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SALTUL VALORIC AL LUPTELOR LIBERE POATE STIMULA 
Șl AMBIțlA SPORTIVILOR DL LA GRECO-ROMANE

Astăzi, la București și Craiova, în C.C.E.

Deși ne-am obișnuit ca de 
fiecare dată când analizam ac
tivitatea sportului luptelor din 
tara noastră să începem cu sti
lul greco-romane, cînd ne re
ferim la anul 1988 ne simțim 
obligați să inversăm ordinea, 
dînd prioritate luptelor libere. 
Aceasta pentru că. după ce 
timp de trei decenii reprezen
tanții țării noastre la lupte 
clasice au adus numeroase sa
tisfacții iubitorilor sportului 
din România, in anul care s-a 
încheiat a fost rîndul celor de 
la ..libere" să-și afirme talen
tul șl buna pregătire, obținînd 
cea mai mare performanță 
realizată vreodată de un luptă
tor român la acest stil: VA- 
SII.E PUȘCAȘU a devenit cam

pion olimpic la categoria 100 
kg. învingînd d serie de ad
versari valoroși, in rîndul că
rora s-a aflat și sovieticul 
Leri Habciov. sportiv care în 
ultimii trei ani nu cunoscuse 
înfrîngerea.

Desigur, medalia olimpică de 
aur cîștigatâ de luptătorul de 
la Steaua a fost un succes 
de prestigiu, venit să încunu
neze îndelungata și frumoasa 
carieră sportivă a acestui cam
pion de excepție, model de 
disciplină, conștiinciozitate în 
pregătire și dăruire în concura

Este însă important de sub
liniat faptul că pentru luptele 
libere din România, perfor
manța realizată de Vasile Puș- 
cașu la Jocurile Olimpice de 
la Seul n-a fost un succes sin
gular al reprezentanților țării 
noastre în acest an în marile 
confruntări internaționale. Un 
tinăr care n-a depășit încă 
virata junioratului. Romică 
Rașovan, a devenit vicecam-

START IN „CUPA UNIRII" LA TENIS

senioarele au intrat

Așadar, start in „Cupa Uni
rii", întrecere cu semnificație 
aparte în lumea tenisului. Nu 
numai prin caracterul său oma
gial, dar mai ales prin faptul 
că reunește la start, an de an, 
cei mai buni jucători și cele 
mai bune jucătoare ale țării, 
cu acesta, practic, fiind inau
gurat sezonul indoor.

Primele care au intrat in fo
cul „bătăliilor" au fost senioa
rele. la Sala „23 August" din 
Capitală. Cum printre cele mai 
valoroase ale acestei categorii 
se numără și cîteva junioare, 
acestea și-au găsit, firește, loc 
între cele 32 de înscrise. Iar 
faptul că acestora li s-au adău
gat și cîteva elemente de cer
tă perspectivă — încă aflate la 
virsta copilăriei, nu face decît 
să mărească interesul tuturor. 
A „consacratelor" pentru că 
trebuie să încheie repede con
turile. iar a tinerelor pentru 
că sînt dornice de afirmare.

Dar. ca să intrăm in elemen
tele de concurs propriu-zis, vă 
prezentăm cele opt nume de
semnate drept capi de serie : 
Diane Samungi (Stoaua), Teo
dora Tache (Politehnica Bucu
rești), Mirela Buriu (Steaua), 
Daniela Ivana (Steaua), Moni
ca Chirilă (Dinamo), Lorcdana 
Bujor (Progresul), Otilia Pop 
(Progresul) și Maria Romanov 
(Politehnica București).

Rezultatele meciurilor pro
gramate in prima zi ni-au ieșit 

pion european in întrecerea 
seniorilor. De asemenea, luptă
torul de la Dinamo Brașov s-a 
dovedit a fi cel mai puternic 
la categoria sa de virstă, cu
cerind și titlul de campion eu
ropean de juniori. în afara a- 
cestor remarcabile sucoesc, Ro- 
mică Rașovap a terminat în
vingător încă în trei turnee 
internaționale organizate in 
diferite țări europene în 
preajma Jocurilor Olimpice. 
Performanța lui Rașovan 
la Campionatele Europene de 
juniori la lupte libere s-a în
soțit cu cele ale colegilor de 
lot Constantin Corduncanu 
(Nicolina Iași) și Dănuț Prefit 
(Steaua), care au urcat Pe cea 
de a treia treaptă a podiumu

lui de premiere la competiția 
amintită. Cele patru titluri de 
campioni balcanici cîșt'igate de 
tinerii noștri reprezentanți la 
acest stil (R. Rașovan — 48 
kg, C. Corduncanu — 52 kg, 
Radu Ana — 57 kg și FI.. Mă- 
îinescu — 100 kg) completea
ză un bilanț pozitiv, lăudabil 
pentru o disciplină sportivă a- 
flată în plin progres in ultimii 
ani. Este vrednic de consem
nat faptul că saltul valo
ric al luptelor libere se dato
rează seriozității și profesio- 
nalității cu care se muncește 
la lotul național în ultima 
vreme (antrenori: Nîcolae Pa
ve!, Gheorghe Urîan și Petre 
Coman), ca și măsurii de în
tinerire radicală a componen
ței echipei reprezentative, în 
aplicarea căreia un rol im
portant l-a avut și antrenorul 
federal Ion Crîsnîc.

Epuizînd referirile la activi
tatea luptelor libere, trebuie 
să încheiem și aprecierile fa-

primele in concurs

din sfera normalului. Nu pu
tem trece insă cu vederea fap
tul că tînăra jucătoare Iohana 
Pană (Dinamo, 15 ani) a opus 
o dîrză rezistență mult mai ru
tinatei senioare Otilia Pop 
(Progresul), reușind chiar să-și 
adjudece primul set. In conti
nuare însă, Popa pus stăpini- 
re pe joc, le-a cîștigat pe 
următoarele două și, în conse
cință, meciul. Echilibrat a fost 
și primul set dintre Ruxandra 
Mățâoanu (Dinamo) și Elena 
Maurcr (Steaua), încheiat in 
cele din urmă, conform aștep
tărilor, in favoarea primeia. In 
rest, Diane Samungi și Loreda- 
na Bujor au obținut victorii le
jere. adversarele lor nesupu- 
nîndu-le la „eforturi" prea 
mari.

Iată, de altfel, rezultatele în
registrate in prima zi: Diane 
Samungi — Aura Zîrnoveanu 
(Dinamo) 6—2, 6—2; Loredana 
Bujor — Roxana Rădulescu 
(Dinamo) 6—1, 6—0: Ruxandra 
Mățâoanu — Elena Maurer 
6—4, 6—1 ; Mirela Buciu —■ 
Monica Boaghe (Dinamo) 6—3. 
6—1: Otilia Pop — Iohana Pa
nă 6—3, 1—6, 6—1: Anca Dră- 
gușin (Progresul) — Mâdălina 
Dumitrescu (Steaua) 6—2,6—0.

Astăzi, de la ora 8. sînt pro
gramate oelelate partide ale tu
rului 1, iar de la 14,30 — cele 
din turul al doilea.

Doina STANESCU 

vorabile la adresa muncii fe
derației de specialitate. Aceas
ta datorită faptului că luptele 
grcco-romane, care ne-au o- 
bișnuit eu remarcabile succe
se în toate marile confruntări 
internaționale, cu numeroase 
titluri de campioni olimpici, 
mondiali sau europeni (fără 
să mai amintim de alte ne
numărate locuri fruntașe ocu
pate de-a lungul anilor în a- 
ceste competiții), au cules de

• Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. 2-3)

DEBUT IN NOUA EDIȚIE A CAMPIONATULUI
Lider după prima etapă, floretistul R.

Gongul inaugural al noului 
sezon de scrimă a sunat, ieri 
dimineață, în sala Floreasca 
din Capitală, conform obiceiu
lui floretiștii fiind cei care au 
deschis seria asalturilor din 
cadrul Campionatelor Naționale, 
cu 64 de concurenți înscriși în 
proba individuală. Dintre aceș
tia. doar 24 urmau să dobîn- 
dească dreptul de a evolua în 
etapa a IÎ-ă, din toamnă, în 
urma căreia vor fi desemnați 
cei 8 finaliști ai actualei edi
ții. cei care-și vor disputa 
alunei, direct, titlul de cam
pion național.

întrecerea s-a derulat cursiv 
(și prin strădaniile directora
tului tehnic, cel care, cu ope
rativitate, a reușit să înlăture 
lipsa unui număr corespunză
tor de arbitri). Cu o singură 
excepție (timișoreanul Borșodi, 
care, accidentat, s-a mulțumit 
cu locul 18), pe tabțoul elimi
nărilor directe și recalificări
lor (deci, primii 16 floretiști) 
s-au aflat toți favoriții. De

La asociația Gloria Galați

ACTIVITATEA SE AFLĂ LA COTA.., TRADIȚIEI
Cea dinții grupare sportivă 

muncitorească de pe meleagu
rile gălățene. Gloria I.M.N., 
asociație numărînd astăzi pes
te 2 000 de membri, continuă 
să onoreze îndelungatele și 
valoroasele sale tradiții. Acti
vitatea se desfășoară la mai 
multe ramuri de sport : atle
tism, volei, șah, fotbal, popice, 
tenis de masă, tenis și box. 
discipline îndrăgite în rîndul 
oamenilor muncii de la între
prinderea Mecanică Navală, 
unitate de prestigiu în perime
trul industriei navale româ
nești. De o participare nume
roasă șl cu bune rezultate se 
bucură întrecerile din cadrul

NOI PARTIDE
NOASTRE

Cea mai importantă compe
tiție continentală rezervată e- 
chlpelor de club. Cupa Cam
pionilor. se află (ca șâ cele
lalte două. Cupa Cupelor și 
Cupa Confederației Europene, 
la care nu avem formații în
scrise) in faza sferturilor de 
finală, ca să-i spunem așa, 
întrucît în cursă au rămas cîte 
3 echipe, dar sistemele actuale 
de desfășurare nu respectă re
gula tradițională (în C.C.E. la 
fete, tnvingătoarea din aceas
tă fază se califică intr-un tur
neu final de 4 echipe. în timp 
ce la băieți se joacă în două 
grupe semifinale de 4, cîștigă- 
toarelo acestora disputîndu-și 
apoi finala pe teren neutru). 
După cum se știe, astăzi sînt 
programate partidele manșei a 
doua, tranșante în toate cele 
trei competiții, atît la fete, cit 
și la băieți, cu excepția C.C.E. 
la masculin.

Reprezentantele noastre în 
competiția nr. 1 au astăzi me
ciuri pe teren propriu. La fe
te. Universitatea C.F.R. Craio
va primește după-amiază (de 
la ora 17) replica deținătoarei 
trofeului, Olimpia Teodora 
Ravenna, de care a fost în
vinsă în prima manșă cu 3—0 

lapt, do aici începe disputa 
pentru locurile fruntașe. cele 
care asigură, prin puncte con
sistente, un start bun pentru 
finala care încununează etapa 
a II-a. în această fază a eli
minărilor am consemnat vic
toria lui Molea (10—8) în fa
ța lui Costa, după ce fusese 
condus cu 8—3 (!) și înfrânge
rea lui File în fața lui Ducu, 
pentru ca, în cele din urmă, 
să se califice direct în finala 
de 8 a etapei, Molea. Husti, 
Iile, Buzan și. Prin recalifi
cări. Oancea, Mureșan, Soro- 
ceanu, Zvîncu. cei trei din ur
mă constituind surpriza reu
niunii.

Asalturile din finală au a- 
dus în disputa pentru primele 
două locuri pe floretistul nos
tru nr- 1. R. Molea, și pe 
out-siderul B. Soroceanu, asalt 
care a decurs sub semnul e- 
chilibrului exact pînă la ju
mătatea sa (5—5), Romică Mo
lea impunîndu-se apoi, fără 
echivoc. în fața mal tînărului 

campionatului asociației, al 
campionatelor municipale și 
al „Festivalului sportului mun
citoresc gălățean" desfășurat 
sub egida Daciadei. Cu aceste 
prilejuri s-au evidențiat ingi
nerii P. Mateescu, Gh. Chitic, 
V. Angheliu, strungarii St. 
Anghel, St. Negrea, lăcătușul 
M. Bîră, electricianul D. A- 
lexandru și alții. Anul trecut 
400 de tineri au realizat cu 
succes normele complexului 
„Sport și sănătate", iar peste 
1200 de oameni ai muncii au 
participat la drumeții șl 
excursii organizate și desfășu
rate sub deviza „Să ne cu
noaștem patria I" Cu ambar
cațiunea IRIS, concepută și

ALE ECHIPELOR 
DE VOLEI
(45—18). scor sever, explicat 
de cei prezenți la fa ta locului 
prin teama exagerată a craio- 
vencelor față de ..cartea de vi
zită" a adversarelor. Campioa
na italiană este insa și foarte 
valoroasă. Deși este extrem de 
greu, trebuie să ne gin- 
dim că jucătoarele noas
tre pot produce o mare 
lovitură de teatru... Oricum, 
craiovencele au datoria să în
cerce. Publicul (care bănuim 
că va umple pînă la refuz Sala 
Sporturilor) cu siguranță le va 
ajuta. Și, dacă nu se va pu
tea mai mult, măcar o victorie 
de palmares asupra campioa
nei europene a cluburilor tot 
ar însemna ceva.

tn Capitală (sala Dinamo, 
ora 17), Steaua va susține al 
doilea joc din grupa semifi
nală masculină în fața Iul 
S.V. Hamburg, echipă care — 
aflăm — a crescut și ea foar
te mult în valoare. După du
șul rece suferit în etapa tre
cută, la Modena, sperăm ca 
stiliștii să reintre în cursa 
pentru locul 1 în grupă, prln- 
tr-o victorie detașată.

NATIONAL DE SCRIMA
9

Molea (Steaua)
său adversar, parcă speriat 
de posibilitatea unei mari 
surprize.

Iată rezultatele finalei de 8: 
Romică Molea (Steaua) — 
Viorel Zvîncu (C.S.Ș. C-ța) 
10—6. George Oancea (Steaua)
— Liviu Buzan (Steaua) 
12—11, Zsolt Husti (Flacăra S. 
Mare) — Sorin Mureșan (Pro
gresul) 10—5, Bogdan Sorocea
nu (Met. Bistrița) — Nîcolae 
Iile (Crișul Or.) 10—7; Molea
— Oancea 10—4. Soroceanu — 
Husti 10—6; pentru locurile 
3—4: Husti — Oancea 10—8; 
pentru locurile 1—2: Molea — 
Soroceanu 10—6.

Printre cei 24 de floretiști 
calificați pentru etapa a II-a, 
secțiile de scrimă de la Stea
ua (6 sportivi) și Flacăra Satu 
Mare (5) au înregistrat cifre 
de vîrf. Astăzi se desfășoară 
prima etapă a Diviziei națio
nale la floretă masculin.

S. PAUL

uriaț 
spor- 
iamă. 
petre- 
cetina 
schi- 
dacă 
ince- 

consti- 
relaxa-

Stațiunile noas
tre montane con
tinui să atragă ca 
un magnet 
pe iubitorii 
turilor de 
Cîteva ore 
cute sub 
brazilor, pe 
uri, chiar 
mulfi sint 
pători, se 
tuie intr-o l 
re mai mult decît 
binevenită ți, de
seori, intr-o a- 
mintire de 
tat, care 
mereu la... 
nire. La munte e 
zăpadă ți multă 
voie bună.

*

neui- 
Inviti 
reve-

realizată în întreprindere, a- 
matorii au avut prilejul să 
efectueze excursii pe apele 
bătrînului Danublu. O altă ac
țiune interesantă a consiliului 
asociației este pregătirea în 
cadrul secțiilor de box,’ fotbal 
și tenis a unui număr de 70 de 
copii ai oamenilor muncii din 
întreprindere, selecționați în 
urma unor trialuri.

Asociația dispune de un 
complex sportiv propriu, care 
cuprinde un stadion cu tribu
ne și accesoriile necesare, le-

Telcmac SIRIOPOL — coresp.

(Continuare in pag. î-3)



Ceea, ce se poate realiza prin 
voință slrgulnță șl muncă, 
foarte multă muncă.

CRISTALELE PASIUNII

Romeo VILARA

per- 
n-a 

fi

Noutâfi editoriale sportive
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Filosoful grec antic Epictet- 
spunea : „Dacă ai fost învins 
o dată sau de mal multe ori 
luptă din nou ; va veni un 
timp cind vel cîștiga victoria". 
Este aceasta, de fapt, esența 

1, fără de care, poa- 
mai exista nici per- 

i șl, mal ales, 
Căci sportul 

este șl nu va 
i un drum neted pe

sportului, 
te, n-ar 
formanță 
former), 
fost. ‘ nu 
niciodată 
care, așa. ea la plimbare, se 
poate ajunge la o performan
ță, Indiferent oare-1 este lo
cul ei pe scara valorică. Dim
potrivă, sportul este ca un 
drum sinuos, eu multe ur
cușuri șl coborî șuri care nu 
poate fi parcurs, decît de a- 
cei tineri, nu neapărat ce! 
mai" talentațl. cit, mal ales 
de cel- înzestrat! cu deosebite 
calități morale, atent cultiva
te, datorită cărora cineva gă
sește imboldul șl târla, ca 
prin' muncă de flecare zi, să 
se lupte cu sine însuși, să 
se Întreacă, In primul find, 
pe el. Egte, In fapt, ceea. ce 
și-a propus să releve in vo
lumul „Cristalele pasiunii", 
colegul Emanuel Fântâneanu, 
carte apărută zilele acestea 
in Editura Albatros.

De-a lungul activități! sale 
atent observator, șl nu numai 
aiît, ci șl implicat sub di
verse forme In fenomenul 
sportului, a adunat sumede
nie de exemple de sportivi 
de excepție, autentici perfor
meri, care după un Început 
destul de modest au ajuns, 
prin trudă, să strălucească In

mari întreceri internaționale. 
Dintre multele, chiar foarte 
multele exemple pe care Ie 
are Emanuel Fântâneanu a 
selecționat doar cîteva pentru 
această carte In care, după 
cum afirmă șl poetul Tudor 
George, semnatarul .cuvinlU- 
lul înainte", stnt „Ilustrate 
cu fiorul autenticei literaturi 
diferite 
formanțe 
tematica 
xemplar 
emeriți 
situațiile

personalități șl per- 
sportlvc, focalizind 

asupra psihicului e- 
dovedlt de campioni 
In confruntarea cu 

___ ___  limită". Este vorba 
de gimnasta Nadia Comănecl, 
de atletul algerlan Alain Ml- 
moun, de halterofilul Nlcu . 
Vlad, de canoistul Ivan Pat-

"zaichin, de jucătorii de tenis ‘ Nu Y0*? ltJÎ,r.a s? de masă Otiiia Bădescu. Jac- *“
ques Secretin sau Daniel 
Cloca. de înotătoare» austra
liană Dawn Frazer, de bobe- 
rul și pilotul Alexandru Frlm, 

-de amazoană Ioana David, de 
rugbyștii de la Grivita Roșie, 
de voleibaliștii de la Ra
pid etc. .

Urmărind paginile cărții 
vom mai sublinia faptul că 
„prim-planurile șl poriretels 
ilustrative evidențiază plasti
citatea și indeminarea grafi
cianului de meserie, in vreme 
ce o retorică bine temperată 
de patetism profund uman 
echilibrează entuziasmul civic 
eu valorile morale și im
pulsionările eroice", pentru 
a-1 cita pe același Tudor George, 
care a surprins cu exactitate 
valențele acestor „cristale", o 
nouă și elocventă dovadă a

te, lăsînd cititorului iubitor 
de carte sportivă și sport 
plăcerea să-i parcurgă pagi
nile, să (re)descopere alături 
de autor o lume generoasă, 
pe care Emanuel Fântâneanu 
a sttut să o aducă la rampă. 
reliefîndu-1 acele trăsături ce 
ne fac să vorbim de dăruire, 
de pasiune. •

Vom; sublinia în încheierea 
acestor, scurte notații străda
niile 
ppne

. tînăr 
care 
șește 
tidian, prin __ ____ _
nor. opere .cronlcărești vala
bile și durabile, recoltate 
întrecerea, de zl cu zi, 
sine-lnsușl.

Editurii Albatros de a 
la îndemîna cititorului 
(șl nu numai) o carte 

captivează, care depă- 
funcția heraldului co- 

consemnarea u-

ACTIVITATEA SE AFLA LA COTA...
(Urmare din pag. I)

renuri de volei, handbal și 
tenis, complex care asigură 
largi posibilități de practicare 
a sportului de masă și 
formanță.

Desigur, vorbind 
„sportul pentru toți"

de per-

despre 
____ _  la Glo

ria, nu putem trece cu vederea și 
unele nerealizărl. Am constatat 
o slabă preocupare In ce pri
vește antrenarea In activitățile 
sportive a femeilor (șl sînt 
peste 1200), iar gimnastica la 
locul de muncă șl- duminicile 
cultural-sportive nu se bucură 
Încă de atenția cuvenită din 
partea consiliului asociației.

în ce privește sportul de 
performanță, s-au obținut U-

nele rezultate demne de lau
dă. S-,a reînființat, în 1986 — 
după o Îndelungată întrerupe
re — secția de box (președinte 
Emil Bcjan) In cadrul căreia 
lși desfășoară activitatea 18 
sportivi, pregătiți de Octavian 
Amăzăroaie și Glcă Axente, 
două foste glorii In „nobila 
artă". Referlndu-se la pugiilști 
ca V, Cara, M. Chitic, Cr. 
Boca și V. Cuvinciu, interlo
cutorii ne-au spus că aceștia 
au reale posibilități de afirma
re. în lipsa unei săli proprii 
(o veche doleanță a navaliști- 
lor), pregătirile se desfășoară 
în sala clubului Constructorul. 
La rîndul ei, secția de șah are 
opt sportivi legitimați, trei 
dintre ei cu certe perspective 
de a deveni maeștri.

Am lăsat la urmă secția de

TRADIȚIEI
(președinte ing. B, Tru- 
pentru Că este secția

fotbal 
fășilă) 
care,! prin rezultatele obținute, 
oferă un prilej de satisfacție 
și perpetuează tradiția fostei 
echipe Gloria C.F.R. Galați. 
Formația pregătită de M. Ol- 
teanu și I. Hagioglu activează 
cu succes în Divizia C, aflîn- 
du-se, după turul campionatu
lui 1988—1989, pe primul loc 
în seria a H-a, cu largi posi
bilități de a promova in eșa
lonul secund. „Cu mai mult 
sprijin din partea organelor 
locale, cu o pregătire asiduă 
și o comportare pc măsură, a- 
cest deziderat poate și trebuie 
să fie îndeplinit", ne-a spus In 
încheiere ing. Angliei losipo- 
vici. președintele asociației 
Gloria Galați.

BASCHET. LA .STARTUL" RETURULUI 
întrecerii masculine, In sala din șoseaua 
Ștefan cel Mare s-au Intîlnit campioana 
țării, Dlnamo București, $1 Academia Mili
tară Mecanică Fină, meciul fiind cîștigat. 
normal, de gazde. Unul dintre cei mai 
buni Jucători de pe teren a fost Marian 
Braboveanu (acum la Academia Militară), 
la care Clubul Dinamo a renunțat cu pu
țină vreme în urmă. Prematur, zicem noi, 
mai ales că jucătorul respectiv a făcut, 
ani la rînd, „cuplu" cu baschetbalistul de 
excepție care este dlnamovlstul Dan Nicu-. 
lescu, iar Jocul elevilor lui Gh. Novac si 
V. Popa avea, parcă, mai multă spectacu
lozitate ți frumusețe. Am amintit acest 
lucru, deoarece la meciul respectiv multi 
din anturajul echipei dinamovlste îșl ma
nifestau regretul că Marian Braboveanu nu 
mal este In formația alb-roșilor. • NICI 
N-A ÎNCEPUT bine returul șl cele două 
fruntașe ale clasamentului, Dlnamo și 
Steaua, nu pot folosi pe unii dintre cei 
mai buni jucători M lor : AI. Vinereanu 
(accidentat la picior, în ghips) — la Di
namo șl S. Ardelean (eu brațul drept imo
bilizat) — la Steaua. Ii așteptăm cît mal 
grabnio în teren, mal ales că șl „naționala" 
are nevoie de serviciile lor. (P. Iv.)

HANDBAL. în partida Mureșul — Bya
sen, intr-un moment fierbinte la poarta 
noastră, pasa unei atacante norvegiene nu 
ajunge ta adresă și tribunele răsuflă ușu
rate. Dar în exact aceeași fracțiune de se
cundă, Eva Mozsi ridică mina, iar arbi
trul Alivojvodicl fluieră, dlctînd aruncare 
de la * metri. După consumarea fazei, ar
bitrul strînge mina, recunoscător, sportivei 
noastre, iar tribunele aplaudă. O facem si 
noi, din această rubrică. • CEA MAI fru
moasă fază a partidei am inregistrat-o în

minutul 52 ; atacul mureșan, masat în fata 
semicercului advers, pierde mingea, por- 
tărita de la Byasen o culege șl o trimite 
spre o colegă care țișnise pur șl simplu 
spre poarta Mureșului, dar. răsărită ca 
din... podea aproape de mijlocul terenu
lui, Angela Bloj interceptează și, din pasa 
ei, Maria Avram Înscrie lmparabil... • ȘI 
FIINDCĂ a venit vorba de portărlțe, să 
notăm că între minutele 53 și 58, Angela 
Bloj, In poarta Mureșului, șl Britt Akslen, 
vizavi, ultimele apărătoare, s-au evidential
vnuniimmiimiiiHmiiiiiiiiiiiiiiiiih

POST-SCRIPTUM
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prin intervenții de-a dreptul miraculoase.
• DUPĂ meci, conducătorul echipei Bya
sen I. L, Trondheim, mărturisea că par
tida de Ia Tirgu Mureș s-a bucurat de ccl 
mai bun arbitraj pe care l-a văzut în ul
timul timp. Bine ar fi ca Bimbătă. după 
meciul de la Trondheim, conducătorul for
mației Mureșul Tirgu Mureș să poată Spune 
același lutru (M.C.). a INTERES DEOSE
BIT pentru semifinala .Cupei României", 
manșa a doua, Ia Iași : cîteva sute de... 
căutători ai unul bilet ii) plus cu mult 
timp înaintea Începerii partidei șl la mare 
distantă de sală ; despre un loc In tribune 
nici nu se putea vorbi ; galerie entuziastă, 
firește, pentru TEROM, nici un moment 
Insă potrivnică (felicitări 1) echipei vizita
toare : ordine și disciplină depline, pentru 
care organizatorii ieșeni trebuie felicitați.
• PE BĂNCILE rezervate celor două 
formații »-au aflat reputatH tehnicieni 
Cornel Bădulescu, la gazde, $1 Remus Dră- 
gănescu (Rulmentul), nu cu mult timp în

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Desigur eă si iubitorii siste

mului loto pot încerca noi sa
tisfacții, lucind ta tragerea LOTO 
2 de duminică. 22 ianuarie (pri
ma din acest an), precum șl la 
tragerea obișnuită de vtoert. 2« 
ianuarie. Reamintim că. tn ulti- 
m-ua timp, ta acest sistem s-au ob
ținui sute de mii da ciștigurl 
Redăm lista beneficiarilor de 
autoturisme de la tragerea din 
1 Ianuarie 1889 : Ion Necutal (Că
lărași). Cornellu Bolea (Botoșa
nii) Mircea Anghel (Cuglr). Ion 
Grudtă (Alud). Gheza Sipos (Bis
trița). Iulian Guran fCluj-Napo- 
oa) șl Franclsc Balls (Gherla). 
Nlcu Veeerdea (Constanta), Ga
briela Iordache (Galați). Neculal 
Mitrofan (Hunedoara). Dumitru 

Ion 2, Go ia
Prahova), Elena 
ton Dumbravă 
Cococi (com. 
—Olt). Eugen 

(București). 
(Sf. Gheorghe),

Gherban (Deva), 
(Poticnii Noi — 
Sturz (Zalău), 
(Timișoara). Gh. 
Ștefan cel Mare 
Jasile Georgescu 
Zlored Dumitru

lozsef Borbely (M. Oiu-c) șl La- 
dlslau Szentos (Cîrța — jud. 
Harghita)• In atenția particip an- 
TILOR LA CONCURSUL PRONO
SPORT DE DUMINICA. 15 IA
NUARIE I Avînd In vedere fon
dul mare de câștiguri (aproape 4 
milioane $1 jumătate de lei), o- 
mologarea clștlgurilor la trage
rea respectivă se va definitiva 
astăzi, miercuri, i# ianuarie, ast
fel că rezultatele omologării vor 
fi date publicității mîlne. joi, W 
Ianuarie, la rubrica de fată, pre
cum 61 la radio, pe programul I. 
la ora 8,35. Totodată, masiva par
ticipare din uătfmul timp creează 
nremlse favorabile 61 pentru con
cursul de duminică. 12 ianuarie, 
în care sînt înscrise următoarele 
partide : 1. AscoU — Torino ; 2. 
Bologna — Verona t *. como — 
Pescara J 4. Inter — Lazio ; 5. 
Juventus — A taianta ; 8. Lecce — 
Fiorenti na ; 7. Pisa — Cesena ; I. 
Roma — Milan : 9. Sampdoria — 
Napoli ; 10. Bartettia — Genoa { 
la. Monza — Bari ; ia. Bamb. — 
AvelUno ; IS. Udinese — Catan
zaro.

$AHUL IN CAPITALĂ
• în sala Calculatorul. în or

ganizarea Comisiei munici pale de 
șah a avut foe recent finala 
Campionatului Capitalei la gali 
artistic. Pe primul loc In con
cursul de dezlegări (probleme cu 
mat în 2 si 3 mutări) s-a clasat 
Nicolae Oncescu. care a obținut 
maximum de puncte. Următoarele 
locuri ale clasamentului au fost 
ocupate, in ordine, de I. Nicula 
Dinu. M. Olariu Petrache Popa 
si N. Stănculescu. La start au 
fost 14 Analiști.
• Șah-clubul I.T.B. (ștr. Lip

scani 21) anunță desehlderei 
cursurilor de inițiere in șahul de 
performantă pentru ziua de 23 
ianuarie, ora 16. In aceeași sală 
duminică, la ora t>,30. va avea loc 

un simultan susținut de eunos- 
cutii maeștri bucureștenl Mlhal: 
Marin, campion national, Em 
Reich er.

CONCURS Dt CĂLĂRIE LA STfAUA
în cadrul pregătirilor care Sc 

efectuează de către călăreți in 
vederea noului sezon campetitio- 
nai. duminică, de la ora 10, la 
baza hipică a clubului Steaua 
fB-dul Geniului 44 bis), va avea 
ioc un Interesant concurs de vol- 
tâje. una dintre ramurile artis
tice ale echitatid. dacă avem in 
vedere că programul cuprinde e- 
fectuarea unor exerciții de gim
nastică (individual si In grup) 
pe un cal In mișcare.

Subliniind Inițiativa secției clu
bului Steaua, trebuie să notăm 
că. cu acest prilej, va avea loc 
și o selecție pentru cooptarea de 
noi sportivi In grupa de voltlje. 
ta ..start" fiind acceptați copil 
(băieți $1 tete) între 14 si 16 ani. 
cane in prealabil au practicai 
gimnastica.

tn Div kid \ de vol

UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA - RELONl
în Sala Sporturilor din Cra

iova s-a disputat partida res
tantă din cadrul etapei a XIII-a 
a campionatului Diviziei A de 
volei (masculin) dintre Univer
sitatea C.F.R. Craiova Si Rc- 
ionul Săvincști. Un set, al doi
lea, din această intîlnire a fost 
mai echilibrat. în rest, meciul

a fost do 
care au a 
mai bun 
C.F.R. a
3-0 (10,
s-a remar 
arbitrat V. 
taru. (Șt

La meciul de volei Steaua — S.V, Hambu 
Del Campionilor Europeni, care va avea loc 
namo. sînt valabile numai legltimatille-aboi 
roșie si verde (pentru ziariști) eliberate de

A ÎNCEPUT RETURUL DIVIZIEI
Au reînceput și Campionatele 

republicane ale Diviziei B — ti
neret de volei (f, m). Iată re
zultatele înregistrate în etapa a 
Xll-a, prima a returului :

FEMININ. Seria I: Calculatorul
— I.T. București 3—0, Chlmpex 
Constanța — Comerțul Constanța 
0—3, FINTEX Fălticeni — C.P. 
București 3—1, Metal 33 Bucu
rești — ACMRIC P, Neamț 3—0, 
Braiconf Brăila — Știința Ba
cău 3—0, Hidrotehnica Focșani — 
Voința București 2—3 ; Seria a 
Ii-a : Metalotehnica Tg. Mureș
— Viitorul IGCL Petroșani 3—1, 
„U“ Electronica Cj.-Napoca — 
Electronica București 3— 1, Poli
tehnica Timișoara — GIGCL 
Brașov 2—3, CSM Libertatea Si
biu — Confecția București 3—0, 
Armătura Zalău — Toplltana 
Toplița 3—0,

MASCULIN. Scria I : CSM 
Delta Tulceă — IUGO Știința

RETROSPECTIVE 1988, PERSPECTIVE 1989
(Urmare dla vag. 1)

data aeeasta o „recoltă" in
credibil de săracă I Delegația 
țării noastre la Jocurile Olim
pice a numărat numai doi 
luptători de greco-romane : 
Petre Cărare și Vasîle Andrei. 
Și aceasta pentru simplul, dar 
deloc îmbucurătorul, motiv că 
în toată țara nu mai existau 
alți sportivi capabili să facă 
față cu succes într-o competi
ție de nivelul celei de la Seul. 
Iar desfășurarea întrecerilor 
olimpice a demonstrat și lipsa 
acestora de competitivitate. 
Nici unul dintre cei doi — a- 
prcciați de tehnicieni ca fiind 
cei mai buni in anul olimpic — 
n-a reușit să urce pe podiumul

urmă colegi la „pupitrul" naționalei de 
tineret. Adversari, colegi șl prieteni în 
același timp. • PASIUNEA PENTRU 
SPORT, în general, este cu adevărat un 
sentiment profund, probat șl de multiplul 
campion de scrimă Dan Irimiciuc, în pre
zent un reputat inginer, care 
rat" de • • ....................
vind cu ____. __ ______ _____________
secției, așa cum o tăcea cind se afla pe 
planșele de scrimă (adăugăm noi, și pe 
cele mal înalte trepte ale podiumurilor de 
premiere). • MECI APRIG DISPUTAT, 
eu numeroase faze spectaculoase de la o 
poartă la alta, Intr-un deplin falr-play, 
„Implicații" directe avînd șl arbitrajul 
prestat de Minai Stancilă si Alexandru 
Isop. (M. V.) •

....... „ __  ___ „s-a transfe-
cîțlva ani buni la handbal, acti- 
acclași entuziasm In conducerea

RUGBY, „și PENTRU NOI, constănțenil. 
excelentul rezultat al __ ~ ț_:
elielerea sezonului a constituit un motiv 
do mare mîndrie, _____
cititor al ziarului nostru, ____ _____
chiar dacă nici unui din componentil na
ționalei nu este legitimat la Farul". Am 
înțeles... aluzia : nu mal puțin de cinci 
titulari — Murariu, Lungu, Leonte, Toader, 
Fullna (plus Seceleanu) au fost formați pe 
terenurile de pe Litoral, de antrenorii Tra
ian Doiclu. Gheorghe Bucur sau Petrică 
Lungu. • APROPO de primii antrenori. 
să-1 amintim pe ceilalți tehnicieni care au 
contribuit la afirmarea dintîl a internațio
nalilor de la Cardiff : O. Chihaia, Mariana 
Lucescu, V. Constantin, I. Danclu. Ad. Ma- 
tcescu, p. Cosmănescu, $t. Ionescu, N. 
Vizitiu, N. Manolache, T. Deleanu, FI, 
Gligor, C. Veriveș, P. Panalte. E. Crișan, 
Șt. Scvercsak. Ce să mal adăugăm declt 
eă așteptăm în continuare 7... (G.R.).

tricolorilor» la In
afirmă un consecvent 

Mihai oprea.

»ie premiere. consannuidu-se 
astfel o contiraperformanță a 
luptelor greco-romane de la 
noi.

Nici Campionatele Europene 
din anul olimpic nu ne-au 
adus satisfacții deosebite. Un 
singur reprezentat al luptelor 
noastre — Petre Cărare — a 
reușit să cucerească o meda
lie. de argint.

Deși în ultimul an, prin e- 
fonturile federației și ale an
trenorilor Victor Dolipschi, Ion 
Dragomir și Caro] Badea pe 
contura un lot promițător de 
Juniori, ța Campionateie Mon
diale juvenile rezultatele nu 
s-au situat Ia nivelul așteptă
rilor. Numai Adrian Muntcanu 
(54 kg) și Constantin Ozarche- 
vici (62 kg) au reușit să urce 
pe podiumul de premiere, ob- 
ținînd o medalie do argint și, 
respectiv, de bronz, perfor
manța lor situîndu-se șub ni
velul realizat în

Despre cauzele 
Ia diminuarea 
loturilor noastre 
vo la acest stil 
și cu ați© prilejuri in coloa
nele ziarului nostru. Le sinte
tizăm acum, la încheierea u- 
nui ciclu olimpic și începutul 
altuia. Iată-le:
• numeroasele schimbări la 

conducerea tehnică a lotului 
național;
• abandonarea sistemului de 

muncă in perspectivă — care 
presupunea cooptarea în lotul 
de seniori a unor tineri talen- 
tați, capabili de progrese în
semnate in timp — cu gindul

alte ediții, 
care au dus 
potențialului 
reprezenta ti- 

am mai scris

Vă recomandăm două localități unde se pot trata
afecțiunile căilor respiratorii:

TG. OCNA (județul Bacău) și SLĂNIC (județul Prahova)
Astmul bronșic. rlnitele alergice si alte bronhopatli pot 

fe tratate cu bune rezultate In salinele de la Tg. Ocna si 
Slănic (județul Prahova).

Condițiile de cazare, masă și de agrement satisfac gus
turile cele mai diverse.

La TG. OCNA șl la SLĂNIC, bazele de tratament sînt 
încorporate in hoteluri modeme de cură.

Locuri șl Informații suplimentare se pot obține de la 
agențiile oficiilor Județene de turism, ale LTJLR. Bucu
rești. precum șl de la comitetele sindicatelor din întreprin
deri și instituții.

I
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Constanța ;
— Nicotină 
Ploiești — 
3—1, SARO 
Tîrgovlște 2
— CSU Gal 
rești — AS 
jucat. Scria 
nica Bistriț: 
Cluj-Napoca 
Silvanlel — 
3—1, ASA E 
ința Alba Ii 
nedoara — O 
za 3—0, CSM 
rări Motorul 
Politehnica 
Sănătatea C

(Au transr 
N. Mateescu 
Toma, C. Z 
Avanu, I. t 
Magda, Șt. 
Ionescu, N, 
S. Nace).

numai )- o 
mont;
• del»_...e 

nor antrenor 
ciont etimuk 
federație), <x 
pregătit (cu 
meroși tineri 
sportul de p
• lipsa un< 

punzătoare d 
drumane în 
lor frur'
• o ineufic 

cordatâ print 
ții interne (d 
pionatele na ți 
desfășurate c 
mat. doar su 
unor activlșt 
condiții necor 
ră ca aceste 
aducă o contr 
pe măsura d 
dezvoltarea 
sportive pe i 
țării.

Firește, evi 
luptelor greco 
ra noastr ie
cierile d< ,ai
însă cu convii 
rația Română 
măsurile care 
tru redresarea 
ceastă ramură 
ne-a adus atît 
ultimele trei 
numeroși tineri 
petițiile juniori 
dlt-o), există 
cepuți ți exc 
materiale pent 
greco-romane d 
să-și reocupe 1 
Care l-au deținu 
terna țională.

DE LA I.D.M.S
Magazine!» Auto I.D.M.S. livrează pină la 31 lan 

toturiane DACIA BERLINA 61 DACIA BREAK 
lor care au depus banii la C.E.C. în cont pent 
plnă la data de 30 iunie 1883, în baza numărului <1 
tiranizat pe țară. Indiferent de magazinul de In 
oum urmează S

BUCUREȘTI — pentru cumpărătorii ou domic! 
municipiul București, județele Giurgiu și Teleort

PITEȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul r 
tele Argeș. Dîmbovița. Olt. Prahova. Vîlcea.

brașov — pentru cumpărătorii cu dom toii! ui s 
tele Brașov. Covasna. Harghita. Mureș.

BACAU — pentru cumpărătorii eu domiciliul st 
tele Bacău. Buzău. Neamț. Vrancea.

CLUJ-NAPOCA — pentru cumpărătorii eu don 
în judetud Cluj.

IAȘI — pentru cumpărătorii cu domiciliul » âbî 
Iași. Botoșani. Suceava. Vaslui.

TIMIȘOARA — pentru cumpărătorii cu domicilii 
județele Timiș. Arad. Bihor.

REȘJTA — pentru cumpărătorii cu domiciliul sti 
(ele Caraș-Severln, Alba, Hunedoara, Mehedinți

BAIA MARE — pentru cumpărătorii eu domicil 
județele Maramureș. Bietrita-Năsăud. Satu Mare, 1

CRAIOVA — pentru cumpărătorii cu domiciliul i 
detele Dolj. Gorj.

BRĂILA — pentru cumpărătorii cu domiciliul sta 
tete Brăita. Călărași. Constanța. Ialomița. Tulcea. (

Livrarea autoturism uhu pentru cumpărătorii cu i 
se efectuează la magazinul auto la care este arot 
In oare s» află banca prin care urmează a se retlr 
nare.

Vlnzările se efectuează in funcție de stocul de 
6i oapacltatea zilnică de Hvrare a fiecărui magazlr

Se Primesc înscrieri prin transfer pentru persoan 
banii depuși la C.E.C. în cont pentru autoturism, e

■ Autoturisme OLTCIT CLUB — anterior datei 
eembrie 1S37.
• Autoturisme DACIA 1410 SPORT — anterior d 

martie 1087.te martie W87. §
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MOMENTUL DE CUMPĂNĂ AL LUI A.S.A. TC. MUREȘ
• De regulă, reportajele de 

pregătire au un ton optimist, 
imprimat, pe bună dreptate, 
de speranțele pe care fiecare 
echipă, fiecare jucător șl le 
pun în perioada compctiționa- 
lă ce urmează să demareze. 
Speranțe generate poate și de 
valorile mereu mai bune ale 
normelor de control, ori de lip
sa acestui reper realist care 
este contactul direct cu adver
sarul... ca ți poate acea cali
tate a memoriei care... uită 
mai repede nereușitele trecu
tului, păstrînd ceva mai viu 
colorate momentele bune. La 
A.S.A. Tg. Mureș, însă, gazde
le noastre au punctat deseori, 
voit sau nu, un anume mo
ment de cumpănă. Ni s-a pă
rut, de altfel, a fi chiar lait
motivul discuțiilor purtate, 
ceea ce a născut, firesc, tit
lul... • Președintele asociației, 
Cornel Cacovean, nu-și ascun
de îngrijorarea, din chiar de
butul discuției noastre : „Ca 
și cum nu ne ajungea situația 
de Ioc plăcută din clasament, 
întreruperea de campionat 
ne-a mai adus și următoare))' 
surprize: Naște a anunțat că 
se retrage și nu am putut face 
altceva decît să-i mulțumim 
pentru serviciile aduse, in ani, 
echipei. La fel Ciorceri, care 
a și început activitatea ca an
trenor la Centrul de copii și 
juniori. La Costcl Ilie s-a 
renunțat pentru că... la apro
ximativ 90 de kilograme e 
greu să mai taci performanță, 
V. Ene s-a transferat la Ba
cău, iar Minca II și G. Andrei 
s-au înapoiat ia București, la 
Mecanică Fină. In fine, cel 
mai neplăcut lucru, Varo, Je
nei, Botezan și Cr. Moldovan 
nu s-au prezentat Ia pregătiri, 
noi aflînd ulterior că s-ar 
afla acum In «grădina» Iui 
C.S.M. Elcctromurcș. Nu le-am 
dat dezlegarea, urmează să se 
ia o hotărîre în chiar aceste

zile. Așa că am început pre
gătirile cu multe, foarte mul
te nume noi, cei mai mulți 
Jucători fiind promovați de la 
echipa noastră do speranțe". 
• Este momentul să precizăm 
că A.S.A., în noua ei... înfăți
șare, s-a reunit în ziua de "3 
ianuarie la Tg. Mureș, trecînd 
filtrele controlului medical. 
Apoi, pentru aproximativ doua 
sâptămîni lotul s-a deplasat la 
Sbvata, punînd accentul, bi
neînțeles, pe pregătirea fizică 
generală. La ora vizitei noas
tre, „cei 18" reveniseră Ia Tg. 
Mureș, urmînd ca a doua zi 
să se deplaseze în străinătate, 
pentru a participa la un tur
neu de... sală • Inedit „in
termezzo" al pregătirilor, mo
tiv pentru care A.S.A. a efec
tuat și cîteva antrenamente de 
acomodare pe parchetul „cel 
mai bun din țară— ne a- 
sigură șeful Complexului — 
Sălii sporturilor din localitate. 
Erbs : „E teribil acest joc în sală. 
E altceva, de fapt. Ceva între fot
bal și hochei aș zice, mingea 
ricoșează cu viteză de puc. 
Reflexele trebuie să fie mult 
mai ascuțite. Acum înțeleg de 
ce ierarhiile, chiar pe plan 
mondial, sînt cu totul altele 
în sală față de cele in aer 
liber. N-ar fi exclus ca ia 
-indoor» on Maradona să fie 
eclipsat de un anonim" • In- 
trucît cele cîteva jocuri In 
sală vor rămîne doar un epi
sod, accentul cade, totuși, pe 
„aer liber". Pe jucători a- 
veam să-l reîntîlnim după-a- 
miaza, la „Viehend", frumosul 
loc de pe malul Mureșului. 
Antrenor principal: Florea Is- 
pir. Echipa pare mai degrabă 
un lot U.E.F.A. sau, hal să 
spunem, de „speranțe", decît 
o divizionară A. Trecem tn 
revistă pe cîțlva dintre noii 
purtători ai trieourllor roș-al- 
bastre: portarul Botaru (de 
la „speranțe") — 18 ani, fun

dașii Ciula, Sighcti sau Mihai 
— cite 20 de ani, mijlocașii 
Șănto și Dragnea — eîte 19 
ani, înaintașul Gabor, care 
este mezinul echipei, la cei 17 
ani ai săi. „Bătrînii" echipei 
au rămas doar Szabo, Fodor, 
Eros și Stoica. 4 stîlpi... Iar 
pe 4 stîlpi se poate face, nu-i 
așa, un acoperiș. Florea Ispir: 
„După cum vedeți, nu stăm de 
loc pe roze, principalul impe
diment fiind accentuata lipsă 
de experiență a actualului lot. 
Evident, nu voin putea pune 
în fața băieților obiective ime
diate de performanță. Ceea ce 
ne propunem în mod realist 
este să construim, încă dc pe 
acum, viitoarea echipă de nă
dejde a A.S.A. Important este, 
deocamdată, că -puștii» au 
trecut cu calificative maxime 
proba de efort specific Divi
ziei A, ceea ce îmi întărește 
încrederea că obiectivele a- 
nrintite vor fi îndeplinite. Să 
mai notați, de asemenea, că, 
țintind, în principal, perspectiva 
echipei, nu înseamnă că am 
depus armele pentru returul 
ce urmează. Poziția noastră 
este aceea a iui -N-avem ce 
pierde», așa eă sînt posibile 
și surprize frumoase" • In
tr-adevăr, situația actuală a 
echipei din Tg. Mureș nu e 
dintre cele de invidiat. La pri
ma vedere, numai... Fiindcă, ’ 
Ta o analiză mai atentă, s-ar 
putea emite șl ipoteza că, pa
radoxal, tocmai punctul slab 
al echipei ar puteș deveni... 
punctul forte : tinerețea accen
tuată a echipei este echivalen
tă, desigur, cu tot atîta lipsă 
de experiență, dar, la fel de 
bine, poate însemna nestăvili
tă dorință de afirmare, acu
mulări valorice rapide, even
tual, victorii...

Sorin SATMAR)

Echipe mici, ambiții mari y
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O secvență de 
la primul antre
nament al Spor
tului Studențesc 
din 1989. In acest 
grup care condu
ce plutonul se 
disting Cristea, 
Olteanu, Țirlea, 
Ciucă, Pologea, 
cinci dintre jucă
torii in care an
trenorii „alb-ne- 
grilor", Ion V. lo- 
nescu și Viorel 
Kmus, iși pun 
mari speranțe in 
vederea realizării 
saltului pe care 
și l-au propus In 
a doua parte a 
campionatului.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• PARTIDA AMICALA 

DINTRE PRIMELE REPRE
ZENTATIVE ALE TURCIEI ȘI 
ITALIEI, care se va disputa, 
astăzi, la Izmir, va fi condu
să, la centru, de arbitrul ro
mân Octavian Ștreng.
• DATELE DE DISPUTARE 

ALE RETURULUI CAMPIO
NATULUI DIVIZIEI C. Etapa 
a 16-a: 19 martie, etapa a 17-a: 
26 martie, etapa a 18-a: 2 a- 
prilie, etapa a 19-a: 9 aprilie, 
etapa a 20-a: 16 aprilie, etapa 
a 21-a: 23 aprilie, etapa a 22-a: 
30 aprilie, etapa a 23-a: 7 mai, 
etapa a 24-a: 11 mai, etapa a 
25-a: 14 mai, etapa a 2fl-a: 21 
mai; etapa a 27-a: 28 mal, e- 
tapa a 28-a: 4 iunie, etapa a 
29-a: 11 Iunie, etapa a 30-a: 
18 iunie.

Cîițd o echipă cum e Unirea 
Slobozia, fostă divizionară B. 
scrutează de sus în jos clasa» 
mentul seriei a IV-a a Divi
ziei C, de pe locul 1 șl -Ml 
la „adevăr" (facem cuvenita 
rectificare față de ziarul din 
51), e limpede ce Intenții are, 
dar și ce posibilități. Dacă 
mai adăugăm, și trebuie. ei 
„marșul" ei din „Cupa RomS- 
niei", 1—0 cu Petrolul, 3—2 cu 
Metalul Plopeni și 3—1 cu Di
namo Delta Tulcea, toate din- 
tr-o categorie superioară, 
atunci ne e și mal c4ar totul, 
ca o pledoarie — ți un îndemn 
— pentru zboruri și mal cu
tezătoare.

Le retrogradare. In vară, U- 
nlrea s-a trezit, Împotriva nu
melui. ca o formație dezbina
tă, sfîșiată de contradicții. Un 
nou președinte de secție, ni
meni altul deeft ambițiosul di
rector al Complexului turistic 
„Privighetoarea". Iulian O- 
prea, și un nou antrenor, fos
tul jucător al Sucevei șl al 
Oltului, Constantin Prepeliță, 
au știut însă să pună piciorul 
în prag și, plenar sprijiniți și 
încurajați de organele locale, 
au creat un climat propice 
muncii și. implicit, performan
tei. Mai întîi. s-a terminat cu 
„Importurile" (pe aici an tre
cut. ca meteorii, ri Petcu. și 
Tătaru II etc.), peuitindu-se 
cit de prolifică a fost și e 
Ialomița pentru Divizia A (Da- 
maschin I și II, Jercălău, Toa- 
der, M. Ene, Marinescu etc.). 
Drept urmare, din actuala gar
nitură de bază — Istrate — 
Drăguț, dric. Tanicolu. Iovă- 
nescu — Prepeliță, Iordacbe. 
Paraschfv — Vintllă, Constan
tin, Proțteanu — numai 2 Ju
cători sînt din afara Județului 
(dric de )a Farul și Proșteanu

de la Steaua-tineret), prezența 
antrenorului-jucător Prepeliță, 
profesor de educație fizică din 
1982, fiind de fapt o întoarce
re, debutul său în fotbal pro- 
<lucîndu-se, în 1971, sub culo
rile Azotului Slobozia. Apoi, 
s-a procedat la o masivă re
structurare a lotului, acord!n- 
du-se atenția cuvenită „nou
lui val": Iovăneseti, lordache, 
Paraschiv și Proșteanu de 21 
de ani, Tanlcoiu de 22, Vin- 
tilă (golgeterul de toamnă, 13 
goluri) de 23 și așa mai de
parte. Alături de care, talen
tat! harnici, așteaptă titula
rizarea și mal tinerii Dinlcă și 
lordache, Croi toru și Cristea, 
Carauleanu șl Tulea. Stăneecu 
și Cocoș, ultimii crescuți Ia 
Școala sportivă.

Schimbarea mentalității, mun
că la serviciu (Istrate, Cîric 
și Țanicoiu sînt lăcătuși. lor
dache e instalator, Paraschiv 
ți Constantin sînt strungari 
etc.) și pe teren, a cerut insă 
un tribut, Unirea plecînd ane
voios din bloc-starturi, codind 
două puncte acasă în primele 
trei etape ! A urmat însă un 
adevărat tur de forță, anunțat 
de 5—0 la Chirnogl, echipa din 
Slobozia instalîndu-se, cu o 
singură tnfrîngere (1—2 cu 
Portul, la Constanța), în frun
tea dasamentuluî. Deși tinerii, 
lordache îndeobște, n-au dat 
încă toată măsura talentului 
lor. Unirea pare să aibă mo
tive îndreptățite să' privească 
Înainte cu speranță. în ceea 
ce privește revenirea în „B" 
ți, de ce nu, cîștigarea parti
dei de Cupă cu „U" Cluj-Na- 
poca din 26 februarie.

Ovidiu IOANIȚOAIA
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PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI B, EDIȚIA 1988-1989
pc

In-
SERIA A II-a ETAPA o XXII-a (9 aprilie)

ETAPA a XVIII-a (12 martie)

“SI SSeetrop. Cv. 
Chimia. Rm. V. 
Met. Mang. 
Gaz Metan. M. 
Mln. Motru 
Met. Mija 
ICIM Bv. 
Dun. Căi.
FCM Caracal

— Dada Pitești
— Metalurg SL
— Gl. Pand. Tg.
— AS Drob. Tr.
— CS T-vlște
«- Jiul Petroșani
— Sp. „30 Dec."
— Electrom. Tg. M.
— Tractorul Brașov

J. 
S.

(1—2)
(3-2) 
(0-2) 
(0—4) 
(0-2) 
(!'—0) (0-2)
0—2) 
(0—3)

Chimia Rm. V.
FCM Caracal
Dun. cai.
Mln. Motru 
ICIM Brașov 
AS Drob. Tr. 8. 
Jiul Petroșani 
Gaz Metan M. 
Metalul Mija

— Metalul Mang.
— Electron. Cv.
— Dada Pitești
— Metalurg. SI.
— Gl. Pand. Tg. J.
— CS Tirgoviște
— Sp. ,^o Dec."
— Eleetrom. Tg. M.
— Tractorul Bv.

ETAPA a XXIII-o (16 aprilie)

ETAPA

Dacia Fit-
a

AS Drob. Tr S. 
CS T-vlste 
Eleotrom. Tg. M. 
80. „30 Dec.". 
Tractorul Bv. 
Metalurg. SH. 
Gl. Pand. Tg. J. 
Jiul Petroșani

XIX-o (19 martie)

— Met. Mang.
— Electron. Cv.
— Metalul Mija
— ICIM Brașov
— Mln. Metru
— Dum. Călărași
— FCM Caracal
— CMmla Rm. V.
— Gaz Metan Met).

ETAPA a XX-a (26 martie)

Met. Mang.
Chim. Rm, V.
Dun. Căi,
FCM Caracal 
Jiul Petroșani 
Gaz Metan Med. 
Met. Mija
Mtn, Motiru 
ICIM Bv.

— Electron. Cv.
— Dacia Pitești
— Metatorg Sl.
— Gl. Pand. Tg. J.
— AS Drob. Tr.
— CS Tîrgovlște
— Sp. „30 Dec."
— Electrom. Tg.
— Tractorul Bv.

8.

M.

ETAPA a XXI-a (2 aprilie)

AS Drob. Tr. S. 
Eleetrom. Tg M. 
Metalurg. SI. 
Tractorul Bv. 
GL Pand. Tg. J. 
Daola Pitești 
Electron. Cv.
Sn. „30 Dec.". 
CS T-vlște

— Metalul Mang.
— Metalul Mija
— ICIM Brașov
— Min. Motru
— Dun. Călărași
— FCM Caracal
— Chimia Rm. V.
— Gaz Metan Med.
— Jiul Petroșani

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

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

(1—1) 
(1—1) (0-0) 
(2-2) 
(0-0) 
(1-2) 
(0-2) 
(0-1) 
(0—21

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

Gaz Metan Med. 
Dun. Călărațl 
ICIM Brațov 
CS Tîrgovlște 
J-tufl Petroșani 
AS Drob. Tr. S. 
Sp. „30 Dec."

(0—2) 
(0—0) 
(0-1)
<0-4) 
(O-l)

— Dacia Pitești
— FCM Caracal
— Chimia Rm. V.
— Metalurg SI.
— GL Pand. Tg. J. . .
— Eleetrom. Tg. M. (0—2)
— Tractorul Bv.

ETAPA o XXVII-o (joi 11 mail
(0—1)

Gas Metan Med.
Jiul Petroșani 
AS Drob. Tr.- S. 
Tractorul Bv.

— FCM Caracal
— Chimia Rm. V.
— Metalurg SI.
— GL Pand. Tg. J.

(3-3) 
N-0) 
(0-2) 
a—n

ETAPA o XXXLo (4 iunie)

Metalurg Sl. 
Dada Pitești 
GL Pand. Tg. J. 
Electron Cv. 
Met. Mang. 
Chimia Rm. V. 
Tractorul Bv. 
Sn. „90 Dec.". 
FHeetrom. Tg. M.

— Metalul Mija
— ICIM Brașov
— Mln. Motru
— Dun. Călărași
— FCM Caracal
— AS Drob. Tr.
— Gaz Metan Med.
— CS Ttrgoviște
— Jiul Petroșani

8.

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

Met. Mang. 
FCM Caracal 
Chimia Rm. V.
Dun. Căi. 
Electrop. Cv. 
Gl. Pand. Tg. J.
Dacia Pitești 
Metalurg. Si. 
Tractorul Bv.

ETAPA

ETAPA o
Bun. caa.
ICIM Brașov 
Mln. Metru 
FCM Caracal 
Gaz Metan Med. 
Met. Mija
AS Drob. Tr. S. 
CS Tîrgoviște 
Jtua Petroșani

ETAPA o

Dada Pitești 
Met. Mang. 
Electron. Cv. 
Chimia Rm. V. 
FCM Caracal 
Gl. Pand. Tg. J. 
Tractorul Bv. 
Metalurg. SI. 
Electroni. Tg. M.

ETAPA

Miin Moi.ru
Met. Mija

XXIV-a (23 aprilie)
— Met. Mang.
— Electron, cv.
— Dacia Pitești
— Chimia Rni. V.
— Metalurg. SJ.
— GL Pand. Tg. J.
— Sp. „30 Dec."
— Eleetrom. Tg. M.
— Tractorul Bv.
XXV.o (30 aprilie’

— Metalul Mija
— ICIM Brașov
— Minerul Motra
— Du.n. Călărași
— AS Drob. Tr. S.
— Gaz Metan Med.
— CS Ttrgoviște
— Jiui Petroșani!
— Sp. „30 Dec.".

o XXVI-a (7 mai)

— Metalul Mang.
— EJeetnop. Cv»

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

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

(0-3)
(0-2)

— Metalul Mija
— ICIM Brașov
— Mln. Mo-tru
— AS Drob. ~. _. .
— Gaz Metan Med. O—2)
— CS Tîrgovlțte “
— Jiul Petroșani
— Sn. „30 Dec."
— Electroni. Tg. M. 0—1)

Tr. s.

tt-2) 
(0-1) 
(0—1)

(0-ft‘ 

(•-1) 
(0—3)

ICIM Brașov 
Gl. Pand. Tg. J. 
Minerul Motru 
Dun. Căi. 
Chhnăa Rm. V.
FCM Caraca l 
Met Mang.
Electron. Cv 
Dade PMesti

— Metalul Mija
— Metalurg. Sl.
— AS Drob. Tr. S.
— Gaz Metan Med.
— CS Tîrgoviște
— Jiul Petroșani
— Sp. .30 Dec.".
— Electrom. Tg. M.
— Tractorul Bv.

(0-1) 
(1—3) 
(0—3) 
(2-3) 
(0-1) 
(1—4) 
(0-1) 
(0-1) 
a-4>

ETAPA o XXXII-a (11 iunie)

o XXVHI-o (14 moi)

Gaz Metan Med. 
Jiul Petroșani 
CS Tîrgovlște 
ICIM Brașov 
Mln. Motru 
Metalul Mija 
Electroni. Tg. M. 
Sn. „30 Dec." 
as Drob. T. S.

Metalul Mang. 
Electron, cv. 
Dacia Pitești 
Dunărea Căi. 
FCM Caracal 
Chimia Rm. V. 
Metalurg. SL 
OL Pa>nd. Tg. J. 
Tractorul Bv,

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

Eleetrom. Tg. M, 
Tractorul Bv. 
Metalurg. Sl. 
Gaz Metan Med. 
Metalul Mija 
Jiul Petroșanii 
CS Tîrgovlște 
Sp. „30 Dec." 
AS Drob. Tr. S.

— Metalul Mang.
— Electron. Cv.
— Dada Pitești
— ICIM Brașov
— Minerul Motru
— Dun. Călărași
— FCM Caracal
— Chimia Hm. V.
— GL Pand. Tg. J.

ETAPA o XXXIII-o (18 iunie)

ETAPA

FCM Caracal 
Dunărea CăL 
ICIM Brașov 
Chimia Rm. V. 
Electron. Cv. 
Met. Mang. 
Dacia Pitești 
Gl. Pand. Tg. 3. 
Metalurg. 31.

ETAPA

a XXIX-a (21 mai)

— Metalul Mija
— Mln. Motru
— AS Drob. Tr. S.
— Gaz Metan Med.
— CS Tîrgovlște
— Jiul Petroșani
— Sp. ,30 Dec.".
— Electrom. Tg. M.
— Tractorul Bv.

o XXX o (28 mai)

CS Tîrgovlște 
Sp. „30 Dec." 
Eleetrom. Tg. M. 
Mln. Motru 
Metalul Mija

— Metalul Mang.
— Electron. Cv.
— Dada Pitești
— ICIM Brașov
— Dunărea Căi.

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

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

0-3) 
(0-1) 
(0-3) 
(D-1) 
(0-1)

Electron. Cv. 
Dada Pitești 
Metalul Mija 
Minerul Motru 
Dunărea Căi. 
ICIM Brașov 
FCM Carad» 
Chimia Rm V. 
Met Mang.

— Metalurg. Sl.
— Gl. Pand. Tg. J.
— AS DroL. Tr, 6.
— Gaz Metan Med.
— CS Tîrgoviște
— Jiui Petroșani
— Sp. „30 Dec."
— Eleetrom. Tg. M.
— Tractorul Bv.

ETAPA o XXXIV-a (25 iunie}

Metalurg SL 
Gl. Pand. Tg. J. 
AS Drob. Tr. S. 
Gaz Metan Med. 
CS Tîrgoviște 
Jiul Petroșani 
Sp. „3# Dec." 
Electrom. Tg. M. 
Tractorul Bv.

— Metalul Mang
— Electron Cv.
— Dada Pitești
— Metalul Mija
— ICIM Brașov
— Minerul Motru
— Dunărea Că).
— FCM caracal
— Chimia Rm. V.

(n-n 
<0-13 
(0-3) 
(0—2) 
(1—2) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-t) 
(1-3)

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

• Intre paranteze sînt . rezultatele 
tur.

din

Moi.ru


CE. DE PATINAJ ARTISTIC

PARIU-----------------------------------------------------------------------------
Se Întâmplă uneori ca un performer — Roger Kingdom, de exem

plu — specialist în proba de 119 metri garduri, să nu albă nici un 
adversar pe măsură în cursa pe care o domină cu mare autoritate 
dar să fie. totuși, învins 1 Șl nu de un sportiv, ci de o ... perfor
meră I Mai precis, la începutul anului 1988, Kingdom a făcut, pu
blic. șl sportiv, un pariu cu Florence Griffith, afirmînd că el va 
bate primul un record al lumii. De-a lungul întregului sezon a ctș- 
tigat toate probele la oare a participat, a coborît de două ori sub 
ftș secunde, Inclusiv în finala olimpică, de patru ori sub 13,10 si de 
9 ori. sub 13.20. N-a reușit însă să doboare recordul lumii (12,93). 
deținut de Retnaldo Nehemiah. în schimb. Florence a doborît trei 
performanțe supreme, la 100 m și la 200 m. în prima probă chiar 
de două ori. „Am pierdut pariul — comenta cu umor Kingdom — 
căci, cu cît alergam eu mal bine, ou atit ca era ... mai rapidă .

LONDRA, 17 (Agerpres). La 
Birmingham au început între
cerile Campionatelor Europe
ne de patinaj artistic.

în proba individuală mascu
lină. după executarea figuri
lor impuse, pe primul loc al 
clasamentului se află Richard 
Zander (R.F. Germania), ur
mat de Aleksandr . Fadeev 
(U.R.S.S.), Grzegorz Filipowski 
(Polonia) și Peter Barna (Ce- 
hoslovacia).

„CUPA MONDIALA" LA SCHI (fond)

DEMISIE
La exact o lună după ce a fost reales președinte al F.I.D.A.L. (Fe

derația Italiană de atletism). Primo Nebloilo sl-a înaintat ...demisia I 
Surprinzătoarea sa decizie a fost determinată — conform presei de 
specialitate din Peninsulă — do două evenimente întunecate din ul
timii doi ani ai mandatului său 5 cazul Giovanni Evangelist!, 
săritorul italian care s-a „trezit" cu o jumătate de metru în plus la 
saltul său din cadrul Campionatelor Mondiale de la Borna, care l-a 
adus medalia de bronz, ulterior retrasă, șl o Ia fel de nebuloasă afa
cere financiară ou firma Insnort. Conform acelorași surse italiene, 
decizia a fost sugerată de Comitetul Olimpic Italian.

CAMPIONUL----------------------------- ——-------------------- ——

PRAGA, 17 (Agerpres). Pro
ba masculină de 30 km din 
cadrul concursului internațional 
de schi-fond de la Nove Mesto 
(Cehoslovacia) a revenit suede
zului Gunde Svan. cu timpul 
de lh 17:57,7, urmat de norve
gienii Paal-Gunnar Mikkels- 
plasa — lh 19:39,7 șl Vegard 
Ulvang — lh 20:07,4.

în clasamentul general al 
„Cupei Mondiale" conduce 
Gunde Svan — 120 puncte, se
cundat de Paal-Gunnar Mlk- 
kelsplass — 100 puncte.

MAREA PERFORMANTA MONDIALA

Veohil lutxtătorl n.u se dezmint. Cine nu-șl aduce aminte de cel 
care a fost aprigul adversar al luil Iile Năstase. pe atâtea couirts-uri 
ale țumii tenisului, cel oare ne-a produs atîtea emoții în două fi
nale de Cupa Davis. Stan Smith I Statisticienii l-ar face în mare 
următorul portret-robot : învingător al „Internaționalelor" S.UA., în 
1BT1. al Wlmbledorvulul în 1972. al Mastersulul in 1973. component-re- 
oordman al selecțiilor în echipa de Cupa Davis a S.U.A.. în 6 din 
7 finale aunoscind succesul I A reapărut în centrul atenției mijloa
celor de presă o dată cu noua misiune pe care si-a asumat-o. aceea 
de a readuce tenisul american la pozițiile de frunte pierdute în ul
timele sezoane. O misiune grea. dar. nld mai mult nici mai puțin, 
pe măsura unul fost campion de talie, eare-șl caută, singur, urma
șii...

REUNIUNE A ANTRENORILOR
DE ATLETISM DIN EUROPA

Rd. T.

„MmUlOWHH Df ȚFNIS UE AUSTRALIEI

BERLIN. 17 (Agerpres). In 
orașul Bad Blankenburg (R.D. 
Germană) a avut loc o reuniu
ne a antrenorilor de atletism 
din Europa, la care au . luat 
parte ca invitați și specialiști 
din Australia, R.P. Chineză, 

S.U.A.. Noua Zeelandă și Cuba.
In principal au fost analizate 
rezultatele în probele de sprint 
și alergări peste garduri, de la 
ultima ediție a Jocurilor Olim
pice. Printre delegați s-a aflat 
sl fostul campion olimpic ita
lian Pietro Mennea.

MELBOURNE. 17 (Agerpres). 
La Melbourne, în cadrul Cam
pionatelor Int ^naționale de te
nis ale Australiei, la care 
participă peste 100 de jucători 
și jucătoare : feminin : Zina. 
Garrison — Maria Lindstrom 
6—1. 6—3: Elise Burgin —
Sylvia Hanika 6—3. 6—1; Bren-

PE SCURT • PE SCURT

da Schultz — Iva Budarova 
6—4,. 6—3; Renate Stubbs — 
Elizabeth Minter 6—2, 6—4 ; 
Kathrin Keil — Kathy Hor
vath 6—0. 6—7. 6—4; masculin: 
Mats Wilander — Tobias 
lesson 6—3, 2—6, 7—5,
6—3; Jan Gunnarsson — 
Leconte 6—4, 6—3, 6—2;
Kratzman — Guy Forget 6—3,
5— 7. 7—6. 6—2; Anders Jarrid 
— Jan-Peter Budge 6—0. 7—5,
6— 0; Horacio de la Pena — 
Peter Lundgren 6—3. 6—3, 6—1.

UN ÎNCEPUT BUN...

HANDBALUL ȘI-A EXTINS- GEOGRAFIA!
Dacă pînă nu cu mulți ani 

în urmă vorbind despre han- 
bal îl situam, exclusiv, în Eu
ropa, acum această disciplină 
se „răspîndește cu iuțeala ful
gerului" (am extras aprecierea 
din editorialul publicației 
„World Handball Magazine" — 
octombrie 1988) dincolo de 
granițele continentului nostru, 
ajungînd. în ordine, în Asia și 
în America de Nord. Iar și 
mai recent — aflăm din co
mentariul „Handball in Afri
ca", semnat de Georges Grave 
— a doua ediție a Jocurilor 
Africane, care a avut loc în 
Nigeria, în 1987, a obligat fo
rul mondial de specialitate să 
accepte înființarea Federației 
Africane de Handbal, cu Alge
ria, Tunisia, Mali, Benin, Ca
merun. Egipt. Etiopia, Insulele 
Seychelles și multe alte state 
între membre.

Anul 1988 a consfințit aceas
tă „nouă geografie"" a hand
balului marcând, în același 
timp, și alte eîteva premiere, 
fie la nivel de echipe națio
nale, fie la acela al forma
țiilor de club. între acestea, 
handbalul masculin din Uniu
nea Sovietică a re-devenit o 
forță principală, după o peri
oadă de mai multe sezoane 
cînd, în 1986, la Campionatele 
Mondiale, grupa A, reprezen
tativa acestei țări înregistra 
un usturător eșec, clasîndu-se 
pe locul 10 în ierarhia finală, 
fiind întrecută de reprezen
tativa țării noastre cu 25—21.

Și în privința handbalului 
feminin din Norvegia ar tre
bui remarcate câteva lucruri, 
între care o premieră, scandi
navele reușind cu o echipă 
foarte tânără (medie de vîrstă 
22 de ani) să urce treptele a- 
firmării, oprindu-se pînă la

treapta a doua a podiumului 
general al anului 1988. mate
rializată prin medalia de ar
gint la J.O. Dar și reprezenta
tiva Iugoslaviei, cea care se 
număra în urmă cu cîțiva ani 
printre medaliatele la țoale 
.competițiile internaționale de 
anvergură ale fetelor, a înre
gistrat un salt... în jos, necu
cerind nici un trofeu și nici o 
medalie la marile întreceri ale 
sezonului care s-a încheiat. 
Și mai mare 
dus 
lui
două ori, în 1986, la C.M. 
din Olanda, apoi în 1987, la 
C.M, de calificare din Bulga
ria) calificării la J.O. a puter
nicei formații a R.D. Germa
ne. o „obișnuită" a turneelor 
finale și o „răsfățată" cu 
luri mondiale și olimpice.

Cîteva cuvinte despre 
cordurile" anului trecut 
cupele europene. Pentru 
ma oară în istoria oelor

s-a
mirare a pro- 

în lumea handbalu- 
ratarea (și încă de 

în 1986, la

tit-

„re
diu 
pri- 
trei 

competiții continentale (C.C.E., 
Cupa Cupelor și Cupa I.H.F.) 
șase formații sovietice de club 
(Ț.S.K.A. Moscova — C.C.E; 
S.K.A, Minsk — Cupa Cupe
lor și Granitas Kaunas — 
Cupa I.H.F. — la masculin, 
precum și Spartak Kiev — 
C.C.E.; Kuban Krasnodar — 
Cupa Cupelor și Egle Vilnius 
— Cupa I.H.F. — la feminin) 
au ajuns în finale. Dar — Și 
iată încă două — în Cupa 
I.H.F., Minaur a scos din com
petiție pe Granitas (din 6 ră- 
mînînd... 5), în timp ce în 
noua ediție a Cupei Cupelor, 
1988/1989, Dinamo București a 
eliminat-o pe... cîștigătoarea de 
anul trecut a C.C.E., Ț.S.K.A. 
Moscova.

I
Ion GAVRILESCU

Svan- 
5—7, 

Henri 
Mărk

ATLETISM • Kenyanul Ric
hard Kaitany a terminat învin
gător în maratonul de la Hous
ton (Texas), fiind cronometrat 
pe distanța de 42,195 km în 
2hl0:04. Pe locurile următoartt 
s-au situat englezul Kenny Stu
art — 2hll :36 și americanul Don 
Janickl — 2hli :58. La feminin, 
cel mal bun timp — 2h30:16 a 
fost realizat de sportiva engleză 
Veronique Marot • Cursa de 
maraton, desfășurată la Marra- 
kesch (Maroc), a fost cîștigată 
de belgianul Jean Weyts, crono
metrat în 2hl5:49, urmat de ita
lianul Walter Bassi — 2hl7:20
și englezul 
2hl7:50. ’ ______
loc s-a clasat atleta 
Janis 
zilele 
Sofia 
naiul 
teren ___  _______
deratia Internațională a Sportu
lui Universitar (F.I.S.U.).

AUCKLAND, 17 (Agerpres). 
Turneul de la Auckland (Noua 
Zeolandă) a fost câștigat de 
jucătorul indian Ramesh Krish
nan. care l-a învins în finală 
cu 6—4. 6—0 pe Amos Mans- 
dorf (Israel).

...in anul competițional 1989 
l-a avut campionul nostru na
țional de juniori și vicecam- 
pionuâ mondial (cat. 12 ani) 
Gabriel Schwartzman. Partici
pând la două turnee în R.F. 
Germania, la Boblingen si Stau- 
ffen. el a ocupat de fiecare 
dată locul întîi la categoria ju
niorilor mari (16 ani), cu cite 
6 puncte din 9 posibile. O im
presie deosebită a făcut vic
toria obținută de tînărul jucă
tor român în fața marelui 
maestru G. Barbero, din echipa 
olimpică a Argentinei. Con
cursul seniorilor a revenit liri 
V. Hori (R.F.G.).

CUPELE EUROPENE
PARIS, 17 (Agerpres). Re

zultate înregistrate în meciu
rile tur din optimile de fina
lă ale cupelor 
handbal 
pionilor 
Iber — 
(12-8); 
Iskra 
(19-7); 
Nagnago 
Cupa

europene de 
feminin : Cupa Cam- 
Europeni: Balonmano 
ES Besancon 22—16 

Hypobank Sudstadt — 
Partizanske 30—17

Zeeman Vastgoed — 
Macchi 25—19 (12—10);

Cupelor: CM Leganes 
Admira Landhaus 22—15

Tur de orizont Ir» campionatele naționale ale Europei

LA HANDBAL FEMININ
(11—7); Nordstrand IF — Lo
komotiv Zagreb 23—20 (9—14); 
Herschi VEL — IF Linkoeping 
13—17 (6—9) ; Cupa Federației 
Internaționale : Yusm Gagny 
— Gjerpen Skien 22—24 
(10—12); Gatzip Ankara — U- 
nion Hollabrunn 27—19 (15—11); 
Bayer Leverkusen — PSV 
Eindhoven 21—10 (9—5); Cas- 
sano Magnago — Rostelmaș 
Rostov 12—21 (5—17).

r DE LA O ȘTIRE LA ALTA.

Peter Klyms — 
La feminin pe primul 

- americană
Krikery în 2h39:30. • In 
de 28 șl 29 ianuarie, la 
se va desfășura tradițlo- 
concurs internațional pe 
acoperit organizat de Fe-

U.R.S.S ÎN AȘTEPTAREA UNUI NOU DINAMO KIEV • • •

CICLISM • Americanul Greg 
Lemond, fost campion mondial 
și cîștigător al Turului Franței, 
va evolua în cursul acestui an 
la echipa belgiană ,,ADR—Eddy 
Merckx". Prima .cursă pentru 
Lemond va fi Turul. Americllor. 
competiție ce se va desfășura în 
luna februarie pe șoselele din 
Venezuela șl S.U.A.

HANDBAL • Intr-un meci a- 
mical masculin, disputat în lo
calitatea austriacă Schwaz, se
lecționata Cehoslovaciei a între
cut cu 26—21 (12—13) formația
Austriei. • Disputat la Reykja
vik, meciul amical dintre selec
ționatele masculine ale Islandei 
și R.D. Germane s-a terminat la 
egalitate : 18—18 (10—8).

JUDO • Proba pe echipe din 
cadrul concursului de la Tokyo 
a revenit selecționatei Japoniei, 
urmată de formațiile U.R.S.S. și 
R.D. Germane. Intre învingătorii 
tadividuall s-au remarcat cam
pionii 
mamoto, 
Yoshinorl

Continuăm astăzi seria de pre
zentări — devenite de altfel tra
diționale în coloanele rubricii 
„Fotbal Meridiane", în perioadele 
de activitate competițională mai 
redusă — ale diferitelor campio
nate naționale din Europa. Sint. în 
intențiile noastre, tot atîtea pri
lejuri de a trece în revistă nou
tățile survenite în întrecerile na
ționale, precum șl eventualele, 
schimbări din raportul de forțe, 
aflat mereu în acel echilibru in
stabil care face farmecul între
cerii sportive. Ne vom strădui, 
de asemenea, ca în cazul în care campionatele și-au derulat me
ciurile pînă la capăt, să oferim 
cititorilor noștri posibilitatea de 
a face o primă cunoștință cu 
echipele aflate în frunte, pentru 
eventualitatea în care. în ediția 
viitoare a cupelor europene in- 
tercluburl, formațiile noastre 
fruntașe vor avea șansa sau... 
neșansa de a le întîlni pe tere
nul disputelor oficiale. Pentru 
astăzi, campionatul Uniunii So
vietice.
• Pentru a doua oară (prima

dată în 1983) în cele 51 de e- 
dițil ale campionatului unional, 
Dnepr Dnepropetrovsk. echipă 
organizată după principii asemă
nătoare marilor cluburi ale Eu
ropei, a intrat încă înaintea 
disputării ultimei etape, in po
sesia titlului. Atuurlle noilor 
campioni s-au numit, in princi
pal, Șakov (care a devenit șl 
golgeter, alături de Borodiuk, 
de la Dinamo Moscova, cu 
un total de 16 puncte în
scrise în 28 de partide), 
Liutii (campion olimpic en ti
tre), Cerednik (component ai lo
tului primei echipe a U.R.S.S.) 
și Kudrițki, Echipa ucraineană 
ișl datorează succesul mai marii 
regularități de-a ‘ 
Iul campionat, 
nu-și găsesc de 
statutul, oferind 
cele paradoxuri, 
farmec, în fotbal 
form căruia „i 
pe „suportul" 
ră excelentă, i 
cit mulțumit 
a acționat la i 
Euro ’88“ —

FOTBAL I

I

japonezi Kikoru
Toshihiko Koga
Imagawa.

șah • 
turneului 
Wijk aan 
consemnate următoarele 
te : Gheorghig» — Anand 9—1 ; 
Sax — Bouwen remiză ; Teșkov- 
skl — Nlkolicl l—o : Vaganian — 
Sokolov remiză : Rlbli — Pikett 
1—0 ; Miles — Benjamin 0—1. In 
fruntea clasamentului se află 
Anand (India) și Țeskovskl 
(U.R.S.S.) — cu cîte 2 puncte, 
urmați de Bouwen. Sax șl Rl- 
b,i . 1,8 puncte. Benjamin șl 
Vaganian — t punct etc.

In runda a 
Internațional 

Zee (Olanda)
doua a 
de la 

au fost 
rezulta-

Mihailicenko. „vioara 
lui Dinamo Kiev și a echipei 
reprezentative a Uniunii Sovie
tice.

lungul întregu-
• Dinamoviștil 
două sezoane... 
unul dintre a- 
iarăși pline de 
mai ales, con- 

,naționala" alcătuită 
kievian face „figu- 
fiind mai mult de- 
de modul în care 
turneul final al lui 
după cum declara 

recent, în France Football, însuși 
Lobanovski. dar aceiași Jucători 
capotează în fața unor echipe 
mediocre din campionatul națio
nal !î „Criza" de personalitate 
internă durează încă, deși punc
tul culminant a fost atins anul 
trecut, cînd Dinamo Kiev a fost 
marea absentă din cupele euro
pene, clasîndu-se pe... locul 6 ! 
Valeri Lobanovski e însă un op
timist : „Protasov șl Mihaillccn- 
ko alcătuiesc coloana viitorului 
mare Dinamo Kiev !“ • Spartak 
Moscova a ocupat locul 4. ceea 
ce. după titlul din ’87 n-ar fi 
chiar 
cum, 
ținem 
rarea 
retur, 
Hidlatulin, 
franceză Toulouse. Mai puțin 
roz vor sta insă lucrurile în se
zonul viitor, căci, de curînd. si 
Dasaev a plecat la Sevilla. •

CLASAMENT 1988
1. Dnepr 30 18 10 2 49-23 46
2. Din. Kiev 30 17 9 4 43-19 43
3 Torpedo 30 17 8 5 39-23 42
4. Spartak Mv. 30 14 11 5 40-26 39
5. Jalghiris 30 14 7 9 39-35 35
6. Lokomotiv 30 11 9 10 35-31 31
7. Spartak L. 30 10 12 8 35-39 30
8. Șahilor 30 9 10 11 30-28 28
9. Ararat 30 8 9 12 21-23 27

10. Dinamo Mv. 30 9 8 13 32-38 26
11. Metallist 30 8 10 12 29-36 26
12. Din. Minsk 30 7 11 12 29-34 25
13. Odesa 30 9 6 15 24-37 24
14. Din. Tbilisi 30 9 5 16 28-37 23
16. Neftci Baku 30 5 7 18 28-16 17
16. Kairat 30 8 4 20 25-53 16

[

I
I

așa de rău (înseamnă, ori- 
„Cupa U.E.F.A." !), dacă 
seama dc faptul că apă- 

lmediată a fost lipsită, din 
de principalul ei pilon, 

transferat la echipa 
Toulouse. ' ‘

Cu multe surprize, trezind inte
resul spectatorului pe plan in
tern, fotbalul sovietic n-a avut 
prea multă șansă în cupele eu
ropene. toate reprezentantele sale 
părăsind prematur „teatrul ope
rațiunilor", două — Spartak Mos-, 
cova șl Dinamo Minsk — ta ur
ma „șocurilor" cu Steaua și Vic
toria București. S-a consemnat 
astfel, pierderea dreptului de a 
înscrie 4 echipe în ediția viitoare 
a Cupei U.E.F.A. • In ..Cupă", 
s-a ajuns în stadiul „sferturilor" 
care vor opune. în primăvară, 
cuplurile ; Spartak Moscova — 
Dinamo Tbilisi. Torpedo Mosco
va — Sahtior Donețlc, Torpedo 
Kutaisi (Div. B) — Dinamo Kiev 
șl Dnepr — Invlngătoarea 
Neftcl Baku șl Dinamo 
In locul retrogradatelor 
șl Kairat, au promovat 
Dușanbe, în premieră, și Rotor.

[

[
I
I
I

dintre »
Minsk. •
Neftcl | 
Pamir *

Radu TIMOFTE I

După cum s-a măi anunțat, 
sferturile de finală aie cupelor 

europene la fotbal stat progra
mate la 1 martie (partidele tur) 
și 15 martie (meciurile retur). 
Iată și datele celorlalte faze ale 
celor trei competiții : semi" 
5 șl, respectiv, 19 apri’ie : 
Cupei ’ ;
șoară tur-retur) : 3—17 mai : finala - ■ ~
mai ; finala 
Europeni : 24 mal.

IN ETAPA a 21-a a campiona
tului Portugaliei, Benfica Lisa
bona a întrecut cu 1—0 pe Es- 
pinho. iar F.C. Porto a dispus cu 
2—0 de Penafipr. Alte rezultate : 
Belra Mar — Sporting Lisabona 
1—2 ; Leixoes — Boavista 0—o : 
Belenenses — Guimaraes 1—I :
Fafe — Nacional 0—1 : Chaves 

1—0 : F.C.
1—0 : Fa ren- 
0—0 ; Mari- 
Clasament :

finale: 
fțnalâ 

U.E.F.A. (ce se desfă-

Cupei Cupelor : la 19
Cupei Campionilor

— Vitoria Setubal 
Braga — Amadora 
se — Portimonense 
timo — Viseu 4—0.
1. Benfica Lisabona 32 puncte ;
2. F.C. Porto — 30 puncte : “ 
Sporting Lisabona — 26 puncte.

ÎNTR-ltN MECI disputat la 
Harare, echipa olandeză P.S.V. 
Eindhoven a întrecut cu scorul 
de 1—0 (0—0) formația argenti- 
niană Racing Club. Unicul gol 
al partidei a fost înscris. în mi
nutul 77, de Linskens. încasări
le au fost alocate fondului 
UNICEF, pentru ajutorarea co
piilor.

ÎN FINALA turneului desfășu
rat 
(R.F. 
Kiev 
6—5 formația vest-germanâ Bo
russia Moenchengladbach.
. ÎN TURNEUL pentru juniori 
..Memorialul Valentin Granat- 
kin“, de la Leningrad, selecțio
nata R.P. Chineze a întrecut cu 
scorul de 1—0 (0—0) echipa R.F. 
Germania, iar 
S.U.A. a dispus cu 
formația Belgiei.

LA TOKIO s-a 
meci între echipa 
clubului scoțian Celtic Glasgow 
și o selecționată studențească 
japoneză. Partida s-a 
cu scorul cu 2—1 (1—0) 
voarea tinerilor jucători

3.

in sală la Saarbrucken 
Germania), echipa Dinamo 
a întrecut eu scorul de

reprezentativa
1—0 (1-0) de

disputat un 
de Juniori a

încheiat 
în fa- 

seoțient.
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