaua Pantelimon nr. 312, sector 2;
Șoseaua ~ _ __ 22.__ l.. 2,
B-dul Magheru nr. 22, sector 1;
Calea Victoriei nr. 59. sector 1: 
B-dul Nicoiae Băloescu nr. 36. sector 1;
Magazinul auto din str. Valea Cascadelor nr. 24, 

sector 6.

din:
Mihai Bravu 47-49. BL P. 18. sector 2;

I
Informații suplimentare la telefon 11.39.50/int. 193.

Colentina. BL 64. sector 2; §
1 :

• Deși participant!! s-au obiș
nuit, în ultima perioadă, cu ac
țiunile de mare anvergură (cum 
ar fi tragerile extraordinare, ex
cepționale ș.a.m.d.) nu trebuie să- 
uităm că există, in contextul 
sistemelor de joc, și „buturugi

de 
aceea 
cîștl- 
și un



CĂPITANULUI DE ECHIPĂSPRIJINUL

C. Solomon (Victoria), în dreapta imaginii, un brav căpitan de 
echipă, urmărește, cu satisfacție, cum mingea trimisă de Ursu 
intră in poarta formației finlandeze Palloseura. (Fază din me- 

Foto: Nicolae PROFIR

„Purtătorul banderolei de o- 
noare", aceste cuvinte cu care 
obișnuim să numim pe căpita
nul de echipă, exprimă doar o 
parte dintre obligațiile jucăto
rului care pășește în fruntea 
monomului la fiecare partidă. 
O parte doar. Pentru eă fot
balistul investit cu misiunea 
morală de a conduce echipa în 
teren are infinit mai multe și 
mai mari misiuni în cadrul 
echipei. „Bobby Moorc nu a

Subiecte de actualitate

pot juca deținătorii „bandero
lelor de onoare” în reușita li
nei asemenea acțiuni. Sigur că 
acolo unde a existat un jucă
tor eu un profil demn de acela 
al adevăratului căpitan de e- 
chipă și unde îndelungatul Iui
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ciul-tur, de la București).
fost cel mai bun jucătoi al c- 
cbipei Angliei, dar el șî-a me
ritat rolul de căpitan prin au
toritatea lui morală" — afir
ma antrenorul Ramsey despre 
internaționalul investit cu ban
derola de onoare a campionilor 
lumii, ediția 1966. O primă 
condiție, deci. Mal departe, că
pitanul de echipă are datoria 
reală de a fi legătura dintre 
conducerea tehnică și echipă, 
de a lupta spre a menține un 
climat de colaborare, de bună 
conlucrare, de a ști să opreas
că incipientele conflicte din ca
drul lotului, conflicte care ge
nerează, o știm atit de bine, 
mari daune vieții unei echipe. 
Căpitanul de echipă poate fi, 
prin exemplul său de statorni
cie, de fidelitate, o adevărată 
autoritate în clubul sau asocia
ția lui, în echipa lui. Să ne a- 
mintim de bravii Internaționali 
care au funcționat ani și ani 
în calitate de căpitani de for
mație, de jucători ca regreta
tul Apolzan, ca Nunweiller III, 
ca doctorii Luca și Georgescu 
de la „U“ Cluj. Stimați și res
pectați de coechipieri, apreciați 
de antrenorii lor, asemenea ju
cători erau realmente un spri
jin și pentru unii, șl pentru 
alții, în fiecare zi a pregăti
rilor.

Ne gîndim, tocmai in aceste 
zile ale decisivelor preparative 
pentru atît de grăbitul sezon 
care vine, la rolul pe care îl

mandat de conducător de echi
pă îl ajută să-și exercite cu 
autoritate misiunea, efectele pot 
fi mai rapide, mai eficiente. 
Dar și mai tinerii căpitani pot 
interveni în fiecare situație cu 
succes, secundîndu-i efectiv pe 
tehnicienii echipei. Printre cei 
mai vechi și măi respectat] 
„purtători ai banderolei de o- 
noare“ îi vom numi pe Stancu 
(F. C. Argeș), jucător care se 
confundă cu viața clubului pl-

teștean din ultimele decenii, pe 
T. Stoica (Steaua), și el de 
mulți ani căpitan al „ros-albaș- 
trllor", pe Naghi (F.C.M. Bra
șov), statornic apărător al 
culorilor clubului brașovean, pe 
Burcca (Oțelul Galați), care s-a 
identificat și el cu echipa de 
Ia Dunăre, căpătind șl dovada 
încrederii ce i se arată — a- 
cordarea misiunii de antrenor 
secund. Alți 
tăresc prin 
misiunea ce 
(Flacăra) sau 
toria), mereu 
constanți jucători ai formațiilor 
în partidele de campionat. An
yone (Dinamo) a arătat că me
rită alegerea făcută, prin ex
celentul sezon de toamnă 1983.

Toți acești jucători de frun
te își vor întări autoritatea de 
căpitani de echipă, iar cei care 
dețin mai de curînd această o- 
noare o vor justifica și prin- 
tr-o neîncetată colaborare cu 
antrenorii, printr-un sprijin 
necontenit in aceste săptămînî, 
cînd participarea la pregătiri a 
tuturor jucătorilor trebuie să 
fie fără cusur.’Nu numai prin 
exemplul personal, ci și prin 
felul cum vor ști să-și îndemne 
coechipierii, căpitanii de echi
pă pot obține o participare to
tală, de maximă eficacitate, a 
lotului șl, deci, perspectivele u- 
nei bune comportări în sezo
nul 
doar 
«ații 
rolei 
cele

minute Vasile Simionaș
V

//CRED CĂ ÎN FOTBALUL NOSTRU
SE MUNCEȘTE MAI BINE CA ÎN TRECUT"

Inccpînd de astă/i
la Buliuși $i ludo]

PROGRAMUL
SERIA I

ETAPA a XVIII-a (12 martie)

— CFR Pașcani
— FCM Delta D.
— Steaua Mizil
— Ceah. P. N.
— Gloria Buzău

Petrolul Pl. 
FEPA >74 Bîriad 
Poiana Cîmpina 
Șiretul Pașcani 
Artpile Vlct. Bc.
ASA Expl C-lung — Prahova CSU 
FCM Prog. Br.
Un. Focșani 
Met. Plopeni

— CS Botoșarti
— CSM Suceava
— Pollt. Iași

ETAPA □
CFR Pașcanii 
Cean. P. N. 
Gloria Buzău 
CSM Suceava 
CS Botoșand 
Pollt. Iași 
FCM Delta D. T. 
Steaua Mizil 
Prahova CSU Pi.

T.

PI.

XlX-a (19 martie)

— Poiana Cîmpina
— Petrolul PI.
— ASA Expl. C-lung.
— FCM Prog. Br.
— Aripile Vlct. Buc.
— Un. Focșani
— Met. Plopend
— FEPA ’74 Bîriad
— Șiretul Pașcani

ETAPA a XX-a (26 martie)

— Petrolul PL
— CFR Pașcani
— FCM Delta D.
— Steaua Mizil
— Ceahlăul P. N.
— Gloria Buzău

Polana Cîmpina 
FEPA ”11 Bîriad 
Un. Focșani 
Met. Plopeni 
Prahova CSU Pl.
Șiretul Pașcani ------ _
ĂSA Expl. C-lung— CS Botoșani 
Aripile Vlct. Bc. — CSM Suceava 
FCM prog. Br. Pollt. Iași

ETAPA a XXI-o (2 aprilie)

Ceah. P. N. 
CSM Suceava 
FCM Delta D. T.
Pollt. lași 
Steaua Mizil 
CFR Pașcani 
Petrolul Pl. ' 
CS Botoșanii 
Gloria Buzău

T.

căpitani care în- 
comportarea lor 
o au : Dragnea 
C. Solomon (Vic- 
printre cei mai

de primăvară 1989. Este 
una dintre multele obll- 
ale „purtătorului bande- 
de onoare”. Și nu dintre 

puțin Importante.

Eftimie IONESCU

e-

Vasile Simionaș a fost un Ju
cător cerebral, prin excelență, 
împreună cu Mihai Romilă, fot
balist de elan, Simionaș a ți
nut ani în șir „frîiele" Politeh
nicii Iași. A fost cea mai fru
moasă perioadă din viața 
chipei ieșene.

Anii au trecut și Simionaș 
a devenit (și) antrenor. .Și-ui 
este necesar, pentru că Si
mionaș este șl inginer.

Intre timp. Vasile Simionaș, 
ajuns antrenor la Suceava, a 
reușit performanța de a urca 
echipa în A, în urma unu’ 
meci memorabil, disputat la 
Iași, după care fostul mijlocaș 
a trăit momente grele. Era și 
firesc. învinsese 
ții sale.

L-am întîlnit 
„Ce mai faci, 
treburi prin Capitală. Sînt an
trenor la C.F.K. Pașcani. Am 
fost Ia Piatra Neamț, am ur
cat echipa cu cîteva puncte 
bune, dar a trebuit să renunț. 
In viața unui antrenor mai 
sînt și probleme de familie. 
Fiind la un pas de Pașcani, e 
mai simplu". „Dacă nu mă-n- 
șei, Pașcanii sînt într-o situație 
foarte grea”. „E adevărat. Dar 
de ajutat cred că pot ajuta, ți 
chiar cu șanse... Vom avea tot 
sprijinul, și asta contează 
mult". Conducem discuția spre 
o altă sferă. „Ce părere al, Va
sile, despre calificarea celor 
trei echipe românești în sfer
turile europene 7“ „M-arn gîn-

echipa tinere-

zilele trpcote 
Vasile ?“ „Cu

dit mult, pentru că nu e un 
lucru obișnuit... No cred că e 
doar o conjunctură favorabi
lă... Nu cred că... s-au aliniat 
astrele... hai să glumim puțin... 
Cred că astăzi se muncește 
mai bine decîl în trecut, și re
zultatele se văd". Revenim la 
Iași : „Nu-ți pare rău că nu 
ai jucat în echipa națională 7“ 
„Cum să nu-mi pară 7 Dar așa, 
se întimplă uneori. îmi aduc 
aminte de cuvintele Iui Costică 
Ștcfănescu, publicate, parcă, în 
«Sportul»". Spunea Costică, 
fără încortjur, că el a avut o 
mare sansă cînd a fost trecut 
din linia de mijloc î» postul de 
libero... Mai spunea — sportiv 
— că au fost, și jucători fără 
șansă. Dădea exemplul lui 
Oblcmcnco, în primul rînd, și 
pe ce) a) lui Nae Pescaru, în 
al doilea... Eu aș putea spune 
că am avut «șansa» lui Pes
caru... Am fost mereu la un 
pas, dar a apărut mereu cine
va... Așa cum Mureșan de Ia 
A.S.A. a «plătit» pentru că a 
fost contemporan cu un jucă
tor de mare clasă cum a fost 
Dumitrache... Dacă m-aș fi 
profilat pe libero, poate ca ju
cam ți astăzi". „Cum îți apre
ciezi activitatea de antrenor 7“ 
„Mă străduiesc să nu fac prea 
mult caz de teorie, 
destul... Dar teoria 
aduce... «goluri»".

deși citesc 
io gol nu

loan CH1R1LA

TURNEELE FINALE ALE „CUPEI SPERANȚELOR" LA MINIFOTBAL
Lansată acum șase ani, com

petiția de minifotbal „Cupa 
Speranțelor-’ a devenit acum 
un adevărat campionat, fiind o 
întrecere de prim-plan a fot
balului nostru juvenil. Un ar 
gument — numărul mereu în 
creștere al echipelor .partici
pante, la actuala ediție în bloc- 
starturi aflîndu-se aproape 200 
de formații. Deci, Interesul în 
jurul acestei populare compe
tiții înregistrează cote ample, 
justificînd astfel, cît se poate 
de convingător, investițiile fă
cute de forul de specialitate la 
nivelul copiilor, măsuri care se 
doresc a fi cît mai eficiente în 
direcția conectării la circuitul 
competițional a tinerelor ta
lente încă din fragedă copilă
rie, cu intenția de a le depista 
șl apoi de a ie urmări atent pa
șii spre performanță. Pentru

că, trebuie spus, ■ aceasta este 
principala menire a întreceri
lor, ele dorindu-se șl o reală 
rampă de lansare.

Anul acesta, la startul „Cu
pei Speranțelor” s-au aliniat 
jucători pe două categorii de 
vîrstă ; din „grupa mare” au 
făcut parte cei născuți după 
1 august 1975, iar din „grupa 
mică” cei născuți după 1 au
gust 1976. Faza de zonă s-a 
desfășurat în 12 orașe, iar e- 
chipele clasate pe primul loc 
și-au cîștigat dreptul de parti
cipare în ultima etapă, la tur
neele finale. Astfel, la Buhuți 
și Lugoj, începînd de astăzi se 
vor întrece pentru titlul de 
campioană cîte 12 echipe. La 
Buhuși, „grupa mare" : U.T.A. 
(antrenor V. Pasc), MECANI
CA BISTRIȚA (D. Vlad), C.S.Ș 
PIATRA NEAMȚ (C. Pancu),

C.S.Ș. ARIPI PITEȘTI (G. 
Trandafirescu), CORVINUL HU
NEDOARA (M. Pătrașcu), 
C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI (Gh. 
Mărculescu), A. S. DROBETA 
TH. SEVERIN (I. Oltcanu), 
PROGRESUL C.S.Ș. MEDGI
DIA (E. Vartic), C.S.Ș. SLA
TINA (I. Pîrvulescu), A.S.A. 
PROGRESUL TIMIȘOARA (A. 
Feniaț), OȚELUL GALAȚI 
(Tr. Ioncscu) și ELECTROMU- 
REȘ TG. MUREȘ (F. Uifalvi) ; 
la Lugoj, „grupa mică : U.T.A. 
(L. Broșovschi), GLORIA BIS
TRIȚA (I. Bartha), C.S.Ș. BA- 
CAU (R. Avram), C.S.Ș. ARIPI 
PITEȘTI (N. Vameșu), MURE
ȘUL DEVA (R. Popa), POLI
TEHNICA IAȘI (D. Romilă), 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(A. Beldeanu), C.S.Ș. 1 CON
STANȚA a. Mustafa), C.S M. 
CARACAL (V. Ncagu), POLI

(M.

s.

TIMIȘOARA (G. 
GLORIA C.F.R. 
Nicu) si ELEC- 
TG? MUREȘ CT. 

Din lecturarea a- 
se poate observa 

- de U.T.A.,

TEHNICA
Bodrojan), 
GALAȚI (I. 
TROMUREȘ 
Mărginean), 
cestei liste, 
„dubla" realizată 
C.S.Ș. Aripi Pitești și Electro- 
mureș Tg. Mureș, care prezin
tă echipe la ambele turnee fi
nale, în fapt o frumoasă per
formanță, o dovadă 
dul în care privesc 
tiva competiție.

în ultima fază, 
se vor desfășura 
a două serii de cîte 6 echipe, 
sistem turneu, fiecare cu fie
care, urmînd ca vineri să se 
dispute meciurile finale pentru 
stabilirea clasamentelor la am
bele grupe.

despre mo- 
ele respec-

întrecerile 
în cadrul

RETURULUI DIVIZIEI B,
XXII-o (9 aprilie)ETAPA a

(0-0)
(0-3)
(1—3) 
(0-1) 
(0-4) 
(1—2) 
(0-2) 
(0—1)
(0—5

(0-3)
(o—n 

(1—2)
(1-3)
(0—0)
(0-2)
(0-1)
(1—3) 
(1-3)

(0—5) 
(2-1) 
n-n 
(l—«) 
(0-2) 
(1-4)
(0-5) 
(1—1) 
(0—4)

(0-2)— Poiana Cîmpina
— ASA Expl. C-lung. (0-1)
— FCM Prog, Br.
— Aripile Vict. Bc.
— Unirea Focșani
— Met. Plopeni
•a FEPA ’74 Bîriad
— Șiretul Pașcani
— Prahova CSU Pl.

(1—2)
(1-2)
(0-1)
(0-1)
(1-0) 
(1-3) 
(1-2,

— Poiana Cîmpina
— Petrolul Pl.
— CFR Pașcani
— FCM Delta D.
— Steaua Mizil
— Gloria Buzău
— CS Botoșanii
— CSM Suceava

FEPA ’74 Bîriad 
Met. Plopeni % 
Un. Focșani 
Aripile Vict. Bc. 
FCM Prog. Br. 
Ceah. P. N. 
Prahova CSU Pl. 
Șiretul Pașcani 
ASA Expl. C-lung— Pollt. Iași

ETAPA a
FCM Delta D. T.
CFR Pașcani 
Steaua Mizil 
Petrolul PL 
Poiana Cîmpina 
FEPA ’74 Bîriad 
Pălit. Iași 
CS Botoșand 
CSM Suceava

T.

(0—0)
41-3)
(0-1)
(0—1) 
(1—3) 
(1-4)
(0-1)
(0—1)
(1—6)

EDIȚIA 1988-1989
»

Șiretul Pașcanii 
Un. Focșani 

i FCM Prog. Br.
Gloria Buzău

i Prahova CSU Pi.
i Ceah. P. N.
i CS Botoșani

i ETAPA o XXVII-a (joi 11

— CFR Pașcani
— Metalul Plopehd
— FEPA ’74 Bîriad
— FCM Delta D.
— Steaua Mizil
— CSM Suceava
— Pollt. Iași

T.

mai)

ASA Expl. C-lung— Un. Focșani 
Șiretul Pașcani 
Prahova CSU Pl
Ceah. P. N.
Polii. Iași

— Met. Plopend
— FEPA *74 Bîriad
— FCM Delta D.

- Steaua Mizil
T.

(2-4) 
(0-3) 
(0-2) 
(0-0) 
(0—1)

ETAPA □ XXXI-a (4 iunie)

XXIII-a (16 aprilie)
— ASA
— FCM Brag. Br.
— Aripile Vict. Bc.
— Unirea Focșani
— Metalul Plopeni
— Ceah. Piatra N,
— Șiretul Pașcani
— Gloria Buzău
— Prahova CSU PL

Expl. C-lung (0—3)
(0-4)
(0-3)
(0—1)
(0-3)
(1-4)
(2-0)
(0-1)
(0—1)

Poiana Cîmpinia 
Met. Plopeni 
FEPA ’74 Bîriad 
Un. Focșani 
Petrolul PI. 
Steaua Mizil 
CFR Pașcani 
FCM Delta D. T. 
Polii. Iași

— ASA Expl.
— FCM Prog.
— Aripile Vict. Bc.
— Ceah. Piatra. N.
— Șiretul Pașcanii
— Gloria Buzău
— Prahova CSU
— CS Botoșani
— CSM Suceava

C-lung (0—2)
(0-3) 
(1-1)
(0—2)
(0-0)
(0-3) 
(1—0) 
(2-4) 
(0-2)

Br.

PL

ETAPA a XXVIII-a (14 mai)

FCM Prog. Br. 
Steaua Mizil 
Aripile Vlct Bc. 
Un. Focșani 
FEPA ’74 Bîriad 
Met. Plopeni 
Poiana Cîmpina 
Petrolul PI.
CFR Pașcanii

— ASA Expl. C-lung •
— FCM Delta D. T.
— Ceahlăul P. N.
— Slretuii Pașcani
— Gloria Buzău
— Prahova CSU Pl.
— CS Botoșani
— CSM Suceava
— Pollt. iași

(3-1) 
(0-0) 
(1-2) 
(0-1) 
(0-2) 
(0-2) 
(0-0) 
(1—1) 
(0-2)

ETAPA a XXXII a (11 iunie)

— Poiana Cîmpina
— Petrolul PI.
— CFR Pașcani
— FCM Prog. Br.

(1-1) 
(1-2) 
0-1) 
(0-2) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-2) 
(0—4) 
(0—2)

CSM Suceava
Pollt. Iași
FCM Delta D. T.
Șiretul Pașcani
ASA Expl. C-lung— Aripile Vict. Bc. 
Prahova CSU Pl. " ’
Gloria Buzău 
CS Botoșani
Ceah. P. N.

— Un. Focșani
— Metalul Plopeni
— FEPA 14 Bîriad
— Steaua Mizil

— Poiana Cîmpina
— Petrolul Pl.
— CFR Pașcani
— Un. Focșani
— Metalul Pl.

(0—2) 
(0-2) 
(1—0) 
0-2) 
(0-3) 
(0-2)
(1-2) 
(1-2) 
(2-3)

Șiretul Pașcani 
Prahova CSU Pl. 
Gloria Buzău 
FCM Prog. Br. 
Aripile Vlct. Bc. . _____
ASA Expl. C-lung— FEPA _’74 Bîriad 
CSM Suceava 
CS Botoșani 
Ceah. P. N.

XXIV-a (23 aprilie)
— Poiana Cîmpina
— Petrolul Ploiești
— CFR Pașcani
— FEPA ’74 Bîriad
— FCM Delta D. T.

ETAPA
Un. Focșani 
FCM Prog. Br. 
Aripile Vtet. Bc.
Met. Plopeni
Șiretul Pașcani ____ ____
ASA Expl. C-lung— Steaua Mizil 

— CS Botoșani 
— CSM Suceava

a

Ceah. P. N.
Gloria Buzău _ ___
Prahova CSU PI. — PoMt. Iași

ETAPA a
CFR Pașcani 
Poiana Cîmpina 
Petrolul Pl. 
FEPA ’74 Bîriad 
Met. Plopeni 
Steaua MiizH 
Polii. Iași
FCM Delta D. T. 
CSM Suceava

XXV-a (30 aprilie;
— ASA Expl. C-lung
— FCM Prog. Br.
— Aripile Vict. Bc.
— Un. Focșani
— Ceah. Piatra ■ N.
— Șiretul Pașcani
— Gloria Buzău
— Prahova CSU
— CS Botoșani

PI.

ETAPA
Aripile Vict. Bc. 
ASA Expl. C-lumg

a XXVI-a (7 mai)
— Poiana Cîmpina 
— Petroluă FI.

(2-1) 
(1—1) 
(0-3) 
(0-2) 
(1—1) 
(0—3) 
(2-3) 
(0-2) 
(0-3)

(1-1) 
(0—2) 
0—1) 
(0—1) 
(1—2) 
(0-1) 
(0-2) 
(1-2) 
(0—1)

(1-2)
(0-3)

ETAPA

— FCM Delta D.
— Steaua MlzlO
— PoBt. Iași

a XXIX-o (21 mai)

Met. Plopend 
Un. Focșani 
FCM Prog. Br. 
FEPA ’74 Bîriad 
Petrolul PI. 
Poiana Ctmpina 
CFR Pașcani 
Steaua Mizil 
FCM Delta D. T.

ETAPA

T.
ETAPA o XXXIII-a (18 iunie)

— ASA Expi. C-lung
— Aripile Vlct. Bc.
— Ceah. P. N.
— SJrettr Pașcani
— Gloria Buzău
— Prahova CSU
— CS Botoșani
— CSM Suceava
— Poftt, Iași

Pi.

(0-1) 
(1-2) 
«0—11 
(1-2) 
(0-1) 
(1—0) 
(O-î) 
(1—4)
0—4)

— FCM Delta D. T.
_____ — Steaua Mizil 

ASA Expl. C-lung— Ceahlăul_P. N. 
Aripile Vlct. Bc, 
Un. Focșani 
FCM Prog. Br. 
Metalul Plopeni 
FEPA ’74 Bîriad 
Podan® Cîmpina

Petrolul PI 
CFR Pașcani

— Șiretul Pașcani
— Gloria Buzău
— Prahova CSV
— CS Botoșani
— CSM Suceava
— Polii. Iași

pi.

(2-D 
(0-3) 
0—2) 
(2-3) 
(1-21 
(0-1) 
(0-0) 
(1—3) 
ro-n

a XXX-a (28 mai)-

Gloria Buzău 
CS Botoșani 
CSM Suceava 
Aripile Vict. Bc.

— Poiana Cîmpina
— Petrolul Pl.
— CFR Pașcani
— FCM Prog. Br

(3-1)
(0-4) 
(2-1) 
(1-4)

ETAPA a XXXIV o (25- iunie)

FCM Delta D. T 
Steaua Ml-zM 
Ceah. P. N. 
Șiretul Pașcanii 
Gloria Buzău 
Prahova CSU Pl. 
CS Botoșani 
CSM Suceava 
Pollt. Iași

— Poiana Cîmpina
— Petroluj Pl.
— CFR Pașcani
— ASA Expl. C-lung
— FCM Prog. Br.
— ArinSle Vlct. Bc.
— Un. Focșanii
— Metalul PL
— FEPA ’74 Bîriad

(1-2) 
(0-2) 
(1-2) 
(1-2) 
(0-2) 
(0-2) 
(1-2) 
(0—3) 
0—11



CONTINUA MAREA
A JOCULUI CU

AU ÎNCEPUT „INTERNAȚIONALELE" CUPELE EUROPENE

DE TENIS ALE AUSTRALIEI LA HANDBAL FEMININ

„DESCHIDERE"

BALONUL OVAL

MELBOURNE, 16 (Agerpres). 
Rezultate înregistrate în parti
dele de calificare pentru Cam
pionatele Internaționale de 
tenis ale Australiei, care se 
desfășoară la Melbourne: Koi
zumi (Japonia) — Scott 
(S.U.A.) 6—3. 4—6, 6—0; I-
vanioevici (Iugoslavia) — Bax
ter (S.U.A.) 6—3, 6—3; Larssen

(Suedia) — Pawsat (S.U.A.) 
7—6. 6—2; Prades (Franța) — 
Lewis (Noua Zedandă) 6—3, 
6—1; Leach (S.U.A.) — Pet- 
chey (Australia) 6—1,1—6,6—3; 
Biet (Olanda) — Niyagi (Ja
ponia) 7—5. 2—6, 6—4.

★
tenis de la Syd- 

pentru „Marele 
fost cîștigat de

„CUPA MONDIALA"

LA FLORETA
BUDAPESTA, 16 (Agerpres). 

Concursul feminin de floretă 
de la Budapesta, contînd pen
tru „Cupa Mondială", a fost 
eîștigal de scrlmera sovietică 
Tatiana Sadovskaia, care a în
trecut-o ta finală cu 9—7 pe 
Sabine Bau (R.F. Germania).

în întîtairea pentru locurile 
3—4. Francesca Bartolozzl (I- 
talia) a dispus cu 8—6 de Eli- 
sabeta Tufan (România).

WASHINGTON, 16 (Ager
pres). Orașul american Bufalo 
(statul New York) și-a depus 
candidatura la organizarea U- 
niversiadei de vară din anul 
1993. Așa cum se cunoaște, a- 
nul acesta Jocurile Mondiale 
Universitare de vară vor avea 
toc în orașul brazilian Sao 
Paulo, iar ta 1991 gazda între
cerii va fi orașul englez Shef
field.

ORA

Turneul de 
ney, contînd 
Premiua 
Aaron Krickstcin (S.U.A.), care 
a dispus în finală cu 6—2, 6—4, 
6—2 de Andrei Cerkasov
(U.R.S.S.).

în finala probei feminine, 
Martina Navratilova a invlns-o 
cu 6—2, 6—4 pe Catarina Lind-: 
qvist.

PARIS, 16 (Agerpres). Re
zultate înregistrate în meciu
rile 
ale 
bal 
lor 
BK
(20—8); TV Lutzellinden (R.F. 
Germania) — Vozdovac Bel
grad 26—18 (14—8); „Cupa Cu
pelor": Kuban Krasnodar — 
VfL Engelskirchen (R.F. Ger- 

. mania) 27—16
Federației
ASK Vorwarts 
Oder — Egle Vilnius 
(9—15); Buducnost Titograd — 
Spartakua Budapesta 34—31
(17—15).

tur din optimile de finală 
cupelor europene de hand- 
feminin: „Cupa Campioni- 
Europeni" : SC Leipzig — 
Lyngsa (Danemarca) 34—13

(16—8); „Cupa 
Internaționale" :

Frankfurt pe 
19—29

„Clina Mondială" la schi a programat la Grlndelwald (Elveția) o probă feminină de sla
lom special, în care victoria a re
venit sportivei elvețiene Vrenl 
Schneider, cu timpul de 1:22,87. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Tamara McKinney (S.U.A.) 
— 1:23,7S, Monika Maierhofer 
(Austria) — 1:23,98 și Veronica 
Sarea (Iugoslavia). — 1:24.

In concursul internațional de 
iichl-fond de la Klingenthal (R.D. Cteraanâ), sportiva cehoslovacă 
Afebeta Havarncikova a terminat 
invihgătoare în prpba de 30 km, 
fiind înregistrată cu timpul de 
lh29:30,J. Pe locurile următoare 
s-au clasat Gabriele Hess (B.D. Germană) — lh30:29,6 și Marian
ne Dahlmo (Norvegia) — lh30:39,5.

Competiția de sărituri cu schiu- 
rile desfășurată pe trambulina 
de la Liberec (Cehoslovacia) s-a 
încheiat cu victoria cehoslovacu
lui Pavel Ploc și a norvegianului 
înger Kjorum, clasați pe primul

loc, Ia egalitate, cu cite 
puncte. Pe locul trei s-a 
sportivul finlandez Ari 
Nlkkola — 211 puncte.

Proba masculină de 500

situat 
Pekka

Proba masculină de 500 m din 
cadrul concursului de patinaj vi
teză de la Davos, contînd pentru 
„Cupa Mondială", a revenit spor
tivului american Dan Jansen cu 
timpul de 36,91, urmat de Uwe- Jens Mey (R.D. Germană) — 37,08. 
In proba similară feminină, pe 
primul loc s-a clasat Christa 
Ludwig (R.D. Germană) — 40,16.

Au fost ceva evenimente de 
luat în seamă, la ceas de bi
lanț, vizavi de ultimul an 
rugbystic. Spre pildă, turneul 
neo-zeelandezilor în... vecini, 
deci tot la Antipozi. în Aus
tralia, încheiat cu un bilanț 
incredibil pentru confruntări 
ale unor forțe de prim-rang 
în acest sport: 13 meciuri (din
tre care trei teste), 12 victorii 
Și un egal, punctaveraj gene
ral 476—92 ! S-a întîmplat. re
petăm. în Australia. All Blacks 
evoluînd așadar
„Acești AII 

Blacks joacă, 
parcă, altce
va decît res
tul echipe
lor", observa. 
Mondială cîștigată 
de ei, un cunoscut antrenor ro
mân. M. Naca. Se vede trea
ba că așa este. La ora actua
lă, cel puțin...

în cartea rugby ului interna
țional a mai trecut, în ’88, o 
premieră, una despre care ne 
face mereu plăcere să amin
tim. E vorba, ați înțeles, de 
cea dintîi înfrîngere pe pro
priul teren a unei țări mem
bre a lui International Board 
(organism ce împlinește curînd 
103 ani de existentă), în fața 
unei reprezentative ce nu este 
inclusă în „grupul celor 8“: 
Țara Galilor — România 9—15.

Dar evenimentul cu semni
ficații 
lungă interesând la modul ge
neral, în cel mai înalt grad, 
l-a constituit noul pas spre u- 
niversali zarea jocului în 15. 
Pentru că. după meciurile-test 
(ce fac o figură cu totul apar
te în sportul mondial. însem- 
nînd altceva decît întîlniri cu

în deplasare.

caracter amical), după între
ceri mai mult sau mai puțin 
tradiționale — precum „Turneul 
celor cinci națiuni" sau Cam
pionatul F.I.R.A. — rugbyul în
cepe să se asemene celorlalte 
jocuri prin decizia luată. în 
toamnă, de continuare a Cu
pei Mondiale. International 
Board a stabilit programul, 
formula celei de a doua ediții 
îmbrăcînd o haină de mai 
pronunțată competitivitate. Ast
fel. dacă în 1987 cele 16 parti
cipante au fost alese pe baza

MAREA PERFORMANTA MONniALă
după Cupa 

(firește !)

majore și cu bătaie

palmaresului lor, pentru 1991 
au rămas numai jumătate din 
acest număr calificate direct. 
Restul locurilor la turneul fi
nal vor fi disputate de nume
roase reprezentative, aflate Ia 
ora actuală în diferite catego
rii valorice (judecind tot prin 
prisma rezultatelor înregistra
te). Noutatea semnificativă o 
constituie acordarea statutului 
de membru asociat la I.B. u- 
nor diferite federații naționa- 
le, inclusiv celei române, a 
cărei selecționată are, real
mente, șansa de a-și cîștiga 
locul printre participantele la 
marea competiție, găzduită de 
o parte si de alta a Canalului 
Mînecii, în Marea Britanie și 
Franța (pe această temă am 
scria recent și vom mai avea, 
firește, prilejul să revenim).

Multă vreme, se știe, închis
tată, lumea rugbyului se află 
sub semnul unei tot mai am
ple deschideri. în nas cu 
timpul...

SPORTULUI
FEMININ ț:

La oanătiil fiecărui an calendaristic, specialiștii și ziariștii, 
nu o dată laolaltă. întocmesc tot felul de clasamente, cel mai 
important dintre ele fiind, desigur, cel menit să-I desemnez? 
pe sportivul (sportiva) numărul 1 din anul respectiv. Cel mal 
adesea, aceste ierarhizări stat distincte, una pentru bărbați și 
alta pentru femei. între performanța masculină și cea feminină 
exlsti.-.d (nu mai insistăm de ce) o diferență palpabilă. Iată 
însă că din 1980. un amplu juriu international, alcătuit din ga
zetari din întreaga lume (pentru 1888. 24 de publicații repnezen- 
tînd toate continentele), se pronunță asupra celui mal bun 
sportiv al anului punînd tn aceeași balanță, firește subiectivă, 
isprăvile bărbaților si ale femeilor deopotrivă.

La inaugurare, onoarea de învingător i-a revenit patinato
rului de viteză Eric Heiden. căruia i-au urmat atletul Sebastian 
Coe (1981) fotbalistul Paolo Rossi (1982), atletul Carl Lewis 
(1983 1984). atletul Serghei Bubka (1985). fotbalistul Diego Ma
radona (1986) și atletul Ben Johnson (1987). O listă pe care 
sînt reprezentate, deci, doar 3 discipline, atletismului datorîn- 
du-i-se 5 victorii din 9. Dacă privim însă șl mal atent la nu
mele amintite, constatăm că — deși clasamentele au fost mixte 
— pe looul 1 au fost plasați, invariabil, numai bărbați, perfor
mantele acestora fiind considerate, logic mai valoroase, 
semnificative.

Recent s-a încheiat sondajul privitor Ia anul sportiv 
podiumul de premiere fiind ocupat, tn ordine, de atleta 
rence Grlftith-Joyner (196 p). de înotătoarea Kristin Otto . 
Pl si de tendsmana Steffi Grat (127 p) ! Așadar, nu doar că. 
în premieră absolfttă. o reprezentantă a „sexului slab" cuce
rește laurii, dar si locurile imediat următoare, cele pentru me
daliile de argint șl bronz, stat adjudecate de femei, preferate 
de votantt Înaintea unor „monștri sacri" precum Matt Biondi 
(76 o). Serghei Bubka (56 p) sau Cart Lewis (44 p). pentru ca 
ne poziția a 10-a să apară tot o sportivă, atleta Jackie Joyner- 
Kersee !

Sigur că. prin recordurile sale mondiale (indoor si tn aer li
beri. ca si prin tripla lzbtndă de la J.O.. „Fast Fio" s-a deta
șat tn cursul anului trecut ca un fenomen, ea Dărlnd să po
sede atît startul ca din pușcă al lui Johnson, cit si accelerarea 
orogresivă a lui Lewis, revoluțlontad astfel sprintul feminin, 
reușind nasul — uriaș — de la „gazda Wilma" (Rudolph) la 
„pantera Florence" (Griffith-Joyner). Dar ăsta nu e. dacă ni-i 
oennis. decît un aspect al problemei. Un podium constituit nu
mai din femei atestă, de-acum fără putință de tăgadă, extra
ordinara detentă a sportului feminin șt reprezintă, iarăși indis
cutabil. un moment de referință chiar istoric, în evoluția spor
tului mondial.

Să consemnăm si să luăm aminte.

mai
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ATLETISM • Proba masculi

nă de săritură în înălțime din 
cadrul concursului de sală de la 
Hamilton (Canada) a fost cîștl- 
gată de sportivul Nick Saunders 
(Insulele Bermude). cu perfor
manța de 2.35 m. Alte rezultate : 
săritura în lungime bărbați: Lar
ry Myricks (S.U.A.) — 8.15 m : 
50 m plat feminin: Angela Baflev 
(Canada) — 6,30; o milă: Steve 
Scott (S.U.A.» — 4:05,07. • tn ca
drul concursului desfășurat In

sală la Dallas (Texas), sprinterul 
american Ray Stewart a fost 
cronometrat în cursa de 55 m 
cu timpul de 6,21, iar coechipie
rul său Randy Barnes a qîștigat 
proba de aruncarea greutății cu 
21,89 m. Rezultate înregistrate în 
concursul feminin: 55 m garduri: 
Jaeky Joyner-Kersee (S.U.A.) — 
7,41 ; 800 m: Mary Decker-Slaney 
(S.U.A.) — 2:02,87.

AUTOMOBILISM • Primele 
probe de antrenament pentru
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FOTBALISTICE

Geo RAEȚCHI

Tur de orizont in campionatele naționale din Europa

Franfa: IN UMBRA
Felul în care se scrie istoria 

campionatului „la zi“ al Franței 
ilustrează cum nu se poate mai 
bine triumful jocului elaborat a- 
supra celorlalte modalități de 
abordare a fotbalului. „Discur
sul", convingător, care susține 
demonstrația este al lui Paris 
Saint Germain, mai exact spus 
al acestui adept al „matematicii 
fotbalistice" care se arată a fi 
Tomislav Ivici. In pofida multor 
pronosticuri, coechipierii lui 
Bats șl Susicl — singurii jucători 
cu nume într-o formație care 
n-a însemnat decît în ultimul 
moment (Xuereb. Perez) o sursă 
pentru Michel Platini, noul se
lecționer al reprezentativei — 
răspund cu argumentul • 
mare număr de puncte 
celui mal evidențiat 
(32—17) tuturor acelor 
ținl) critici al jocului 
schematizat, prea exact, 
realist. „Admonestată" 
victoriile aproape în serie, dar 
primind pentru fiecare cîte 3 
puncte, P.S.G. și-a pierdut pe 
drum toți adversarii de... dinain
tea startului în campionat. Mo-

celui mai 
(50) și al 
golaveraj 
(nu pu- 
lor prea 

prea 
pentru

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 
1».
20.

★

clasament „LA ZI“
Paris S.G. 24 15 5 4 32-17 50
Auxerre 24 15 3 6 32-21 48
Marseille 24 11 10 3 35-23 43
Sochaux 24 11 9 4 29-17 42
Monaco 24 11 8 5 37-24 41
Nice 24 11 6 7 31-27 39
Nantes 24 11 6 7 31-29 39
Cannes 24 10 5 9 31-30 35
Toulouse 24 8 10 6 30-27 34
Metz 24 9 6 9 27-23 33
Lille 24 9 6 9 28-25 33
Toulon 24 8 9 7 19-18 33
Montpellier 24 8 9 7 30-32 33
Bordeaux 24 7 9 8 31-26 30
Matra R. P. 24 6 7 11 32-34 25
Sant-Etien. 24 6 5 13 22-33 23
Caen 24 5 6 13 20-40 21
Laval 24 4 8 12 19.31 20
Strasbourg 21 5 4 15 26-39 20
Lens 24 2 5 17 26-49 11

„MATEMATICII
naco, cu o constelație Impresio
nantă în echipa de bază (Ettori, 
Amoros, Battiston, Hoddle, Toure, 
Hateley, Fofana) reușește doar 
un modest loc 5, râmînîndu-i, 
ce-i drept e drept, satisfacția ca
lificării în sferturile C.C.E., cu 
șanse mari de succes în semi
finale, în dauna unui club, Ga- 
latasaray, pedepsit de U.E.F.A. 
să joace meciul de acasă... în- 
tr-o altă țară decît Turcia. Bor
deaux, la fel de garnisită de ve
dete (Scifo, Ferreri, Alan Roche, 
Țigana, Stopyra, Dropsy, Olsen), 
a intrat în vacanța de iarnă pe 
un de nimeni crezut loc 14 ! 
Racing Matra este, după mărtu
risirile propriilor săi conducă
tori, foarte aproape de sfîrșitul 
neconsumatei sale aventuri la cel 
mai înalt nivel european, 
cum declara la înființarea gru
pării Jean Luc Lagardere, pre
ședintele său. Dar „surpriza" 
prezenței lui P.S.G. în fruntea 
clasamentului de toamnă al cam
pionatului francez nu era în
treagă dacă pe locul «secund nu 
se afla tot un outsider. Auxerre, 
pregătit de Guy Roux, avînd 
și el Ia dispoziție doai o singu
ră stea de primă mărime, Basile 
Boli, fundașul „cocoșului galic“.

Expus, așadar, mai mult jocu
lui întîmpiării, formei de 
ment a _ ____  .
rației tactice a>antrenorilor și, 
în ultimul rînd, gradului de 
comodare sau neacomodare 
numeroșilor jucători aduși 
peste hotare, în special de 
..continentul- negru", campionatul 
Franței dă. nici mai mult nici 
mai puțin, măsura scăderilor de
monstrate de echipa națională 
începînd din 1985 încoace. Să ve
dem dacă primăvara și finalul 
de întrecere vor confirma — sau 
nu — aceste considerații.

Iată și ierarhia golgeterilor în 
porțiunea sa superioară: 1. Papin 
(Marsilia) 14 goluri (24 de etape):

așa

nplării, formei de mo- 
diferitelor echipe, inspi- 

nu 
a- 
a 

de 
pe

Perez, una dintre descoperirlte 
lui Platini in „grădina" lui Pari» 
Saint Germain, autor — la debu
tul în echipa națională a Franței 
— al unui gol în partida cu iu
goslavia, din preliminariile C.M.

2. Bravo (Nisa) 12 
Vujovici (Cannes) 
(P.S. Germain) 
Hoddle ~ ’ 
chaux)

(Monaco)
10 g etc.

Radu

g; 3—4. Zlatko 
șl Xuereb 

g; 5—6.
Paille (So-

ii
Și

TIMOFTE

★ ★
Munchen 

de
și• Echipele Bayern 

America Ciudad de Mexico 
au susținut la Los Angeles, în 
prezența a 15 000 de spectatori, o 
partidă demonstrativă. Victoria a 
revenit fotbaliștilor mexicani cu 
scorul de 2—1 (l—1).
• In urma anchetei 

„Fotbal-Hochel", cel mai
revistei 

bun

SCURT • PE SCURT
„Marele premiu ai Braziliei", ce 
se va desfășura pe autodromul 
Jacarepagua, vor avea loc eu în
cepere de la 19 ianuarie.

SĂRITURI IN APA • Proba 
masculină de platformă din ca
drul concursului de la Londra a 
revenit sportivului american 
Scott Donle, cu un total de 575.40 
puncte. L-au urmat Zhou Yilin 
(R.P. Chineză) — 547.32 puncte șl 
Wilfried Meyer (R.F, Germania) 
— 502,77 puncte.

fotbalist sovietic al anului 1933 
a fost desemnat Aleksei Mihaili- 
cenko — 479 puncte, urmat de 
Rinat Dasaev — 109 puncte. F. 
Cerenkov — 81 puncte, A, Zava
rov — 73 puncte etc.
• tn finala turneului în sală 

de la Karlsruhe (R.F. Germania), 
echipa iugoslavă Dinamo Zagreb 
a întrecut cu 5—3 (după execu
tarea loviturilor de la 11 m) for
mația vest-germană Kickers 
Stuttgart. La încheierea timpului 
regulamentar de joc și a prelun
girilor scorul a fost egal: 2—2.
• Prima ediție a campionatu

lui mondial în sală a fost cîști
gată de selecționata Braziliei, 
învingătoare cu scorul de 2—1 
(1—0) în finala disputată la Rot
terdam în compania echipei Ir
landei. Golurile au fost marcate 
de Benatti (min. 11). Râul (min. 
47), respectiv Loosveld (min. 44). 
In meciul pentru locul trei, e- 
chipa S.U.A. a întrecut eu 3—2 
(după prelungiri) formația Bel
giei.
• După 19 etape, în campionă-

tul Spaniei 
echipa Real 
urmată de 
celona — ;
Madrid — : ,. .............._
înregistrate în etapa a 19-a: Va
lencia — Real Madrid 1—1; Osa- 
suna — Belts Scvllla 3—1 ; 
Sporting Gijon — Real Sociedad 
4—2 : Espanoi Barcelona — Valla
dolid 0—1 ; Malaga — F.C. Bar
celona 2—2: Atletico Madrid — 
Celta Vigo 0—0; F.C. Sevilla — 
Logrones 0—1: Atletico Bilbao — 
Oviedo 1—0: Cadiz — Murcia 0—2.
• Rezultate înregistrate în eta

pa a 15-a a campionatului Gre
ciei: Doxa — Pănathinaikos 1—2; 
Herakîis — Apollon 3—1 ; Leva- 
diakos — Aris Salonic 1—1; O- 
lympîakos Voios — Kalamaria 
l—1 jOlympiakos Pireu — Larlssă 
3—1 ; O.F.I. Creta — Ethlnlkos 
3—1 ; Paniontos — Diagoras 3—0 ; 
PAOK — A.E.K. Alena 0—1.

Clasament : 1. Olympiakos
Pireu — »1 puncte: 2. A.E.K. A- 
tena 21" puncte; 3. Herakîis — 1» 
puncte.

i continuă să conducă 
1 Madrid — 32 puncte, 

formațiile F.C. Bar- 
39 puncte și Atletico 
22 puncte. " 'Rezultate
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