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„AM FĂCUT TOT CE A FOST POSIBIL PENTRU 
A IZBÎNDI... VOI MERGE 

ÎNAINTE CU ACEEAȘI 
SETE DE VICTORIE"

— iată gîndul dintîi, ghidul curat,

Divizia A de scrimă (floretă masculin)

PROTAGONISTE, STEAUA Șl FLACĂRA SAIU MART

al înotătoarei Noemi Lung, performera numărul
In întregul său, povestea — 

adevărată — a carierei înotă
toarei Noemi Lung este una 
mai puțin obișnuită. Cîștiga, 
cînd avea 14 ani, un argint la 
Concursul Prietenia, ceea ce 
genera, dată fiind valoarea a- 
cestei întreceri, așteptări din
tre cele mai optimiste. Numai 
că speranțele din ’82 păreau, 
mai aPoi. deșarte: doar un loc 
șase, un an mai tîrzlu, ia eu
ropenele juniorilor, după care 
s-a strecurat de-a binelea în
doiala, neîncrederea chiar, 
printre cel mai multi dintre 
oamenii bazinelor. Nici măcar 
poziția a patra pe continent în 
extenuanta cursă de 400 m 
mixt, la Sofia ’85, nu a fost 
socotită un semn al revenirii, 
în Noemi însăși încolțind gîn
dul renunțării. A mers, totuși, 
mai departe, lutnd-o o dată, și 
încă o dată de la capăt. pen
tru a deveni — apre surprin
derea generală — unica înotă- 
toare română cu un palmares 
din care nu lipsesc trofeele 
vreuneia dintre marile com
petiții. Bronz, plus alte două

Ieri, in C.C.E. la volei

CAMPIOANA EUROPEI, ÎNVINSĂ LA CRAIOVA, DAR...
Reprezentantele noastre in Cupa Campionilor Europeni la 

volei au susținut ieri după-amiază, ia București și Craiova, par
tidele din manșa a doua a actualei faze a competiției. Relatări 
de la cele două partide :

CRAIOVA, 18 (prin telefon). 
In Sala Sporturilor din Craiova 
s-a disputat returul Întîlniril 
dintre echipele Universitatea 
C.F.R. Craiova și Olimpia Teo
dora Ravenna, In cadrul turu
lui al III-lea al C.C.E. Așa 
cum era de așteptat, craiovcn- 
oele au încercat imposibilul (la 
Ravenna realizaseră doar 18 
puncte) șl, Încurajate de 1- 
nimoșii susținători (sala a fost 
arhiplină), au făcut un prim 
set de excepție (merite spe
ciale pentru Mirela Bojescu). 
oonducind cu 9—5, 14—9 șl
adjudecîndu-și-1 la 12. Forma
ția italiană și-a revenit ta se
tul următor — cînd rldică- 
■toarea Manuela Benelli și tră
gătoare» Brigitte Lesage ne-au 

finale la campionatele lumii. 
De cinci ori aur. de două ori 
bronz la J.M.U. Aur. cel din
ții, pentru natația românească, 
argint și bronz (și încă două 
finale), într-o ediție a campio
natelor europene. Argint, în 
premieră, plus bronz la Jocu
rile Olimpice. Toate, în trei 
ani, încoplnd de la o virstă 
(18 ani), cînd alte sportive ce 
nu au aflat drumul marii per
formanțe se mulțumesc să 
înoate doar din plăcere.

Dar, parcă nicieind și în 
puține alte cazuri nu a fost 
mai adevărat că drumul spre 
podium nu e presărat cu flori, 
precum tn cazul înotătoarei 
Noemi Lung, în anul celei de 
a 24-a Olimpiade. Și aceasta, 
cu toate că ca este născută 
în... luna florilor.

— Cînd împlineam 20 de ani, 
mărturisește acum fata Mara
mureșului, podiumul olimpie 
părea prea departe pentru mi
ne. Abia dacă aveam, în ziua 
aceea de mai ’88, eîteva zeci 
de zile de pregătire. Șl, • In 
vreme oe eu eram obligată a

arătat eîteva din calitățile oare 
le-au făcut vestite in Europa 
— și a egalat la seturi. Ca
lificarea echipei din Ravenna 
în turneul final al competiției 
fusese asigurată încă de la... 
jumătatea setului.

în oele din urmă, victoria a 
revenit cu 3—1 (12, —9, 8, 13) 
echipei craiovene care are mo
ri tul de a fi luptat cu dîrzenle 
pentru obținerea unei victorii 
de palmares. Din setul 2. in 
formația italiană au fost fo
losite, pe rînd, șl trei rezerve

Modesto FERRARINI

(Continuare In oao. a t-a)

1 a natației noastre
sta departe de bazin, în lu
me sc băteau recorduri, iar 
principalele adversare în pro
bele de mixt își puteau face 
socotelile fără a mai lua în 
scamă pe... Noemi Lung. De
geaba dominasem topurile 
mondiale, o bună bucată de 
timp; cînd trebuie să stai cî- 
teva luni departe de apă, e 
firesc să dispari din toate cal
culele...

— Ce-i drept, la 1 mal nu 
apăreai în nici un top, în pri
mele... 75 din lume.

Geo RAETCHI

(Continuare in pag. 2-3)

PERFORMANȚA DE LA PISTOL LIBER NU POATE 
SUPLINI CARENȚELE CELORLALTE PROBE! 

f •

Mai mult ca în alți ani, mo
dul în care trăgătorii români 
s-au prezentat la principalele 
competiții internaționale ale 
anului 1988, medaliile obținu
te și clasările din ierarhiile 
finale au conturat trei cate
gorii de sportivi: cei care 
și-au îndeplinit obiectivele; 
țintași care au reușit califica
rea la diferite competiții ob- 
ținînd unele rezultate bune în 
concursuri premergătoare, dar 
capotind atunci ci nd 'ar fi tre
buit să evolueze la maximu
mul posibilităților lor; în fine, 
trăgători care s-au impus doar 
temporar atenției selecționeri
lor, fără a sfirși prin a prin
de, deci, echipa națională. 
Prin prisma acestor compor
tări vom Încerca, apoi, să tre
cem ’în revistă și perspectivele 
pe care le are flecare dintre 
probele Importante ale tirului 
nostru, pentru anul 1989.
Pistol liber: ÎMPLINIRI LA 
INDIVIDUAL, INCERTITU

DINI LA ECHIPA
Oiștiglnd într-o manieră ex

traordinară proba de pistol li
ber la Jocurile Olimpice și 
dasîndu-se apoi pe locul 4 
în cea de pistol 10 metri. So
rin Babil (Steaua București)

După estimările inițiale — 
adică pe baza disputării pro
bei individuale — primele fa
vorite ale întrecerii diviziona
re A la floretă masculin erau 
echipele Steaua București și 
Flacăra Satu Mare, cele care 
își clasaseră cel mai bine oom- 
ponențil pe tabloul calificați- 
lor ln etapa a II-a. Estimare 
care s-a dovedit reală, ele in- 
stalindu-se ca lidere in cele 
două grupe după prima etapă 
a Diviziei A, pe care au și 
încheiat-o fără înfrângere. Și 
se pare că în noile lor com
ponențe — Steaua cu Molea, 
Buzan, Oancea, Ducu, Predes- 
cu și Săveanu, Flacăra cu 
File, Hustl, Costa, Roca, Dra- 
goș — aceste echipe vor în
cheia Și etapa următoare pe 
aceiași loc fruntaș, aaigurîn- 
du-și astfel o bună poziție pe

DEBUT ÎN SEZONUL DE SANIE
In comuna harghiteană Săr- 

maș, așezată pe malul Mure
șului. in depresiunea Gheor- 
ghenilor, vremea rece — spre 
deosebire de alte zone — a 
permis înghețarea în totalita
te a plrtiei pentru sanie, sin
gura din țară aflată în stare 
de funcționare. Drept urmare, 
aici și-a mutat „sediul** cara
vana sănierilor. Zilnic, după 
un program riguros, se efec
tuează 400—500 de coborâri, be- 
nifl clari fiind cei aproape 200 
sportivi prezenți aici, reprezen- 
ttad cluburile : ASA Brașov : 
CSO + CSȘ Sinaia;. CSȘ + 
Bradul Vatra Domei; CSȘ + 
CSM + Mecanica Bistrița; 
TACED București; CSȘ Pe
troșani: CSȘ Pionierul Făgă
raș ; Sport Club M. Ciuc și 
CSȘ Topi ița.

a devenit, in momentul de fa
tă. performerul numărul 1 al 
tirului nostru. Proba de pistol 
liber demonstrează astfel cu 
această primă medalie olimpi

• Premiera lui Sorin Babii sugerează existența unor 
potențe latente, încă nefructificate în sportul tragerii 
la țintă • Problema prezentului : formarea tinerilor 
trăgători de valoare • Regres surprinzător al trăgătoa
relor de pistol sport, taleriștii de la skeet in ascensiune

că de aur că tirul nostru are, 
mofeu. valențe multiple care 
susțin ideea că și alte probe, 
ncafirmate încă la înalt nivel, 
ar putea contribui, chiar in vi
itorul apropiat, Ia sporirea 
zestrei de trofee cucerite pen
tru mișcarea noastră sportivă, 
oele de pușcă și de talere, tn 
principal. Dar lucrurile nu 
sînt, în totalitate... trandafi- 

tabloul eliminărilor directe 
din etapa a IlI-a (ultima), în 
care se califică primele patru 
clasate în fiecare din cele 
două grupe. Și vorbind tot 
despre lidere, să consemnăm 
și faptul că echipa militară s-a 
desprins in extremis (9—7). 
după ce a' fost condusă cu 
7—4 de formația orădeană 
Crișul, aceasta din urmă mult 
mai periculoasă derft în edi
țiile precedente, în alcătuirea 
Iile, Perecseny, Orban, Grieger. 
Tn ultimul asalt al acestei dis
putate partide, tînărui Pre- 
descu l-a întrecut pe mult mai 
rutinatul Iile cu 5—3 (evolu
ția scorului: 3—0 pentru Pre- 
descu, apoi 3—3...), dar în ca-

S. PAUL •

(Continuare in pag. 2-3)

Concomitent, aici se antre
nează și componenții lotului 
pentru Concursul Prietenia 
(Eniko Biro, Gabriela Iacob, 
Elena Marin, Liviu Turea, 
Toma Bobea ș.a.) și cei al lo

tului de seniori (Corina Tere- 
coasă, Livia Pelin, Ion Apos
tol, Liviu Copoi. Cristian Los- 
tun, Leontin Boarinoff etc.). 
Primul concurs al sezonului, 
„Cupa Sărmaș**, se află în 
plină desfășurare și se va în
cheia în 23 ianuarie ; ime
diat, după antrenamente ofi-' 
ciale. se va da startul în 
„Cupa Harghita". In luna fe
bruarie, o sultă (non-stop) de 
concursuri în cadrul „Cupei 
României", precum șl start în 
campionatele naționale ale ju
niorilor.

rli I în ultimele sezoane, Ba
bil. împreună cu Liviu Stan și 
cu Iile Petru au alcătuit o e- 
chipă omogenă, la înalt nivel. 
In aoeastă componenței, repre

zentativa României a fost 
campioană europeană tn 1985, 
vlcecampioană europeană în 
1987 și mai este, Încă, record
mană mondială (de la Osijek, 
1985). Dar, anul 1988 a adus 
cu sine retragerea din activi
tatea competițională la vlrf a 
celor doi colegi ai campionu
lui olimpic, lingă care și cu 
ajutorul cărora s-a șl format.

Radu TIMOFTE

CIND AMBIȚIILE SINT MARI SI CÎND* a

(Continuare in pag. 2-3)

MUNCA ESTE PE POTRIVA LOR
)

BOGAT PROGRAM
COMPETIȚIONAL PENTRU

» , , f \ O
î iȚgî

• Sala clubului Olimpia — 
intens solicitata nu doar de 
sportivii proprii, dar ți do 
alte asociații ți cluburi 

bucurețtene • Voleibalistele de la Calculatorul iți „calcu
lează* șansele • Canotoarele in luptă cu... halterele • Un 
panou de onoare iți așteaptă exponatele • Una din cele 
mai bune secții de haltere din țară • Culturismul este mai 
plăcut și mai eficient decît o operație de chirurgie plastică 
sau estetică

ln acțiune, popicarul Silviu Belivacă, maestru al sportului si com
ponent al echipei Olimpia București Foto: Aurel D, NEAGU

Mărfi, 17 ianuarie, ora » punct, 
la baza sportivă din șoseaua tan
cului a Clubului Sportiv olimpta 
București. O zi obișnuită, parcă 
nu de ianuarie, ci de aprilie, 
așa cum ține să ne.răsfețe de-o 
buni bucată de UmP această iar
nă care ar fi foarte frumoasă, 
chiar și fără zăpadă, daci ar 
avea — nu-i așa t — și un pic 
de... foțbal. Dar, dacă nu-i, nu-l l 
Celebrele, fulminantele, savan
tele, insinuantele și atotcuprin
zătoarele fraze despre „atacul 
continuu* al gazdelor și „apăra- 
rea de fier* a ■ oaspeților rdmtn 
deocamdată tn sertar, vistndu-se

a fi incluse tntr-o cronici tnci 
nescrisă, Intr-un comentariu care 
ar putea debuta șl astfel : „Me
ciul s-a desfășurat In nota de do
minare a ambelor echipe* I

Dar să lăsăm gluma la o parte 
și să ne tntoarcem la subiectul 
reportajului nostru : o zi obiș
nuită la una din bazele unui 
club sportiv din București. In
trăm, deci, tnsoțiți de Marcel 
Coțoveann, responsabilul bazei 
din „tancului*, tn sala de spori.

(Continuare tn pag. 2-3)

PATINATORII NOȘTRI 
ARTISTICI

După o pauză competl- 
țională prelungită, patina-' 
torii artistici își reiau se
ria de concursuri. Primul 
se va desfășura la Miercu
rea Ciuc („Cupa Harghi
ta"). în zilele de 28 șl 29 
ianuarie. * ' “
calendarul 
Intern prevede 
rele confruntări: 
Dunărea" (Galați, 
februarie), apoi 
C.S.Ș. Timișoara" 
februarie), „Cupa 
cTl' 
24—25 februarie), 
Municipiului 
(4—t martie), .tup« 
m&verii" (Poiana Brașov. 
17—18 martie).

ln continuare, 
competițional 

urmăloa- 
„cupa 
11—12 

„Cupa 
(21—2! 

-—.------- -- -—. C.3.Ș.
Olimpia" (la Reșița, in .. — ...--------.„Cupa

București" 
,Cupa Pri-



AM ÎNVĂȚAT

Z^/arZ/ar/ar/JBT/JT/jr/jr/jr/

SĂ ȘLEFUIM CEEA CE

(VD
A trecut, de acum, vremea exercițiului pe un 

poligon redus de antrenament. Spațiile mari 
Dîrtiile lungi vă așteaptă, vă stau la dispoziție. 
Iar cunoștințele tehnice însușite vă w sînt sufi
ciente pentru a aborda cu încredere orice pantă. • 
Folosind teleschiul. puteți încerca și ,.aventura* 
unei coborîri pe o pîrtie sau pe un drum tu
ristic de dificultate medie. Plugul, ocolirile din 
plug v-au scos din încurcătură. $i totuși, noi 
știm că idealul dvs. (nemărturisit) a rămas alu
necarea paralelă, apropiată, mlădioasă și ritmică. 
Să facem deci un nas mai departe...

Stembogen. Procedeul constă tot dintr-o oco
lire din plug, dar perfecționată. Schiorul por
nește oblic pe pantă în poziția cunoscută de 
.coborîre oblică, cu schiurile paralele și (relativ) 
apropiate. Trecînd greutatea corpului exclusiv 
pe schiul din vale deplasează lateral schiul din 
deal în poziție de ..ștem“ sau jumătate plug spre 
deal. Urmează un sprijin energic oe schiul din 
vale, care ajută la trecera greutății. Urmează o 
deplasare rapidă a corpului deasupra schiului 
din deal așezat De muchia interioară. Acest 
transfer de greutate declanșează ocolirea spre 
vale. Linia de cea mai mare pantă este traver
sată în poziție de plug (vîrfuri convergente), cu 
schiurile egal ..încărcate* și la același nivel. 
Dincolo de linia pantei, prin alunecare, schiul 
din interiorul ocolirii, aflat acum în deal se ală
tură progresiv de celălalt, apropiat și paralel, și 
se continuă cu coborîre obligă în sens invers.

Se observă deci că spre deosebire de ocoli
rea din plug în care schiurile rămîn permanent 
convergente, la ștembogen atît începutul, cît și 
sfîrșitu-1 ocolirii sînt în poziție de coborîre obli
că. cu schiurile paralele și (relativ) apropiate. 
Ca sl la ocolirile din plug pentru executarea

unei înlănțuiri de ocoliri, în. ștembogen 
poate incorpora un ritm care ușurează învăța
rea și prin repetiție asigură corectitudinea șl 
continuitatea alunecării. O succesiune de ocoliri 
ștembogen poate fi descrisă ca o suită de cobo
rîri oblice într-un sens si în celălalt, legate în
tre ele prin ocoliri realizate din poziția de ju
mătate plug spre deal.

Si acum să schimbăm din nou registrul teh
nic. Vom perfecționa derapajul oblic (și. in
direct. virajul spre deal) prin învățarea Ghir
landei. Procedeul constă din repetarea succesivă 
(de-a lungul unei linii de coborîre oblică) a 
unor derapaje oblice cu revenire în poziția ini
țială de alunecare. Revenirea pe direcția inițială 
se face energic, printr-o bătaie puternică (pre
siune). pe ambele schiuri așezate pe muchiile 
interioare, care are ca efect o desprindere a 
cozilor de pe zăpadă si revenire spre deal în 
poziția de coborîre oblică. Mișcarea es*te mult 
ușurată. dacă momentul bătăii pe ambele 
schiuri (împingerea energică) este însoțită de 
un sprijin eficace pe bastonul din vale înfipt la 
jumătatea distanței dintre legătură și vîrfu.l 
schiului. Revenirea din derapajul oblic. prin 
repetiție, poate deveni și mai alunecată, ca efect 
al sensibilității și rafinamentului (măiestriei) do- 
bînd’te.

prof. Mihai bArA 
D-rof. Mihai M. BArA

X.

1
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lJjtembogen
2. Ghirlandâ (succesiu
ne de derapaje oblice 
și revenire)
3. Ghirlanaa 
4<Țrecere de la pludla 
ștembogen(detaliu

de mvațarej 1

DUPĂ PRIMA ZI, REZULTATE SCONTATE iN „CUPA UNIRI
Marți au început, în Sala 

Polivalentă din Iași, întrecerile 
din cadrul „Cupei Unirii" la 
tenis, competiție care se bucu
ră de o bună organizare, asi
gurată de organele locale, pre
cum și de o valoroasă partici
pare. Printre competitori se 
află o parte din componenții 
lotului de „Cupa Davis", anume 
Adrian Marcu și Răzvan Itu 
(ambii Steaua), component ai 
lotului de seniori, dintre care 
îi amintim pe Adrian Popovici 
șl Andrei Dîrzu, precum și 
doi juniori de perspectivă, 
proaspăt promovați de la ca
tegoria copii : DÎinu PesCariu
și Alexandru Rădulescu (am
bii T.C.B.).

Pe lingă cluburile eu tradi
ție — Steaua, Dinamo și 
T.C.B. —, la întreceri sînt

prezenți și alti jucători din 
unități cu tenis dezvoltat: Di
namo Brașov, C.S.Ș. 2 Petro- 
mar Constanța, Victoria 
C.C.I.A.G. București. Mecani
ca Bistrița, ca și un nume mai 
nou, în plină afirmare, Fortus 
Iași.

Primele partide au oferit ci- 
teva dispute echilibrate. Favo- 
riții s-au impus cu ușurință 
printr-un joc serios, atent și 
elegant, Marcu cîștigînd la 
Cornel Enache, cu 6—1, 6—1, 
iar Dîrzu la Dorin Grigoraș, 
cu 6—2, 6—2.

în paralel, în Sala C.S.Ș. U- 
nirea dip localitate are loc în
trecerea dotată cu același tro
feu, rezervată juniorilor. Pînă 
acum, rezultatele au fost cele 
scontate.

Rezultate 
nlori : Dani 
tromar Con, 
vram (Dina 
Mozes (Dina 
Vespan (CC 
Pescariu (T 
(Fortus Iași 
Dîrzu (Din: 
novici (Stea 
lin Iflimie 
Ghițeseu (F< 
juniori : A<I 
— Cornel ■ 
6—3 6—3 ; 1 
structorul rt 
(CSȘ 2 P>r
6— 4. 7—6 ; E 
Dinu Căpățî
7— 5 ; Bogda 
sul) — Rob 
Iași) 6—0, 
(CSȘ 2 Petr 
Bogdan Hna 
6—0. 6—3 ; 
(TCB) — A 
Petromar Cc

ALEXANI

AU CUVÎNTUL LAUREATII
(Urmare din pag. 1)

— Păi, ce vă spun... dispă
rusem, pur și simplu, din 
marea performanță !

— A venit. însă, concursul 
de la Falun. 4:45,87 pe 400 m 
mixt.

— Cu timpul acesta aș fi 
fost a șaptea în finala olimpi
că. Atita doar că rezultatul 
din Suedia, așa modest cum 
a fost el, a însemnat mult, 
foarte mult pentru mine, in
tr-un moment în care numai 
de încredere aveam nevoie. 
M-am întors acasă surizătoare, 
spunindu-i antrenorului Gheor- 
ghe Dimeca în avion: „Fiți
liniștit, voi lua medalie la O- 
limpiadă". L-am privit ime
diat, să-i văd reacția, dar nu 
l-am putut citi mare lucru pe 
figură. „Voi face absolut totul 
pentru asta", am adăugat. Iar 
nu am primit nici un răspuns. 
Mi-a rămas, oricum, să mă 
țin de cuvînt. Știam eă nu 
sînt multe în lume mai bu
ne decit mine la mixt. Trebuia 
doar să recuperez timpul pier-

dut, Credeți-mă, am făcut, in
tr-adevăr, cam tot ce am pu
tut pentru a izbîndi. Și, dacă 
nu a fost să fie medalie de 
aur, am, totuși, mulțumirea de 
a fi adus primul argint înotu
lui nostru, de a fi înotat la 
J.O. mai repede ca în tot anul.

— Argintul tău a avut. în 
condițiile date, cum s-a scris 
la timpul potrivit, sclipiri de 
aur.

— Am făcut ceva pentru 
sportul românesc, pentru țara 
mea ? Atunci nu pot fi decit 
fericită...

Acestea fiind zise, Noemi a 
răspuns. în continuare, mono
silabic tuturor Întrebărilor. 
Chiar dacă a fost vorba des
pre atita muncă — mereu ace
lași lucru ! —, despre renun
țări, despre unele infringed 
dinaintea marii întreceri. în
tr-un tîrziu, băimăreanca a 
exclamat așa, drept concluzie, 
„altfel nu se poate !“, arătînd 
apoi, cu o veselie născută 
brusc, puloverul alb cu roșu, 
presărat cu steluțe, pentru ter
minarea căruia miinile îi aler

gaseră tot timpul. Ii place, da, 
să croșeteze și să tricoteze, tot 
așa cum o poți surprinde a- 
desea cu un roman sau un 
manual de biologie înainte... 
Am provocat-o apoi (trebuia, 
nu-i așa ?), întrebînd-o dacă 
nu cumva o bate gîndul re
tragerii: „Pînă și marea Kris
tin Otto, cu care ești cam de-o 
seamă, am înțeles că se de
dică gazetăriei". Răspunsul a 
venit prompt:

— Mai pot face ceva pentru 
inotul românesc. Și atunci, 
cînd asta mi-e credința, cum 
să abandonez ? în fond, prie
tena mea Kristin era cam
pioană mondială în *82. Dru
mul ei a fost cu totul altul 
decit acela al meu. Voi merge

RETROSPECTIVE 1988,
(Urmare din pag 1)

SCK/MĂ
(Urmare din vaq. 1)

zul victoriei floretistului oră- 
dean, Crișul ar fi terminat în
vingătoare la tușaveraj !

Iată rezultatele primei etape a 
Diviziei A la floretă masculin — 
GR. A : 1. Steaua (9—0 cu Pro
gresul și C.T.A.S., 9—2 cu C.S.Ș., 
9—3 cu Metalul, 9—7 cu Crișul) 
10 p, 2. Crișul Oradea (9—2 
C.S.Ș., 9—4 'Progresul și C.T.A.S., 
9—5 Metalul) 8 p, 3. Metalul Bis
trița (9—3 Progresul, 9—4 C.S.Ș., 
9—5 C.T.A.S.) 6 p, 4. C.T.A.S. 
Constanța (9—7 C.S.Ș., 9—8 Pro

gresul) 4 p, 5. C.S.Ș. Constanța 
(9—3 Progresul) 2 p, 6. Progre
sul Buc. 0 p; GR. B : 1. Flacăra 
Satu Mare (9—1 C.S.M., 9—6 cu 
C.S.U., I.E.F.S., Poli și C.S.Ș.M.) 
10 p, 2. I.E.F.S. Buc. (9—2 
C.S.Ș.M., 9—3 C.S.M., 9—4 Poli)
6 p, (4-14), 3. Politehnica Timi
șoara (9—2 C.S.Ș.M., 9—3 C.S.U. 
și C.S.M.) 6 p, (4-U), 4. C.S.U. 
Tg. Mureș (9—2 C.S.M., 9—4
C.S.S.M. 9-7 I.E.F.S.) 6 p (4-4). 
5. C.S. Satu Mare (9—5 C.S.M.) 
2 p, 6. C.S.M. Cluj-Napoca 0 p.

Azi, mîine și sîmbătă, pe plan
șele din sala Floreasca vor evo
lua floretist-ele, în cadrul primei 
etape a Campionatului Național 
individual și a Diviziei A pe e- 
chipe

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 18 IANUARIE: Extrage
rea I: 25 8 1 39 21 29; Extra
gerea a Ii-a: 44 7 12 41 32 23. 
Fond total de dștiguri: 765.165 
lei, din care 45.737 lei, report 
la categoria 1.

CÂȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN ÎS IANUARIE: 
Cat. X (13 rezultate) : 8 variante 
S5% — autoturisme „Dacia 1.300“

(70.000 lei) ; cat. 2 (12 rezultate): 
9 variante 100% a 18.950 lei și 207 
variante 25% a 4.238 lei : cat. 3 
(11 rezultate) : 154 variante 100% 
a 1.725 lei si 3.857 variante 25% a 
431 iei. Report la cat 1 : 500.000 
lei Autoturismele .Dacia 1,300“ 
(70.000 lei) au revenit particinan- 
ților : Șerban George din Con
stanța. Ghenea loan din Tg. Se
cuiesc, Adam Gheorghe d'n Tîr- 
goviște Dumitru Anostol din M. 
Ciuc. Belemvsi Francisc din Satu 
Mare. Ionasanu loan .din Sucea
va Cerbu Constantin din Dăestl- 
Vîlcea și Abagiu Florin din Hm. 
Vîlcea.

In consecință, pentru 1989, 
probele de pistol liber și de 
Ia 10 metri se bazează pe un 
performer autentic dar, din 
păcate, alături de el nici un 
alt sportiv, dintre cei tineri, 
n-a reușit să urce. E aproape 
cert că, în aceste condiții, tarul 
nostru nu va mai putea cuceri 
la competițiile mari ale anului 
1989 (campionate mondiale și 
europene), medaliile aproape 
sigure (cit de sigure pot fi ele 
în tir,..) pe care le aducea, a- 
proape regulat, echipa de pis
tol liber. Pentru 1989, deci,
prioritatea principală a probei 
este urmărirea tuturor ele
mentelor tinere, capabile de
progres în cel mai scurt timp 
și re-alcătuirea, în jurul a-
cestui pivot sigur, Sorin Ba- 
bii, a unei noi echipe compe
titive.
Pistol viteză : CORNELIU 
ION POATE REDEVENI... 

CORNELIU ION I
Repetatele semnale de alar

mă trase în ultimii ani în pri
vința faptului că nici lingă 
Corneliu Ion, cel mai valoros 
trăgător român al tuturor tim
purilor, n-a „îndrăznit" să 
urce nici unul dintre mai ti
nerii săi colegi rămîn... în 
actualitate ! încercările repe
tate a 5—6 viteziști, apăruți 
destul de firav în prim-plan 
pentru a dispare apoi, rapid, 
în mediocritate, n-au avut ca 
efect alcătuirea acelui climat 
de concurență Ia Înalt nivel,

■■ ■ . ..............

CÎND AMBIȚIILE SlNT MARI
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De-o parte și alta a fileului de 
volei, echipa feminină Calcula
torul, aflată in clipa de față p<? 
locul al doilea al seriei I, Divizia 
B, la un singur punct de lider. 
Antrenorul, Victor Adam, nu prea 
are timp de vorbă, ceea ce nu 
înseamnă că nu este, totuși, a- 
mabil. Intre voleibaliste, două nume 
de marcă, Elena Negulescu, mem
bră a lotului național, și Victo
ria Banciu, maestră a sportului. 
„Dacă veți urmări antrenamen
tul nostru de la cap la coadă $i 
dacă veți veni și după masă, 
cînd avem un alt antrenament, 
veți constata, conchide antreno
rul, că sîntem puși pe fapte 
mari*.

Transcriem in fugă această con
cluzie, care ar putea fi chiar tit
lul reportajului nostru și ne în
dreptăm spre sala de popice. Nu 
înainte de-a nota cîteva amănun
te privind ceea ce urmează a se 
thtimpla, în continuare, în sală: 
după volei feminin, o grupă de 
tenis, antrenată de Gh. Boaghe, 
de la Dinamo, apoi un nou an
trenament de volei, de această 
dată echipa de băieți a Calcula
torului, aflată în Divizia A, a- 
cestora urmîndu-le echipa de 
baschet, din Divizia Școlară, a 
clubului Olimpia, antrenată de 
Radu Drăgănescu. După pauza 
de prinz, din nou fetele de la

mai departe. Cu aceeași, sete 
de victorie. Cu ceva mai mul
tă experiență în plus. Așa 
am învățat eu acasă, de la doi 
sportivi, să lupt pînă Ia ca
păt. Mai ales cînd mai e ne
voie de mine.

— Apropo, ce spui de „noul 
val“ din natatia noastră ?

— Are talentele lui, cum 
le-a avut generația incompa
rabilei Carmen Bunaciu, a 
Ancăi Pătrășcoiu, a Tamarei 
Costache. E vremea Liviei Co- 
pariu, a celor mai tineri încă. 
Tuturor, dacă-mî este permis, 
un îndemn : Ia muncă susți
nută și iar la muncă. Altfel, 
nici că se poate.

Calculatorul, apoi echipa de bas
chet masculin a Asociației Spor
tive Victoria. O activitate non
stop, intr-o sală complet reno
vată, motiv pentru care, după 
cum se vede, este intens solici
tată și de echipele altor cluburi 
și asociații sportive.

în drum spre sala de popice, 
facem un popas într-un hol care 
adăpostește o vitrină cu trofee, 
cîteva fotomontaje cu imagini 
din activitatea sportivă a clubu
lui Olimpia și un foarte nou „pa
nou de onoare", care își așteaptă 
exponatele. La loc de cinste voi 
figura, fără doar și poate, ima
ginile reprezentind-o pe Paula 
Ivan, campioana și vtcecampioana 
olimpică fiind, după cum se știe, 
ca și colega el, Maricica Puică, 
membră a clubului Olimpia. In 
sala de popice, doi juniori, Nico- 
lae Pleșa șl Adrian Cristea, asis
tați de antrenorul Grigore Marin. 
Nici nu apucăm să încropim, cit 
de cit, un dialog, că își fac apa
riția și ceilalți membri al echipe
lor de juniori și seniori, Marin 
Constantin, Constantin Cristea, 
Ion Loghin și, nu ultimul, firește, 
Silviu Belivacă, maestru al spor
tului și membru al lotului națio
nal. Juniorii, notăm sînt pe locui 
doi, la egalitate de puncte cu li
dera seriei, Gloria București, in 
timp ce seniorii, după ce au 
pierdut cîțiva titulari, sînt, deo
camdată, pe locul 8 în campiona
tul național.

Periplul nostru continuă la să
lile de haltere, * unde s-au înstă
pânit... canotoarele. Nu e de mi
rare, întrucît sportul cu haltere 
este, pentru oricare sportiv de 
performanță, un sport obligato
riu. atunci cînd vine vorba des
pre creșterea rezistenței fi
zice. Notăm, de exemplu, că. 
după canotoare, urmează o gru
pă de... tir. De unde se vede 
treaba că trăgătorii n-au nevoie 
numai de nervi tari, ci și de 
mușchi tari. Dar, să revenim la 
canotoare. Asistăm la un antre
nament al junioarelor, senioare
le fiind plecate la loturile națio
nale. Cele două antrenoare, Car
men Cuntaș și Coca Mîntescu, 
ne asigură că printre fetele care 
mînuiesc cu ambiție halterele, nu 
vislele, sînt cîteva talente demne 
de toată atenția ; lilaria Chivoiu, 
Karla Băltea și Mirela Puiu. 
„Vom continua, ni se spune, 
după această ședință de haltere, 
cu simulatorul de vîslit, o insta-
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lație care si 
te bacul. Fi 
poate înloci 
cînd sportiv 
deprinderile- 
lui real. Da 
deocamdată, 
fizice, simul 
bun, mai alt 
bac este fo

Alături, in 
de haltere, 
respective, t 
ternice din 
irenorului p 
stantinescu, 
Urile lotului 
interlocutorii 
rii secund 
Gheorghe D. 
in conducere 
che. Peste 
aveau să în 
dică încălzii 
mente, Vasi: 
Osiac, Crsti 
colae, 7 )
Stănică. .1 
cru a acest< 
faptul că nc 
sălile care 
de cîteva rec 
podiumurile 
halterele. „A 
eunoased res 
menajările si 
punctul nost 
începute, dai 
de solicitate, 
de la noi sai 
și cluburi, c 
aparatura di: 
săli.

în fine, tot 
de haltere, ai' 
gătirile și 
membrii sec 
.,N-o să vă v 
— avea să 
Gh. Diaconu 
este un spor 
zi ce trece c 
pîndire. Zeci 
vîrstnici vor 
sport. fie i 
fie doar pent 
tații sau pen 
deficiențe fizi 
tinuă respons 
mult mai pic 
să practici ci 
te expui -nei 
gie plas s 

Aceste^. *u 
semnările not 
nuită, la o 
reșteană, cons 
cliizie ar put 
într-o bază s 
dărită, sportul 
cînd ambițiile 
sonante, cu c
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specific probei acum un dece- 
niu-două, In urma căruia re
zultatele individuale sau pe e- 
chipe ale românilor îi impu
neau cu regularitate, indife
rent de competiția la care 
participau. Ani de-a rîndul, 
singurul „responsabil cu me
daliile" (nu numai la pistol 
viteză, ci uneori pentru. între
gul tir !), Corneliu Ion a Plă
tit în 1988 tributul — am zi
ce firesc — al anilor ce trec 
(are acum 37). Dar, așa cum 
îl cunosc colegii și adversarii 
de peste hotare — multiplul 
nostru campion poate schim
ba. în acest „al 11-lea oeas" 
al activității sale, încă un 
macaz, poate ultimul, care să-1 
conducă din nou 6pre podiu
mul campionatelor europene și 
mondiale ale sezonului care a 
început. Dacă dintre .sportivii 
încercați pînă acum nimeni nu 
s-a dovedit capabil de a-1 se
cunda. la orizontul virstei 
mici a apărut un talent cu a- 
devărat excepțional, el este 
Iulian Raicea, vicecampion 
balcanic în 1988, la juniori.

Pistol snort: SPERANȚE 
RISIPITE

Incredibil cît de mult a scă
zut cota acestei probe îri. de
curs de numai ativa ani ! în 
1977, ’81 și ’85. se cîștigau, fă
ră probleme, titluri europene, 
la individual și la echipe, iar 
campionatele naționale erau 
adevărate finale de valoare 
mondială ! A rămas acum o 
singură trăgătoare din 6—7,

Anișoara Matei, nici ea reu
șind, însă, să se autodepășeas- 
că, o dată măcar, în ultimii 
2—3 ani, la vreo competiție 
majoră, inclusiv la Olimpiadă. 
Preluarea de ștafetă în aceas
tă probă e previzibilă pentru 
1989, există chiar și „persona
jul" potrivit în persoana Da* 
nielei Dumitrașcu, talent vigu
ros. dar al cărui progres pare 
amenințat in condițiile în care 
pregătirea sa nu va fi efec
tuată cu maximum de seriozi
tate, fn condițiile asigurării u- 
nui caracter științific adecvat, 
eu cei mai buni antrenori.
Talere: SKEET-ISTII POT 

FACE MARELE SALT I
Anul trecut a consemnat pro

gresele a doi taleriști, specia

lizați în spa 
aruncate din 
ba și Dumitr 
bîi reușind i 
loase, spre Ife 
talere din ■ 

Așa că, alăl 
man, valoare 
(care a înreț 
nume scădere 
alți doi vină 
momentul de 
alcătui o gar 
pabilă de c< 
surprize, ta 5 
E necesar, în 
li se asigure 
tinuă, eu mai 
cu instalații <
Ierelor care 
perfect, cu i 
petițional ade

• Dată fiind penuria de elemente de mare i 
nostru Ia această oră. se face necesară o analiză 
rui trăgător cu posibilități si păstrarea in I 
doar a celor care au demonstrat o anume Mo 
documentată de clasări In finale șl mai ales de 
competiții internaționale.
• Completarea diferitelor Ioturi .pe arme cu ace 

dar foarte dotate, specialiștii noștri supunîndu-1 i 
la toate rigorile unei pregătiri moderne. științlti< 
(armament șl muniție) cît mai bune —. fizice, te» 
psihologice, mtărtodu-le capacitatea de rezistență 
finalelor, momente esențiale In distribuirea meda
• Sporirea contribuției la loturi a principalelor 

Steaua. Dinamo. Olimpia in principal, aceste seci 
trăgători cu calități de excepție, care să progrese 
vină valori autentice chiar în următorii 3 ani. r 
toarele Jocuri Olimpice.
• Revizuirea activității de tir de performanță 

orașele in care se află condiții adecvate de prai 
tragerii la țintă (poligoane, antrenori, secții, trad
• Introducerea noilor ținte, de dimensiuni redu 

semne pentru toți sportivii, antrenorii de club șl 
start. în care nimeni nu este avantajat și că. d 
pornesc Ia drum de Pe poziții egale cu ale celoi 
consecință, noile metode de pregătire, exerciții 1 
ment se pot constitui tn tot atîtea căi de nrogr< 
ele să fie cît mai originale, mai eficiente, mai ad; 
trăgătorilor români.
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La <Jia actuală, echipele di
vizionare sînt în toiul pregă
tirilor. celo mai avansate fi
ind, desigur, cele din „A". Se 
incarcă vîrtos bateriile, între 
antrenamente se fac de
monstrații la tablă și discu
ții pe temele jocului, benzile 
video ajută și ele la analiza
rea unor partide, ale unor 
secrete de joc, toate la un loc 
în dorința de a pregăti cit mai 
bine viitorul sezon. Sigur, 
toamna fotbalistică a echipelor 
aflate pe podium, a reprezen
tativei naționale a fost mai 
bogată ca oricînd, dar, pe an
samblu, competițiile interne nu 
au mulțumit, ștacheta calității 
neridieîndu-se la .exigențele 
performanței. Deci se impune 
o muncă înzecită, idei nova
toare, mobilizare maximă, un 
efort general pentru ca si ce
lelalte echipe să facă pași sub
stanțiali . spre competitivitate.

Paralel însă cu pregătirea 
specifică, nu trebuie uitat să 
se evalueze critic șl starea 
disciplinară a fiecărei forma
ții în parte, a fiecărui jucător. 
Fiindcă acest aspect nu poate 
fi despărțit sub nici o formă 
de viața intrinsecă a fotbalu
lui. De prisos să spunem că 
indisciplina, actele de nespor- 
tivitate de orice natură din 
teren și chiar din afara lui au 
grevat întotdeauna performan
ta sportivă, au urițit calitatea 
partidelor. îndepărtînd, în ul
timă instanță, spectatorii din 
tribune. Că nu se stă deloc pe 
roze la acest capitol o demon
strează chiar faptele. Iată, de 
pildă, ce ne spun unele sta
tistici ata- sezonului de toam
nă,O Divizia A: 351 cartonașe 
galbene și 19 roșii • Camp, de

Un subiect mereu la ordinea zilei

speranțe: 193—19 • Divizia
B: 965—63 • Divizia C:
2 261-170. Total: 3 710 c.g și 
265 c.r. ! Comparind cifrele cu 
bilanțul similar al ediției tre
cute. constatăm că situația, cu 
mici excepții, este staționară, 
nu s-a produs îmbunătățirea 
așteptată. Mai mult chiar, da
că ținem seama că arbitrii 
(mai ales cei de la „B“ și 
,,C“) Închid ochii asupra unor 
abateri de la regulament, asu
pra unor acte de nesportivitate 
comise de jucători în timpul 
Întrecerilor, aceasta demon
strează că ..evidența" nu e... 
completă. Și dacă mai adău
găm, la tabloul amintit, că 
forul de specialitate, prin co
misia sa de disciplină, a dic
tat în toamna trecută 694 de 
etape de suspendare la peste 
250 de „inculpați în tribunalul 
fotbalului" (din păcate, prin
tre ei aflîndu-se și jucători cu 
vechi ștate de serviciu intr-n 
divizie sau alta, ba chiar și 
unii antrenori și conducători 
de cluburi, tocmai cei chemați 
să facă educație altora!), 
atunci nu greșim dacă afir
măm că situația actuală este 
de netolerat.

De ce se înregistrează aceas
tă veritabilă avalanșă de car
tonașe galbene, de ce arbitrii 
au aplicat și pedeapsa maxi
mă, eliminarea din teren a 
unora dintre jucători, de ce 
comisia de* disciplină a avut 
săptămînă de săptămînă. o 
„ordine de zi" încărcată în a-

nallzarea unor evenimente ca
re aruncă o. pată pe obrazul 
fotbalului ? Totul pornește de 
la necunoașterea temeinică a 
regulamentului de joc. în 
multe cazuri de Ia lipsa de 
pregătire propriu-zisă a echi
pelor (jucătorilor), de la goa
na după rezultate cu orice 
preț, tolerată, din păcate, și 
„încurajată" de unii conducă
tori. Cind se pierd puncte pre
țioase pe teren propriu și e- 
chipa este amenințată să alu
nece Pe tobogan, analiza luci
dă este înlocuită de subiecti
vism, se caută „țapi ispăși
tori".

Ce vrem să spunem în fi
nal ? Că munca de educație 
trebuie grabnic reconsiderată 
la echipele participante in 
toate eșaloanele fotbalului, că 
se impune ridicarea exigenței, 
în orice împrejurare. pentru 
prevenirea, mai ales, a abate
rilor, fie chiar șl acelea con
siderate mai inofensive, dar 
care, cu timpul, pot să aducă 
mari prejudicii echipelor, fot
balului in general. Cu atît 
mai mult se impune o astfel 
de atitudine cu cit forurile in
ternaționale, U.E.F.A. și 
F.I.F.A., solicită arbitrilor, 
care oficiază la marile compe
tiții. severitate maximă pen
tru aplicarea regulamentului, 
în scopul asigurării unui cli
mat real de sportivitate și dis
ciplină pe terenurile de fotbal.

Stelian TRANDAFIRESCU

O întilnire pe cît de neaș
teptată. pe atit de plăcută, cu 
fostul internațional Dumitru 
Munteanu („Mitică"), unul din 
„celebrii" frați Munteanu, care 
au stârnit de atîtea ori entu
ziasmul tribunelor, acum 25 de 
ani și mai bine, cind erau 
„bijutierii" Petrolului, intr-atit 
de rafinată era tehnica lor. în 
cadrul .unei echipe care a cîș- 
tigat. atunci, de două ori la 
rînd, campionatul, pentru a-1 
reciștiga și a treia oară, cîți- 
va ani mai tîrziu, fără „frații 
Munteanu", dar cu amprenta 
lor inimitabilă.

— Deci, Mitică Munteanu... 
Ce mai faci ?... Te-ai cam 
dat la fund pentru fotbal...
— L-am iubit foarte mult, 

dar nu cred că aș fi putut fi 
un bun antrenor, în această 
lume dură a fotbalului de as
tăzi... Eu cred că fotbalul vre
mii mele a fost mai degajat, 
mai spectaculos, mai lipsit de 
griji. Nu spun prin asta oă a 
fost și mai bun... Rezultatele 
de astăzi sînt mai bune... Dar 
am avut și noi. cei bătrînl, 
jucători de valoare... Mai zilele 
trecute citeam în „Sportul" un 
interviu cu Ozon. Ce mare ju
cător a fost ! Spune în inter
viu că ar fi vrut tare mult să 
joace cu Hagi șl cu Mateuț. 
Eu. însă, nu știu cum a putut 
spune asta...

— Și de ce, mă rog 7
— Pentru că Tltus, așa cum 

îl cunoaștem, nu le-ar fi dat 
niciodată mingea... Ea era ma
rea lui dragoste, și nu putea 
să se despartă de ea... Ca în
drăgosti ții...

— Glumești, Mitică 7
— Nu glumesc deloc. Dar 

vreau să spun prin asta că pe

vremea mea driblingul era un 
procedeu mai bine cunoscut. 
De fapt, fotbalul începe cu 
driblingul. 11 ai sau nu-1 ai. 
Mulți spun că începe cu pa
sa. Eu zic că nu e așa. Pasa 
o înveți mai ușor. Cu dri
blingul e mai greu. Dacă nu-i 
deprinzi tainele de la 8—9 
ani, adio... Nimic nu mai mer
ge...

— De ce faci o asemenea 
distincție intre generații ?

— Pentru că noi, bătrînii, pe 
vremea cind eram copii, cu
noșteam un singur capitol din 
geometriei cel al sferei. Și nu 
terminam niciodată cu aflarea 
secretelor. Te uiți azi la cite 
un jucător și simți că e mai 
stăpîn pe pătrat. Dă cu latul. 
De rlst, nici vorbă. De „fals" 
— nici atît. Oxfordul a dispă
rut și el. „Bicicleta" lui nea 
Ionică Bogdan — ia-o de unde 
nu-i...

— Ești cam aspru, Mitică.
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La centrul de copii 
și juniori Oțelul

Indiscutabil, la Oțelul Ga
lați. unul din marile cluburi 
muncitorești din țară se sim
te cu pregnanță un suflu înno
itor, s-a instaurat un climat 
de responsabilitate și compe
tență, transmis — nu ne în
doim — de noua conducere a 
clubului și a secției de fotbal. 
Pledează in sprijinul acestei 
afirmații atit rezultatele obți
nute în Ultimele etape ale tu
rului de echipa divizionară, cît 
și măsurile luate recent de 
conducerea combinatului side
rurgic și a clubului în vederea 
revitalizării activității centru
lui de copii șl juniori.

înființat în urmă cu șapte 
ani, centrul de copii și juniori 
a obținut cîteva rezultate no
tabile, dintre care amintim : 
un Ioc 1 ocupat de minispe-

0 NEÎNTRERUPTA
ranțele pregătite de acest pa
sionat al fotbalului care este 
antrenorul Z. David, participa
rea la ultimele trei ediții ale 
fazei finale pe țară a „Cupei 
Speranțelor", lansarea pe or
bita performanței a unor fot
baliști talentați ca Măstăcan, 
I. Gigi, Tănase, Stanciu (în lo
tul U.E.F.A.), Balmuș, Budacă, 
Podoabă, Chebac, Panait, com
portarea meritorie a echipei 
de tineret-speranțe, compusă 
în 'marea ei majoritate din 
jucători formați în cadrul cen
trului și pregătită de antreno
rul I Morohai.

în prezent, structura orga
nizatorică a centrului se pre
zintă astfel: Z. David — an
trenor coordonator, Tr. lones- 
cu, N. Macovei, C. Pavel, I. 
Oatu, C. Vasilache, C. Ada- 
mache — antrenori, foști spor
tivi de performanță. Ei se o-

„SERIE“ A
cupă de pregătirea celor 300 de 
copii și juniori cuprinși în ce
le 12 grupe pe categorii de 
vîrstă. întreaga activitate a 
centrului este îndrumată de 
fostul arbitru internațional 
Nicolae Hainea, vicepreședinte 
al clubului.

Există ia ora actuală, în 0- 
grada pepinierei gălățene, o 
pleiadă de copii și juniori cu 
reale perspective de afirmare: 
Buhăescu, Oprea, Munteanu, 
Fiiote, Podeț (sînt în vederea 
selecționerilor loturilor ’91 și 
’92), Coropccanu, Grigore, Pas
eri. Mănăilă, Arhire.

Conștienți fiind că viitorul 
fotbalului de la clubul Oțelul 
(și nu numai) depinde de fe
lul cum este organizată acti
vitatea centrului de copii și 
juniori, factorii de decizie ai 
combinatului și clubului au 
luat o serie de măsuri în oon-

TALENTELOR...
secință: amenajarea; in cadrul 
Liceului C.S.G., a unei baze 
sportive pentru fotbal; dota
rea cu echipamentul necesar; 
o selecție riguroasă, în con
formitate cu cerințele actuale; 
asigurarea unor condiții cores
punzătoare pentru învățătură 
în cazul elevilor fotbaliști; a- 
sigurarea unui calendar com
petitions! corespunzător; ridi
carea nivelului profesional al 
tehnicienilor clubului; instau
rarea unui climat'de discipli
nă, atît în procesul de pregă
tire, cît și în afara terenului 
de sport.

Ne exprimăm convingerea 
că, in actualul context de des
fășurare a activității fotbalis
tice, la clubul Oțelul există a- 
sigurate toate condițiile pen
tru consolidarea și afirmarea 
deplină a fotbalului gălățean.

Telemac SIRIOPOL, coresp.

— Deloc. Spun cu mîna pe 
inimă că Hagi e cel puțin la 
fel de talentat ca Dobrin și 
Dumitrache împreună... Dova
dă că și reușește lucruri fru
moase. Și-i trage și pe cei
lalți spre finețe. Că nu poți 
6ă fii cu Hagi în teren și să 
dai cit barda. Mai eînt ei și 
alții. Sa bău, ăsta mic, e din 
același aluat... Numai că as
tăzi sânt mai puțini cei cu li
piri pe gheată.

— Nc calificăm, Mitică 7

— Am vărsat noi de multe 
ori donița cu lapte cind ne era 
lumea mai dragă, dar acum 
nu prea văd cum. Am citit, 
tot la voi, undeva, că băieții 
de astăzi ar fi cel puțin la fel 
de buni ca aceia ai lui An
gelo. Atunci s-ar cuveni să nu 
ne mai facă o... surpriză. Pe 
vremea lui Angelo erau Portu
galia. Elveția și Grecia... Azi. 
Danemarca e Pe post de Por
tugalia. adică la schimbarea 
generațiilor. Grecia e tot aia. 
Iar Bulgaria, care care să fie 
mai bună ca Elveția, a ratat 
plecarea cu „tricolorii"... Tre
buie să batem Grecia. în ’69 
am făcut 2—2 Ia Atena. Acum 
trebuie să dăm un gol în plus. 
Asta-i tot...

loan CHIRILĂ

ANUNȚ
Consiliul Național pentru 

Educație Fizică și Sport în
cadrează în condițiile Legii 
nr. 12/1971 un economist prin
cipal pentru compartimentul 
plan-aprovizionare.

Relații la telefon 11.10.05 
sau 11,79.70. Interior 221 și 
285.

PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI B,
SERIA A IH-a
ETAPA a XVIII-a (12 martie)

Met. Bocșa 
CFR Tlm.
U.T. Arad
Gl. Reșița 
Min. Cavnic 
A SA Prog. Tlm. 
Un. Alba I. 
Chimica Tîrn.
A viatul Reghin

— CSM Reșița
— Gloria Bistrița
— „Poli" Tlm.
— Strungul Arad
— AS Paroșeni V.
— Olimpia IUM
— Armătura Zalău
— FC Maramureș
— Dacia Mec. Or.

ETAPA a XIX-o (19 martie)

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

CSM Reșița — UT Arad (0—2)
Strungul Arad — Metalul Bocșa (0—1)
AS Paroșeni V. — ASA Prog. Tim. (1—4)
FC Maramureș — Un. Alba I. (1—0)
Armătura Zalău — Minerul. Cavnic (3—4)
Dacia Mec. Or. — Chimica Tîrn. (2—1)
Gl. Bistrița — Avintul Reghin (0—0)
„Poli" Tim. — CFR Timișoara (2—1)
Olimpia Satu M. — Gloria Reșița (0—0)

ETAPA a XX-a (26 martie)

UT Arad — Metalul Bocșa (3—2)
CFR Tim. — CSM Reșița (1—2)
Chimica Tîrn. — Gl. Bistrița (0—5)
Avintul Reghin —..Poli" Tim. (0—5)
Olimpia Satu M. — Strungul Arad (1—3) 
Gl. Reșița — AS Paroșeni V. (0—1)
ASA Prog. Tim. — Armătura Zalău (0—1) 
Min. Cavndc — FC Maramureș (1—2) 
Un. Alba I. —Dacia Mec. Or. (0—1)

ETAPA a XX!-a (2 aprilie)
Strungul Arad 
FC Maramureș 
Gl.Bistrița 
Dacia Mec. Or. 
..Poli" Tim. 
CSM Reșița 
Met. Bocșa

— UT Arad
— ASA Prog. T m.
— Un. Alba lulia
— Minerul Cavnic
— Chimica Tîrn.
— Avintul Reghin
— CFR T:mișoara

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

Armătura Zalău — Gloria Reșița (0—2)
AS Paroșeni V. — Olimpia Satu M. (1—4)

ETAPA a XXII-a (9 aprilie)
CFR Tlm. — UT Arad (0—2)
Avintul Reghin — Metalul Bocșa (1—3) 
Chimica Tîrn. — CSM Reșița (0—2)
Min. Cavnic — Gloria Bistrița (0—1) 
Un. Alba I. — „Poli" Tim. (0—4)
Strungul Arad — AS Paroșeni V. (0—3) 
Olimpia Satu M. — Armătura Zalău (1—1) 
Gl. Reșița — FC Maramureș (0—6)
ASA Prog. Tim. — Dacia Mec. Or. (4—3)

ETAPA a XXIII-a (16 aprilie)
Gl. Bistrița — ASA Prog. Tlm. (0-2)
CSM Reșița , — Unirea Alba I. (1-4)
.. Poli“ Tim. — Minerul Cavnic (0-0)
Met. Bocșa — Chimica Tîrn. fl—3)
UT Arad — Avîntul Reghin (1-1)
CFR Tim. — Strungul Arad (0-1)
Dacia Mec. Or. — Gloria Reșița (0-3)
Armătura Zalău — AS Paroșeni V. (1-1)
FC Maramureș — Olimpia Satu. M. (0—1)

ETAPA a XXIV-a (23 aprilie)

Chimica Tîrn. 
Un. Alba I. 
Min. Cavnic 
Avintul Reghin 
Gl. Reșița 
ASA Prog. Tim 
Strungul Arad 
AS Paroșeni V. 
Olimpia Satu M.

— UT Arad
— Metalul Bocșa
— CSM Reșița
— CFR Timișoara
— Gl. Bistrița
— „Poli" Tim.
— Armătura Zalău
— FC Maramureș
— Dacia Mec. Or.

(1-3) 
(1-3) 
(0-3) 
(0-1) 
(0—7) 
(2—4) 
(1-2) 
(0-3) 
(0-1)

UT Arad 
Avîntul Reghin 
CFR Tim. 
Chimica Tîrn. 
Met. Bocșa 
„Poli" Tim. 
CSM Reșița 
Gl. Bistrița 
Dacia Mec. Or.

ETAPA a XXV-a (30 aprilie)

CSM Reșița
UT Arad
Met. Bocșa
CFR Tim.
Avintul Reghin 
„Poli" Tim 
Dacia Mec. Or.
Gl. Bistrița

FC Maramureș

— ASA Prog. Tim.
— Unirea Alba I.
— Minerul Cavnic
— Chimica Tîrn.
— Strungul Arad
— Gloria Reșița
— AS Paroșeni V.
— Olimpia Satu M.
— Armătura Zalău

(0-1)
(3-2)
(0-5)
(2-5)
,0—3)
(4—2)
(6—3)
(1-1)
(1-3)

EDIȚIA 1988-1989»
ETAPA a XXVI-a (7 mai)

Min. Cavnic — UT Arad (0—6)
ASA Prog. Tim. — Metalul Bocșa (0—3)
Gl. Reșița — CSM Reșița (1—2)
Chimica Tîrn. — Avintul Reghin (2—0)
Un. Alba I. — CFR Timișoara (2—1)
AS Paroșeni V. — Gloria Bistrița (0—4)
Olimpia Satu M. — ..Poli" Tim. (1—0)
Strungul Arad —FC Maramureș (0—2) 
Armătura Zalău — Dacia Mec. Or. (0—2)

ETAPA a XXVII-a (joi 11 mai)
— ASA Prog. Tim.
— Unirea Alba I.
— Minerul Cavnic
— Strungul Arad
— Gloria Reșița
— AS Paroșeni V.
— Olimpia Satu M.
— Armătura Zalău
— FC Maramureș

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

ETAPA a XXVIII-a (14 mai)
Gl Reșița — U.T. Arad (1—3)
Olimpia Satu M. — Metalm Bocșa (2—1)
AS Paroșeni V. — CSM Reșița (0—1)
Un. Alba lulia — Chimica Tîrn. (0—1)
Min. Cavnic — Avîntul Reghin (1—0)
ASA Prog Tim. — CFR Timisoara (2—2)
FC Maramureș — Gloria Bistrița (1—3)
Armătura Zalău — ,,Poli“ Tim. (0—2)
Strungul Arad — Dacia Mec. Or. (0—0)

ETAPA a XXIX-a (21 mai)
— ASA Prog. Tim.Avîntul Reghin 

Chimica Tîrn. 
Un. Alba I. 
C.FR Tim.
Met. Bocșa 
UT Arad * 
CSM Reșița 
„Poli" Tim.
Gl. Bistrița

— Minerul Cavnic
— Strungul Arad
— Gloria Reșița
— AS Paroșeni V.
— Olimpia Satu M,
— Armătura Zalău
— FC Maramureș
— Dacia Mec. Or.

ETAPA a XXX-a (28 mai)
AS Paroșeni V. — UT Arad

Armătura Zalău 
FC Maramureș 
Min. Cavnic 
ASA Prog. Tim. 
Gl. Reșița 
Olimpia Satu M. 
Strungul Arad 
Dacia Mec. Or.

— Metalul Bocșa
— CSM Reșița
— Unirea Alba I.
— Chimica Tîrn.
— Avîntul! Reghin
— CFR Timișoara
— Gloria Bistrița
— „Poli" Tim.

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

Un. Alba I.
ETAPA a XXXI-a (4 iunie)

„Poli" Tlm. 
Min. Cavnic 
Chimica Tîrn 
CFR Tim. 
Avintul Reghin 
UT Arad
Met. Bocșa 
CSM Reșița

— ASA Prog. Tim.
— Gloria Bistrița
— Strungul Arad
— Gloria Reșița
— AS Paroșeni V.
— Olimpia Satu M.
— Armătura Zalău
— FC Maramureș
— Dacia Mec. Or

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

(0—3) 
(0—2)

ETAPA a XXXII-a (11 iunie)
FC Maramureș — UT Arad (1—2)
Dacia Mec. Or. — Metalul Bocșa (0-2)
Gl. Bistrița — CSM Reșița (0—5)
Gl. Reșița — Unirea Alba I. (1—3)
ASA Prog. Tim. — Minerul Cavnic (1—0)
Olimpia Satu M. — Chimica Tîrn. (3—0)
AS Paroșeni V. — Avîntul Reghin (1—3)
Armătura Zalău —- CFR Timișoara (0—2)
Strungul Arad — ..Poli* ’rim. (0—2)

Met. Bocșa 
CSM Reșița 
ASA Prog. Tim. 
Min. Cavnic 
Chimica Tîrn.
Un. Alba I. 
Avîntul Reghin 
CFR Tim.
UT Arad

e)
Bistrița

— ,.Poli“ Tim.
— Strungul Arad
— Gloria Reșița
— AS Paroșeni V.
— Olimpia Satu M.
— Armătura Zalău
— FC Maramureș
— Dacia Mec. Or.

ETAPA a XXXIH-a (18 iuni
— Gloria (0-6) 

(1—4) 
(0-0) 
(0-3) 
(0-1) 
(1—6) 
(0—2) 
o—n 
(3-0)(0-5) 

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

(1-3)

ETAPA a XXXIV-a (25 iunie)
Gl. Bistrița
„Poli" Tim. 
Strungul Arad 
Gl. Reșița 
AS Paroșeni V. 
Olimpia Satu M. 
Armătura Zalău 
FC Maramureș 
Dacia Mec. Or.

— UT Arad
— Metalul Bocșa
— CSM Reșița
— ASA Prog. Tim.
— Unirea Alba I.
— Minerul Cavnic
— Chimica Tîrn.
— Avîntul Reghin
— CFR Timișoara

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

C.FR


ACIUALITAIEA
IN TURNEUL de la Mel

bourne. campionul cehoslovac? 
Ivan Lendl, cotat al doilea fa
vorit al concursului, l-a elimi
nat cu 6—0, 6—1, 6—3 pe vest- 
gi-rmanul Alexander Wronz.

BOXERII ROMANI 
ÎN 1989

Anul acesta, boxerii români 
au în program o serie de im
portante competiții, între care 
Campionatele Europene (28 mai 
— 3 iunie, la Atena), Campio
natele Mondiale (17—28 septem
brie. la Moscova) și Campio
natele Mondiale pentru tineret, 
ce vor avea loc în perioada 
7—19 august la San Juan' (Por
to Ilico). Tradiționalul turneu 
organizat de federația română 
de specialitate, „Centura de 
Aur", este prevăzut pentru 2—9 
aprilie, constituind un decisiv 
prilej de selecție pentru cam
pionatele continentale. Pînă la 
„Centura de Aur“, pugiliștii 
noștri vor fi prezenți și la alte 
turnee : „Strandjata" (Sofia. 28 
februarie — 5 martie) ; Veneția 
(5—12 martie) ; Haile (20—26 
martie) și Usti nad Labem 
(Cehoslovacia. 27 martie — 2 
aprilie).

U TENIS
Rezultate înregistrate în pro
ba feminină : Steffi Graf 
(R. F. Germania) — Anne Gusse 
(Australia) 6—2, 6—1 ; Gabriela 
Sabatini (Argentina) — Cecilia 
Cahlman (Suedia) 6—0, .6—1 ; 
Belinda Cordwell (Noua Zee- 
landă) — Barbara Potter 
(S.U.A.) 6—3, 6—3; Carrie
Cuningham (S.U.A.) — Dianne 
Ballestrat (Australia) 6—4, 6—3; 
Jenny Byrne (Australia) — Si
mone Schlider (Olanda) 6—0, 
6—2.

FEDERAȚIA mexicană de 
tenis a hotărît ca pregătirile 
echipei care va întilni forma
ția Spaniei în primul tur aJ 
„Cupei Davis" să se desfășoare 
în localitatea Jalisco, și nu la 
Ciudad de Mexico, datorită pn 
luării excesive a atmosferei din 
capitală.

PE SCURT O PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM a Columbianul Sil

vio Salazar a ciștlgat semimara- 
tonul internațional de la Cara
cas, fiind înregistrat pe distanța 
de 21,975 km cu timpul de ih07,23.

BOX • Pugilistul thailandez 
Kliaosat Galaxy șl-a păstrat 
titlul de campion mondial la ca
tegoria supermuscă (versiunea 
W.B.A.), tavingîndu-1 prin k.o. 
în repriza a 2-a. pe Tae 11 Chang 
(Corcea de Sud). Meciul a avut 
loc la Bangkok.

„CUPA CUPELOR1' IA BASCHET(m).
PARIS, 18 (Agerpres). — în 

meciurile pentru grupele sfer
turilor de finală : B. C. Cho- 
let — Reâl Madrid 95—35 
(41—30, B. G. Bayreuth — 
Cibona Zagreb 99—109 (41—56) ;
A.E.K. Atena — JalgbirlT Kaunas 
109—95 (60—45); llapoel Elion — 
Snaldero Caserta 89—92 (33—49).

START h „CUPA MARII

BALTICE LA HANDBAL (m)
MUnchen, 18 (Agerpres). — 

In prima zi a turneului interna
țional masculin de handbal «Cu
pa Mării Baltice**, ce se desfă
șoară în diferite orașe din R.F. 
Germania, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Polonia — 
Cehoslovacia 26—22 (14—11); R.F. 
Germania — Finlanda 22—16 
(9—0) : U.R.S.S. — R.F. Germania 
(B) 26—20 (14—11).

HANDBAL • La Reykjavik s-a 
disputat cel de-al doilea meci 
amical dintre selecționatele mas
culine ale Islandei șl R.D. Ger
mane. Victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 26—21 (15—10). 
tn primul joc, desfășurat tot la 
Reykjavik, scorul a fost egal : 
18—10.

M

PATINAJ VITEZĂ —-----—----- =
BERLINUL OCCIDENTAL, 

(Agerpres). Campionatul Euro
pean feminin, desfășurat în 
Berlinul Occidental, a fost ciș- 
tigat de Gunda Kleemann 
(R.D. Germană), clasată pe pri
mul Ioc la pollution, cu un to
tal de 176.005 puncte. Pe locu
rile următoare s-au situat co-' 
echipierele sale Constanze Mo 
ser — 177,161 puncte și Jaque- 
line Borner — 179,257 puncte

ZURICH, 18 (Agerpres). tn 
ultima zi a concursului de la 
Davos, contînd pentru „Cupa 
Mondială", Uwe-Jens Mey 
(R.D. Germană) a cîștigat proba 
do 500 ni cu timpul de 36,78. 
în cursa de 3 000 m pe primul 
loc s-a clasat olandezul Gerard 
Renters —• 4:06,32.
SĂRITURI ------------------------ -------

FRAGA, 18 (Agerpres). „Cupa 
Mondială" a programat pe 
trambulina de la Harrachov 
(Cehoslovacia) un concurs, în 
care victoria a revenit sporti
vului suedez Jan Bokloev, cu 
un total d$ 209 puncte (sărituri 
de 116,5 m și 115.5 m). L-au ur
mat Risto Laakonen (Finlanda) 
195,5 puncte și Ladislav Dlu- 
hos (Cehoslovacia) — 193,5
puncte. In urma acestei victo
rii, Jan Bokloev a trecut pe 
primul loc în clasamentul ge
neral. cu 155 puncte, fiind ur
mat de vest-germanu! Dieter 
Thoma — 131 puncte.
SCHI ---------------------------------------

ZURICH, 18 (Agerpres). Pro
ba masculină de slalom uriaș 
din cadrul concursului de la 
Adelboden (Elveția), a revenit 
sportivului Marc Girardelli

(Luxemburg., înregistrat ii 
două manșe cu timpul o*+ 
2:31,84. Pe locurile următoare 
s-au clasat Christian Furusetii 
(Norvegia) — 2:32,49 și Alberto 
Tomba (Italia) — 2:32,74.

VIENA, 18 (Agerpres). Pro-, 
ba feminină- de slalom super- 
uriaș, desfășurată pe pîT'tia de 
la Flachau (Aiistrl-a), a fost ci ș- 
tigată de șebioara japopezâ Eni 
Kawabata, cronometrată cu 
timpul de 1:10,75. Pe locurile 
următoare s-au clasat Ainhoa 
Ibarra (Spania) — 1:10,79 și
Elisabeth Giger (Elveția) — 
1:10,84.
BIATLON ------------------------------- -

BERLIN, 18 (Agerpres). Cel 
mai bun performer al schiului 
din R. D. Germană pe anul 1988 
a fost desemnat dublul campion 
olimpic de biatlon, Frank-Peter 
Roetsch. urmat de Uwe Bell- 
mann și Holger Bauroth.
HOCHEI-------------------------------- -

MOSCOVA, 18 (Agerpres). 
Campionatul unional a progra
mat partida derby dintre echi
pele Dinamo Moscova și Spar
tak Moscova. încheiată cu sco
rul de 5—4 (3—2, 1—1, 1—1) în 
favoarea primei formații. In
tr-un alt joc, Himik Voskre- 
sensk a învins in deplasare cu 
scorul de 3—2 (0—1.‘2—0, 1—1) 
formația S.K.A. Leningrad.
PATINAJ ARTISTIC —--------- —

DUPĂ EXECUTAREA figu
rilor impuse, în proba de dansuri 
din cadrul Campionatelor Euro
pene- de patinaj artistic de ta 
Birmingham conduce cuplul 
sovietic Marina Klimova — 
Serghei Ponomarenko. Pe locul 
secund se află Maia Ușova — 
Alexandr Zulin- (U.R.S.S.).
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POFTITI IN RING!
Mal pregnant ea oricind. 

boxul a devenit, imediat după 
J.O. 1988, o disciplină sub 
semnul întrebării. Intuind că 
momentul e favorabil, inami
cii „nobilei arte" au hotărît 
să toarne gaz peste foc, eom- 
pletind un dosar șl așa volu
minos — accidente grave, de
cese (8 In ringul profesionist 
intr-un ciclu olimpic) etc. — 
cu noi probe, inspirate din 
intîmplările nu tocmai plă
cute petrecute la 
Seul : un—meci ter
minat eu încăierare.
o finală cea 
la categoria 
locie mică, 
sluită etc. 
boxul c 
anacronic, 
pentru civilizația __
XX, ei au cerut (și cer) 
voalat, cînd fățiș.

de partea sportului 
păstorește, dacă

mente 
care-1 . , ____
chiar dorind să afle adevărul. 
A.I.B.A. n-a stat cu milnll» 
încrucișate, ci a acționat. 
Unul dintre cel mal mari cam
pioni din toate timpurile, g- 
cum bolnav, Muhammad AJi 
(Caslus Clay), a acceptat să 
depună depoziție, spunind : 
„Da, sufăr de Parkinson, dar 
această 
azi un

de 
mU- 
evident mă- 

etc. Susțlnlnd că 
e un sport periculos, 
-le, ba chiar injositpr 

civilizația secolului 
cind 

___ —,-j, renunța
rea Ia el. scoaterea Iui de pe 
afișul marilor competiții.

Avertizat, dacă nu și aler
tat, C.I.O, a luai în discuție 
subiectul și, n-a . lipsii mult, 
ba chiar a lipsit puțin, ca 
una dintre disciplinele olim
pice clasice (prezenta la J.O. c& 
încA din 1904, Saint Louis, ca 
moștenitoare a anticului pu
gilat) sA nu dispară, îndepăr
tată din programul adoptat 
pentru Barcelona 1932. pînA 
Ia urmă însă, ea să-l cităm 
po președintele A.I.B.A., pro
fesorul pakistanez A. Chowd
hry, „rațiunea a învins", bo
xul păstrindu-șl locul, unul 
justificat prin tradiție și. fi
rește, prin interesul publicu
lui larg.

La rîndu-i, cAutind argu-

afecțiune cuprinde 
număr de peste două 

milioane de oameni» 
Să fi practicat ei 
boxul T ! părerea 
medicilor e că în
tre maladia lui 

Parkinson șl activitatea mea 
din ring nu poate fi stabili
tă nici o legătură*. încă mai 
mult. Pentru a lămuri situa
ția, A.I.B.A. a încredințat cer
cetări amănunțite unor foruri 
științifice reputate, Institut u- I 
luî „Karolinska** din Suedia 
șl Universității „John Hop
kins** din Statele Unite, cu
noscute în întreaga lume pen
tru temeinicia și amploarea i 
investigațiilor. „Karolinska* a ' 
finalizat prima, menționînd i 

„.boxul (n.n. studiul l-a 
privit pe cel amator) nu e cu i 
nimie mai primejdios pentru 
sănătatea sau viața celOr ca- i 
re-1 practică decît o alergare 
atletică de la 3 000 m în sus“, I 
punct de vedere confirmat, 
ceva mai tîrzlu, șl de specia- 1 
lfștll de la „John Hopkins**!

Așadar, totul a fost — sau ' 
e — o prejudecată, vinovată 
ca atâtea altele. Altfel zis. 1 
poftiți în ring, fără teamă! (

Ovîdîu IOANIȚOAIA .

Anglia: IN FATA UNEI MARI SURPRIZE

Fotbal meridiano
Tur de orizont in campionatele naționale

Este, dacă vreți, o ediție dis
tinctă de precedentele care ar 
putea conduce, totodată, la un 
deznodămlnt mal puțin așteptat. 
Așa după cum se derulează fil
mul actualului sezon, nu-1 deloc 
exclus ca, după nu mal puțin de 
șapte ani, supremația portuari
lor din Liverpool, He F.C., fie 
Everton, să-și afle sfîrșltul. Da
că ultima, alături de Manchester 
United, Nottingham Forest și 
Tottenham, candidatele tradițio
nale, nu mai poate Intra in dis
cuție, In schimb fosta șl actuala 
echipă a lui Rush nu și-a spus, 
practic, încă ultimul euvint. Nu
mai că. dacă nu . . . -
va la campioana 
parcursul sinuos 
uluiește pe toată 
Liverpool ar mal 
pozițiile primelor două clasate.

Drept care, majoritatea comen
tatorilor apreciază că, pe mal 
departe, lupta pentru titlu rămt- 
ne, totuși, o chestiune In doi. 
Adică Intre Arsenal șl Norwich. 
Cel mal mulți sînt înclinați să 
afirme că experiența și valoarea 
lotului superioare ale „tunarilor" 
vor avea cîștlg de cauză. Sînt 
calități la care trebuie adăugata 
șl formula stabilă de echipă tri
misă pe gazon de managerial 
George Graham. Cu cîteva ex
cepții neînsemnate sau fortuite; 
cazul Iul Davis, suspendat din 
octombrie, purtătorii tricourllor 
alb-roșll s-au numit invariabil

Luklci — Dixon, Bould, Adams, 
Winterburn — M. Thomas, Ro- 
castle, Richardson, Marwood — 
A. smith, Merson. tn timp ce 
internaționalul Sansom, titular 
în vară la EURO, nu a fost nici 
măcar rezervă a primei echipe 
(regulamentul permite Înscrierea 
a numai doi jucători în afara 
primilor 11). Astfel că, etapă de 
etapă, Sansom a evoluat, de re
ținut, in formația de rezerve. A- 
cestea ar fi foarte pe scurt, ar
gumentele Arsenalului. (In afara 
celor cinci puncte avans).

se schimbă oe- 
en titre, cu 

de acum, care 
lumea, cu greu 
putea amenința

CLASAMENTUL „LA ZI
1. Arsenal 20 U 4 3 45-21 43
3. Norwich 21 10 8 3 30-22 38
3. Coventry 21 9 8 € 29-21 33
4. Millwal 20 9 4 5 30-24 33
5. Liverpool n 8 8 5 26-18 32
8, Nottingham 21 7 10 4 27-24 SI
7. Man. United 21 7 9 5 28-18 30
8. Everton 20 8 8 6 26-22 30
3. Derby 20 S 5 7 22-18 39

19. Wimbledon 20 8 4 8 24-27 23
11. Mtddlesbr. 21 8 4 9 27-32 28
12. Aston Villa 3! « 1 7 31-32

K

13. Southampton 21 € 8 7 34-40 2«
14. Tottenham 21 8 7 8 31-32 25
19. Q.P.R. 21 8 6 9 23-21 24
18. Luton 2i 8 8 8 23-28 S3
IT. Sheffield 20 i 7 8 17-28 22
18. Charlton a < 8 9 22-38 20
19. West Ham 21 i 5 IS 18-36 17
2». Newcastle 21 4 8 18 17-38 1?

tn absența titularului Hansen, 
accidentat, banderola de căpitan 
la F.C. Liverpool a fost preluata 

de danezul Jan Moelby.

tabăra lui Nor- 
este generală, șl

In C.C.E. la volei STEAUA N-A PUTUT TRECE DE S.V. HAMBURG!
Mare surpriză, ieri, în sala 

Dinamo din Capitală, la me
ciul dintre campioanele mascu
line ale țării noastre și R.F. 
Germania, Steaua București și 
S.V. Hamburg I Șl aceasta din 
mat multe unghiuri de vede
re. Mai întîl, pentru că vo
leibaliștii noștri au părăsit te
renul învinși : S. V. Hamburg 
a cîștigat cu 3—1 (8, 14, —11, 
13). Mai apoi, pentru că oas
peții au prezentat o echipă 
cu mult peste așteptări, o 
chipâ puternică, foarte 
pregătită atletic Șt, mal 
practicînd un joc dinamic și 
sigur în ambele faze, comblna- 
tiv șl în viteză, aliniat la ce
rințele internaționale actuale, 
în fine, pentru că arbitrul 
principal, bulgarul S. Stoianov, 
a condus vădit părtinitor, fa- 
vorizînd în dese rîndurl pe... 
oaspeți 1 (Una din greșelile sale 
flagrante ajuttnd copios pe
S.V. Hamburg să cîștige se
tul secund). Nu aceasta este, 
însă, cauza principală a înfrîn- 
gerii suferite de Jucătorii noș
tri...

me.

e- 
bine 
ales.

Chiar de la începutul parti
dei, s-a văzut că echipa oas
pete va pune serioase proble- 

Cu servicii puternice, 
preluări exacte și uri coordo
nator excelent (Dornheim), dar 
mal ale» apărîndu-se la fileu 
și în linia a doua cu uimitoa
re precizie, oaspeții au domi
nat clar setul ~ - — -
15—8), ajutați 
care au servit slab șl au pre
luat cu dificultate. Jocul s-a 
echilibrat in setul secund, dar 
spre final bucureștenii au a- 
vut șansa egalării (14—11), iro
sită de el șl de... arbitru. Sub 
semnul unui și mai pronunțat

CAMPIOANA EUROPEI

îmbunătățirea 
în apărare al 
desfășurat și 

seturi. Steaua 
Insă numai u-

sâ trecem în 
wich. stupoarea ___ __________
ea Învălui» chiar șl pe compo- 
nențll formației. Parcurgînd ac
tualul lot al „canarilor" (culorile 
sînt galben-verde), numele unul 
Fleck, Gunn, Putney sau Town
send nu spun mal nimic. Unii 
pun întreaga ascensiune pe sea
ma managerului Ken Brown. 
Alții pe alarmanta scădere a ni
velului calitativ al primei ligi, 
singura cam ar putea aduce pe 
primele poziții un team entuziast

și generos ; altfel, dar destul de 
modest. Pînă ce părerile își vor 
afla un numitor comun se prea 
poate ca, la 13 mal, să ne aflăm 
în fața unei mari surprize. Poate 
fără precedent în Insulă, dacă ne 
gîndlm că nu este vorba, totuși, 
de Cupa Angliei.

Deci, Liverpool pam a fi In a- 
fara discuției. Reîntoarcerea fiu
lui Iubit, Rush, a dat multă bă
taie de cap managerului Dalglish, 
pentru că acesta a avut Întot
deauna de ales în duelul Rush 
— Aldridge, ținlnd, pe rlnd. pe 
bancă pe unul dintre el. Și tot 
așa, pe nesimțite, și Rush, șt Al
dridge au început prin a-și pier
de busola In careul advers. Ar 
fl, însă, nedrept să aruncăm to
tul In spatele galezului. Adevă
rul este că între Liverpool din 
sezonul precedent șl cel de acum 
diferența este ușor sesizabilă în 
defavoarea celui actual. Cel puțin 
ptnă In momentul de fată.

Mihai CIUCA

I (7—2, 10—6, 
și de steliști

(Urmare din gag. I)

(deloc inferioare odor pe care 
le Înlocuiau).

Arbitrii Gabriel Lotan șl Uzi 
Bon Tzvi (Israel) au condus 
bine formațiile : UNIVERSITA
TEA — Mireia Zamfir, Ioana 
Cotoranu (Carmen Anghel),

echilibru (prin 
randamentului 
gazdelor) s-au 
celelalte două 
adjudeeîndu-și 
nul...

Arbitrii S. Stoianov (slab) și 
I. Diev (corect), ambii din 
Bulgaria, au condus echipele:

STEAUA : Pădurețu (Iones- 
cu). Constantin, Pentelescu, 
Spînu (Schoberl), Dascălu, Șoi- 
C3a

S.V. HAMBURG : Bornheim 
(Volger), Tholse, Voss, Braack, 
Mackerdot, S3af.

Aurelian BREBEANU

Învinsă la craiova
Tanța Drăgol, Monica Șușman 
(Mireia Cazangiu), Cristina 
B uzi IA (Mireia Neculiță), Mt- 
rela Bojescu ; OLIMPIA TEO
DORA RAVENNA — Patrizia 
Pratl (Daniela Saporiti), Ma
nuela Benelli. Liliana Bernardi 
(Fabiana Mele), Brigitte Le

sage, Sabrina Bertini (Cristina 
Saporitf), Alessandra Zambelli.

DE LA O ȘTIRE LA ALTA
MECIURILE pentru Supercupa 

europeană, dintre formația olan
deză P.S.V. Eindhoven șl echipa 
belgiană F.C. Malines, vor avea 
loe ta 1 sl. respectiv. 8 februarie, 
anunță agențiile Internaționale de 
presă.

LA SFÎRȘITUL anului 1988, ce
le 39 de federații membre ale Uni
unii Europene de Fotbal Amator 
(U.E.F.A.), organism creat în 
1854, aveau tnscrlse In scriptele 
lor 268 083 de cluburi, eu 563 347 
echipe. Numărul jucătorilor legi
timați era de 19 543 992, în timp 
ce numărul arbitrilor ajunsese Ia 
420 502. U.E.F.A., unul dintre ce
le mal importante foruri sportive 
mondiale, organizează în flecare 
an 11 competiții oficiale.

CONFEDERAȚIA braziliană a 
sporturilor l-a ales în funcția de 
președinte al Federației de Fot
bal pe Ricardo Teixeira (41 ani). 
Noul președinte l-a confirmat ca 
antrenor al lotului reprezentativ 
pe Sebastian Lazaronl. care

procedat la o primă selecție, de- 
semnînd 36 de jucători ce vor 
urma pregătirile pentru prelimi
nariile campionatului mondial. 
Printre cel selecționați se numă
ră Jose------ ------ ------ -
duardo, 
Careca, 
etc.

Carlos, Andre Cruz. E- 
Aldalr, Bebeto, Tonlnho, 
Romario, Valdo, Renato

IN CLASAMENTUL golgeterl- 
lor campionatului italian conti
nuă să conducă Antonio Careca 
(Napoli), cu' 10 goluri înscrise, 
urmat de Aldo Serena (Interna- 
sionaOe), Roberto Baggio (Flo
rentina) ■ — ou cite I goluri — șl 
Gianluca Vlallf (Sampdoria) — 7 
goluri.

IN CADRUL turneului Interna
țional pentru echipe de veterani, 
ce se desfășoară în aceste zile în 
orașul brazilian Sao Paulo, ?e- 
lecțlonateile R.F. Germania șl 
Italiei au terminat Ia egalitate : 
1—4 (1—0). Golurile au fost mar
cate de Sidka (mln. 34), respec
tiv Morinî (mln. 08).

Radaoțl» ți MmltiMi 
Pentru ftt-UeMMe


