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HALTERE:

EFORTURI PENTRU REVENIREA LA MARILE PERFORMANTE
O retrospectivă a comportă

rii halterofililor noștri in în
trecerile anului trecut nu poa
te să nu pornească de la o 
trimitere la surpriza deosebit 
de plăcută pe care ne-a fâ- 
cut-o această disciplină spor
tivă ia... penultima ediție a 
Jocurilor Olimpice, din 1984, 
de unde s-a întors aureolată 
cu o veritabilă salbă de me
dalii. A fost un an de vîrf, un 
an de excepție pentru halte
rele românești și. începind 
de-âtunci, mai toti iubitorii 
sportului din tara noastră au 
început să privească mai cu 
atenție și mai cu speranță 
spre această ramură sportivă. 
Și, printr-un fericit concurs de 
împrejurări — a se citi o in
tensă și eficientă muncă a 
factorilor responsabili — hal
terofilii noștri, pătrunși in e- 
lita mondială a acestui aport, 
au dovedit întregii lumi că 
succesele de la Los Angelos 
n-au fost intîmplătoare. Con
comitent cu această unanim 
recunoscută afirmare pe plan 
internațional, s-a putut consta
ta un interes sporit al tineri
lor din tara noastră pentru

LUPTĂTORII DE LA „VULCAN11 BUCUREȘTI 
AU RELUAT PREGĂTIRILE CU NOI AMBIȚII
Zile deosebit de frumoase 

pentru luna ianuarie, in Ca
pitală. La orele amiezii, în 
majoritatea parcurilor se în
tâlnesc numeroase persoane 
dornice să se expună binefă
cătoarelor raze ale soarelui. în 
parcurile sportive. animația 
este și mai mare. Tot mai 
multe grupe și secții și-au 
schimbat locul de pregătire, 
abandonând sălile pentru aerul 

Componenta secției de lupte libere a A.S. Vulcan București 
folosesc din plin timpul favorabil pentru pregătirea fizici în aer
liber
proaspăt, ozonificat.' chiar da
că încă rece, de afară.

De la această regulă nu face 
excepție nici parcul sportiv 
Progresul din Capitală, unde 
i-am întâlnit, la un meci de 
fotbal, pe luptătorii de Ia... 
Vulcan. Da, nu este , o greșea
lă; ca urmare a unei. înțele
geri între conducerile celor 
două unități sportive, compo- 
nenții secției de lupte libere 
Vulcan București se antrenea
ză pe bazele clubului sportiv 
Progresul (să subliniem că a- 
ceastă secție, în care lucrează 
antrenorii Iiie Chîriiă și Dumi
tru Pîrvulescu, activează in 
prima Divizie din anul 1978, 
luînd de fiecare dată parte la 
turneul final, unde, de oele 
mai multe ori. echipa s-a si
tuat pe unul din primele șase 
locuri).

acest sport. . In aceste priel
nice condiții, următoarea con
fruntare olimpică, din 1988, a 
fost minuțios pregătită, spe- 
rîndu-se, in pofida unui lot 
restrins, în obținerea a 2—3 
medalii olimpice, din care una 
de aur. După cum se știe, însă, 
doar Nicu V'ad a reușit să-și 
adjudece o medalie de argint, 
o medalie eu străluciri, totuși, 
de aur. dacă avem în vedere 
starea fizică precară în care 
a concurat sportivul român, 
marcat de un mai vechi și re
bel traumatism la gentinchi. 
Ceilalți doi. halterofili pre- 
zenți in concurs. Andrei Socaci 
.și Traian Cihărean, s-au si
tuat pe locurile V și, respectiv, 
VI, mult sub posibilitățile lot. 
pentru ca Altila Czanka. cel 
de-al patrulea membru al lo
tului. să se accidenteze cu 
numai patru zile înainte de-a 
intra în concurs !

Dar despre această adevăra
tă nereușită de la Jocurile O- 
limpice de anul trecut s-a 
scris la timpul potrivit, iar 
cauzele au fost îndelung ana
lizate. Vom soune doar că, 
de-a lungul ciclului olimpic

După jocul „la două porți“ 
— Pe un teren de handbal —, 
C. Păun, S. Munjev (campion 
național de juniori), C. Ion, 
A. Vlăsceanu, N. Radu, J. Cos- 
tache, S. Cimpoieru, Gh. Mi- 
tran (locul 2 la „naționalele"' 
de seniori), I. Cimpoieru, 8. 
Baciu (locul 4 la campionatele 
d-o seniori), D. Mihăilă, D. 
Ciucă, D. Mușat, A. Dacica 
(de mai multe ori clasat pe

Foto: Nicolae PROFIR
primele 2—3 locuri ale „na
ționalelor*" de seniori), FI. Ior- 
dache, N. Snae, deci toți corn- 
ponenții lotului prezenți la an
trenamentul respectiv, au în
ceput preparativele pentru tre
cerea normelor de control. 
Prin fata „cronometrorului" 
S lănci u Ștefănică, instructor 
în cadrul colectivului tehnic, 
au trecut toți sportivii după 
cursa de 50 m. Ce ne-a sur
prins mai mult ? Viteza cu 
care aleargă... greul N. Snae 
(cat. 130 kg).

După încheierea antrenamen
tului, In care au fost prevă
zute și alergări pe teren va
riat, ca și exerciții pentru for-

Mihoi TRANCA

. (Continuare în pag. 2-3) 

1985—1988, halterofilii noștri 
au obținut. în cadrul campio
natelor mondiale și europene 
de juniori și seniori, un im
presionant număr de medalii, 
130, mai mult de jumătate din 
ele fiind cucerite de Nicu 
Vlad (21), Andrei Socaci (28) 
și Attila Czanka (23), drept 
pentru care contraperformanța 
lor de la Seul — a ultimilor 
doi. firește ! — a surprins și 
a șocat. Analizată cu lupa, cu 
un apăsat simt autocritic, a- 
ceasiă nereușită a scos la ivea
lă, în opinia factorilor răspun
zători, și deficiențele „planu
lui de bătaie"", stabilit la ni
velul federației de specialitate 
sau imediat mai jos. Ia nive
lul secțiilor, dar mai ales mo
dul în care a fost el pus in 
practică. Cu alte cuvinte, au 
fost depistate unele scurt-cir- 
cuitări, nu decisive, dar, în 
orice caz, favorizante pentru 
dereglarea unui mecanism bi
ne gîndit, bine pus la punct, 
dar care a mizat prea mult pe 
conștiinciozitatea (uneori, după 
cum au arătat faptele, doar a- 
parentă I) a specialiștilor, a 
cîtorva dintre ei.

Cu toate acestea, anul 1988 
înseamnă o medalie olimpică, 
de argint, 6 medalii de ar
gint șl 5 de bronz Ia campio
nate europene de seniori — 
cucerite de Traian Cihărean, 
Andrei Socaci, Attila Czanka 
șl Dumitru Negreanu —. a- 
cestora adăugîndu-li-se alte 
numeroase medalii de aur, ar
gint și bronz cucerite la 
campionate mondiale și euro
pene de juniori, în total 14, 
din care 7 de aur. 4 de argint

Victor NIȚA

(Continuare in pag. 2-3)

Insuccesele echipelor noastre in C.C.E. la volei

ARGUMENTE PENTRU 0 NECESARĂ SCHIMBARE DE CONCEPȚIE
Cele două ‘ etape ale fazei - 

consemnate recent în cadrul 
actualei ediții; a Cupei Cam
pionilor Europeni la Volei au 
însemnat noi decepții produse 
de reprezentantele noastre. în
vinsă net în deplasare, cam
pioana feminină Universitatea 
C.F.R, Craiova a reușit 
miercuri să-și ia’ revanșa asu
pra cunoscutei formații italie
ne Olimpia Teodora Ravenna, 
dar la un scor care nu-i folo
sea la calificare în turneul fi
nal (de altfel, înainte de jumă
tatea partidei de la Craiova, 
oaspetele își asiguraseră cali
ficarea și au folosit în conti
nuare rezervele). Și dacă Uni
versitatea C.F.R. nu putea fi 
creditată cu prima șansă în 
fața deținătoarei trofeului, să 
nu uităm că în etapa prece
dentă pierduse în deplasare 
(0—3) la o echipă, Post Viena, 
pînă acum fără valențe in 
concertul volcibalistie euro
pean, continuînd întrecerea 
grație punctaverajului supe
rior după jocul retur. La rîn- 
dul ei, Steaua, în grupa semi
finală a competiției masculine 
(adversarele din etapele pre
cedente fiind de valori negli
jabile), a suferit un usturător 
eșeo la Modena, în fața lui 
Panini, dar și mai grea ni se 
pare înfrîngerea pe teren pro
priu, miercuri, cu S.V. Ham
burg (1—3), rezultat care o 
scoate, practic, pe campioana 
noastră din cursa pentru locul 
1 in grupă, deși mai are de 
jucat 4 meciuri... O infringere 
care nu are precedent In con
fruntările dintre echipele cam

Sub genericul Daciadei 

„CUPA VICTORIEI'" LA SCHI,
0 COMPETIȚIE REUȘITĂ

în organizarea Clubului spor
tiv Armata-Brașov, jp zilele 
de 17 și 18 ianuarie 1989 s-a 
desfășurat, sub genericul Da
ciadei, la Predeal, pe Valea 
Hîșnoavei și pe pirtia de la 
Clăbucet, „Cupa Victoriei"’ la 
schi, la care au luat parte 
sportivi din centrele ..Prietenii 
vinătorilor de munte"". Con
cursul a cuprins probe alpine 
(slalom uriaș și. slalom spe
cial) și de fond (individual și 
ștafetă, pe 3,5 km).

Deși încă tînără. fără o tra
diție îndelungată (a ajuns la 
cea de a patra ediție) „Cupa 
Victoriei"" a cunoscut o aflu
ență deosebită marclnd un 
spor de calitate față de ediția 
trecută. La probele de fond au 
luat parte 15 fete și 42 de bă
ieți din centrele Bistrița, Va
tra Bornei, Azuga, Bran, Cîm' 
peni, Albac, Miercurea Ciuc, (Continuare in pag 2-3)

Numeroase medalii și premii au răsplătit pe ciștigători

ȘTIINȚA BACAU — 
A „LUPII HOMĂMII"" 
RIMNICU VÎLCEA, 19 (prin 

telefon). In Sala Sporturilor 
din localitate s-a disputat cel 
de-al doilea meci contind pen
tru semifinala „Cupei Romă* 
nici"* la handbal feminin, din
tre Chimistul Rm. Vilcea șt 
Știința Bacău. A învins Chi
mistul, cu 24—21 (11—10), dar 
în finala „Cupei României"" s-a 
calificat Știința Bacău, cîș- 
tlgătoare in prima partidă cu 
26—16 si avînd scor general 
47—40. Din prea marea dorin
ță de a grăbi recuperarea 
handicapului de 10 goluri, 
gazdele nu au găsit soluții 
pentru a depăși excelenta a- 
părare a studentelor, astfel că 
acestea au deschis scorul, de- 
tașîndu-se la 3—1 (min. 7).

pioane ale oelor două țări în - 
competițiile continentale !

Revenind asupra acestui 
meci, trebuie să subliniem că. 
dincolo de ostilitatea arbitru
lui- principal, manifestă în cî- 
teva rînduri, explicațiile a- 
cestui 1—3 se află. în esență, 
în altă parte. Sau, mai bine- 
zis, în alte părți, care țin de 
calitatea muncii desfășurate în 
voleiul nostru în general, de 
concepția de pregătire și joc. 
în fond, dacă judecăm obiec
tiv evoluția ei. Steaua a jucat 
mai bine decit în campionat. 
S-a autodepășit, ca să spunem 
așa. Dar a jucat altfel și tre
buie să recunoaștem că i-ar fi 
fost greu să cîștige, chiar da
că și-ar fi adjudecat setul se
cund (în care a condus cu 
14—11 și cînd oaspeții au fost 
ajutați și de arbitru), întrucit 
S.V. Hamburg îi era supe
rioară în multe laturi ale jo
cului, la multe capitole ale 
pregătirii.

Și iată că. pornind de la re
dusa competitivitate a celor 
două echipe fruntașe ale vo
leiului nostru, sîntem din nou 
obligați să facem recurs la o 
serie de deficiențe de fond 
oare persistă de cițiva ani 
buni in această disciplină, ele 
punîndu-și firesc amprenta și 
pe prestațiile echipelor, repre
zentative. Dar să ne referim 
la cîteva dintre aceste adevă
rate handicapuri.

Cea mai grea povară în ba
lanța competitivității voleiului 
nostru actual o constituie In
suficienta siăpinire a proce
deelor de bază (serviciul ' li 

Sf. Gheorghe, Predeal, Rîșnov, 
Bran, Ghimbav, Săeele, Moeciu 
etc. —, în timp ce aproape 6tt 
de băieți și 26 de fete s-au în
trecut la „alpine"*. Deși mai 
mulți la număr, cei de la ,.al- 
pine“ au venit din mai puține 
centre (Predeal, M. Ciuc, Bor- 
șa, Bistrița), ceea ce înseam
nă — așa cum remarca direc
torul de concurs. cunoscutul 
handbalist Gabriel Kicsid — 
„că valorile in schiul alpin nu 
sînt depistate și cultivate cu 
aceeași stăruință ca la fond, 
deși tuturor centrelor li s-au 
creat condiții adecvate"".

în probele individuale de 
schi fond, cele mai bune s-au 
dovedit, la fete, concurentele 
din Prundul Bîrgăului (pregă-

Sevef NORAN

A DOUA HAAUSIA 
LA HANDBAL II MININ
4—3 (12). 6—5 (16). timp în
care s-au consemnat și 4 e- 
galități. Abia în min. 21 a 
luat Chimistul conducerea 
(7—6), dar imediat inițiativa a 
revenit oaspetelor. care a- 
veau 9—8 în min. 25.

La reluare s-a Produs un 
reviriment al gazdelor, cane 
au marcat de 4 ori consecutiv, 
convingîndu-se că singura 
armă eficace o constituie a- 
runcările de „afară"". Au 
excelat, în acest sens. Edit 
Matei și Mariana Tîrcă,*" aceas
ta din urmă avînd și meritul 
de a o angaja foarte bine pe

Ion GAVRILESCU
(Continuare in pag. 2-3)

preluarea din serviciu sau din 
atac), lipsa de mobilitate in 
teren, la ambele faze, scăzuta 
viteză de construire a acțiu
nilor ofensive și restringerea 
repertoriului tactic. Iar toate 
acestea sînt rezultatul unei 
concepții anacronice asupra 
pregătirii, al conținutului nc- 
corespunzător al antrenamen
telor,. Dacă am face o compa
rație a volumului de muncă, 
exprimat în ore de antrena
ment, am vedea, de pildă (și 
aceasta a rezultat din discuți
ile cu antrenorii respectivi), 
că Universitatea C.F.R. Craio
va efectuează (să sperăm că 
așa e !) mai multe ore de 
pregătire decît campioana eu
ropeană a cluburilor. Olimpia 
Teodora Ravenna. Dar struc
tura antrenamentului este di
ferită șl avantajează net a- 
ceaștă din urmă echipă. în 
plus, Olimpia Teodora com
pletează antrenamentul cu 
foarte multe jocuri. Pe lingă 
cele din campionatul italian 
(Pe care nu și le-a amînat. 
cum au procedat greșit repre
zentantele noastre în C.C.E.), 
a mai susținut în acest sezon 
24 de partide internaționale cu 
partenere de ’ primă mină... 
Esențial rămîne însă conținu
tul pregătirii, calitatea ci. Ce 
folos că voleibaliștii și volei
balistele noastre ar efectua.

Aurelian BREBEANU 
Modesto FERRARINI

(Continuare tn pag. a 4-a)



PAȘI SPRE AFIRMARE
In „Cupa Unirii" la tenis

Nu este pentru prima oară 
oaspete al rubricii noastre. 
Gabriel Schwartzman, vlce- 
camplonul mondial al șahiști
lor juniori de 12 ani. are lu
cruri noi de împărtășit tutu
ror celor care-i urmăresc na
șii hotărîți spre afirmare. 
lată-L ta primele zile ale fi
nului. culegînd lauri în două 
turnee desfășurate în R. F. 
Germania, ta compania unor 
mari maestri și maestri inter
naționali care-1 mai depășesc 
net doar în... numărul anilor. 
Pe tabela de concurs. în 
schimb Gabi le-o ia adesea 
înainte. Asa a fost și în par
tida eu reputatul iucător ar
gentinian Gerardo Barbero 
(2305 Elo). în care a obținut 
prima sa victorie în fata un-ul 
mare maestru 1

Să-1 dăm cuvîntul. pentru a 
descrie, cu propriile sale cu
vinte. finalul partidei :

alb (Barbero) — Rf2, Tel, 
c2, Nd3, Pa3. b4, <14, e3, f3, 
g3, b2 ;

negru (Schwartzman) — Rg8, 
Tf8. «7, Nd7, Pa4, bS, c«, 05, 
f5, g7, h8.

..Nu ml-a fost deloc ușor 
să ajung cu piesele 
contra marelui 
bero. la acest 
puțin mai buin 
nă 10 minute .. . ___
ml-am dat seama că singurul 
mod ca să obțin o poziție e- 
chi-ldbrată este consolidarea 
nloinuilul meu slab de ia <ri. 
Acest lucru se putea obțin- 
numai aducînd regele la dfl. 
Deci 33...RI7 ! 34.e4 (albul în
cearcă deschiderea jocului, ea 
să poată cîștiga) 34...
35.f:e4 ReS+ 3«.Rg2 d:e4 (nu 
se poate juca 38... Rd6. din 
cauza 37. e5-F ReO 
37.T:e4+ Rd6 38.T:e7
39.Ne4 RdS (am reușit ceea 
ce ml-am propus) 40.TC5 (pre
gătește 
40... Tf«

înaintat și puternic) 47,h:gS

37.

negre, 
maestru Bar
final doar cu 
pentru el. Du

de gîndire.

f:e4

38.g4l
R:e7

înaintarea d4—d5)
(neutru a-mi duce 

regele la b6. unde stă mal as
cuns sl totodată ea să joc 
Td6) 41.h4 (la 41.N13 urma 
41...Nh3-J- 42.R:h3 T:f3 si apoi 
T:a3) 41...RC7 42.Rgl Rl>6 43.Ng2 
Ng4 (îmi activez nebunul si 
pregătesc Td6) 44,d5 (albul 
scaDă de slăbiciunea lui. «tar 
mă scană si pe mine de slă
biciunea de la e6) 44...exis
45.T:d5 Nf3 (vizez acum pio
nul slab al albului de ia a3) 
4S.TC7 gs (îmi iac un pion

49...NC6 ! (eu calculasem tot 
finalul șl am ajun® la conclu
zia că pionul g4 nu poate fi 
luat fiindcă atunci pătrund 
cu turnul pe linia a 3-a și 
trebuie să cîștlg) 5O.T:g4 7 (da
tă că si un mare maestru 
poate fi păeăittt...) 50...TÎ3 
Sl.TgS T:a3 52.Ng2 TC3 S3.N:C«

, T:c8 54.Tg8 Rb7 (deschid ac
cesul turnului meu spre co
loana ..a" si opresc tumul 
advers) 55,Tg5 a3 56,T:b5+ 
(albul caută scăpare, dar e 
pierdut !) 56...Tb6 S7.Ta5 Tail
B8.Tb5+ Ra7 59.TC5 a2 60.TC1 
aiD si albul a cedat".

Nu ne rămlne decît să a- 
dăiugăm o felicitare maestru
lui F.I.D.E. Gabriel Schwartz- 

«man pentru frumoasa victorie, 
ea sl pentru comentariile sale, 
atît de bine concepute. Iar 
pentru cititori, o întrebare : 
cum trebuia să joace Barber o 
— In loeua mutării greșite 
5O.T:tf4 — pentru a se salva, 
totuși, cu remiză ?

Șl. foarte pe scurt, răspun
sul la precedenta noastră în
trebare. privind încheierea 
partidei Ioseliani — Ciburda- 
nldze (Rgi. Da4. Tal. Nfl. h2 
Cd4. Pa5. b2, c2. f4. g2, h3 ; 
R?8, Dh4, Ta8, Nc5, Ce4, Pa« 
b7 c7, d5. fi, g7. h6). Șanse 
de cîstig centru alb — evitîn ’ 
repetarea de m-uitări 23.Rhl " 
Cf2+ 24.Rgl Ce4 etc — asigura 
numai varianta 23.g3 i (la 
23.C3 Df2+ 24.RM D :b2 ne
grul păstrează 1 ,
23...C :g3 24^3 CfS (sau 24...
D:f4 25.Tel Df3 26.Ng2) 25DC2 
C:d4 28.c:d4 N:d4+27.Rg2 Te’ 
28.Ng3. De alei, ar fi început 
o nouă partidă I

PRINCIPALII EAVORIJI
Da Sala .,23 August." din Capi

tală au continuat joi întrecerile 
senioarelor diln cadrul „Cupei 
Unirii" la tenis. In general, a- 
preclem că meciurile nu s-au 
bucurat de un nivel tehnic ridi
cat. marea maio-rita-te a jucătoa
relor negăsind cele mal eficiente 
elemenite tehnico-tactlce care să 
ie asigure obținerea unor victo
rii lejere, chiar dacă scorurile nu 
ar arăta acest lucru. De aseme
nea. am observat o supărătoare 
lipsă de concentrare, ca și o sta
re de nervozitate nejustificată. In ceea ce privește rezultatele, pro
tagonistele au rămas în concurs 
cu o singură excepție. Diane 
Sam ungi (Steaua), care, acciden
tată. a abandonat la scoruJ de 
1—1 Sn meciul cu micuța Raluca 
Nină (Progresul). Au reținut a- 
tenția atît meciul foarte dispu
tat dintre Dantela Ivana (Steaua) 
și Monica Năstase (CCIAG), în
cheiat cu 8—3. 3—6. 6—4 în fa
voarea primela. dar șl cele două 
..6—0. «—0« obținute de Teodora 
Tache (Politehnica) si Loredana 
Bujor (Progresul) în fața &imo- 
nei Cangea (TCB). respectiv Mi
resei Ivănceanu (Dinamo).

Rezultate tehnice, turul 1 : 
Claijdia Neacșu (Steaua) — Că
tălina Cri stea (Dinamo) 6—0. 
7—6 ; Monica Chlrllă (Dinamo)
— Alina Pooa (Pionierul) 6—1. 
6—1 ; Ruxandra Dragomir 
(CCIAG) — Maria Romanov (Po
litehnica) 6—2. 6—3 ; Raluca Nină
— Ana Maria Pescariu (TCB) 
6—0, 6—2 : turul 2 : Dragomir — 
Mățăoanu (Dinamo) 6—3, 6—3 ; 
Chirîlă — Neacșu 6—1. 6—3 ; Pop

wie

PRIMUL RECORD IN NOUL

D:b2 ne- ,• 
initiatlvai «, 
teau 24... 1 i

i
Radu VOIA

La faza de zonă a Campio
natelor Naționale ale seniori
lor. desfășurată in sala din 
Complexul „23 August", au 
luat parte atleți din 16 cluburi 
(10 din Capitală și 6 din di
ferite județe), evoluînd, in to
tal, 85 bărbați și 34 femei. Cel 
mal bun rezultat l-a înregis
trat ploleșteanca Mirela Dul- 
gheru, care la 50 m a egalat 
recordul național, cu 6,1 s.

Rezultate: SENIORI, 50 m: 
R. Cotrocola (Metalul) 5,8;

RETROSPECTIVE 1988,
(Urmare din pag. 1)

și 3 de bronz — succese reali
zate de A. Czanka. Tr. Cihă- 
rean, Adrian Mateaș și Dan 
Morar. N-am mai trecut în 
revistă suita de medalii cu
cerite în Concursurile Priete
nia sau «la Campionatele Bal
canice, după cum nu insistăm 
nici asupra locului 3 obținut 
de Nicu Vlad în „Cupa Mon
dială", la sfîrșitul anului tre
cut, în compania celor mai 
valoroși halterofili ai lumii. 
Ne aflăm, oare, în fata unui 
an slab pentru halterofilii noș
tri ? Am înclina să spunem că 
nu. Dimpotrivă, dacă avem în 
vedere că ediția de anul tre
cut a Campionatelor Naționale 
de seniori, desfășurată după

PERSPECTIVE 1989
Jocurile Olimpice, a fost net 
dominată de... juniori, sau de 
seniori care abila au depășit 
vîrsta junioratului, avem în
că un argument, dincolo de 
medaliile trecute în revistă, 
care atestă evoluția bună, pro
mițătoare a halterofililor noș
tri, atît în competițiile inter
naționale, dt și în cele inter
ne. Cu alte' cuvinte, anul 1988 
a fost un an în care sportul 
cu haltere din țara noastră s-a 
străduit și, în bună parte, a 
reușit să se mențină în preaj
ma elitei mondiale, chiar da
că rezultatele de la Olimpia
dă nu au fost cele dorite. Fi
rește. la nivelul federației de 
specialitate analizele au atins 
punctele nevralgice, au evi
dențiat munca responsabilă și 
competentă a unora, dar au

AU IEȘIT DIN CURSA
— Drâgu-șin 7—5. 6—2 ; Ivatna 
Veneția Șchiopu (Dinamo) 6—4. 
7—6.

Doina STANESCU
IAȘI, 19 (prin telefon). în Sala 

Polivalentă din localitate — se
niorii — șl cea a CSȘ Unirea
— juniorii — s-au disputat .meciu
rile din turui 2 al „Cupei Uni
rii" la tenis.

In primul mec! al sferturilor 
de finală ale seniorilor a fost În
registrată și prima mare surpriză 
a întrecerii. Adrian Marcu 
(Steaua). principalul favorit a) 
concursului, a fost învins de ju
niorul Daniel Dragu (C.S.S. 2
Petromar Constanța), la capătul 
unui meci spectaculos, cu nume
roase suspansuri. Scor : 6—7, 6—3. 
7—5 pentru Dragu.

Rezultate tehnice, turul 2, se
niori ! A. Marcu (Steaua) — C. 
Enaohe (Steaua) 6—1, 6—1 ; D. 
Dragu (CSS 2 Petromar Con
stanta) — D. Pop (Steaua) 7—5. 
7—5 ; B. Mozeș (Dinamo Brașov)
— D. Florescu (Fortus Iași) 6—1.
6—3 ; A. Dîrzu (Dinamo) — D. 
Grtgonaș (Steaua) 6—1. 6—2 ; R. 
Constantinescu (CCIAG) — C. If- 
timle (Dinamo) 4—6. 6—3. 6—3 ; 
R. Farcaș (Dinamo Brașov) — 
L. Vesnan (CCIAG) 4—6, 7—5.
6— 2 ; Juniori : M. Iliescu (Steaua)
— A. Voinea (CCIAG) 1—6, 6—4.
7— 6 ; D. Moise (Steaua) — S. 
Matei (Dlnamo) 7—6. 6—1 ; C. 
NaJden (CSS 2 Petromar Con
stanta) — Stelian Gima (CSS 2 
Petromar Constanta) 6—3, 7—6 : 
A. Pavel (CSS 2 Petromar Con
stanta) — B. Hnatiuc (Fortus 
Iași) 6—2. 6—7. 6—0.

Alexandru NOUR, coresp.

SEZON ATLETIC DE SALĂ

LUPTĂTORII DE
(Urmare din pap I)

ță și mobilitate, în perechi, 
am avut o scurtă discuție cu 
antrenorul principal I. Chlrllă.

— Dispuneți de un lot nu
meros. Cu ce ginduri ați pă
șit în noul an ?

— Este adevărat că avem un 
lot numeros. Și disciplinat: la 
ora care am hotărit reluarea 
antrenamentelor toți băieții 
au fost prezenți. Altfel nici 
nu se poate. Așa au fost cres
cuți și educați sportivii noș
tri, majoritatea lor inițiați în 
tainele luptelor aid, la noi, in 
secție. Avem o organizare bu
nă. Dispunem de aportul unor

DUMINICA

participați cu cit mai 
multe bilete!

LA „VULCAN"
grupe de selecție. la Liceul 
Semănătoarea (prof. Paul Ia
cobini), de unde i-am promo
vat po juniorii S. Munjcv, 
frații Ionuț și Sergiu Cimpo- 
ieru, la Glina (antrenor O. 
Pîrvu), de unde am selecțio
nat pe C. Păun, M. Ilie și O. 
Iordan etc. De altfel, avem 
tineri talentați în secție, iar 
trei dintre ei fac parte din 
lotul national de juniori: Șer. 
ban Munjev, Adrian Badea $i 
Ionuț Cimpoieru. Cu ce gîn- 
duri am pornit in acest an 7 
O primă dorință — perfect 
realizabilă, de altfel — este să 
ne calificăm din nou tn tur
neul final al celei mai mari 
competiții pe echipe a țării, 
Acum, dnd Vasile Pușcașu s-a 
retras din activitatea com-pet i- 
țională, sper să reușim să-l 
aducem pe Adrian Dacica în 
cea mai bună formă la mo
mentul potrivit, astfel întft să 
poată cuoeri titlul de campion 
național de seniori la catego
ria 100 kg. De asemenea, aș
teptăm cu încredere progresul 
unor juniori talentat), care să 
poată „prinde" lotul și echi
pa reprezentativă în diferite 
competiții internaționale. E- 
china se va întări considerabil 
prin revenirea, după efectua
rea. stadiului militar, a «sporti
vilor Marin Ilie (90—100 kg). 
Dumitrii Enăchescu (100—130 
kg). Octavian Iordan (82 kg) si 
nrin noile promovări pe care 
le-am făcut

și „amendat" superficialitatea, 
dezinteresul sau infatuarea al
tora — sportivi, antrenori, spe
cialiști, conducători de secții.

Nu există nici o îndoială că, 
resfpectîndu-se întocmai meto- 
dologiile indicate de federație, 
îndepărtindu-se în totalitate 
formalismul sau antrenamen
tele fără conținut, efectuate 
doar pentru că... sînt în pro
gramul de pregătire, organi- 
zîndu-se. totodată, un număr 
sporit de competiții interne, 
veritabile criterii de selecție, 
la capătul cărora învingătorii 
să-și cucerească, prin merite 
sl valoare, un loc în diversele 
loturi naționale, sportul cu 
haltere din țara noastră se va 
menține pe același drum as
cendent. în pofida reculului 
înregistrat la Seul. halterele 
românești dispun de o bază 
materială și umană suficientă 
pentru a-și propune, mai 
exact spus pentru a reveni la 
marile performanțe.

55 mg: I. Păcioianu (IEFS) 
6,8; lungime: T. Bogdan (Ra
pid) 7,35 m. L. Sfiea (Voința) 
7,35 m; triplu: Sfiea 16,36 m; 
înălțime: A. Szasz (Steaua) 
2,03 m; prăjină: R. Stănescu 
(Victoria) 4,20 m; greutate: I. 
Stroie (Moreni) 14,78 m; SE
NIOARE, 50 m: Mirela Dul- 
gheru (CSȘ Ploiești) 6,1; 55 mg: 
Daniela Bizbac (Victoria) 7,3; 
lungime: Dulgheru 6,40 m; 
înălțime : Nicoleta Lolea
(IEFS) 1,65 m; greutate: Mi- 
haela Loghin (Steaua) 18,92.

Astăzi (ora 14) și mîine (ora 
10) are loc faza de zonă a ju
niorilor I. iar mîine (ora 9) 
crosul organizat de URBIS. 
(Gh. LAZAR, coresip.)

HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

„CUPA VOINȚA"
Reluarea Campionatului Na

țional feminin de baschet (la 
sfîrșitul sâptămînii viitoare) 
este prefațată de o atractivă 
competiție, devenită, de altfel, 
tradițională: >,Cupa Voința", 
întrecerile sînt programate în 
sala Floreasca șl se desfășoară, 
începînd de azi, astfel : 
de Ia ora 16,30: Chimistul

i in aomaman

Lăcrămioara Lazăr. în mln. 
48, Chimistul conducea cu 
21—15. dar Denisa Romete a 
ratat o rarisimă ocazie pe 
contraatac și, în loc să-și mă
rească avantajul gazdele, au 
înscris studentele din con
traatac.

Marcatori : Lazăr 7, Tîrcă 6, 
Verigeanu 4 (2 din 7 m), Matei 
3, Romete 3, Petruș 1, pentru 
Chimistul, respectiv Luca 6 (2), 
Butnărașu 4. Antoneanu 4. Da- 
nilof 3. Cervenciuc 3 (1), Lun
ca 1.

Arbitrii Marin Marin și Ște
fan Șerban (București) au știut 
să țină în mînă un meci greu.

LA BASCHET FEMININ
C.S.Ș. Rîmnlcu Vilcea — C.S.U. 
Prahova ploiești, Voința C.S.Ș. 
2 București — Rapid C.S.Ș. 5 
București; simbătă, de Ia ora 
14,30: C.S.U. — Voința, Aca
demia Militară Mecanică Fină 
București — Rapid C.S.Ș. 5 
București (masculin. Divizia 
A). Chimistul — Rapid; dumi
nică, de la ora 9: C.S.U. — 
Rapid, voința — Chimistul.

DEBUT BUN AL FORMAȚIEI N. SIMI0N
Primele două reuniuni ale a- 

nului 1989 au fost dominate d«' 
formația celui mal n>ou antrenor. 
N. Slmion, care a reușit 6 victo
rii spectaculoase, dovedind că 
posedă o formă remarcabilă. In 
felul acesta, N. Slmion se înscris 
ca unul dintre particlpanții la 
lupta pentru titlu. Cele șase vic
torii au fost realizate de IlendorI, 
care a reușit una din cele mai 
frumoase curse de dozare a efor
tului, Remiza, în real progres, 
Hoit, beneficiarul greșelilor ad
versarilor, Copelia, Sibica șl 
Fornădla, pe. care C. Chlș a În
ceput a o stăpînl. Alte două for
mații, cele ale Iul C. Dumitrescu 
și V. Pătrașcu, merită de aseme
nea evidențiate, ambele obținlnd 
cîte trei victorii. Prima dintre 
ele a dtștlgat cu Ramon, condus 
cu vitalitate de C. Iorga, cu 
Nuțl. care prin valoarea realiza
tă se anunță ca o pretendentă la 
derbyul din acest an, și cu Za

lău, lor cea de a doua, cu V. 
Pătrașcu la timonă, a trecut pri
ma linia de sosire cu Samson, 
care ni se pare cel mai In for
mă trăpaș al hipodromului, Bă- 
lușa șl Cucova, ambele anuntind 
frumoase cariere. V. Moise, care 
în anul 1988 a fost vlcecampionul 
driverilor, i-a condus la victorie 
pe Valonla și Dinlca, prima foar
te ușor handicapată față de po
sibilitățile sale. Tînărul C. 
Cîrstea, care conduce formația D. 
Toduță In lipsa acestuia, care 
este bolnav, a reușit și el două 
victorii frumoase, cu Sarica, in 
formă’ maximă, și Onlșca, dar 
care veneau după o suită de sla
be performanțe. Formația antre
nată de N. . Nicola-e, care In alți 
ani lupta pentru titlu, a reușit o 
victorie remarcabilă cu Carmela, 
schimbată In bine. La rîndul său, 
G. Solcan a învins cu Gardenic, 
în frumos progres.

Revenind la lista campionilor
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PATINOARELE DE SUB
Timpul geros, de la în

ceputul anului, a permis, 
la Brașov, amenajarea u- 
nor patinoare naturale. Ast
fel, pe lingă patinoarul co
operației meșteșugărești, pe 
platforma artificială a aso
ciației Petrolul, au funcțio
nat. timp de cîteva zile, 
trei asemenea obiective spe
cifice sportului de iarnă. 
Unul sub Tîmpa, la Olim
pia, pe terenurile de tenis 
ale ABS Brașov, un altul 
pe terenurile de tenis Hi
dromecanica, din vecinăta
tea Sălii Sporturilor, și un 
altul, extrem de util co
piilor și tineretului din 
manele cartier Steagul Ro

șu, amena. 
dionului 1 
in condiții 
de... fotba 
același i 
trecută, p< 
a avut lo« 
curs de v 
tri), dot-' ’ 
la care au 
concurenți 
categorii < 
băieți. Ci 
Stoian, 
Claudiu Ș 
Bratu. Din 
mele zile, 
din’ supraf 
brașovene..
— coresp.)

„OACIADA" LA VLĂDEASA ÎNVÎ
La Peliș, pe înălțimile mun

telui Vlădeasa, a avut loc faza 
pe județul Cluj din cadrul Da- 
cladel la schi fond șl biatlon șl 
Complexul aplicativ pentru apă
rarea patriei. Competiția a fost 
dominată de elevii localnici și 
de cei din Sînerai. Au urcat pe 
primele trepte ale podiumului: 
Adela Marc și Felician Mihuț la 
biatlon, Violeta Ncag, loan Neag, 
Teodor Mariș și Daniela JurJ la 
schi fond, șl echipa Școlii gene
rale Sînerai la Complexul 
PTAP. (Ion POCOL-eoresp.).

Ca ti
de la ' 
să se n 
le stă 1 
lingă c 
cursuri 
4 cenți 
rează 4 
la disp 
de 200
Instrue 
de perl 
Adrian 
Nărea,

„CUPA SULlNARULlir* LA SCHI ALI
Primul cpniouirs al anului 1039 din calerw 

competițiilor de schi alpin ș-a desfășurat ta 
tăvar. ne cîrtla Lunuilul. în condiții organizat' 
bune asigurate de Comisia de specialitate a j 
tulua Brașov, ceata stînjeninid. insă, vizibili# 
în toate zilele de întreceri. Traseele au fost 
rnuine atît pentru fete, cit și pentru băieți, 
două manșe, cu cîte 44 de porți. montate ne 
de antrenorii prezenți. Au participat 62 d 
fruntașii schlul-ul nostru. Evoluțiilo au fos 
general mulțumitoare. ..Cupa Sulinarului" cc 
tuind un start de bun augur pentru această îs

REZULTATE TEHNICE, slalom uriaș, ' ni 
1. Doris Bonfert (C.S.S Șoimii Sibiu) 2(5-,77 
Delia Parate (Dlnamo) 2:55,03 ; 3, Simona P< 
(C.S. Petroșani) 3:00.25 ; masculin : 1. D. 1 
(C.S.U. Brașov) 2:43,39 ; 2. P. Krisztaly (AJ 
2:45,52 ; 3. Frilhn (Dlnamo) 2:46,45 ; slalom 1 
cu-lin : 1. E. Focșeneanu (A.S.A.) 1:33,35 ; 2 
Dinu 1:33,45 ; 3. O. Frilhn 1:35,05 ; feminin 
Della Parate 1:40,53 ; 2. Simona Podlnă 1:42,64 
Giongy BasiHdes (C.S.S. Gheorgheni) 1:45,26

I NOI RECORDURI
| ALE JUNIORILOR
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Aliniindu-se la startul unul 
concurs desfășurat pe pista d«e 
patinaj de la Zakopane, unde 
au avut drept adversari vite- 
ziști de la cluburi poloneze, 
tinerii noștri alergători Emcșe 
Antal (C.S. Mureșul Tg. Mu
reș) și Marius Vaida (C.S. Pe
trolul Ploiești) au realizat două 
noi recorduri republicane : 
175,225 p la poliatlon junioare 
I (vj. 176,321 p, din 1987) și, 
respectiv, 1:25,77 la 1000 m ju
niori II (v.r. 1:25,94, din 1984).

• Patinoarul artificial din 
Miercurea Ciuc va găzdui 
săptămlna viitoare un con
curs de patinaj viteză pe 
pistă redusă, dotat cu „Cupa 
S.C. Miercurea Cluc". și-au 
anunțat participarea seniori, 
juniori șl copii «lin toate cen
trele de patinaj.
• Campionatul republican 

de sprint, rezervat seniorilor 
a fost reprogramat tn zilele 
de 28 și 29 'anuarie pe pl3ta 
naturală din Miercurea Ciuc. 
Vremea continuă să tină cu 
specialiștii acestui gen -de în
treceri. car» se pregătesc in
tens ta vederea finalei pe 
tară.

SEE

HIPISM

anului 1988, trebuie să remar
căm pe V. Mihai, care Ia driver» 
stagiari s-a impus cu autoritate, 
depășindu-și adversarul direct, O. 
Dumitru, cu 4 victorii. De altfel, 
el a și promovat in acest an In 
rîndul ajutorilor de antrenori. 
Am lăsat la urmă pe campionul 
de la amatori, H. Șerban, care a 
fost departajat de adversarul său 
direct și eternul rival, B. Manea, 
pe un criteriu necunoscut pină 
acum. Intructt ambii realizaseră 
același număr de victorii, cîștig 
de cauză urma să aibă B. Ma
nea. care avea la activ mai mul
te locuri 2 decît H. șerban. Da
că a fost luat în considerare alt 
criteriu, așteptăm răspunsul 
lămuritor al hipodromului. In 
altă ordine de idei. semnalăm 
doleanța publicului de a se dă 
publicității formațiile.

A. MOSCU

Primii n 
se simp, 
mai puți

„cu
(Urmar-

tite de Vior
.din Moeciu 
ghe Gîrbacea
schiorii din .
cunoscutul
ghe Voicu. S
dominat de 
Predeal (anta 
Cecilia Frați 
Cișmașu), ca: 
mele două 1 
riaș“, cî' și 
și băieți. In 
lupta pentru 
ti gă tor ii din 
dat în fața 
secund în rit 
lom special, 
schimbat eu 
Florin Siaici 
său. Silviu I 
rea Ciuc șl 1 
ele cîte un 
mareîndu-se 
se acordă, î 
probelor alpi 
cheia fără a 
concurs și a 
de 6 ani (cs 
Alexandrii R 
deal), ceea 
cum spunea
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sta- 
lărit 
■cția 

cu 
nica 
îoar 
»H- 
me« 
’ll".

loș, 
ei an 
ilti- 
opit 
’a tă 
UIA

Prin amabilitatea ser
viciului prevederilor de 
scurtă durată ale vremii 
din cadrul Institutului 
de Meteorologie și Hi
drologie, am aflat gro
simea stratului de zăpa
dă din unele zone mon
tane ale tării: Stina de 
Vale 82 cm, Iezer 23 cm, 
Semenio 60 cm, 
40 cm Țarcu 22 
lea Lac 
Lotrului 
54 cm, 
Fundata
Omu 45__ _ __
cm, Sinaia — Cota 1500 
28 cm, Babele 12 cm, 
Lăcăuți 51 cm. Ceahlău- 
Toaca 44 cm, Bucin 91 
cm. Poiana Stampei 50 
cm. Rarău 52 cm. Roșia 
Montană 17 cm.

Cuntu 
cm. Bî- 
Obîrșia 
Paring 

40 cm,
Vîrful

174 cm,
52 cm,
Cozi»

32 cm,
cm, Predeal 32

SCHiAȚI LA CLABUCET!
î acest an. cei care ajung pe pîrția 
ideal șl nu știu a schia... n-au motive 
școală de schi, cu instructori pricepuți, 
eclittl aoesteia fiind la capătul pîrtiei, 
cet-sosire“. Ne-a vorbit despre aceste 

. coordonatorul scolii : „Dispunem de 
de monitori-instructori. Cursurile du- 
— individual sau colectiv — și avem 
lație de baby-schi cu un cablu lung 
scolii este zilnic, Intre orele 9—17".

>ri pricepuți. între care și foștii sportivi 
rel Martac. Nuți Degeratu-Pucheanu, 
I Mihai, Mircea Ene, Doina Frățilă- 
irgineanu. (M. FR.).

RTICIPARE NUMEROASĂ

Inelul de gheată naturală de dimensiuni 
ice din Miercurea Ciuc a avut loc. ta 
i zar ea S.C. Miercurea Ciuc. primul Con
de viteză al sezonului. Întrecerile s-au 
jurat la o temperatură ideală (au Început 
! și s-au încheiat la —5 grade), reunind 
irt (așa cum ne-a relatat delegatul F.R. 
aj, Emanuel Faris) aproape 150 de aler- 

de toate categoriile din Brașov, Cluj- 
sa. Ploiești. Sibiu. Tg. Mures si. bineînțe- 
diercurea Ciuc. .Cele mai populate probe 
»st cele rezervate copiilor și speranțelor. 
'*~ul cărora neste 100 de fete și băieți 
..'spuitat întiietatea cu ardoarea specifică . 

1. A fost, de fapt un record de particl- 
la categoriile respective. C.S.ș. Miercurea
a înscris col mai mulți concurenți pe 
de arbitraj.
bâtă și duminică este programat 
concurs, de data aceasta în organizarea 
Mureșul Tg. Mureș.
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CLUJ-NAPOCA AȘTEAPTĂ ÎNCREZĂTOARE
î» SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ’’

e Îmbrăcată toată in 
13“ cum glumesc bă-

Sovata 
alb, „alb __ ___ __
fetii, probabil fiindcă s-a făcut 
...ora 13 șl plutonul lor continuă 
să alerge. E al doilea antrenament 
al zilei, cel de-ai treilea va 
ma după-amlază. în sala de 
ță. cu pregătiri intensive pe 
Here. Deocamdată, grupul 
negru al fotbaliștilor de la 
Oluj-Napooa îșl continuă șerpul- 
rea pe aleile stațiunii, planurile 
de pregătire vlzînd atingerea a 
60 de minute de alergare non
stop. Cu alte cuvinte, standardul 
superior de efort aii marilor e- 
chipe. Vor rezista „mînjii" lui 
„U". una dintre cele mai tinere 
formații din campionatul nostru ? 
„Trebuie să reziste — asigură 
„baciul" Dan Anca, antrenorul 
secund al formației. Tocmai a- 
ceastă tinerețe constituie argu
mentul cel mai solid ce pledează 
în favoarea unor antrenamente 
tari". • Deci multe haltere, 
multă alergare. Dar... unde-i 
mingea 7 Apare șl ea, mal rar în 
această perioadă de început, dar 
apare. Fotbal se joacă la Praid, 
la vreo opt 
unde există 
Nouă nd se 
Cavai. acest 
lului nostru . _ 
nuă cursa, postura de decan de 
virstă al oampionatu4ul nepărînd să-l incomodeze) e de altă părere: 
„E tocmai bun, este exact ce ne 
trebuie. Pe un asemenea teren, 
cu zăpadă de o palmă, alergi mai 
greu ca pe nisipul de la Mamaia. 
Aici se realizează temelia pregă
tirii fizice, de aici poate porni 
sprintul aducător de goi într-un 
viitor minut 90, cind nimeni nu 
te mai bănuiește ta stare de așa 
Ceva", a Asistentul medical O- 
vidiu Man : „Stat de mulți ani 
pe lingă echipă. Dar parcă nicio
dată nu s-a lucrat atît de mult 
și atit... de bine. Cu atît mai re
marcabil îmi apare faptul că, in 
aceste condiții, nu s-a petrecut 
nici o accidentare. Semn sigur 
că exercițiile de stratching, de 
mărire a supleței și a elasticită
ții articulare, au și început să-și 
arate roadele". a Antrenorul 
principal. Cornel Dinu, pare un 
„vraci", cu treningul său viu co
lorat. cu sumedenia de „talis- 
rnane" atîmate de gît — două 
cronometre, fluier, pix... , „Care 
este prlneaipaJul țel al echipei în 
returul care se apropie ?" — îl 
abordăm. — înainte de toate, aș 
dori ca elanului și dorinței de 
afirmare ce-i sînt specifice, prin 
tinerețea accentuată a iotului, 
să-l inoculez șl doza corespun
zătoare de „răutate" in joc. „O 
răutate de.. tip Dinu 7“ — Da, 
dar cu mintea șl viziunea de 
acum. Aceasta ar însemna o mare 
și permanentă dorință de victo
rie, o cramponare de fiecare 
fază, ca și cum ar fi vorba ae 
cea decisivă a jocului. Ceea ce, 

urma-urmei. ar șl putea să
Șl. bineînțeles, capacitatea

ur- 
for- 
ate- 
alb- 
„U“

kilometri de Sovata, 
un teren acceptabil, 
pare moale. greu ; 
Dino Zoff al fotba- 
(la 38 de ani con ți -

fizică de a se exprima in teren 
timp de 90 de minute fără că
deri sau momente mai slabe. 
„Care sînt cel mai... -răi» jucă
tori pînă acum. ta pregătire ?“ 
— Prunea, Doboș, Teodorescu, 
Sava, Bănică. Poate că îl ne
dreptățesc intrueîtva pe ceilalți, 
dar ei sînt cei ce se înhamă cel 
mal mult la lucru în această 
fază a pregătirilor noastre. 
Moment de pauză. Vremea 
de prinz. Nu se aud prea 
vo*rbe. Nici nu prea ar 
unde, după atîtla kilometri 
dealuri, peste văi... Lui 
MoMovan n>u-I plac macaroanele 
șl împinge farfuria deoparte. 
Biro, căpitanul echipei : „Măi, 
lullcă, tu nu ai citit prin ziare ? 
La toate maratonurile din lume 
există cazane cu macaroane, 
puse la dispoziția concurențllor. 
Pastele făinoase asigură o rezis
tență sporită 1a efort". O fi. n-o 
fi adevărat ? Dar dacă e ?... Iu
lian oftează șl... trage farfuria 
la loc. • Cum stăm însă ou ki
logramele 1 Cîntarul arată lim
pede — întreg lotul se prezintă 
excelent, poate un kilogram, cel 
mult. în plus pentru unul sau 
altul dintre jucători. Dar aceasta 
e o problemă ușor rezolvabilă 
printr-uin antrenament de intensi
tate medie. A Cum ar fi. bună
oară. acest joc de polo. *“ 
dna hoteluilul „Brădet". 
care participă cu mare 
întreg lotul. Se mal...
eîte o gură de apă. dar ... ___
nu-și va modifica prea mult da
tele din atîta lucru... Important 
este că e pus la lucru șl trenul 
superior al fotbaliști lor. că apa
ratul respirator va arăta șl el 
parametri superiori față de se
zonul trecut, a Cîteva figuri noi 
în Iot : Falub. un tânăr de nu
mai 17 ani venit de la Dej, Mir
cea Munteanu. care a primit dez
legare de ta A.S.A. Tîrgu Mures. 
• Profesorul universitar Livlu 
Maior, președintele lui „U“, ve
nit o zi la Sovata. pentru a ve
dea cu ochii lui cum merg lucru
rile : „Avem o echipă deosebită, 
cu o liniște și o frumusețe su
fletească rar întîlnite. Cred că 
ea poate fi generația ce va readuce 
pe gazonul clujean -.aerul» re
prezentantei de acum trei dece
nii a -șepcilor roșii»". • La re
venirea de la Prald, în autobuz, 
un test-fuiger : cine dintre ju
cători cunoaște imnul Iul „U“ 1 
O încercare timidă, o alta... Nu 
prea... Profesorul Maior pare în
curcat. dar se „repliază" rapid : 
„Eh. aici mai avem de hieru 
tacă. Și vom lucra neapărat...". 
A înserarea s-a așternut peste 
Sovata. Cîțiva băieți deschid cu
tia de șah, alții văd un film. Cei 
mal multi citesc, neuitînd că 
stat studențl (Teodorescu, Mun- 
teanu. Cadar. Popicu, Iașko, 
Blaga) sau, cum e cazul lui Falub, 
Stoica, Sabo, chiar elevi...

Sorin SATMARI

mesei 
multe 
fi de 
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CIND DOI «CSE CEARTA»,

OPERAȚIUNEA DEFINITIVĂRII LOTURILOR
Șl A FORMAȚIILOR DE START

Zilele trec, perioada afectată 
antrenamentelor cu accentul pe 
pregătirea fizică se va încheia șl 
ea. Se declanșează seria meciuri
lor de verificare, a sultelor de 
„repetiții generale" menite să 
ducă la formulele de echipă pen
tru start. Dar, înainte de aceste 
selecții interne, ca să le numim 
așa, echipele din eșaloanele per
formantei trebuie să definitive
ze loturile de jucători, cu modi
ficările pe care conducerile leh 
niee au decis să le facă în săp- 
tămînile dintre un sezon și altul. 
De altfel, astăzi, așa cum s-a 
anuntat la vreme, se încheie și 
termenul acordat de forul de 
specialitate pentru efectuarea 
transferărilor prevăzute de 
gulamentele în vigoare.

Un subiect cu implicații im
portante pentru randamentul in 
întreaga stagiune este această o- 
perație a definitivării ioturilor 
pentru noul sezon. Modul cim 
conducerile de cluburi și asocia
ții colaborează cu tehnicienii 
respectivi constituie o condiție a 
reușitei. în realizarea unei forti
ficări a loturilor există mai mul
te surse care trebuie utilizate cu 
toată Încrederea competența și 
insistenta de echipele divizionare. 
Iată unele dintre ele:
• promovările din propriile 

secții de copii și juniori, din e- 
chlpele de speranțe. O privire 
fugară asupra loturilor prezen
tate, ta tur, de divizionarele A 
ne arată eă această sursă este 
foarte consistentă, că ea trebuie 
mereu Încurajată șl utilizată. Ia
tă fotbaliști ridicați de-a lungul 
anilor, în cadrul cluburilor «f u 
asociațiilor respective, pi prima 
scenă. Universitatea Craiova: A. 
Popeseu, Săndol, N. Zamfir, Iri- 
mescu, Ciorolanu, Bica, Badea, 
Geolsău, S*. Stoica. Ghiță. °iCu
lca M. Bîcu. Neagoe, Gui
ță. Corvinuls Bardac, Bejenaru, 
Stroia, Tîrnoveanu, Bulgaru, 
Haidiner, L Petcu, Nicșa, Klein, 
Burlan, Gabor. Haneanu, Bozga, 
Postolache. F.C.M. Brașov : Su- 
lea, E. Moldovan, I. Naghl, Plr- 
vu. Bucur. Petru®. Amdirași. SCll- 
mesi n. Otelul : I. Gigi, G. Po
pescu, Budacă, Hanghiuc, Oprea, 
Chebao. Podoabă. Dinamo s Ste- 
lea, B. Bogdan, Lupescu, Rădu- 
cioiu. F.C. Argeș t Speriata, Voi- 
cu, Staneu, Eduard, Tănase, Vi- 
lău, Bănuță, C. Pană, Grigoriu, 
Vlădoiu. Steaua: D. Petrescu I. 
Dumitrescu. „U“ Cluj-Napoca i 
Jasko, Pojar, Blaga, M. Popeseu, 
Szabo. A.S.A. Tg. Mureș 1 C. 
Moldovan, C. Die, Gabor, Szanto, 
L. Moldovan, Albu. S.C. Bacău ! 
Andrieș, Borcea, Vasilache, Ar- 
tenie, Cludin, Agachi, Fîșlc, Seta
tele, Grigoraș. Sportul Studen
țesc: Luoescu II, Pologea, Ciucă, 
Stânicl. Bondoc. F.C. Farul: Tu- 
fan, Dinu, St. Petcu, Birbora, 
Zahiu, M. Popa, Funda. Inter 
Sibiu : Cotora, Boar, Jenei, Bfc- 
san.

re-

Cum constatați, o listă impo
zantă care nu are pretenția dea 
fi epuizat toate cazurile jucăto
rilor formați șl promovați pe 
grima scenă de respectivele cin

uri sau asociații, dar ilustrează 
cit de generoasă rămîne sursa 
activității propriilor secții de 
copil și juniori, a muncii pro
priilor tehnicieni. I
• acțiuni de selecție organiza

te de cluburi șl asociații. Unele 
succese înregistrate de inițiative
le unor cluburi sau asociații din 
diviziile A șl B pe raza unui ju
deț sau a unui oraș, înglobînd 
fotbaliști de la diferite eșaloane 
Inferioare și de diverse vîrste, 
demonstrează că nici asemenea 
mijloace de a împrospă a loturi
le eu elemente talentate nu tre
buie neglijate. Principalul este 
ca ele să fie organizate perio
dic, tocmai pentru că, între timp, 
se pot produce schimbări în evo
luția unor sportivi susceptibil’ să 
intre în loturile performanței.’ 
Recent, Rapid București e între
prins o Asemenea acțiune caro a 
dus la selecționarea unui grup 
de tineri fotbaliști talentațl. Con
ducerea tehnică a clubului gta- 
leștean privește cu toată încre
derea perspectivele operațiunii pe 
care a efectuat-o și care, să spe
răm, va aduce un plus de vi
goare și de entuziasm în ’ itvl 
feroviarilor bucureștenl.

A reprofilări cu efecte specta
culoase. în cadrul perioadelor 
inter-sezon, tehnicienii divizio
narelor noastre au răgazul de a 
proceda, eventual, la retușurile 
privind unele acoperiri de pos
turi deficitare prin mijloacele 
oferite de propriul lot, prin n- 
cele reprofilări determinate de 
calitățile unui jucător de a evo
lua în alte linii și cu alte mi
siuni declt a făcut-o pînă acum. 
Mulți antrenori care căutau la 
zeci și sute de kilometri distanță 
soluții pentru semnele de între
bare ale echipei le-au aflat, 
pînă la urmă, chiar în grupul 
propriilor jucători! Cazul ce! mal 
etocvent rămîne acela al tul C. 
ștefănescu, care a ajuns un „li
bero” de talie internațională du
pă ce jucase ani de zile mijlo
caș. Mai recent, fostul atacant 
Laurențiu s-a reprofilat pe pos
tul de fundaș, în care a dat sa
tisfacție.

Principalul este ca, folosind 
toate căile care Ie stau Ia dispo
ziție, antrenorii să ajungă la un 
Iot echilibrat și complet șl, mai 
departe, la formule de echipă 
mai puternice decît cele care au 
Încheiat sezonul de toamnă 1938.

Eftimie 1ONESCU

L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ

totdeauna, cei mai grei! Apoi, lucrurile 
sporește, căzăturile sînt din ce in ce 

Foto: Aurel D. NEAGU
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Pre-
— așa
Gheor-

ghe Ionescu, președintele clu
bului A.S.A. Brașov — „că unul 
dintre țelurile acestui concurs, 
acela de a face selecția de ti
neri valoroși, este mereu in 
atenția noastră".

Dar iată și rezultatele teh- 
nloe: SLALOM URIAȘ, 
L Simona Popeseu, 2. 
Imre (ambele Predeal), 
mola GyOrgy (M. Ciuc); 
icți: 1. Florin Staicu, 2. Silviu 
Rotăreanu, 3. Florin Imre. 
SLALOM SPECIAL, fete: 1. A* 
lina Imre, 2. Simona Popeseu, 
3. Imola Gyflrgy. SCHI FOND, 
PROBA INDIVIDUALA, fete: 
1. Maria Flămînd (Bistrița), 2. 
Nadia Gîrbacea (Moeciu), 3. 
Anoa Maria Cornea (Bistrița); 
băieți: 1. Adrian Pureărea, 2. 
Ion Penciu (ambii Azuga). 3. 
Ion Ureche (Bistrița). PROBA 
PE ECHIPE (ștafetă), fete: 
1.. Moeciu (Nadia Gîrbaroa. 
Anca Manea), 2. Bistrița (Ma
ria Flămînd, Anca Maria Cor
nea), 3. Predeal 
Bucur, Roxana Clineiti); bă
ieți: 1. Azuga (Ton Penciu, A- 
drîan Purcarea).
(Ion Coioearu, 
eu), 3. Moeciu 
Doru Olteanu).

fete:
Alina
3. I- 

bă-

I
I
I
I
I
I
I
I

aria Cor- | 
(Simena .1

I’enctn, A- ■
2. Ghimbav I

Nicu Postelni- 
(Cornel Duicu

POATE CÎSTIGA... OLIMPIA" a
— Parcă te afli de doi 

ani la cirma echipei O- 
iimpia Satu Mare, nu-i 
așa ?, ]-am întrebat zi
lele trecute pe Vigu.

Exact. Și ce repede a tre
cut acest timp, nici prea lung, 
dar nici prea scurt, care a 
fost punctat de niște satisfac
ții atît de necesare vieții, deș
tul de zbuciumate, a antrenoru
lui. în primăvara lui ’87, reu
șeam să ne salvăm echipa de 
la retrogradare cu creditul a- 
cordat tinereții Jucătorilor ; în 
următoarea ediție de campio
nat, am consolidat munca do 
reconstrucție a „galben-albaș- 
trilor"; infuzia masivă de 
cători din zestrea oferită 
centrul nostru propriu de 
niori ne-a clasat, in final, 
un loc 6 dătător de speranțe. 
Se confirmase că eram pe un 
drum bun. saltul de locuri in- 
registrîndu-1 la sfîrșitui sezo
nului trecut. Deși sîntem in 
postura de ..outsideri". stăm 
la... pîndă; dar nu eu brațele 
încrucișate, ci cu gîndurl în
drăznețe, fiindcă altfel pro
gresul în fotbal nu este posi
bil. Șl. apoi. știți dv., mingea 
este rotundă, cum se zice, 
cursa este lungă. Un singur 
necaz avem.

— Care ?
— Cu Endely. care In penul

tima etapă, la Reșița, unde am 
scos 0—0 cineva l-a atacat 
dur și i-a făcut o dublă frac
tură de tibie si peroneu la pi
ciorul de bază, el fiind stin- 
gaci. Sigur va fi greu si pen
tru noi si pentru ei. Se va re
face insă cu siguranță. în 
timp, f'indcă îi—place nespus 
de- mult fotbalul, este un ta
lent deosebit.

hi
de
Ju
pe

• CÂȘTIGURILE TRAGERII
LOTO DIN 13 1989,
Categoria 1:3 variante 25% a 
50,000 lei; cat. 2: H variante 2o3/o 
a 8.741 lei; cat. 3: 21,75 a 1421 
lei; cat. 4: 43,50 a 2.210 lei; cat. 
5: 192,50 a «9 lei; cat. 6: 416,75 6 
231 lei; cat. X: 2.350,50 a 100 lei, 
REPORT LA CATEGORIA 1 t 
50.801 lei. Partlcipanțli BOGDAN 
IOAN din Reghin-Mureș, ROMAS 
DOINEL din Suceava și CANA- 
CIIEU DORU din București au 
cîștigat, fiecare, cite 50.000 lei, 
la categoria 1 — 23%.
• Așa după cum participanțil 

deja au remarcat, în ultimul timp 
s-a impus cu deosebit succes 
sistemul LOTO, care, aproape de 
fiecare dată, a atribuit nume a- 
se și substanțiale cîșțigurl, atît 
la tragerile obișnuite, cit si la 
oele cu caracter aparte. Din rîn- 
dul acestor cîșțigurl nu au lip
sit, desigur, autoturismele, pre
cum și excursiile peste hotare, 
un adevărat record înregistrîn- 
du-se Ia tragerea din 1 ianuarie, 
la care numai numărul excursi
ilor în R.D. Germană s-a ridicat 
Ia 70 ! O ocazie interesantă (pri
ma de acest fel a anului cu
rent) se va ivi și duminică. 22 
ianuarie, clnd se organizează o 
TRAGERE LOTO 2. Reamintim, 
însă, eă pînă atunci — mai pre
cis astăzi, 20 ianuarie 1989 — va 
avea loc și o tragere obișnuită 
LOTO. Operațiunile de tragere 
vor incepe la ora 15,50, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 1, 
fiind transmise la radio, pe pro
gramul I, Ia ora 16.35.
• O altă acțiune de mare ră

sunet a acestei săptămini va fi,' 
fără Îndoială, concursul PRONO
SPORT, care beneficiază — la 
IM ea și concursul precedent — 
de un report de valoare maximă 
la categoria I (o jumătate do znS- 
llon de lei).

te multe formații ale eșalonu
lui II. Cit de mult ar cîștiga 
fotbalul nostru dacă ar exista 
un efort general spre calitate 
și competitivitate !

— Ce nu-ți place 
vizia B ?

— Există echipe care 
motivează 
printr-un joc 
păcate sub 
arbitri care 
folos fotbalului. _  _______
o notă excesivă de duritate in 
joc, ceea ce ascunde, de fapt, 
o slabă pregătire pe toate pla
nurile.

— Să Încheiem, totuși, 
cu un lucru mai plăcut. 
Care ar fi după Vigu 
primii cinei fotbaliști ai 
sezonului trecut din co
rla a IlI-a ?

— Mie îmi plac fotbaliștii 
care caută poarta, așa că no
tați: 1. Varga, de la „Poli", 2. 
Mărgineanțu. de la C.S.M. Re
șița, 3. Trtmbitaș, de la Glo
ria Bistrița, 4. Soare, tot de la 

Bistrița, 5. Gersten- 
de la Olimnla Satu 

La toți aceștia am a- 
angajamentul, ortenta- 
teren și contribuția la

la Di

nu-și 
deci!prezența

la intimidare, din 
oblăduirea unor 
nu aduc nici un 

Se tolerează

— Hai să revenim pu
țin Ia subiectul „cine in
tră din seria voastră in 
A"?

— Evident, „Poli" Timișoara 
are prima șansă, mai ales du
pă ce a învins, acasă, pe cea
laltă mare contracandidată — 
U.T. Arad. A doua șansă, să 
nu credeți că glumesc, este a 
Olimpiei. Cînd doi se ceartă, 
poate cîștiga... Olimpia. Pro
gresul înregistrat 
ponibilitățile încă 
cate la.maximum 
cători. ca Palcsa, 
delean, Bencze, mă fac să cred 
in șansa noastră. Cu acest 
gînd am reluat pregătirile re
turului,

— Cum apreciezi in 
ansamblu seria voastră ?

— MuH superioară celorlalte 
două. De la distanță privind, 
primele opt echipe, zic eu, se 
detașează, prin joc. concepție, 
tehnicitate, angajament și chiar 
prin «peetacol-sportiv, de foar-

B TRATAMENT SI TURISM IN 1989 I

Olimpia.
de noi. dis- 

nevalorifi- 
ale unor ju- 
Patkoș, Ar-

Gloria 
mayer. 
Mare, 
predat 
rea în 
calitatea spectacolului sportiv.
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TRATAMENT $1 TURISM IN 1989
Ș I.T.H.R. BUCUREȘTI vă 

oferă bilete de odihnă și
& tratament pentru lunile ia- 
Ș nuarie, februarie și martie, 

în stațiunile :
— Amara, Balta Albă, 

Bălțătești, Borșa, Borsec. 
Bazna, Buziaș, Călacea. Co- 

Ș vasna, Durau, Eforie Nord, 
5 Felix, Geoagiu, Govora. 
§ Herculane, Izvoarele, Lacu 

Sărat, Lacu Roșu, Malnaș. 
§ Muntele Mic. Moneasa, 
§ Neptun, Ocna Sibiu. Olă-

neșil, Păltiniș, Sărata Mon- 
teoru, Stîna de Vale, Slă- 
nic Prahova, Semenie, Sîn- 
georz, Slănic Moldova, So
vata, Tușnad, Vîlcea, Voi- 
neasa. Vatra Dornei, Vața.

TARIFE REDUSE 
CIRCA 40%.

■ PLECĂRI ZILNICE. 
DURATA SEJURULUI.

CERERE.
înscrieri și Informații 

plimentare la toate agențiile 
de, turism din. Capitală.

cu

LA
6U-

s

$

Centrul de perfecționare 
M C.N.E.F.S., Împreună 
cu Consiliul municipal 
pentru educație fizică șl 
■port, sub auspiciile Uni
versității cultural-științl- 
flce, organizează luni 23 
ianuarie, la orele 12,39, In 
sala Dall s, o masă ro
tundă cu tema t „Poten
țialul olimpic al atletis
mului bucureștean fi pre
gătirea lui pentiu viitoa
rele J.O.". Masa rotundă 
va fi condusă de prof. L 
Novac, secretarul C.M.K.F.S 
București.
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POLUARE ----------------------------------------------- -----—
Istoriile prin and ale multora dintre întrecerile lumii sportive tac 

unul din farmecele performanței. Una dintre aceste Întreceri. Împli
nind la 25 decembrie 1088 virsta, onorabilă, de 82 de ani este tra
versarea pe timp de larnâ a unuia dintre. canalele pitorești ale bă
trânului port spaniol Barcelona. Nu In bărci, ci înot. Aspirația celor 
ce văd această competiție lntrtnd. cu timpul, în Cartea recorduri
lor pare Insă a deveni vis irealizabil. Motivul I Unul ctt se poate 
de prozaic și de contemporani poluarea cresclndă a apelor nu mai 
permite temerarilor Înotători să-șl Încerce forțele, puterea de luptă 
Si rezistența tn focul luptei sportive. învingători cu toții prin tnsăs' 
intenția de a concura tn originala întrecere, vor £1 cu totil învinși 
cie una dintre marile probleme aduse după sine de civilizație...

----------------------------------------------------------------- REVENIRE
Face din nou presă George Foreman ! Fost campion olimpic, fost 

campion mondial. Foreman trăiește a dou# sa tinerețe sportivă Ia 
cel 40 de ani împliniți și se gîndește cu seriozitate și... argumente 
la o viiițoare Întâlnire cu temutul Mik© Tyson, fenomenalul campion 
mondial en tâtre al greilor. Tn ultimul an. „bunicul" a cîștigat 14 
meciuri, toate înainte de final, adunînd în momentul de fată un 
total absolut impresionant : 56 de victorii, dintre care 50 prin k.o. 
si doar două Infringed. Un spectaculos come-back la cel mai înalt 
nivel, ne care nu l-au reușit, ca să dăm numai cîteva exemple mai 
recente, un McEnroe în tenis, un Pietro Mennea în atletism, un Ri
cardo Patrese în automobilism. Să vedem unde se va opri noul 
urcuș...

SUSPENDARE -----------------------------------------------------------
Frontul deschis împotriva oricărui gen de trișare din arena spor

tivă se lărgește mereu si e. într-un fel. tonică această luptă necur
mată și hotărîtă a tuturor pentru un viitor curat al performanței. 
Pe de altă parte, e totuși trist, nespus de trist, să afli ctt de neaș
teptate not fi formele pe care le ia înșelătoria din arenele sportive. 
Deunăzi, un Jocheu american a întrebuințat șocuri electrice pentru 
a spori viteza calului. Dată fiind ..originalitatea" procedeului mi- 
nînd superba — altfel — sudură, sufletească s-ar putea spune, din
tre om si animal, ești înclinat să consideri că pînă șl suspendarea 
pe viață din activitate, dictată împotriva farsorului, e mult prea

VIOREL ȘOTROPA IN „CUPA MONDIALA*, LA SCHI FOND
Un promițător rezultat. In 

perspectivă, a realizat Viorel 
Sotropa (21 de ani), de la clubm 
A.S.A. Brașov, în cea de a doua 
etapă a „Cupei Mondiale" la 
schi fond, desfășurată la Novo 
Mesto, tn R.s. Cehoslovacă, un
de s-a clasat pe locul SI în 
proba de 30 km. Acest re
zultat reprezintă cea mal bună 
performanță obținută vreodată 
de un fondist român la întrece
rile acestei prestigioase competi

VICTORII ALE PATINATORILOR ROMANI LA VARȘOVIA
Patinatori din lotul reprezenta

tiv de juniori, a fia tl în turneu in 
Polonia, au participat Ia alte 
două concursuri Internaționale 
de senior! alături de viteziștl din 
R.D. Germană, Ungaria șl, bine
înțeles, Polonia. conflrmîndu-șl 
ascensiunea valorică, cîțiva din
tre tinerii noștri reprezentanți 
s-au numărat printre animatorii 
întrecerilor, urcînd pe podium, 
„cupa Sirena", cu probe de 
sprint, desfășurată pe pista arti
ficială din Varșovia: Emeșe An
tal (Mureșul Tg. Mureș) 45,23 la 
50» m. 1:31.50 la 1000 m. locul do! 
în prima reuniune la ambele 
curse. 44.39 la 500 m, locul întii. 
1:31,03 la 1000 m. locul trei, po-

INSUCCESELE ECHIPELOR. LA VOLEI
(Urmare din vaa T)

după cum se susține, un nu
măr corespunzător de ore de 
antrenament (noi știm, dimpo
trivă. că doar cîteva echipe ee 
apropie de volumul de lucru 
mediu pe plan internațional I), 
dacă timpul este irosit fără 
rost (cum adesea am constatat) 
și nu ajută la nimic î

Așa se explică faptul că nu 
se lucrează conștiincios și CU 
mijloacele potrivite pentru în
sușirea procedeelor tehnice de 

bază, nu se asigură o bună 
pregătire atletică sportivilor, 
nu se sporește -iteza de Joc. 
De aoeea. au devenit o con
stantă greșelile de servicin, 
slăbiciunea Iui (șl în Jocul 
Stelei, și în cel al Universită
ții C.F.R. serviciul nu a pus 
probleme adversarului, cl l-a 
ajutat să construiască, acțiuni 
eficiente), sau cele de prelua
re. în general imprecise. De a- 
ceea. apărarea în linia a doua 
suferă de imobilism și execu
ții defectuoase (la acest capi
tol atît Olimpia Teodora, cit și 
S.v. Hamburg au oferit ade
vărate; lecții de mișcare șl 
Precizie), jar construcția ata
cului este greoaie, stereotipa, 
ușor de anticipat de către blo
cajul advers.’ , De aceea, nn 
avam coordonatori valoroși 
fc .* trenam entul individualiza* 
du aceștia fiind apraane Ine
xistent etc. 

ții. tn urma Iui s-au situat Muu- 
rlllo de Zolt campion mondial 
în 1887. la 30 km. șl Belmann 
Uwe. care a ocupat locul 3. anul 
trecut, în’ „Cupa Mondială"

Sub conducerea antrenorului 
Constantin Arghiropol. aoest -ta
lent viguros al schiului noștri 
se îndepărtează tot mal mult <le 
sezoande în care numărul a- 
bandonurllor era, din cauza ne- 
pregătlrll, cam tot atît de mare 
ca cel al starturilor... (S.N.).

liatlon 181, 875 p, locul întîl din 
17 sportive ; Gabriela Vagași 
(C.S. Tractorul Brașov) 1:33,40 la 
1000 m, .locul trei In prima zi, 
Tiberlu Mate (Mureșul Tg. Mu
reș) *1,11 la 500 m, locul trei tn 
ziua a doua, ocupînd în final, 
cu 186,225 p. poziția a patra și, 
respectiv, cu 107,340 p locul cinci 
(din 32 de concurenți) în clasa
mentele generale ; „Memorialul 
Karlbarcik" la blatlon pe ghea
ță, găzduit de aceeași arenă — 
Emeșe Antal, învingătoare la 
ambele probe, a doborît șl recor-” 
durile competiției, realizînd la 
500 m 43,8 (v.r. 44,2), 2:20,3 la 
1500 m (V.r. 2:22,8), 90.566 p 19 
blatlon (v.r. 01,633 p) din îl de

Pentru a spera într-o revi- 
talizare a acestui sport îndră
git șl care a avut cîndva o 
„carte de vizită" atît de res
pectată pe plan Internațional 
(să amintim. în ceea ce pri
vește participarea în cupele 
europene, de cele nu mai pu
țin de 7 trofee cucerite de 
echipele noastre masculine, de 
vremea cind finalele C.C.E. se 
disputau între două formații 
românești), credem că este 
timpul să se producă o radi
cală schimbare de mentalita
te, de concepție, pornind de la 
federație și pînă Ia unității# 
de bază care selectează șl for
mează elementele de perfor
manță. Este nevoie mai mult 
ca orldnd de CALITATE de 
EXIGENTA, de ORDINE si 
DISCIPLINA, de MUNCA A- 
SIDUA. Și acestea să se re
flecte în campionatele tuturor 
eșaloanelor. în care din căra
te, constatăm o slnM pressu
re, tolerată pămibltor (vezi 
probele de control, unele tre
cute Pe... usa din dos), amt- 
nări neiustifiente d» meciuri 
neprezentărl la locuri sl In
tervenții pentru renrot»ramare» 
lor, transferuri ne tot narrurwț’’ 
campionatului... Tn acest fel 
nu se poate alunge la o nea’ă 
competitivitate !

lată argumente care conduc 
Cresc Ia concluzia din titlul 
acestor rîndurl.

SPORTIVI RUMÂNI IN APROPIATE 

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
In zilele de 21 și 22 ianuarie 

se va dispută tradiționalul con
curs internațional de înot din 
orașul francez Cannes. La a- 
ceastă competiție vor fi pre
zente și sportivele române 
Tamara Costache, Livia Copa- 
riu și Luminița Dobrescu.

★
Orașul belgian Charleroi va 

găzdui. în perioada 3—5 fe
bruarie. tradiționala . competi
ție feminină de tenis de masă 
„Top 12“. La care vor fi pre
zente cele mai bune Jucătoare 
europene. Conform ultimului 
clasament al Uniunii Europe- 
nede Tenis de Masă (E.T.T.U.). 
a obținut calificarea și va fi 
prezentă la întreceri jucătoa- 
rea română Otilia Bădescu, 
situată pe locul * în ierarhia 
europeană.

JOCURILE SPORTIVE BOLIVARIENE
CARACAS, 19 (Agerpres). La 

Maracaibo (Venezuela) se desfă
șoară în aceste zile întrecerile 
celei de-a 11-a ediții a Jocurilor 
sportive bolivariene. tn concur
sul de natație, înotătorul Vene
zuelan Ricardo Jimenez a cîști
gat proba de 109 m fluture, cu 
timpul de 57,66, echipiera sa Ma
ria Rivera s-a situat pe locul in- 
tîl la 200 m spate In 2:29,49, iar 
peruana Karin Horning a termi
nat învingătoare în proba de 200 
m bras cu 2:46.48. Competiția de 
scrimă șl-a desemnat primii 
campioni : Gloria Murera (Co
lumbia) — la floretă feminin sl 
Miguel Arevalo (Venezuela) — ia 
sabie.

participante; Tiberlu Mate — 39.8 
la 500 m, locul doi, 4:37,2, la 3000 
m, unde a sosit al 7-lea din 3a 
de concurenți. dar a urcat pe 
prima treaptă a podiumului lau- 
rea'ților la biatlon cu 86,00 p.

SANIE
MUNCHEN, 19 (Agerpres,. 

„Cupa Mondială" a programat pe 
pîrtia de la Koenlgssee (R.F. Ger
mania) un concurs In care vic
toria a revenit vest-germanulu! 
Georg Hackl, înregistrat în trei 
manșe cu timpul de 2:24,03. L-au 
urmat coechipierul său Johannes 
Schettel — 2:24,63 șl Italianul 
Norbert Huber — 2:25,34. în pro
ba feminină, pe primul loc s-a 
clasat concurenta italiană Gerda 
Weissensteiner — 2:18,56, secun
dată de Ute Oberhoffner (R.D. 
Germană) 2:18,97.

SCHI
ZURICH, 19 (Agerpres). După 

disputarea a 18 concursuri, în 
clasamentul general al „Cupei 
Mondiale" Ia probele alpine con
duce Marc Girardelll (Luxem
burg), cu 219 puncte, urmat de 
Pirmln Zurbriggen (Elveția) — 
183 puncte, Alberto Tomba (Ita
lia) — 113 puncte 31 Armîn 
Bittner (R.F. Germania) — 94
puncte.

NEW YORK, 19 (Agerpres). 
Proba de sărituri din cadru’ 
Campionatelor Mondiale de schi 
artistic, desfășurate la Lake Pla
cid. a fost cîstigată de norvegia
nul Thor Skete. cu 190.-OR puncte. 
Pe locul secund s-a situat con
curentul canadian Lpyd T,an- 
cfloțs —, 18R.900 nuncte. La femi
nin a terminat învingătoare Me- 
Tanje Pa’ppîk —- 131,325 n.

PATINAJ ARTISTIC
LONDRA, 19 (Agerpres). Pro

ba ’d1 perechi dlri cadrul Cam
pionatelor Europene de patinaj 
artistic de la Birmingham a fost 
cîștigată de cuplul sovietic La
risa Jelezneva, Oleg Makarov — 
1.5 puncte, urmat de Mandy 
Wotzel, Axel Rauschenbach (R.D. 
Germană) — 3,0 puncte și dz 
Natalia Mișkutienko. Artur Dmi
triev (U.R.S.S.) — 4,3 puncte. In 
proba masculină, după executa
rea programului original, primul 
loc este ocupat de sovieticul 
Aleksandr Fadeev, secundat de 
polonezul Grzegorz Flllpowski. 
tn poziția a treia se află patina
torul cehoslovac Petr Barna.

ATLETISM • Cu prilejul unui 
concurs Internațional desfășurat 
In sală. Ia Barcelona, campionu’. 
olimpic Serghei Bubka (U.R.S.S.) 
a cîștigat proba de săritură cu 
prăjina, cu rezultatul de 5,70 m 
Pe locurile următoare s-au situat 
americanul Scott Davies șl fran
cezul Philippe Collet — ambii cu 
5.50 m.

baschet • Rezultate înre
gistrate în cadrul competiției in
ternaționale masculine „Cupa 
Koraci" i Di Varese (Italia) — 
Partizan Belgrad 75—77 ; Estudl- 
antes Bose (Spania) — Assubel 
(Belgia) 89—95; Olymplakos Pi
reu — Hapoel Tel Aviv 87—91 ; 
Phllios Milano — Zaragoza 105— 
73: Steaua Rosie Belgrad —Maes 
Plis Malines 84—76.

HANDBAL • Turneul lnterna-

MABEA rtBFflfiMANTA MONDIALA
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Tenis de masă DRUMUI SPRE VW Al TINEREI GENERAȚII
Pentru tenisul de masă, care, 

iată, a împlinit un veac de ciad 
a intrat în familia sporturilor, 
evenimentul de prim-plan l-a 
constituit, fără îndoială, consfin
țirea ca disciplină olimpică. Și, 
dacă pornim de la acest punct, 
evident de virf în întreaga acl-’- 
vitate a anului precedent, tre
buie să subliniem, din nou, men
ținerea „disputei" dintre cele 
două școli, „europeană" șl .asia
tică", balanța incllnînd net în 
favoarea celei din urmă, care a 
cucerit toate titlurile olimp’ce, 
reprezentanților „bătrinului con
tinent" revaniniiu-ie doar o me
dalie de argint și trei de bronz. 
Cel mai buni la această mare 
sărbătoare a sport il ii au (o,t 
Chen Jing. Yoo Nam Kyu, Chen 
Longcan. Wel Quingguang. Yang 
Young Ja. Hyun Jung Hwa pe 
de o parte. Erik Lindh. Marie 
Hrachova. ilija Lupulescu. Zoran 
Primorac, Jasna Fazlicl. Gorda- 
na Perkucin de cealaltă. De fapt, 
acest decalaj în raportul de for
țe a fost evident șl cu prilejul 
celui de al treilea meci Europa 
— Asia, desfășurat în ianuarie 
precedent, care, însă, a mal fost 
atenuat în actuala întilnire, un
de europenii (afirmație valabilă, 
în special, pentru băieți) s-au 
impus, uneori la diferențe ne
pronosticate de specialiști. Să fie 
vorba de o firească oboseală, 
combinată cu la fel de normala 
dorință de revanșă? Un prim 
răspuns 1! vom avea la Dort
mund. cu prilejul noii ediții a 
Campionatelor Mondiale, progra
mate la sfirșitul lunii martie si 
începutul lui aprilie.

Pînă atunci, însă, să mai con
semnăm alte două evenimente de 
majoră importanță: Campionate
le Europene di seniori (Paris) 
șl juniori (Novi Sad), ambele 
reliefînd forța jucătorilor lin 
țările socialise, cărora li se a- 
daugă (doar la masculin) Sue
dia. în contextul unor întilniri 
care nu mal au nimic comur (pe 
plan tehnic și tactic, al vitezei 
de desfășurare) cu partidele de 
acum 10—15 ani, reține atenția 
poziția pe care o ocupă tlnăva 
generație, infiltrată puternic în 
rîndul celor mai buni jucători 
europeni. Cea mai elocvent”: do
vadă o constituie, spre exemplu, 
faptul că reprezentanta tării

JHIHRNATIONAIEIE" »E
MELBOURNE, 19 (Agerpres). 

tn primul tur al Campionatelor 
Internaționale de tenis ale Aus
traliei, ce se desfășoară la Mel
bourne, vest-germanul Boris 
Becker l-a întrecut cu 6—2. 3—6, 
6—2, 6—1 pe neozeelandezul Steve 
Guy, australianul Pat Cash l-a 
eliminat cu 6—3, 6—1, 6—1 pc 
coechipierul său Breti Custer, iar 
americanul John McEnroe a cîș
tigat cu 6—4, 7—5, 2—6, 6—2 parti
da cu vest-germanul Michael 
Westphal.

Fetbal meridian»
• ÎN MECI amical, desfășurat 

la Izmir, selecționatele de tineret 
ale Turciei șl italiei au terminat 
la egalitate: 2—2. Au asistat
35 000 de spectatori. • RECORD 
de partide lnter-țărl in anul 1983: 
numărul lor s-a ridicat la 363. 
susținute de 106 : reprezentative. 
Cele mai multe meciuri le-a ju
cat selecționata Arabici Saudite. 
(24) urmată de Kuwait (20). 
U.R.S.S. și Irak (cite 17). Au 
fost marcate 827 de goluri (m<- 
die de 2,28). Cele mal frecvente 
rezultate: l—l (de 52 de ori) și 
0—0 (de 46 de ori) etc. • A APĂ
RUT primul număr al revistei 
„II Mondiale", care prezintă nou
tăți despre turneul final al..—M.
— 1990 din Italia, printre cttre 
descrierea stadioanelor care vor 
găzdui meciurile celor 6 grupe. 
Specialiștii au alcătuit cea mal 
bun» echipă a lumii in ani 1 
1988, care, după cum afirmă ei. 
ar putea fi și în 1990... aceeași ! 
lat-o: Zubizarreta — Soler (am
bii SoanJa). Rijkaard. R. Koe- 
man (ambii Olanda). Maldini 
(Italia) — Llorente, Michel (am
bii Spania). Thon. Giannini
— VlalH (ambii Italia). Pro
tasov (U.R.S.S.). Surprinde fap

PE SCURT • PE SCURT
țional masculin disputat la 
Neumfinster (R.F. Germania) s-a 
încheiat cu victoria echipei iu
goslave Medvesclak Zagreb, care 
a dispus în meci.il decisiv cu 
scorul de 20—19 (8—10) de forma
ția vest-germană T.H W. Kiel.

HOCHEI PE IARBA • In ca
drul competiției Internationale 
masculine „Cupa Indira Gandhi", 
care se desfășoară în orașul in
dian Lucknow, selecționata Pa
kistanului a învins cu scorul de 
5—1 (3—0) formația Malayeziei, 
iar echipele Spaniei șl Olandei au 
terminat la egalitate t 1—1 (1—1).

polo • Turneul internațional 
disputat în orașul olandez Delft a 

noastre, Otilia Bădescu, a cuce
rit trei medalii în confrunwrea 
senioarelor, una de argint la 
simplu — care, țlnind seama de 
context și de valoarea adversa
relor, valorează cît una de ... aur 
— șl două de bronz, cu Marla 
Alboiu șl Călin Creangă, ulti
mul, și el, abia trecut de virsta 
cadeților (1). Pe aceeași linie a 
tinereții trebuie înscrise și as
censiunile lui Andrei Mazunov, 
Penatei Kasalova, a lui J. Ph. 
Gatien. cum nu trebuie, totuși,' 
omis nici faptul că o serie de 
jucători din generația <v dona 
(vîrsta lor este între 22—27 ani) 
se mențin în frunte, ei fiind ex- 
ponenții unui tenis de masă mo
dern, eficace, așa cum sînt Jan 
Owe Watdner. Mikael Appelgren, 
Fliura Bulatova. Csila Batorfi, 
Edith Urban, Valentina Popova, 
Bettine Vriesekoop, Andrzej 
Grubba, Lech Kucharski.

Tn strînsa legătură cu „europe
nele mari" au fost și cele „mici".' 
deoarece o serie de sportivi s-au 
aflat și la startul acestora, spo- 
rindu-le, deci, valoarea si con- 
ferindu-le, astfel, girul' unor 
jocuri de înalt nivel, la capătul 
cărora am putut consemna că 
..școala românească" și-a recon
firmat potențialul. aflîndt;-se 
printre foarte puținele multiple 
medaliate ale acestor campionate 
la care au luat parte peste 30 
de națiuni. Din nou, garnitura 
sportivilor noștri a avut o evo
luție de zile mar! la Novt Sad,' 
medalia de aur (la simplu' a 
Otiliei Bădescu și faptul că fina
la de dublu mixt s-a desfășurat 
între două perechi românești 
constituind un argument în acest 
sens. De fapt, pentru a comple
ta imaginea să adăugăm si fap
tul că. la Constanța, la „Europa 
Top 12", „fapt fără precedent" 
(Tabletennis Magazine). România 
a fost prezentă cu 5 competitori, 
toți pc podium! Fără îndoială, 
alături de certitudini, la C.E. au 
fost prezente și „speranțe", dar 
ele urmează să confirme. Si a- 
cest lucru nu va întirzia foarte 
mult (ținînd seama că progresul 
în tenisul de masă sfidează. în 
orezent. vîrsta biorlogteă). ce! mai 
apropiat prilej fiind Camptona- 
tele Europene din vară.

Emanuel FÂNTÂNEANU

TENIS ALE AUSTRALIEI
In turul doi al probei feminine 

au fost înregistrate următoarele 
rezultate : Steffi Graf — Rene 
Simpson 6—0, 6—0; Claudia Kohde
— Christine Jamas 2—6. 6—1,
6—1 ; Raffaela Reggl — Christine 
Singer 6—0, 6—4 : z’na Garrison
— Sandra Wasserman 7—6, 4—6, 
6—4: Gabriela Sabatini — Con
chita Martinez 3—6, 6—1, C—2) 
Andrea Farley — Petra Langrova 
6—1, 3—6. 6—1; Jana Novotna — 
Jeri Ingram 7—5, 7—5.

tul că din formație lipsesc Ma
radona, Gullit și MihailicenKo, 
nemaivorbind de faptul că nu 
figurează nici un sud-ametlesa I 
Publicația va apărea din două 
în două luni. Oricum, revista cu 
o celebră pictură pe copertă 
(Mona Lisa, de Leonardo da 
Vinei) a avut un mare succes. 
■ INTRUClT- aminteam mai sus 
de absenta unor jucători celebri 
din America de! Sud în echipa 
alcătuită de revista italiană, să 
facem cunoștință cu cel mal buni 
dintre ei. folosind ancheta între
prinsă de ziarul „El Pals" din 
Montevideo : 1. Ruben Paz (U- 
ruguay): 2—3. Hugo de Leon șl 
•lose Pintos Saldanha (ambii de 
la Penarol Montevideo). • MAI 
MULTE ziare din Franța au al- 
cătuit lista celor mai buni jucă
tori care activează în această 
țară. Dintre autohtoni. locul 1 a 
revenit internaționalului Steplia" 
ne Paille, atacant la Sochaux, 
iar cel mal valoros Jucător străin 
care evoluează în campionatul 
Franței este socotit englezul 
Glenn Hoddîe. de la Monaco.

Rubrică realizată do
Ion OCHSENFELD

fost cîștigat de echipa vest-ger- 
mană S.V. Duisburg, care a în
trecut în meciul decisiv, cu sco
rul de 14—12, formația A.Z.V. 
Delft.

SĂRITURI ÎN APA • Concur
sul internațional de la Londra 
s-a încheiat cu proba masculină 
de trambulină. în care victoria a 
revenit sportivului chinez Lan 
Wei — 661,60 nuncte, urmat de 
Valeri Gonclarov (U.R.S.S.) —
659.19 puncte si Scot Donie 
(S.U.A.) — 645,96 puncte.

VOLEI • La Schwerin (R. D. 
Germană), în meci tur pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
Cupelor" (feminin), echipa loca
lă Traktor a întrecut cu scorul 
de S-l (15—4, 14—16, 16—14.15-11) 
formația Galatasaray Istanbul.
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