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aceasta este deviza de muncă și viafă

a tinerei gimnaste GABRIELA POTORAC
Luni, 16 ianuarie, a fost 

prima zi din acest an cînd 
gimnastele din lotul reprezen
tativ feminin al tării s-au re
unit în sala de antrenamente 
din Deva, după stagiul „de 
munte*' din Paring, atît de

binevenit pentru pregătirea fi
zică generală și pentru acomo
darea organismului cu efortul, 
din ce în ce mal intens, ce 
caracterizează antrenamentele 
sportivelor care la Jocurile O- 
limpice de la Seul au cucerit, 
după cum se știe, nu mai pu
țin de opt medalii, dintre care 
trei de aur și trei de argint. 
Colectivul de antrenori este 
preocupat, mai ales, de rezul - 
țațele testelor la care au fost 
supuse toate componentele lo
tului, teste ce și-au propus să 
verifice acumulările din etapa 
anterioară. Și nu a fost nici o 
surpriză să aflăm că una din-

tre sportivele cu cei mal buni 
parametri la acest prim con
trol al anului a fost Gabriela 
Potorac, tripla medaliată de la 
ediția de vară a Jocurilor O- 
limpice de anul trecut, veri
tabila revelație a acestor în

treceri, gimnasta 
care, prin com
portarea și prin 
evoluțiile ei încân
tătoare și de ma
re spectaculozita
te, a permis spe
cialiștilor să afir
me că școala româ
nească de gimnas
tică impresionează 
mereu prin valori
le de ridicat nivel 
tehnic și compe
titiv pe care le 
marea arenă in-

pe

nu e deloc ușoară 
doresc ca notele pe care le voi 
primi la învățătură să fie cît 
mai apropiate de... cele

înlansează 
ternațională.

— Vrea să însemne aceas
ta, am întrebat-o pe Ga
briela Potorac. că în anul 
1989 ești hotărîtă să oferi 
noi prilejuri de niare bucu
rie iubitorilor gimnasticii ? 
Ocazii ar fi destule—

— Da, aveți dreptate. 1989 
este un an competițional deo
sebit de bogat, pentru că a- 
vem în față examene deosebit 
de grele. Iar pe mine personal 
mă preocupă, în egală măsură, 
și examenul de treaptă pe care 
urmează să-1 susțin la înche
ierea anului școlar. Clasa a

Constantin MACOVEÎ

(Continuare în pag 2-3)

Campionatele Naționale de

NUMĂR RECORD DE FLORETISTE

MECIURI DECISIVE IN CUPELE
EUROPENE LA HANDBAL FEMININ

C.C.E. CUPA CUPELOR —

3YASEN I L. TRONDHEIM
MUREȘUL TÎRGU MUREȘ

Astăzi, de la ora 19 (ora 
României), în Nidarohallen din 
Trondheim (Norvegia), echipa 
locală Byasen Idrettslag va în- 
tîlni pe campioana României, 
Mureșul Tîrgu Mureș, în par- 
tida-retur din cadrul optimi
lor de finală ale „Cupei Cam
pionilor Europeni". După cum 
se știe, la Tîrgu Mureș forma
ția noastră a învins cu 32—23, 
avantajul de 9 goluri, cu care 
abordează cea de a doua man
șă, constituind o „zestre" ca
pabilă, teoretic, să îi asigure 
calificarea în „sferturi".

Arbitrii întilnirii sînt Stig 
Horst șl Niels Knudsen (Da
nemarca), iar observator I.H.F 
suedezul Carl-OIov Nilsson.

CUPA I.H.R.

CHIMISTUL RM. VILCEA
RM. VÎLCEA, 20 (prin tele

fon). Iubitorii handbalului din 
Rm. Vîlcea așteaptă cu nerăb
dare meciul-retur cu TJ ZVL 
Tatran Preșov. El sînt. desigur, 
și puțin îngrijorați după întîl- 
nirea decisivă din semifinala 
„Cupei României" cu Știința 
Bacău, meci în care, se știe, 
localnicele nu au strălucit...

Acum, noul cuplu de antre
nori, Gheorghe Ionescu și 
loan Gherhard, încearcă să le 
pună „în mînă" pe Maria Ve-

S.C. EMPOR ROSTOCK
ȘTIINȚA BACĂU

BOSTOCK, ; 
de la trimisul
Reprezentantele _ ____
Cupa Cupelor, elevele antreno
rilor M. Pintea și C. Petrea, 
au ajuns în localitatea, unde 
duminică, de Ia ora 17,30 (18,30 
ora Bucureștiului), va avea loc 
manșa a doua a întilnirii din
tre formațiile S.C. Empor și 
Știința Bacău. Studentele pri
vesc cu încredere disputa cu 
valoroasele lor adversare din 
R.D. Germană, fiind hotărîte 
să-și apere fragilul avantaj 
(de numai două goluri) și șan-

20 (prin telefon 
nostru special). 

! noastre în

loan NOVAC

(Conținu ire In dso. i î-a)

TJ ZVL TATRAN PREȘOV
rigeanu — piesă de bază în e- 
chipă — pe Liliana Bloju, pe 
Edit Matei. Ni s-a spus că în 
orele care au mai rămas pînă 
la meciul-retur, de duminică, 
de la ora 11, se va pune ac
centul la antrenamente pe a- 
runcările de la distanță, arma 
cea mal eficace, cum s-a văzut 
și la Preșov, și în repriza a

Ion GAVR1LESCU
(Continuare în pag n 4-al

FLOTILA** E HOTĂRÎTĂ SĂ STRĂLUCEASCĂ DIN NOU
LA MARILE COMPETIJII DE CAIAC-CANOE

Sezonul de caiac-canoe care 
a trecut nu a avut darul să 
ne bucure, evoluțiile nesatisfă
cătoare ale vîslașilor noștri la 
ultima ediție a J.O. stirnind — 
deopotrivă — surpriză, deza
măgire și îngrijorare. Biroul

nu poate fi cuprinsă în 
cuvinte, valurile ivite 
comportarea slabă a celor trei 
echipaje prezente în finalele 
de pe Rîul Han acoperind nu 
numai pontoarîele loturilor re
prezentative, dar și pe cele ale

cîteva 
după

Floretistele, cele acreditate 
cu cea mai mare competitivi
tate pe planșele internaționale, 
dintre scrimeril noștri, au 
ținut să se releve In prima e- 
tapă a Campionatelor Naționa
le șl prin numărul mare de 
participante în proba indivi
duală. Astfel, joi, la startul 
probei s-au aliniat nu mai pu
țin de 86 de trăgătoare, după. 
toate probabilitățile un record 
al actualei ediții la toate cele 
cinci arme.

Prin prisma rezultatelor con
fruntării internaționale de la 
sfîrșitul săptăminii trecute, 
primele șanse în fruntea ie
rarhiei celor 24 de floretiste, 
calificate din această etapă a 
campionatului pentru cea ur
mătoare, le aveau Elîsabeta 
Tufan Doc 4 la amintita com
petiție), Claudia Grigorescu 
(locul 9) șl Laura Badea (a- 
junsă în turul 3), în timp ce 
coechipierele lor de reprezen
tativă, Georgeta Beca (elimi
nată în turul 2) și Reka Lazăr 
(în primul tur) intrau cu șan
sa a doua. în urma eliminări
lor directe, vineri la prînz,

pe tabloul finalei de 8 s-au 
calificat Lazăr, Beca, Dumi
trescu șl Grigorescu, iar din 
recalificări Badea, Tufan, Husti 
și Gregoroviciu. Deci, cu ex
cepția ultimelor două, toate 
celelalte — componente ale 
lotului reprezentativ (ce-i 
drept, sătmăreanca Gregoro
viciu este abia junioară II). Și 
se poate spune că, de fapt, 
finala a constituit un alt... 
concurs, pentru că, de pildă, 
prima noastră floretistă, cam
pioana mondială Elisabeta Tu
fan, după ce s-a calificat greu 
In finală (8—7 cu David), a 
fost eliminată de Lazăr In pri
mul asalt al finalei (acuzînd 
o recentă accidentare), în 
schimb, învingătoarea acesteia 
a mers „ceas" In această ulti
mă fază a întrecerii, trecînd 
apoi și de Badea, și de Gri
gorescu. Aceasta din urmă s-a 
dovedit, totuși, cea mai con
stantă, după ce săptămîna 
trecută ratase intrarea în fi-

• Un an olimpic fără nici o medalie • Analizele, dez
baterile au produs un necesar „vînt ajutător** • O nouă 
formulă de desfășurare a campionatelor • Patru noi 

probe la C.M. din vară, de la Plovdiv

S. PAUL

(Continuare In oao. a <-a)

F.R.K.C. a analizat (în față, cu 
grafice întocmite de experți) 
situația de ansamblu a „flo
tilei", . concluziile fiind expuse 
într-o plenară, cu discuții și 
propuneri la obiect. A fost și 
o consfătuire pe țară a antre
norilor, în care tehnicienii 
și-au concentrat atenția asu
pra fiecărui punct din viitorul 
plan de măsuri menit să re
pună pe linia de plutire „bar
ca", nu prea mare, a caiacu
lui și canoei.

S-a stîrnit, vrem să spunem, 
un „vînt ajutător", ridicat du
pă canicula dezbaterilor. Un 
vînt moderat ca tărie, fără a 
culca la pămînt totul, cu- 
rățînd, totuși, calea spre obți
nerea viitoarelor mari perfor
manțe. Sinteza acestor analize

secțiilor nautice din țară, neo
colind nici culoarele federației 
de resort

Adevărul e că din 1956, de 
Ia Olimpiada desfășurată la 
Antipozi, niciodată caiacul și 
canoea noastră nu au avut o 
retrospectivă atît de săracă în

rezultate, ca în sezonul trecut. 
Regata de debut In ’88 a fost 
Mechelen, iar știrea care ne-a 
parvenit din Belgia, după con
sumarea întrecerilor, nu anun
ța numai obținerea unor locuri 
modeste, ci și faptul că pre
gătirea de pe Olt, de la Că- 
ciulata, *nu ținea „strocul" cu 
celelalte echipaje care, de ase
menea, îșl propuneau să urce, 
la Seul, podiumul de premiere. 
Nu ținea strocul, nu în sensul 
că „flotila" înregistra, la an
trenamente, timpi inferiori. 
Dimpotrivă, „cifrele de con
trol" erau de excepție, viitu
rile — din primăvară — de pe 
Olt făclnd ca ambarcațlile să 
Înainteze îngrijorător de re
pede...

Tn sezonul trecut, cu rezul
tatele știute, „golul de onoare" 
— ca să folosim o expresie 
din alte sporturi — al caia
cului și canoei noastre a fost 
marcat la regata Duisburg 
(peste 300 de competitori, din 
27 de țări !). Aurel Macarencu

Vasile TOFAN

(Continuare in pag 2-3)

Pionierii - prezență activă la Complexul aplicativ P.T.AZ

UN SINCER „BRAVO!" ȘCOLII

NR. 29 GALAȚI LOCUL I PE ȚARĂ!

AZI, VA FI DESEMNATĂ ClȘTIGĂTOAREA „CUPEI UNIRII" LA TENIS
Pe măsură ce a avansat spre 

fazele sale superioare, con
cursul de tenis dotat cu „Cupa 
Unirii", rezervat senioarelor, 
care se desfășoară în aceste 
zile 4n Sala „23 August" din 
Capitală, a oferit, cum era de 
așteptat, partide mai echllibia- 
te, mai disputate și, deci, mai 
atractive. Dintre cele patru 
„sferturi", două s-au încheiat 
fără istoric. Cel dintre junioara 
Ruxandra Dragomir (Victoria 
CCIAG) și „copila" Raluca Nină 
(Progresul Energomontaj Buc.), 
cîștigat de prima, cu scorul de 
6—2, 6—0 șl cel dintre Loreda
na Bujor (Progresul Energo
montaj Buc.) și Mirela Buciu 
(Steaua): 6—2, 6—1 în favoarea 
primei, un scor sever, după

opinia noastră, pentru jucătoa- 
rea stelistă. In rest, „bătăioa
sa" Monica Chirilă a trebuit 
să se întrebuințeze serios, în 
setul secund pentru a face față 
jocului liftat, de regularitate și 
plasat (o minge pe partea 
dreaptă, una pe partea stin
gă 1) al stelistei Daniela Tvana 
Scor : 6—1. 7—6 pentru Moni
ca Chirilă. Partida dintre Teo
dora Taclie (Politehnica Buc.) 
și Otilia Pop (Progresul Ener- 
gomontaj Buc.) a fost echilibra
tă pe tot parcursul ei, cele două 
fiînd și apropiate valoric. To
tuși, Teodora s-a dovedit mai 
sigură pe lovituri, realizînd 
multe puncte din serviciu: 
7—6, 6—4.
în continuare, pentru stabl-

Hrea locurilor 1—4, întrecerea 
s-a desfășurat 
turneu, 
teren 
Monica 
ticante 
spatele 
luptătoare, 
litate în teren, premise pen
tru ca să asistăm la un tenis 
frumos. Ceea oe s-a și ln- 
tîmplat. S-a impus Loredana 
Bujor, pentru că a imprimat 
jocului o viteză mal mare, e- 
fect mai mult mingilor, pen
tru că a reușit ruperi de ritm 
dnd a fost nevoie, dar in prl-

Ooina STANESCU

după sistemul
Primele au intrat în 

Loredana Bujor și 
Chirilă. Ambele prac- 

ale unui joc liftat, din 
terenului, ambele 

cu o bună mobi-

(Continuare în pag. a <-a>

Organizate ți In unitățile dc 
învățămînt cu ciclu primar și 
gimnazial, probele Complexului 
P.T.A.P. au ajuns să exercite, 
de la an la an, o atracție spo
rită în masa largă a elevilor, 
îndeosebi o dată cu includerea 
acestei activități în cadrul Da- 
ciadei. Iar reușitele se vor 
consemna acolo unde acest ve
ritabil 
orie + 
cole + 
bucură 
dactlce 
ducerilor de scoli și a organi
zațiilor de copii.

Cum este cazul colectivului 
Școlii nr. 29 din Galați. Prin 
rezultatele înregistrate, la ni
velul claselor, apoi al forma
ției de elită a școlii, elevii de 
aici s-ap situat pe locul 1 în 
întrecerea republicană, inițiată 
șl organizată de Consiliu) Na
țional al Organizației Pionie
rilor. Profesorul de educație

tetratlon (probă de te- 
tir + pîrtie cu obsta- 
traseu aplicativ) se 
de atenția cadrelor di- 
de specialitate, a con-

• Vasluienii, constant 
printre fruntași ® Ascen
siunea remarcabila a 
elevilor din Petroșani...
• ...dar și poziții mai

puțin onorante

fizică Aurel Cliiculiță, precum 
și factorii care l-au sprijinit, 
la nivelul școlii, au merite 
deosebite în această reușiră. 
Succesul și-a găsit explicația, 
în același timp, 
disciplina 
precum și 
s-au creat

în ambiția și 
dovedite de elevi, 
în condițiile ce li 
— amenajări-modcl

Tiberiu ST AM A

(Continuare In pag. 2-3)



l ÎNTRECERI ÎN „CUPA UNIRII // VITEZĂ Șl INDEMINARE...

-■ Distanță mare, cam de... 
“ ■ două anotimpuri, în aceste 
;; zile de ianuarie, între ae-^ 
.. rul de primăvară de prin 

unele locuri și decorui alb 
" ’ care face ca iarna să fie 
', iarnă prin alte meleaguri 

’•> din țară. în asemenea cir-
“ cumstanțe meteo atît de di- 

ferite, pașii iubitorilor de
■ ■ sport se îndreaptă, de la
■ • caz la caz, unde se poate.

pentru a face „ce se poate" 
.. din nevoia de mișcare, oe
■ • relaxare activă, de menți-
■ j nere a unei condiții fizice 
îi propice viitoarelor întreceri
• • cu importanță mai mare.
■ ’ între care, firește, finalele 
' i Daciadei. în această per- 
. • spectivă (totuși) de iarnă.
■ ■ pe pîrtiile cu „zăpadă la 
" i zi", se desfășoară etapele 
.. județene la sporturile de
• ■ sezon, pentru toate categd- 
; i riile de participant!. Con • 
i i comitent, s-au dat starturi-
■ • le și în competițiile dotate
■ ’ cu trofeele omagiale „Cupa 
' i Unirii". Desigur, ca de obi- 
. > cei, concursurile dedicate 
- ■ aniversării de la 24 Ianua- 
‘ ’ rie au un caracter polispor- 
. ■ tiv, ceea ce înseamnă un
• • bun prilej de a s’atisfm e 
‘ j tot felul de preferințe, de 
.' la schi la șah. Capitala, de 
“ j altfel, programează dumini-
• ’ că, de la ora 9,30, un amplu

„Festival de șah“, reunind 
în întreceri pe categorii 
sute de amatori ai sportu
lui „celor 64 de pătrățele", 
de la copii la oameni ai 
muncii din întreprinderi ș* 
instituții. în cadrul mani
festării VOB avea loc și de
monstrații, simultane și în- 
tîlniri cu maeștri ai eși
chierului. Pentru doritori, 
care, fără doar și poate, 
vor~.fi foarte mulți, fie și 
în calitate de spectatori, a- 
mintim cele trei săli unde 
se vor desfășura acțiunile 
acestui festival șahist : 

(str. Lipscani 
C.S.Ș. 1 (str. 
11) și Clubul 
șah (str. Oțe-

sala I.T.B. 
nr. 21). sala 
Smîrdan nr. 
municipal dc 
tari nr. 2).

Cupe festive, cu întreceri 
variate, sînt programate, . > 
sîmbătă șl duminică, și la • ■ 
Zalău, la Călărași, în Sec- .; 
torul Agricol Ilfov, pentru 
a menționa numai cîteva • ■ 
locuri din țară, de pe a ” 
căror agendă sportivă ani - • 
extras argumente în acest ■ ■ 
sens. Revenind în Capitală, 
să menționăm duminica 
polivalentă, cultural-sporti- 
vă, organizată de asociația 
URBIS, în colaborare cu 
alți factori din sectorul 6.

Am promis că vom reveni asu
pra unuia dintre meciurile im
portante ale etapei trecute a 
campionatului feminin de volei. 
Nu întîmplător și nu pentru a 
lua în discuție rezultatul: 3—1 
pentru Rapid în întilnirea cu li
derul de pînă atunci, Chimia Rm. 
Vîlcea. Surpriză? După părerea 
noastră, nu. Dar astă nu are prea 
mare însemnătate. Căci despre 
altceva este vorba: despre opti
ca asupra selecției în volei, su
biect pe care nu-1 abordăm pen
tru prima oară...

Firește, in acest meci (ca șl în 
altele), Chimia își punea mari 
speranțe în două dintre jucătoa
rele sale înalte: Felicia Popescu 
și Aurelia Zabara. Ei, bine, toc
mai „marile speranțe" s-au dove
dit cu mult mai... mici decît pă
reau, în diverse laturi ale jocu
lui. Mai ales în condițiile In 
care giuleștenccle practicau un 
joc ceva mai iute. Ceea ce în
semna șl un spor de eficacitate 
în atac, prin evitarea blocajului 
înalt (dar lent) al vîlcencelor, 
totodată o mai promptă grupa
re în apărarea din linia întiî (a- 
nulînd în bună măsură eficien
ța atacului în forță advers) și o 
mai rodnică activitate 1n linia a 
doua. Ce le lipsea jucătoarelor 
înalte ale Chimiei? Firește, vite
za de mișcare și de execuție, iar 
uneori (în situații de autodublaj) 
chiar îndemînarea. Avînd aceste 
atu-url, o jucătoare (tot vilcea- 
nă), Lucreția Mirea, mult mal 
scundă decît amintitele! ei colege, 
a fost de departe cea mai bună, 
într-un meci de miză, prestația 
jucătoarelor înalte s-a situat în 
afara „podiumului" (în specia)

preluarea) 
este nevoie
pentru a

AU CUVÎNTUL LAUREAȚII ANULUI SPORTIV 1988
(Urmare din pag. 1)

care mi le-au dat anul trece* 
exigentele arbitre de la Jocu
rile Olimpice.

*- Ce bine că ne-ai creat 
o pîrtie bună spre... a 
competițional trecut, care 
■ fost, fără îndoială, cel 
mai fructuos din întreaga 
ta carieră sportivă. Patru 
medalii ia campionatele 
europene dc junioare și 
trei medalii la Olimpiadă 
nu e un bilanț de neglijat 
pentru o foarte tînără gim
nastă, de numai 15 ani. Ce 
explicații ai oferi celor ce 
te-ar întreba despre 
tul acestor succese 7

j — Cred că este urț secret 
care, cum se spune, e la în- 
demîna oricui. Prima condiție 
•r fi să-ți placă ceea ce faci, 
ai lucrezi cu pasiune la an
trenamente, să nu precupețești 
nici cel mai mic efort în mul
tele ore de pregătire în care 
se elaborează și se perfecțio
nează viitoarele exerciții. Și 
nu mi-e rușine ș-o spun că, 
uneori, am lucrat cu lacrimi 
In ochi, simțeam că nu mai 
bot, dar niciodată n-am dat 
înapoi, n-am renunțat. Un alt 
aspect pe care aș dori să-1
menționez este acela că .în 
gimnastică, ca de altfel
toate disciplinele sportive,

secre

la în-

în 
.. . ____ ca

ai al satisfacții niciodată nu 
trebuie tă-țl propui puțin, ci 
întotdeauna trebuie să aspiri 
la pozițiile cele mai înalte ale 
ierarhiei mondiale. Poate că 
•ceasta mi-a permis ca la 
Jocurile Olimpice să fiu, așa 
cum adesea a scris presa, re
velația întrecerilor. Am mun
cit fără a pregeta, am îndepli
nit cu maximă conștiinciozitate
planurile de antrenament sta
bilite de antrenorii mei și ast
fel am avut satisfacția de a 

fruntașe 
„europe- 
cît și la

«nă număra printre 
Mit la Avignon, la 
aele“ de junioare, 
Jocurile Olimpice.

•— Care dintre

Zabara, exceptîndu-i
Nu credem că mai 

de altă demonstrație _____
convinge că o valoroasă selecție 
in volei trebuie să aibă în ve
dere, în primul rînd, calitățile 
greu perfectibile prin antrena, 
ment (intre care viteza și înde-
mînarea), care să însoțească o 
talie corespunzătoare. în cazul 
-*• - • de

_ --------  ---- ___ de
alte calități: tușeu perfect, zvic- 
nirc din „poignet" (pentru a rea
liza viteza de joc), bună orien
tare tactică. Voleiul modern 

mai poate concepe altfel!

talic corespunzătoare, 
ridicătoarelor-coordonatoare 
joc, este nevoie, desigur, șl

se
nu
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mi-a M 
resti ș pare < 
mai p: 
pective 
melor 
Deci.
(in tui 
85) și 
rite. îi 
excluși 
— I.'
(75—100

tru „argintul" echipei de Ia 
Seul, pentru cele trei medalii 
de aur ale Danielei Silivaș de 
la Olimpiadă, cucerite după o 
dispută memorabilă, de o ma
re tensiune șl îndirjire spor
tivă, cu Elena Șușunova, dispu
tă în care colega mea de e- 
chipă a dovedit calități spor- - 
tive și umane extraordinare 
dar cea mai mare satisfacție 
am avut-o la cucerirea me
daliei de bronz in finala dc la 
bîrnă. Sper să 
zată de lipsă

nu fiu acu- 
_„__ _ de modestie, 
dar... mi-a plăcut și mie cum 
am evoluat în finală. Mi-a ie
șit totul foarte bine, simțeam 
pur șl simplu că plutesc, că 
nici nu ating bîrna. îmi răsu
nă parcă și acum în urechi 
aplauzele entuziaste ale celor 
peste 16000 de spectatori pre- 
zenți în sală. Nu e puțin să 
știi că marea majoritate a spe
cialiștilor a apreciat exercițiul 
tău drept cel mai valoros din 
concurs. Asemenea momente 
se uită foarte greu. Mai bine 
zis, nu se uită niciodată.

*- Sînt perspective, totuși, 
ca ele să fie... repetate.

— Da, înțeleg aluzia. Vă re- 
feriți la întrecerile din acest 
an. îmi doresc din tot sufletul 
să „prind" un loc în echipa 
pentru europenele de la Bru
xelles, care ar constitui un 
debut pentru mine în arena 
continentală a senioarelor. Spre 
a mă „încălzi" pentru. Campio
natele Mondiale din octombrie, 
unde doresc să fiu un foarte 
bun om de echipă, pentru ca 
reprezentativa României să 
poată urca din nou pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului și 
este foarte firesc să-mi doresc 
șl o mare reușită în întrece
rile individuale. Și mai am eu 
un gînd, pe care parcă n-aț 
prea dori să-l fac cunoscut de 
pe acum publicului larg. E mai 
mult o dorință personală care 
mă preocupă mereu.

—Totuși, poate n-ar fi 
rău să aflăm despre ce 
este vorba.

— Ei bine... Mi-aș dori enorm 
ca să ating în toamnă o ase
menea formă sportivă, să ani 
exerciții de o atît de mare va
loare incit, alături de Danie
la Silivaș și Aurelia Dobre. 
șă candidez și eu cu șanse a- 
preclabile Ia titlul de campi

Birna, aparatul care, te poate 
afirma, a consacrat-o pe plan 
mondial pe Gabriela Potorac

Foto: Nicolae PROFIR

Astăzi și mîine sînt programate 
partidele etapei a XlV-a a cam
pionatelor primei Divizii de vo
lei. Fără nici o arnînare! în în
trecerea feminina, rețin atenția 
meciurile de la Pitești, unde se 
deplasează noua lideră, Dinamo, 
și de la Craiova, unde campioa
na primește vizita echipei din 
Giulești, performera primelor 
două etape din retur. Iată pro
gramul complet al etapei: Da
ci» Pitești — Dinamo București, 
Universitatea C.F.R. Craiova — 
Rapid București, Chimia Rm. 
Vîlcea — C.S.M. Oțelul Tirgo- 
viște (azi), C.S.U. Rapid Galați 
— Farul Constanta, Penicilina 
Iași — Maratez Baia Mare și 
Flacăra Roșie București — Oit- 
cit Craiova (sala Lie. înd. M.I.U. 
ora 10).

în campionatul masculin, mc- 
eiurl de interes Ia Brașov, Su
ceava, Bala Mare șt Bacău. Din
tre echipele în deplasare, mal 
mari șanse le au cele bucurește- 
ne. Iată programul Jocurilor de 
mîine: C.S.M.U. Suceava — Di
namo București, Tractorul Bra
șov — Calculatorul București, 
Explorări Motorul Baia Mare — 
Universitatea C.F.R. Craiova, Vi
itorul Bacău — Elcond Dinamo 
Zalău, A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș — LA.T.S.A. Dacia Pi
tești și Steaua .București — Re- 
lonul Săvinești (sala Dinamo, 
ora 10).

Rapidistele Fidelia Crișan fi Ni- 
culina Bujor blochează atacul 

vîlcencci Felicia Popescu...
FOTO : Aurel D. NEAGU

coresp.)
respectiv Moroianu, Dumitru. 
Szilaghi. Arbitri: D. Dobrescu — 
” Dobre (N. DANCIU,

CLASAMENTE
. FEMININ

N.

I. DINAMO 13 12 1 37î 7 25
2. Chimia 12 11 1 34:11 23
3. Univ. CFR 12 8 3 31:10 21
.4, Rapid Buc. 13 8 5 28:21 21
5. Penicilina 13 7 C 23:20 28
S. Dacia 12 7 5 23 17 19
7. FI. Roșie 13 6 7 22:22 19
8. CSU Rapid 13 5 8 19:28 18
9. CSM Oțelul 13 3 10 14:33 18

10. Farul 12 3 9 14:28 15
11. Oltcit 13 3 10 10:34 15
12. Maraiex 13 2 11 9:33 15

MASCULIN
1. DINAMO 13 12 1 38:11 25
2. Elcond 13 8 5 27:18 21
3. Calculatorul 13 8 5 27:22 21
4. Steaua 11 9 2 29:13 20
5. Viitorul 13 7 8 24:23 20
6. Explorări 13 6 7 23:27 19
7. Univ. CFR 12 8 6 20:19 18
8. Electromureș 13 5 8 21:25 18
9. Betonul 13 5 8 17:27 18

10. C.S.M.U. 12 5 7 19:23 17
11. Tractorul 11 3 8 14:25 14
12. I.A.T.S.A. 13 1 12 10:38 14

LA „MASA VERDE*...
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ELCOND DINAMO - EXPLO
RĂRI MOTORUL 1-3

La Zalău s-a disputat partida 
restantă dintre echipele masculi
ne Elcond Dinamo și Explorări 
Motorul Bala Mare. Oaspeții au 
obținut victoria cu 3—1 . <6, 4, —0, 
14). Ei au început foarte bine 
jocul, domintnd dar primele do
uă seturi, în care gazdele n-au 
opus rezistență nici la blocaj, 
nici în linia a doua. Sălăjenil au 
evoluat la potențialul real doar 
din setul 3. Evidențiațl: Ciontoș.

Meciul dintre divizionarele 
feminine, Oltcit — Dinamo, 
etapa a XII-a. 
cu 3—0 (45;0) pentru ecbFpa
bucureșteană, justificările gazde
lor pentru neprezentare fiind res
pinse. La fel se va întîmpln și 
în cazul meciului masculin de 
„B", dintre 
A.S.A. Buzău, 
în setul 
gazdelor 
curs 1

I.M.G. București și 
i, în care, după 1—0 

I, o parte din jucătorii 
au părăsit locul de con-

Rubrică realizată de 
Aurelian BREBEANU

oană mondială absolută. Ce 
frumos ar fi pentru echipa 
noastră feminină I

. — Intr-adevăr ar fi foarte 
frumos. Și nu e de loc im
posibil...

în tur 
zultatelo 
al Divi: 
definitiv 
al 
I : 
12 
12

între 
î. n

P. 2.
P. 3 

Gheorgh 
Botoșani 
Tulcea 1 
Focșani 
Unirea ! 
Tîrgovișt

In Div 
ret. turn 
n * ■ -co 
astfe — 
la Arad 
(seriile t 
nin, 17— 
Medtaș ș

,___  ____  succesele
din 1988 te-au bucurat cel 
mai mult ? A fost un mo
ment anume care ți s-a în
tipărit cu deosebire în me
morie ?

— Firește că m-am bucurat 
•nult pentru „aurul" de la 
Campionatele Eurdpene, peri-

TRATANINT $1 IIIRISM 1N 1989 I

I. FLORUȚ — Agrișteu, jud. 
Mureș : Vă mulțumim pentru 
frumoasele aprecieri la adresa 
ziarului și, totodată, vă asigu
răm că, șl pe mai departe, vom 
acorda aceeași atenție activității 
sportive din mediul sătesc.

C. CONSTANTIN — București: 
Din păcate, nu vă putem da nici 
un răspuns. Tot ce putem face 
este să vă sfătuim să vă adre
sați, în problema dumneavoastră, 
Radioțeleviziunii.

L VASILIU — Tg. Neamț t Vă 
îngrijorează într-atît de mult 
soarta fotbalului brazilian? De 
marți, după cum ați aflat, Fe
derația braziliană de fotbal are 
un nou președinte, Ricardo Tei
xeira, șl, după cum bănulți, un 
nou... selecționer, în persoana lui 
Sebastlao Lazaroni. In anii din 
urmă, acesta a pregătit reprezen
tativa Arabiei Saudlte și forma
țiile Flâmengo și Vasco da Ga
mă. cu care a cucerit campiona
tul statului Rio de Janeiro în 
1987 și, respectiv, 1988.

C. SIPOS — Făgăraș: Vă consi
derați intr-adevăr capabilă să

RETROSPECTIVE 1988, PERSPECTIVE 1989
(Urmare din pag. 1) . Andriev ocupînd, de asemenea,

locuri fruntașe: se intrase în 
tcinpo-ul dintotdeauna al an- 
trenamentelor pe lac! Se in
trase, însă, prea tare, susțin 
unii specialiști, cadența mărin- 
du-se și mai mult după com
portarea, nu prea la înălțimea 
așteptărilor, a echipajelor par-, 
ticipante la ultima regată di
naintea Olimpiadei, cea de la 
Sofia. In final, la j.O. de anul 
trecut, echipajele alcătuite din 
Aurel Macarencu (canoe.sim
plu), Daniel Stoian — Angelin 
Velea (caiac dublu) șl Grigore 
Obreja — Gheorghe Andriev 
(canoe dublu) au realizat ur
mătoarele rezultate: două
locuri 5, trei locuri 6 și un 
Iqc T — cel mai slab bilanț 
înregistrat de cînd „flotila" 
participă la Jocurile Olimpice!

Perspectivă ’89 înseamnă, 
dincolo de alcătuirea viitoare
lor echipaje, de noua condu
cere tehnică a lotului repre
zentativ, o bază sportivă pro- 

. prie. Ea se conturează pe rîul 
Argeș, iar dacă lucrurile merg 
pe făgașul sprijinului de pînă 
acum, în vară, de aici — de 
pe Lacul Bascov, de lingă Pi
tești — vor pleca să aducă...

l-a învins, din nou, pe sporti
vul sovietic Ivan Klementiev, 
care avea să devină campion 
la ultima ediție ă J.O., Daniel 
Stoian — Angelin Velea și 
Grigore Obreja — Gheorghe

puneți umărul la ieșirea tenisu
lui din impasul actual? Noi v-o 
dorim din inimă, cu atît mai 
mult cu cît, de clțiva ani, spor
tul cu racheta de la sol bate 
pasul pe loc. Iată adresa solici
tată : Șos. Ștefan cel Mare nr. 
3, București.

M. FIRESCU — Craiova: 1. 
Deocamdată nu putem face nici 
un fel de precizări; 3. In cel de 
al treilea tur al preliminariilor 
C.M. de fotbal (zona Americli de 
Nord, Centrale șl Bazinul Carai
bilor) selecționata S.U.A. va a- 
vea ca adversare, intr-un turneu 
de calificare, reprezentativele din 
Costa Rica, El Salvador, Trini- 
dad-Tobago șl Guatemala. “ 
mațiile clasate pe primele 
poziții vor dobîndi biletele 
tru Italia.

B. ANTONIU — Galați ; ___
nu-i vorbă de o simplă coinci
dență de nume, cum sînteți ten
tat să credeți dumneavoastră. 
Jacky Ickx, participant la re
centul Raliu Paris — Dakar, este 
una și aceeași persoană cu fos
tul pilot de Formula 1. Vechea 
dragoste nu se uită niciodată...

For- 
două 
pen-
Nu,

UN S1NCLK „8RAV0“
(Urmare din pag. 1)

ADMINISTRAȚIA DI STAI LOTO PPOVDSPORI MOIHtVA
I.T.H.R. BUCUREȘTI vă 

oferă bilete de . odihni și 
tratament pentru lunile ia
nuarie, februarie și martie, 
în stațiunile :

— Amara, Balta Aibă, 
Bălțăteștl, Borșa, Dorset, 
Bazna, Buziaș, Călacea, Co- 
vasna, Durău, Eforie Nord, 
Felix, Geoaglu, Govora, 
Ilerculane, Izvoarele, Lacu 
Sărat, Lacu Roșu, Malnaș, 
Muntele Mic, Moneasa, 
Neptun, Ocna Sibiu, Olă-

neștl, Păltiniș, Sărata Mon
itor u, Stîna de Vale, 81ă- 
nic Prahova, Semenic, Sîn- 
georz. Slănic Moldova, So- 
vatâ, Tușnad, Vîlcea, Voi- 
neasa. Vatra Dornei, Vaț».

TARIFE REDUSE CU 
CIRCA 40%.

PLECĂRI ZILNICE. 
DURATA SEJURULUI. LA 

CERERE.
înscrieri și informații su

plimentare la toate agențiile 
de turism din Capitală.

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO 

DIN 26 IANUARIE 1686:

LA

Extragerea I : 88 7 11 (6 36 
61 10 ÎS 46 ; extragerea a Il-a: 
«8 3 66 63 13 23 78 37 5.

Fond total de ei ști guri : 
940.383 lei. din care 50.881 Iei 
report la categoria 1.
• Astăzi. Mmbătă. 21 ianuarie, 

este ULTIMA ZI pentru a vă 
juca numerele favorite Ia TRA
GEREA LOTO î de mîine. dumi
nică. 22 ianuarie. Tot astăzi este 
șl termenul limită pentru depu-

nenea buletinelor Ia concrursuj 
PRONOSPORT de mîine.
• Tragerea LOTO i de mîine. 

duminică. B ianuarie, va 
loc In București. In 
din Btr. Doamnei nr. I. 
de la ora 16,86.

avca 
ClUbuM 
tneeptnti

PRONO-• Pentru Iubitorii de
SPORT (gl nu mimat pentru a. 
cest:»), semnalăm Interesantele 
informații pe oaare le publică 
PROGRAMUL LOTO-PRONO- 
SPORT săptămlnă de săplămlnă. 
un loc aparte ocirntnAu-l datele 
legate de concursurile „la zi" 
organizate de administrația noas
tră. i

pe municipiu și județ. Este un 
succes care completează altele, 
anterioare, în întrecerea pen
tru „Cea mai frumoasă bază 
sportivă pionierească" sau în 
acțiunea „Prietenii grăniceri
lor". • .

în... vecinătatea directă a o- 
eupanților locului I s-au aflat 
elevii Școlii nr. 3 din Vaslui. 
Un merituos toc secund pen
tru echipa pregătită de profe
sorul (de limba franceză...) 
Florin Moraru, care realizează 
cu acest prilej performanța de 
â urca două locuri în clasa
ment, față de ierarhiile anu
lui 1987. Trebuie precizat, însă, 
că elevii vasluieni dovedesc 6

aur dou 
antrenoi 
19 Milic 
garia ; 
principa 
C.M *li 
bil la 
semnat 
ciștilor ! 
e lucrul 
portant, 
de carul 
camdată 
siuni.

Perspe 
la caiac- 
mulă de 
pionatelo 
aproape 
rilor, m; 
rile sîmi 
nautice 
gale eoni 
toți corni 
limpice, 
anul ace 
strânsă c 
că. Calat 
doar o 
mai puți 
Dar să fi 
cînd n-a 
pune, de 
nizeze, si 
ambarcaț: 
ți I.E.A.E

ȘCOLII I
prezență 
tașii Con 
vreme ce 
coborft si 
1989, cum 
raru. „<
frunte..." 
există, en 
cît... mult

Poziția 
fost reze: 
Petroșani, 
tltă de îr 
O format 
marcabilă 
nem șearr 
dentă a 
progres 
Școala ni 
(prof. M. 
de pe loc

Mențion



IXHIIV1NHL

<ri ale efca- i masculine 
itre Aoade- 
Fină Buou- 
5 București 
n-t. fie nu- 
hifoele res- 
rele... ulti- 
clasament.
codașelor 

i d cu 19 3— 
•e ori favo- 
le nu stot 

Timișoara 
ț București *.S. Oradea 
«Iureș (94— 
□iu — Fa- a (57—74). 
Roșu Clui- 
110). B-ami- 
imo Bucu-
iilitară — 

sala Flo
te două în- 
oeWtlel fe- 
“. Progra- 
ora 14,30 : 

rața Bucu- 
ffilitară — 
Im.
n. 
Ine

în 
la ora_9 

)a

Vilcoa 
..Curata 

prin 
sala -i -
CM-

etaperi a 
impionaW- 
este ur-

1329: 981 23 
1224: 966 23 
1159:1042 21 
1170:1262 ' 
1096:1072 
1105:1070 
1045Î1118 
987 :1117

1039:1163 
1028 «.1159 
1114:1157 
968:1157

19
18
18
17
17
16
15
15
14

,LUI

nturor re- 
n turui I 
et. a rost 
clasament 
din se>-'a '. Bacău 
a Ploiești 
S.Ș. 
tro 
Șia 
țla 
a 
juceafărui

SI. 
C.S.Ș. 
c.s.s. 
C.S.Ș. 
c.s.ș.

de tine
te turului 
,vca loc 
februarie, 

Capitală l) : fcml- 
Cîm.pina, 

ești.

niorii — 
:. Manoi- 
din Bul- 
antrenor

— la 
loc sța- 
ime de- 

•ea caia- 
fruntași 

mai im- 
as făcut 
; — deo- 

promi-
însemna, 
auă for- 
a Cam- 

mai 
sa valo- 
întrece- 
Ite piste 
i cu e- 
s pentru 
urile o- 
propun 

are mai 
științifi- 
propune 
strînsă, 

n o fi. 
I trecut, 
tși pro- 
moder- 

număru! 
însă ca 
pună a-

IN ȘANSELE El//

Icn 
la 

«t»

5.
287 p.

afirmă antrenorul Ion lonescu

CI. Munteanu
6. R. Robert

GLORIA BUZĂU CREDE, IN CONTINUARE,

„TP.OFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

Duraă partidele prime! etape 
retuiinlui Diviziei A. V. Băiccanu 
(Farul) se menține lider în cla
samentul ..Trofeul Sportul" pen
tru eficacitate, constănteanul în- 

‘ scriind 394 p. îl urmează în cla
sament : 2. D. Niculescu (Dtaamo 
Buc.) 367 p. 3. M. Chirllă (Me. 
tetotehnlca) 328 p. 4. A. popovlcl 
(Rapid) 293 p. " —
(Balanța) ‘ .
(I.C.E.D.) 235 p. 7. FI. Ermuraclle 
(Steaua) 278 p, 8. Cr. Bota (Elba) 
277 p. 9. V. Pogonaru (I.C.K.d.) 
254 p, 10. Al. Takacs (Metaloteh- 
niea) 247 p, iii. D. Antochl (Di
namo Oradea) 239 p. 12. C. 
Jat (Academia Militară) 225

MECI INAUGURAL

Scar- 
p.

I
I

FUSTITal

NU VOR SĂ DEVINĂ ARBITRI
J

Din problemele Colegiului municipal al „cavalerilor fluierului**

Corespondentul nostru din Bra
sov. Carol Gruia, n-e-a transmis 
că joi seară s-a desfășurat Pri
mul meoi de baschet în srj'a 
T.A.G.C.M.. între divizionara B 
I.C.I.M. T.A.G.C.M. și divizie, 
riarâ A Steaua. Victoria a reve
rt!». in mod firesc, bucureștenl- 
lor (137—51). dar succesul final 
â fost de partea... baschetului, 
mal precis a spectatorilor, care 
au urmărit o frumoasă întrecere 
demonstrativă.

ARBITRI SANCȚIONAȚI

tn, Deoarece au comis greșeli 
aDreeierea fazelor si au manJfcs- 
tat Unsă de autoritate în cursul 
jocului Urbis București — Aca- 
d-emiia Militară n Bueuinești 
(derbyul seriei I a Diviziei B de 
tineret), arbitrii D. Grecu și N. 
Gregorian (ambdâ djn București) 
au fost su’9î>endați pe 3 etape. 
Pentru abateri asemă-nătoere au 
mai fost suspendați următorii ar
bitri : A. Dumitriu (6 etape) și 
î. Breza (3 
București.

Apreciem 
eenitrale de 
ca ea să 
vel... mai 
vlzia A. 
toilor n-u 
la

etape) ambii di-n

nivelul

severitatea Comisiei 
arbitri și așteptăm 

se manifeste și la nl- 
înalt mal precis în Di- 
unde competența arbi- 
se ridică întotdeauna 
dorit.

Rubricâ redactatâ de
Dumitru STĂNCULESCU

ceste lucruri! Calaciștil și ca. 
noiștii nu sînt niște 
știe. Nu se știe 
birourile specializate 
vicii către loturile 
tivi : poți cere, 
râ, fîșuri de schi .... 
conform „evidenței", însă Au
rel Macarencu va urca în Po
iana Brașov cu echipament 
măsura... 48. Sigur, important 
este planul de pregătire, dar și 
„anexele" lui, minore doar la 
prima vedere.

Caiaclștii și canoiștil au pă
șit în noul an cu încredere în 
forțele proprii, cu dorința de 
a se șterge amintirea neplăcu
tă a bilanțului ultimelor J.O., 
de a obține medalii cît mai 
strălucitoare la viitoarele C.M. 
de la Plovdiv. Este ediția cu 
cele mai multe probe (221), la 
cele 18 curse clasice adăugîn- 
du-se 4 noi finale : K 1, K 2 
fete — 5000 m ; canoe 4—500 
și 1000 m. „Flotila" se pregă
tește, desigur, pentru a-și ali
nia echipajele în absolut toate 
cursele, iar după sîrguința, 
ambiția și dăruirea ce o arată 
la antrenamente, frumoasa vi
trină cu medalii a școlii româ
nești de caiac-canoe se poate 
întregi, în toamnă, cu noi și 
valoroase trofee.

firavi, se 
însă, în 
în ser- 

de spor- 
bunăoa- 
nr. 56,
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IBucurești s-a clasat pe locul 27 

(după poziția a IlI-a, în anul 
precedent—), să privim și spre 
ultimele locuri ale clasamen- - 
tulul. Surprinde, de pildă, 
quasianonimatul unor echipe 
ca acelea ale Școlii nr. 12 din 
Brașov (35), nr. 4 Călărași (37) 
și nr. 2 Cernavodă (39), îa fel i 
ca și neglijențele manifestate 
de cei care au coordonat ac- - 
tivltatea echipei Școlii nr. 2 g 
din Motru — Gorj, fără docu
mente de concurs, la operația 
de validare (? !), ieșind astfel 
din î 
astfel_ _  ___ ______  „ T
mult in planul pregătirii în 
cuzul elevilor de la școlile nr. 
I. Bauleasa — Giurgiu, nr. I 
întorsura Buzăului — Oovasr 
na, al celor de la școala din 
Vărădia de Mureș — Arad,' de 
la Liceul ihdustrlal din Bre-

, zoi v—■_ Vîlcea sau de la școala 
din Valea Vinului — Satu 

inicipiul Mare.

îALAJI
•e frun- 
A.P., de 
ile n-au 
■ pentru 
?of. Mo- 
«cem în

aici —
•rea, în-

«diurn a 
r. 7 din 

pregă- 
Popa. 

r-o re
facă țl- 
i prece- 
26... în 
emenea, 
Craiova 

’ „sare"

lonescu... Rapid 
(n.n. adausul la nume se 
impune spre a-1 deosebi 
de celălalt 
lonescu, ; 
Sportul 
propunem să intrăm 
în subiect : de cind 
ceput Gloria Buzău 
tiriie ?
- De la 9 ianuarie, 

două antrenamente pe 
teren, plus o lecție teoretică

— Ce vrea să însemne 
această „triplă porție" zil
nică ?

— Că intenționăm să ridi
căm nivelul de joc al echipei, 
mărindu-i gradul de eficacita
te în momentul posesiei mingii 
și — mai ales — sporindu-i si
guranța în defensivă.

— De ce acest „mai ales"?
— Fie și pentru simplul mo

tiv că, în comparație cu Pe
trolul, Gloria a marcat, în tur, 
un număr 
dar ă și 
multe...

— Nu 
foștii 
lonescu și Dudu Georgescu 
au insistat asupra fazei 
de atac neglijînd apărarea ?

— Așa este, o mărturisesc 
sincer. In tur, Gloria a jucat 
cam la fel acasă și în depla
sare, punind accentul pe ofen
sivă. Și a atacat, deseori, foar
te bine, construind într-atît 
de spectaculos- îneît, nu o da
tă, m-am trezit ridieîndu-mă 
de pe bancă și aplaudînd. Cum 
spuneam, însă, Gloria a șl în
casat... peste plan, uneori din 
greșeli personale ale fundași
lor, care, în ultimă analiză, au 
zădărnicit eforturile întregii 
echipe.

— înțelegem că, acum, la 
lecțiile teoretice...

— Revedem pe video toate 
aceste erori, surprinzătoare 
pentru experiența competițio- 
nală a unor fotbaliști ca Mir
cea, Tulpan, *'■ ’ 
după care, 
duim să le 
trenamente, __ ____
lucru individualizat și prin 
participarea întregului sistem 
defensiv. în retur, jucăm cu 
Petrolul și Politehnica Iași pe 
terenul acestora și, în conse
cință, faza de apărare trebuie 
abordată cu un plus de pru
dență. Vreau să spun, cu alte 
cuvinte; că Gloria Buzău cre
de, în continuare, în șansele 
ei de a reveni în Divizia A. 
Cu ceva ani în urmă, noi, e-

antrenor 
actualmente 

Studențesc), 
direct 
a în- 

pregă-

Facem 
zi, la

- . »
mai mare de goluri, 
primit mult mai
cumva, în toamnă,
oameni de gol Ion

Marcu, Ivana, 
firește, ne stră- 
înlăturăni la an- 
exersînd ți prin

I
I
I
I

întrecere. Se apreciază tot I 
‘1 că se putea realiza mai |

>1
I

chipă, împreună tot cu... 
trenorul Ion lonescu, am 
reușit un asemenea retur de 
forță.

— Ataci locul 1 cu aceeași 
formulă de echipă ?

— Intenționăm să mai le
gitimăm cîțiva jucători, între 
care un portar, pe Viorel Bra- 
tu, de la Mecanică Fină, deși 
Lazăr, titularul postului, m-a 
satisfăcut în prima jumătate 
a competiției ; un fundaș, pe 
Ionel Constantinescu, de la 
I.M.G.B. ; un mijlocaș, pe 
Georgescu (împrumutat de noi 
Chimiei Buzău), și un virf 
central, Busuioc, de la Hidro
tehnica, o echipă care acti
vează în campionatul Diviziei 
C. Printr-o mai mare concu
rență pe posturi, sper ca ran
damentul fiecăruia dintre com- 
ponenții lotului nostru să în
registreze o creștere vizibilă 
și pe... tabela de scor. Cît pri
vește formula de echipă pen
tru retur, o vom definitiva 
după jocurile cu caracter de 
verificare și omogenizare, zece 
la număr, prevăzute să se des
fășoare pînă la startul oficial 
din primăvară. Un start și cu 
implicații de ordin moral,' dat 
fiind faptul că jucăm în com
pania unei divizionare A, O- 
țelul Galați. Un meci de Cupă, 
firește. Dacă o eliminăm pe 
Oțelul, nu vom spune, desigur, 
că sîntem mai buni ca cei de 
la Juventus Torino. O victorie, 
însă, ne-ar întări în convinge
rea că ne-am pregătit cu fo
los în vederea returului.

an- 
mai

Gheorghe NICOLAESCU

La prima vedere s-ar putea 
crede că unul dintre organisme
le care se ocupă de promovarea 
„cavalerilor fluierului", intitulat 
Colegiul municipal de arbitri, nu 
joacă un rol atît de important în 
angrenajul complex al activității 
fotbalistice. In realitate, acest 
organism — al cărui președinte 
este, de aproape 11 ani, fostul 
arbitru Chiriac Manușaride — de
pune o muncă asiduă care ur
mărește organizarea, coordona
rea și îndrumarea întregii acti
vități a arbitrilor de pe raza 
Municipiului București. Aidoma 
unui centru de copii și juniori, 
unde antrenorii selecționează, 
pregătesc și apoi promovează 
spre eșaloanele superioare tine
rele talente. Colegiul municipal 
de arbitri face cam același lu
cru, cu deosebirea că este conti
nuu preocupat de depistarea, ur
mărirea și formarea unul corp 
de arbitri valoroși, care să poată 
asigura permanent schimbul de 
mîine al „cavalerilor fluierului".

Concret, care sînt atribuțiile 
Colegiului municipal? Organiza
rea, coordonarea Și îndrumarea 
întregii activități a arbitrilor ; 
controlarea activității de recru
tare, pregătire, selecție șl pro
movare a arbitrilor din Munici
piul București: documentarea
tehnică, pregătire și instruire ; 
delegarea arbitrilor la jocurile 
din campionatul municipal; ob
servarea jocurilor și notarea ar
bitrilor: îndrumarea și controlul 
celor 7 subeolegii aflate în sub- 
ordinea Colegiului municipal.

„Este o activitate care necesi
tă foarte multă muncă, evidența, 
prin fișă personală, a fiecărui 
arbitru, neeesitind o documenta
re de... arhivă" ne spunea C. 
Manușaride.

Desigur, nu este simplă, să re
cunoaștem. urmărirea activității 
uinui număr de 579 dc arbitri de 
diferite categorii. împărțiți ast
fel: 7 în lotul divizionar A: D. 
Petrescu (purtător al ecusonului 
F.I.F.A.), M. Niculescu, J. Gra
ma, M. Constantinescu, V. Ale
xandru, V. Angheloiu și N. Voi- 
nea, 35 în lotul divizionar B, 75 
în lotul divizionar C, 57 în cate
goria Onoare, 58 la Promoție și 
nu mai puțin de 347 de arbitri

de categoria a II-a, stagiari și 
elevi. Modalitatea de promovare 
are’ la bază următoarele criterii : 
testările fizice, tehnice șl teore
tice bianuale șl urmărirea pre
stațiilor la jocurile oficiale de un 
corp de observatori cu o vastă 
experiență. „De altfel, la finele 
fiecărui an — ne-a declarat C. 
Manușaride — avem un regu
lament de premiere a arbitrilor 
pe categorii valorice, celor 
buni inmînindu-Ii-se cite o 
pă ceea ce Ii stimulează 
manent".

Activitatea de arbitru este 
dintre cele mai frumoase, 
păcate, in ultima vreme, a 
scăzut entuziasmul celor dornici 
să îndrăgească această ^profe
sie". Exemplificînd, Ia ultima 
școală de arbitri, de anul trecut, 
din cel 250 de cursanți înscriși, 
au absolvit școala numai 150. 
ceilalți abandonînd pe parcurs. 
Explicația ne-a furnizat-o tot C. 
Manușaride: „Este regretabil
faptul că față de trecutul apro
piat, cind foarte mulți jucători, 
la sfirșitul activității lor, bă- 
teau la porțile școlii de arbitri, 
acum numărul lor este in evi
dentă scădere. Din sondajele e- 
fectuate ani ajuns Ia concluzia că 
această... reținere se datorează 
mai multor cauze. Mi-aș permite 
să enumăr cîteva dintre ele: do
rința multora de a juca fotbal 
pînă Ia o virată cit mai înainta
tă, cind practic șansa de a mai 
putea deveni arbitru de valoare 
este limitată de numărul anilor. 
Prelungirea studiilor sau din ra
țiuni pur familiale, care implică 
destule obligații. Alții, cu care 
am discutat, au spus că nu vor 
să pornească pe acest drum pen
tru a nu fi expuși insultelor șl 
criticilor, de care nu este scu
tit nici un arbitru.*

Uri fost jucător de performan
ță arc, este bine știut, mai multe 
atuuri față de x sau y, individ 
care — uneori — nu a avut nici 
o tangență cu fotbalul. în pers
pectiva îndrăgirii activității de 
arbitraj. Așa că. pentru toți a- 
cei jucători care sînt gata să-și 
pună ghetele în cui, școala de 
arbitraj îl așteaptă cu porțile 
larg deschise.

mai 
cu- 

per-
una 
Din 
cam

Gheorghe NERTEA

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
DACIA-MECANICA

ORAȘTIE
Antrenor principal: Dorel Cup- 

«*•„Clasamentul adevărului": — 8.
Jucători plecați: Drindea (I.P.A 

Sibiu). Lipsește nemotivat de la 
pregătire Gostin.

Jucători veniți : Vlad (Sticla 
Turda), Urșan (C.F.R. Simeria), 
Giurgiu și Kosszas (Ind. Sîrmei 
C. Turzii) și Isvan (Carpați Mîrșa).

Obiectiv: Ocuparea unei poziții 
de mijloc în clasament.

Premise : Un lot cu O medie 
de vîrstă de 24 de ani și S luni, 
un lot echilibrat valoric, ceea ce 
dă speranța unul reviriment, pe 
toate planurile, în returul cam
pionatului. Pregătirile se desfă-

șoară la Geoagiu Băi, unde se 
muncește cu ardoare, toți jucă
torii fiind dornici de o bună 
comportare în primăvară.

A.S. PAROȘENI VULCAN

A.S. DROBETA 
TR. SEVERIN

Selecționatele de juniori în 1988

UN OBIECTIV RATAT...
dor multe promovări in Divizia A

Pentru Selecționata ’88, cursa 
ei în preliminariile Campiona
tului European A a început sub 
bune auspicii, prin două vic
torii foarte clare : 2—1 cu
Turcia, dar «corul nu a re
flectat superioritatea netă a 
echipei noastre pe toate pla
nurile, și 4—1 cu U.R.S.S., în- 
tr-o partidă derby a grupei. 
Urmarea nu a mai fost însă 
nici pe măsura rezultatelor 
startului, nici pe măsura ta
lentului componenților echipei. 
In același an, 1987, formația 
pregătită de Nicolae Pantca și 
Vasile Kraila a mai susținut 
două partide: 0—2 la Tbilisi, 
cu U.R.S.S., și 3—2 la Brașov, 
cu Austria. Terminînd anul 
la egalitate de puncte cu se
lecționata sovietică, rămînea 
ca ultimele meciuri din grupă 
(ambele favorite urmau să 
joace la Viena) să decidă for
mația calificată pentru turneul 
final.

Echipa a debutat în noul an 
1988 cu două victorii asupra 
juniorilor bulgari (2—0 la 
București, 1—0 la Ruse), 
care păreau deosebit de 
încurajatoare, cu adevărat dă
tătoare de speranțe, mai ales 
cca de la Ruse, din deplasare. 
Iată, însă, că tocmai, atunci 
cind trebuia să faeă pasul de
cisiv spre grupul celor mai 
bune „bpt“ din Europa, selec
ționata noastră a capotat a- 
proape inexplicabil.

La Viena, în Prater, a fost

1—1, dar acest gol 
mult moralul unei 
a condus pînă 
clnd a fost egalată I Se pre
supunea că măcar în ultimul 
meci se va produce reabilita
rea. Nici vorbă, însă, pentru 
că și cu Turcia, în deplasare, 
echipa a pierdut. Și, în acest 
fel. selecționata ’88 a părăsit 
scena după : 1) o calificare la 
turneul final - -
European B 
2) un loc 2 
preliminară 
European A. __ __  __ ____
un obiectiv îndeplinit, un obi
ectiv ratat...

Dar marele cîștig al acestei 
promoții este cu totul altul. 
Din rîndurile el au reușit sa 
promoveze pe prima scenă a 
fotbalului nostru Răducioiu, 
StSniri, Bucur, Pîrvu, L. Mol
dovan, Minea II, Selimeși. 
Cristescu, Hanganu. Puține au 
fost selecționatele care au dat 
mai mul ți jucători primului e- 
șalon. Cu atît mai mare este 
regretul că ea nu ți-a înde
plinit și al doilea obiectiv de 
reprezentare, cel mai impor
tant dintre toate.

a diminuat 
echipe care 
în min. 03,

al Campionatului 
(Grecia — 1986). 
ocupat in crupa 
a Campionatului 
Cu alte cuvinte,

Rezultate: România — Bulga 
ria 2-^-0, Bulgaria — România 
0—1. AUSTRIA — ROMANIA 
1—1: TURCIA — ROMÂNIA
3—2.

Bilan} .4211 «—4

laurențiu DUMITRESCU

Antrenor principal: Tiberiu Be- 
nea.

„Clasamentul adevărului". _ 
Jucători plecați: Homăn, S&Iă- 

gean și Stana (Retezatul Hațeg), 
Păuna (Jiul) șl Vatu (Armătura 
Zalău). -

Jucători veniți : Baltaru (Jiul), 
Vizitiu (Retezatul Hațeg), Manea 
(C.S. Tîrgoviște), Burduiean șl 
Năereaiă (Minerul știința Vul
can) și Neconi (Minerul Lupenl).

Obiectiv : Printr-o pregătire 
susținută, menținerea în Divizia B.

Premise : întinerirea lotului e- 
ehlpei cu cîțiva jucători talen- 
tați, ea și faptul că are progra
mate pe teren propriu meciuri 
cu echipele din partea a doua a 
clasamentului, partide care pot 
fi eîștigate.

Antrenor principal: Marin Be- 
jin.

„Clasamentul adevărului" 
Jucători 

(Progresul
1. 

Ușurel* 
Bărăitar 

.. Pălăeean 
(Universitatea Craiova) și Cior
tan (C.S.M. Caransebeș).

Jucători veniți : Grosu (Auto
matica București), Balaur II 
(F.C. Argeș), Ghiță $1 Brinzănes- 
cu (Mecon București), Neacșu 
(Prahova C.S.U. Ploiești) și Păun 
(Universitatea Craiova).

Obiectiv : Un loc în prima ju
mătate a clasamentului.

Premise : Profitînd din plin 
de actuala perioadă de transfe
rări, a legitimat cîțlva jucători 
experimentați, care, împreună cu 
tinerii din lot, pot aduce acel 
mult așteptat salt calitativ, dorit 
de inimoșii suporteri ol echipei 
de la Dunăre.

plecați : 
_________ Strehaia), 

<_ — (Mecanizatorul Simian)

GLORIA BISTRIȚA
Antrenor principal: BcmusVlad.
„Clasamentul adevărului": + 2. 
Jucători plecați : Trîmblțaș

(Sportul Stud.), Șuvagău (F.C. 
Olt).

Jucători veniți: Cristian (Spor
tul Stud.), Boem („U"), M. Po
pescu (F.C. Olt), Simion (F.C. 
Argeș).

Obiectiv : Clasarea tn primele 
trei locuri.

Premise: un program convena
bil, care permite realizarea unui 
plus 8 „la adevăr". Se așteaptă o 
creștere a calității jocului in ur
ma venirii la conducerea tehni
că a lui Remus Vlad, fost la „U“.

• FEDERAțlA ROMANA DE 
FOTBAL anunță cluburile și aso
ciațiile cu echipe divizionare că 
ultimul termen pentru depunerea 
cererilor de transferare a Jucăto
rilor este urni 22 ianuarie, ora M.
• MII NE. de la ora 11, lidera 

seriei I din Divizia B. Petrolul 
PloteșU. va susține pe propriul 
stadion un atractiv joc de verifi
care cu divizionara A Farul Con
stanța.
• SFtRȘdT DE SÂPTAMINA 

CU FOTBAL LA BRAȘOV. Tra

TRACTORUL BRAȘOV
Antrenor principal : ștef»«

Goran.
„Clasamentul adevărului": +1.
Jucători plecați: Dumitriu șl 

Rizea (ambii la F.C.M. Brașov), 
Varga (I.M.A.S.A Sf. Gheorghe).

Jucători veniți : Vasile Ștefan 
(de la F.C.M. Brașov), Treschln 
(Chimia Rm. Vîlcea) și Mltrol 
(F.C.M. Caracal).

Obiectiv: clasarea între prime
le patru echipe din serie.

Premise : se bazează pe expe
riența noilor veniți, sprijinul 
permanent acordat de conducerea 
clubului șl a întreprinderii și 
pe priceperea conducerii tehni
ce a echipei.

interesante meciuri vor găzdui 
stadioanele brașovene la sfințitul 
acestei săptămînl. Astfel, pe sta
dionul Tineretului, vor juca as
tăzi. simbătă. de la ora 15. F.CJW. 
Brașov eu IMASA Sf. Gheorghe, 
iar mîine. duminică, de la ora 
1», F.C.M. Brașov cu Flacăra Mo
rtul. pe stadionul Tractorul este 
programată astăzi, de la ora 15.30. 
partida Tractorul ~ F.C. OM. 
Este vorba deci, de primele me
ciuri de verificare pentru vlttorei 
sezon eompetitlonal.

INVITAȚIE LA PREDEAL
J O.J.Ț. BRAȘOV — PREDEAL oferă în perioadele 28 ia- ? 
a nuarie — 5 februarie si 13 februarie — 31 martie servicii J 
ț de cazare în hoteluri, cabane, case de odihnă, servirii de j 
? masă în restaurante sau tin pensiune. . precum si alte )
5 prestații suplimentare: scoală de schi, piscină. 6aună. dru- J
) metii. excursii, manifestări cultural-artistice si sportive. 5.
} Locurile se pot proîupa prin toate agențiile oficiilor £ 
Ș județene de turism si ale I.T.H.R. București, precum și 4
6 prin rezervarea directă la Predeal, telefon 56276. \ 5

«
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Sub semnul unei respectabile tradiții
Of TENIS Uf AUSTRALIEI

MELBOURNE, 20 (Agerpres). — 
Rezultate Înregistrate tn turul doi 
ai probei de simplu bărbați din 
cadrul Campionatelor Internațio
nale ale ' 1
bourne : Boris Becker 
Evernden 
Meclr —

TURNEUL CELOR CINCI NAȚIUNI
REINTRĂ iN ACTUALITATE

Australiei, de la Mel- 
“ ' Kelly
7—5. 6—1, 6—3 ; Miiosdav 
Mark Kratzmanm 6—2. 

6—7. 7—6. 6—2 ; Jason Stolten
berg — Anders Jarryd 6—3. 7—5, 
5—7, 7—5 ; Michiel Schapers — 
Marty Davis 6—7. 7—6, 6—1, 6—3. 

feminină, CatarinaIn proba ________ ______ _
Lindqvist a ellmlnat-o cu 0—6. 
6—2. 6—3 pe Lea Antonopolis. iar 
Michelle Jaggaad a dispus cu 
6—4. 3—6. 10—8 de Federica Bon- 
s ignori.

„RALIUL MONTE CARLO"
PARIS. 20 (Agerpres). Ediția 

din acest an a tradiționalei com
petiții automobilistice „Raliu) 
Monte Carlo- a luat startul din 
5 orașe : Barcelona, Bad Hom
burg. Lausanne Monte Carlo sl 
Sestriere. urmînd să se încheie 
joi. 26 ianuarie. La întreceri, 
care, fapt rar în istoria de mai 
bine de o jumătate de secol a 
raliului, se vor disputa pe șosele 
lipsite de zăpadă, participă 180 
de echipaje.

Cum se intîmplă an de an, In 
această perioadă reintră în ac
tualitate Turneul celor cinci na
țiuni la rugby. Cea mai veche 
întrecere internațională din lu
mea jocului în 15 a fost mai în- 
tîl de patru echipe, din 1884, a 
devenit apoi de cinci, după 1910. 
Indiferent însă de numărul com
petitoarelor, venerabilul Turneu 
a făcut și continuă să facă o 
figură cu totul aparte în sportul 
mondial. De ce? Fiindcă în joc 
se află Cupa Calcutta, disputată 
de doar două reprezentative. An
glia (cea mal recentă cîștigătoa- 
re, 9—6) șl Scoția, se acordă ono
rurile marelui slem echipei ce 
izbutește patru succese în ace
eași ediție, britanicii se întrec 
(șl) pentru „triple crown11, tar 
ultimei clasate 1 se cuvine ...lin
gura de lemn. Dar învingătoarei? 
fi e suficientă izbînda! Șl dinco
lo de lipsa unul trofeu în genul 
celor din alte competiții, din alte 
sporturi, mai e însăși ideea de
semnării cîștigătorului, numărul 
de puncte acumulate în final, 
doar el, fiind decisiv. Așa s-a 
făcut că, spre pildă, în 1973 pe 
primul loc, ex aequo, cu cite 
patru puncte, au terminat An
glia, Franța, Irlanda, Scoția și

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Cu 

prilejui unul concurs 
de sală desfășurat la 
Vilnius, sportivul so
vietic Grigori Egorov 
s-a situat oe primul 
loc In proba de sări
tura cu prăllna. cu 
5.75 m. iar coechipie
ra sa Larisa — 
naia a cîstlgat 
de săritură în 
me. cu 6.74 m.

BASCHET a 
pionatul masculin al 
Amerieil de Sud se 
va desfășura la Quito, 
în perioada 26 aprilie 
— 8 mai. La turneu 
și-au anunțat pârti
ei narea selecționatele 
Braziliei Argentinei. 
Venezuelei. Perului. 
Uruguayulul, Para
guayului și Ecuado
rului.

GIMNASTICA « 
Concursul feminin

Bereș- 
nroba 
lungi-
Cam-

„Speranțele olim
pice1*. dtsputat la 

Tallin, a fost cîștlgat 
de Aleksandra Tlmo- 
șenko situată pe 
primul loc la indivi
dual compus cu un 
total de 78,20 puncte. 
Pe locurile următoare 
s-au clasat Oksana 
Kostina — 77,90 punc
te si Bogdana Tara
sova — 77,60 puncte.

handbal • în
trecerile competiției 
internaționale mascu
line „Cupa Balticii** 
ce se desfășoară In 
R.F. Germania. au 
continuat cu meciu
rile zilei a doua. în
cheiate cu următoarele 
rezultate : R.F. Ger
mania — Ungaria 
23—12 ; R.D. Germană 
— Finlanda 29—26 ; 
U.R.S.S. — Polonia

29—23 ; R.F. Germa, 
nia (B) — Cehoslova
cia 17—17.

RUGBY * Federa
ția franceză a comu
nicat lotul în vederea 
meciului dintre echi
pele Franței șl Ir
landei. Printre cei 
selecționați se nu
mără ounoscuțll in
ternaționali Serge 
Blanco. Philippe Sel
la. Pierre Berbizier. 
Laurent Rodriguez, 
Jean Condom, Marc 
Andrleu. Claude Por- 
tolan si Philippe Ma- 
rocco.

SCRIMA • tn fi
nala concursului in
ternational de flo
retă de la Havana, 
italianul Federico 
Cervl i-a învins cu 
10—6 pe coechipierul 

Andrea Cipnessa.

Țara Galilor — adică, cinci echi
pe din cinci!

Original cum, nu Încape vorbă, 
este în lumea mare a sportului 
lumii (nu neapărat șl în a ...rug- 
byulul. a se vedea jocurlle-test, 
altele încă). Turneul reaprinde 
interesul în Jurul meciurilor dis
putate, cîte două, la două săp- 
tămîni Interval, începînd cu cele 
de astăzi, Scoția — Țara Gali
lor șl Irlanda — Franța. Cîști- 
gătoarele de anul trecut debutea
ză, lată, în deplasare, pe tere
nurile formațiilor situate, de a- 
semenea la egalitate, dar pe po
ziția a patra, ultima în ’83. Ce 
va fi acum? Greu, ca mai me
nu, de anticipat. Sigur, ca echi
pe de podium mondial ce sînt 
(au fost, mai exact, în ’87), oas
petele ar avea o șansă în plus, 
gaiezli mărturlslndu-șl speranțe
le vizavi de noua ediție încă la 
puține momente după partida cu 
naționala română, în chiar pre
zența învingătoarei lor de a- 
tunci... Constatînd. în ansamblu, 
destule apariții mal de „ultimă 
Oră* alături de nume binecunos
cute Intr-o garnitură sau alta, să 
nu uităm cumva de a clncea 
participantă (doar spectatoare în 
etapa Inaugurală), mai ales de 
ea. E vorba, doar, de reprezen
tativa Angliei, a treia clasată cu 
un an înainte, XV-le țării de 
origine al jocului născut într-un 
oraș numit... Rugby urmînd să 
semneze. In mai, o prezență tn 
premieră pe terenurile noastre. 
Se înțelege ce rezul’ate vom aș
tepta, curînd, mai întîl și întîi.

în mod obișnuit, o victorie, in
diferent de competiție, este un 
eveniment, cu atît mal străluci
tor cu cit este obținută în con
cursuri de anvergură. Dar tot 
atît de bine sînt și cazuri în 
care și o infrîngere poate fi con
siderată un... eveniment, iar a- 
nul 1988 ne-a oferit cîteva a- 
semenea exemple mai mult de- 
cît semnificative ! Pe scurt, des
pre cîteva dintre aceste înfrîn- 
gerl.

...Cea mai discutată a fost, în 
mod cert, aceea de după rușino
sul final al lui Ben Johnson, în 
concursul de „sută11 de la J.O. 
Deși învinsese net, cu un nou 
record mondial 
Johnson a fost 
înfrfnt cum
trebuia să se și 
întîmple de alt
fel. de controlul 
antidoping. Nu 
e. bineînțeles.
primul, dar cazul său pare a fi cel mai dureros pentru mapamondul 
atletic, căruia i-a înșelat buna 
credință, destrămînd, în același 
timp, o superbă posibilă legendă!

...Edwln Moses este cel mai 
valoros dintre alergătorii pe 400 
metri garduri din întreaga isto
rie a acestei probe. La J.O. a fost 
la numai un singur pas de cu
cerirea celui de al treilea titlu 
olimpic, după cele de la Mont
real (47,63) și Los Angeles (47.75). 
Dar. deși principal favorit, Moses 
(47.56) a fost întrecut de Andre 
Phillips (47,19) și Dia Ba Ama
dou (47,23). A fost primul con
curs ‘ ......... "
re-1 
în --------------este idolul meu, ------------
maestrul meu — a declarat noul

ani l-am urmărit 
a făcut, cum a 
trăit. Și iată, am

campion. De 12 
in tot ccea ce 
muncit, cum a 
ajuns să-1 întrec! Este cea mai 
frumoasă zi din viața mea!“

...Potrivit regulamentului, parti
ciparea în competiția propriu-zi- 
să este condiționată de rezulta
tele obținute în preliminarii (serii, sferturi de finală, semifina
le), la alergări, și întreceri de 
calificări la probele așa zîs teh
nice. Acestea din urmă ne in
teresează acum. La J.O., dintre 
cele 13 probe tehnice, doar la 
trei au fost îndeplinite standar
durile! Este vorba despre suliță 
bărbați (79 m), înălțime femei

MAREA P ERfORMANTĂMOgOIALÂ
«H1988

discului 
reușind 

i rest.

ȘTIINȚA BACĂU
(Urmare din Dag. D

sa de calificare în sferturile 
de finală ale celei de a doua 
mari competiții europene in- 
tercluburi.

Componentele formației, în 
răstimpul avut la dispoziție, 
au analizat în amănunt jocul 
de duminica trecută, de la Ba
cău. Se pare că, Împreună cu 
cei doi antrenori, ele au găsit 
cele mai bune soluții de a con
tracara agresivul ~ 2
versarelor, astfel Incit ultimul 
apărător" — fie 
Brîndușoiu — să 
mai puține goluri. Această tac
tică, coroborată cu o bună e- 
voluție în atac, le-ar putea 
aduce un rezultat favorabil.

înttlnirea va fi condusă de

arbitri din Cehoslovacia, Jir! 
Bubencek șl Frantisek Brabec) 
observator I.H.F.: H. Svensson 
(Danemarca).

CHIMISTUL RM. VÎLCEA
(Urmare din vag î>

atac al ad-
Vasilca, fie 
primească cit

doua a Intîlniril cu Știința. 
Se pare că șl portarii sînt în 
oarecare revenire. Oricum, 
speranțele într-o calificare în 
„sferturi1* (23—29 In deplasare) 
au rămas Intacte și ea este 
posibilă dacă Chimistul va e- 
volua la valoarea ce i-o con
feră individualitățile de care 
dispune. Handbalistele de la 
Preșov au sosit azi (n.n. vineri) 
după-amiază la Rm. Vîlcea.

Partida va fi condusă de iu
goslavii Horwatb și Mosnicka, 
iar observator I.H.F. a fost 
desemnat austriacul Walter 
Koca.

SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)

nală chiar în fața Elisabetei 
Tufan, acum ea a pierdut la 
limită ultimul asalt, al finalei, 
la Reka Lazăr. Să nu uităm, 
însă, că floretistele noastre 
fruntașe se află abia la înce
put de sezon. In plină perioa
dă de acumulări.

Iată rezultatele finalei de 8 
In proba feminină de floretă : 
Reka Lazăr (Tractorul Brașov)
— Elisabeta Tufan (Steaua)
9— 7, Laura Badea (Steaua) — 
Georgeta Beca (Dinamo) 9—7, 
Roxana Dumitrescu (Steaua) — 
Rozalia Husti (C.S. Satu Mare) 
8—4, Claudia Grigorescu (Stea
ua) — Dolores Gregoroviciu 
(C.S. Satu Mare) 8—2 ; Lazăr
— Badea 8—1, Grigorescu — 
Dumitrescu 8-—2 ; pentru loc 
3—4 : Dumitrescu — Badea
10— 9 ; pentru loc 1—2 : Lazăr
— Grigorescu 8—6.

die anvtergură pe ca
pi er de din 1977 oină

septembrie 1988 ! „Edwln
• • • • îndemnul meu.

„SUPERLIGA EUROPEANĂ" 
LA TENIS DE MASĂ

STOCKHOLM. 20 (Agerpres). 
în meci contînd pentru „Su- 
perliga europeană1* la tenis de 
masă, la Goteborg. echipa 
Suediei a întrecut cu scorul 
de 5—2 formația Olandei.

(1,92 m) și aruncarea < 
femei (14 competitoare 
mal mult de 62,50 m). tn 
pentru completarea numărului de 
12, atlețli au fost admiși în con
curs tn baza rezultatelor urmă
toare situate... sub haremuri I 
Au realizat, totuși, standardurile: 
5 sportivi la lungime (8,00 m), 4 
la triplu salt (16,90 m), 5 la greu
tate (20,20 m), 3 la aruncarea
discului (64,00 m), 8 la aruncarea 
ciocanului (77,00 m), la băroați. 
Iar la femei: 9 la lungime (6,65 
m), 10 la greutate (19,50 m>, 7 
la aruncarea suliței (63,00 m). O 
situație șl mai ...specială a exis
tat la săritura cu prăjina, la care 
doar Bubka șl Gataulln au reu
șit 5,50 m, astfel că ei nici n-au 
mai avut nevoie să încerce stan
dardul (5.55 m), pe care, practic, 
nici unul dintre concurenți nu 
l-a realizat!! La înălțime bărbați, 
doar 7 au obținut standardul de 
2.28 m. astfel că au fost admiși alți 9 săritori cu numai 2,25 m. 
Intre cei care n-au reușit stan
dardul de admitere L.
s-au aflat sovieticii Avdeenko și 
Povarntțîn precum și suedezul 
Sjobera, fapt care nu l-a împie
dicat pe cel 3 să ocupe, în final, 
locurile 1, 2 și 4! *

Romeo VILARA

în finală

Geo RAETCHI

Tur de orizont în campionatele naționale

SAU A.E.K. ATENA ?
„Noi avem, și nu de ieri, de 

azi, un campionat pe care l-a 
bătut soarele în cap**, scria mai 
demult, cu trist umor, un ziarist 
grec. Nici ediția în curs de des
fășurare, ajunsă la jumătate, n-a 
făicut excepție de ia „regula11 de 
mai sus : nici n-a început bine 
campionatul și a și izbucnit un 
scandal de proporții ! Președin
tele lui Olympiakos, nimeni altui 
decît bancherul Koskotas. a fost 
acuzat de semnarea unor cecuri 
fără acoperire și arestat, rămî- 
nlnd sub semnul întrebării șl 
transferul (tocmai perfectat) lui 
Detari de la Eintracht Frankfurt,M. 
Clnd situația s-a mai limpe
zit. ..Oly“ onortodu-șl obligațiile 
față de clubul vest-german. an
trenorul polonez al echipe! din 
Pireu. Jacek Gmoch. a refuzat 
să colaboreze cu „răsfățatul1* De
tari. trecîndu-1 pe banca rezerve
lor ! Numai că. spre ușurarea 
suporterilor. conflictul s-a stins 
și, treptat, treptat. Olympiakos 
și-a regăsit cadența, siguranța 
portarului DaiUkriadis și verva 
lui Mitropoulos, ambii internațio
nali de anvergură (prezenițl șl la 
România — Grecia 3—6), condu- 
cînd-o către fruntea clasamentu
lui. Lideră la mijlocul cursei. 
Olympiakos n-a izbutit însă să 
se desprindă, cum a prezis 
Gmoch (campion anul trecut, cu 
Larissa), veleități deosebite ară
tând. ca șl în campionatul prece
dent (locul 2), A.E.K. Atena, și 
ea animată de un polonez, „pun. 
cherul11 Okonski (venit de la

Hamburger S.V.). între ele se va 
da. anticipează comentatorii de 
lîngă Acropole/ bătălia pentru 
titlu. ..Oly“ bucurîndu-se totuși 
de mai multe sufragii.

Tevatura legată de Koskotas 
n-a fost însă singura, Cîteva e-

CLASAMENTUL TURULUI

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

10.
11.
12.
13.
14. Apollon
15. Eth-nikos
18. Kalamaria

Olympiakos P. 
AEK Atena 
Iraklis Salonic 
PAOK
OFI creta 
Panathinaikos 
Larissa
Aris Salonic 
Doxa 
Panlonios 
Olympiakos 
Levadlakoa 
Diagoras

v.

„CUPA UNIRII** LA TENIS
(Urmare din pag. 1)

mul rlnd pentru că a fost mal 
hotărîtă in ce a întreprins. In 
continuare, s-au intîlnit Teo
dora Tache și Ruxandra Dra
gomir. Meci aflat în totalita
te la discreția celei dinții, 
care a servit foarte bine (ca 
și pină atunci, de altfel), pla
sat și puternic (reușind chiar 
o serie de „ași“), dar a și ur
mărit o anumită tactică. Ru
xandra Dragomir a evoluat, 
în stil caracteristic, plăcut 

• ochiului, datorită ușurinței 
cu care lovește mingea, n-a 
putut face față însă „tirului" 
de mingi trimise de adversara 
sa. Scor final : Tache — Dra- 
gomir 8—1, 6—3.

Dacă în ziarul nostru de 
ieri (n.n vineri), semnalam o

anumită stare de nervozitate 
(nejustificată !) la jucătoare, 
astăzi putem spune că aceas
ta a fost determinată de nu
meroasele greșeli de arbitraj, 
precum și de intervențiile 
gratuite ale arbitrilor, care au 
fragmentat cursul normal al 
jocului, influențînd, tn ci- 
teva rînduri, și asupra calită
ții acestuia.

Astăzi au Ioc partidele: 
Tache — Bujor ; Chirilă — 
Dragomir, (ora 8,30) șl Bujor 
— Dragomir ; Tache — Chiri
lă, (ora 14,30).

Rezultate tehnice, sferturi : 
Dragomir — Nină 6—2 6—0 : 
Chirilă — Ivana 6—1, 7—5 : 
Bujor — Buciu 6—2, 6—1 : 
Tache — Pop 7—6, 6—4 : tur
neu pentru locurile 1—4 : Bu
jor — Chirilă 6—1, 6—2 : Ta
che — Dragomir 6—1, 6—3.

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

3 3 30-13 
3 3 21- O 
5 3 26-17
3 5 22-15
5 4 23-19
4
6
3

21
21
ÎS
ÎS
11
15
16

8
5
4
6
6 1

5 23-17
4 16-13
3 13-10 16
6 13-13 14
7
4
6
6

13- 1» 14
16-17 14
14- 19 14
13-20 12
11-16 10
10-25 10
7-32 7

tape s-au amînat din cauza ju
cătorilor (semnalul a plecat de 
la PAOK Salonic). nemulțumiți 
de clștigurl. pînâ si arbitrii aUnd- 
tawiu-se. ei soliciitînd federației 
(care între timp, după eșecul de 
la București, l-a demis pe se
lecționerul Papapostolou. insta- 
lîndu-1 ia cîrma reprezentativei 
ne Sofianidis) un plus de pro
tecție. Totul a trecut însă și 
campionatul s-a reluat, ca să 
ilustreze ce ? Deolinul campioa
nei en titre. Larissa. întărită însă, 
recent, cu Barau (de la Cor
ni k Zabrze). și cel ai atît de 
..titratei1* Panathinaikos (14 ti-

Mitropoulos (de ta Olympiakos), 
unul dintre cei mai buni jucă
tori greci ai momentului, intr-o 
fazi surprinsă de fotoreporterul 
nostru, Eduard ENEA, la Bucu
rești, in cadrul preliminariilor 

c.jf. — 90.

tluri). pe care nici măcar dane, 
zul Claus Nielsen, adus de la 
Brdndby lingă Sarganiis. Mavridls 
și Saravakos. n-a reușit s-o sal
veze de mediocritate. în aceeași 
categorie, a decepțiilor, se cuvine 
inclusă șl Panionios. și ea cu 
cîțiva internaționali de marcă, 
MIchos. Kananas și Anastoooulos, 
ultimul Întors, nu chiar zîmbitor, 
din Italia, de la Avellino. tn nri- 
vinta retrogradării, dacă soarta 
Kalamarleî (nici o victorie !ț 
pare pecetluită, nici chiar Doxa, 
de pe locul 9. n-are motive să 
stea liniștită. Doar că. mereu a- 
gitat. camoionatul elen e capabil 
de orice surpriză.

Ovidiu IOANITOAIA

DE LA O ȘTIRE LA ALTA
ÎN MECI rejucare, 

contând pentru turui 
tre! al „Cupei An
glie!* formația de 
categorie secundă 
Watford a eliminat 
cu scorul de 1—0 
(dună prelungiri) e- 
chipa Newcastle.

ÎN SFERTURILE de 
finală ale „Cupei Li. 
gii engleze*, formația 
Bristol Cîty. care ac
tivează tn divizia a 
treia a întrecut tn 
deplasare ou 1—0 e- 
china Bradford si s-a 
calificat tn semifinale. 
Alte rezultate : Not
tingham Forest — 
Q. P. Rangers 5—2 ; 
West Ham — Aston 
ViEa 2—1. Partida 
Luton Town — Sout
hampton. încheiată la

egalitate : 1—1. se va 
rejuca.

LA ALEP (Siria) 
au început întrecerile 
unui turneu de cali
ficare (zona asiatică) 
pentru Campionatul 
Mondial rezervat e- 
chlpelor de Juniori, 
în prima zL formația 
Australiei a Întrecut 
cu 3—0 echipa Noii 
Zeelande. tn timp ce 
selecționatele Siriei sl 
Qatarului au termi
nat ta egalitate : 6—0.

REZULTATE înre
gistrate în prima zi 
a turneului interna
ționali tn sală de la 
Lievln (Franța) : 
F.C. Metz — R.C. 
Lens 4—0 ; Ruch 
Chorzow — Banlk

Ostrava 3—3 ; Banițe 
Ostrava — Sparta 
Rotterdam 6—0.

ÎN cadrul com
petiției Internationale 
pentru echipe de ve
terani. găzduită de o- 
rasul brazilian Saa 
Pauilo, echipa Ar
gentinei a întrecut 
cu scorul de 4—3 
(1—1) formația An
gliei.

ÎN CADRUL TUR
NEULUI internațio
nal de sală de la Ge
neva. echipa FC Porto 
a învins cu seo-U) 
de 5—3 formația lo
cală Servette, iar e- 
chipele Snartak Mos
cova șl Dinamo Za
greb nu te-mlnat la 
egalitate : S—2.
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