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în vizită la I. S. P. S. Buzău

„LA NOI, SPORTUL E
O PREOCUPARE A TUTUROR"

„FURNICARUL"
Bazinul Floreasca e, zi-lu- 

mină, asemenea unui furni
car. Mai tot sportul cu mingea 
pe apă din Capitală își are 
aici sediul în această perioadă. 
Un du-te-vino, continuu. Ju
cători mici ji mari, cînd în 
spațiile pentru forță, cînd in 
bazin. Și cum există o astfel 
de perindare, nici alcătuirea 
programului nu poate fi. de 
bună seamă, o treabă prea 
simplă pentru șefa bazei, A- 
driana Radu, și pentru an

trenorul federal Anatolia Grln- 
țescu. „Oricum, spune acesta 
din urmă, cu nelipsitu-i zîm- 
bet pe buze, programul înce
pe cu orele afectate lotului 
național, ceea ce nu înseamnă 
însă că el e cel mai matinal. 
E vorba, sigur, de prioritatea 
reprezentativei intre preocu
pările noastre. A unui lot

DINTR UN BAZIN BUCUREȘTEAN
• Sportul cu mingea pe apă — sub semnul tinereții 
® La... punctul 1 din program ? Firește, lotul națio
nal, cu destule noutăți • Replici despre campionat, 

cu gîndul la interesul de ansamblu al poloului

mult intinerit, fiindcă, ne-am 
zis la federație, prea s-a bă
tut pasul pe loc de la o vre
me și ar cam fi cazul să-i în
cercăm și pe alții...".

Deci, lotul mare 
in prim-plan. A tre
cut mai lntii în 
sala de forță, unde 
Bogdan Geambașu 
a fost printre cel 
mai puternici în 
lucrul cu halterele. 

Acum înoată, ascul- 
tînd comanda lui

Ovidia Boteanu. care, cu 
cronometra în miinl, se a- 
gită pe margine, precum... 
Gheorghe Dimeca (comparația 
nu e tocmai forțată, din mo
ment ce se apelează la ele
mente din pregătirea înotă
torilor fruntași). Va urma re
priza de tehnică și tactică, 
dar, pini una-alta. trăgînd cu

coada ochiului ia multele star
turi, 11 provocăm pe Cornel 
Rusu, antrenorul naționalei, 
prin cea mai simplă întreba
re : ce e cu lotul acesta nou 7 
Fostul binecunoscut poloist 
(ca șî Tolea Grințescu. ea și 
alții încă despre care vom a- 
mintl mal încolo), cindva che
mat chiar intr-o selecționată 
mondială, pare surprins: 
„Nou T Pare cam mult spus". 
Apoi revine : ,,Ce-i drept,
doar portarul Gică Popescu 
are in Jur de 30 de ani. Au 
devenit... veterani ai lotului, 
la 26—27 de ani, un Florin

Geo RAEȚCH1

(Continuare in pag 2-3)

Astăzi, in Cupa Campionilor Europeni la volei (masculin)

întreprinderea de sîrmă și 
produse din sîrmă este cea mai 
mare unitate economică de pe 
platforma sudică a Buzăului, 
numărînd aproape sase mii de si- 
derurgiști. De cînd s-a pus prima 
cărămidă. în primăvara anului 
1965, moment ce marca, de 
fapt, nașterea unei 
puternice și mo
derne zone indus
triale. întreprinde
rea s-a dezvoltat 
continuu. Astfel, 
lingă modesta Trâ- 
gătorie de otel 
moale, numită de 
veteranii săi „U- 
zina veche". au 
apărut — una după 
alta — noi secții 
și fabrici : ..Elec
trozi". „Cord me
talic", „Plase su
date". „Laminorul" 
etc., proiectate să 
realizeze produse de mare 
complexitate tehnică.

Ceea ce se produce astăzi 
aici — sirmă de diferite sorto- 
dimensiunl, plase sudate, elec
trozi (între care cei tubularl 
se evidențiază prin numeroa
sele elogii primite din partea 
beneficiarilor), cordul metalic 
etc. — poartă prestigioasa mar
că „Ductil", recunoscută pe 
multe meridiane, ea echivalînd în 
concepția oelor care o preferă 
cu : calitate, durabilitate, com- 
petiWvitatc. Iar cînd aprecieri 
vin șl de la parteneri din Ita
lia, R. F. Germania, Anglia, 
Franța, S.U.A., Turcia ș.a. este 
de la sine înțeles că produc
ția este tratată la I.S.P.S. Bu

9 Deviza colec
tivului: calitate,
durabilitate, com
petitivitate • O 
gamă largă de 
sporturi îndrăgite 
• Pasionații exer- 
cițiilor fizice — ex
trem de numeroși

zău cu seriozitate și responsa
bilitate. „Permanenta preocu
pare a conducerii partidului 
pentru dezvoltarea unității 
noastre, cele cinci vizite efec
tuate de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în această citadelă 

a siderurgiei bu- 
zoiene. ne spunea 
Teodor Leonte. 
președintele comi
tetului sindicatului, 
au contribuit la 
maturizarea colec
tivului, au declan
șat energii nebă
nuite. stimulînd 
aplicarea unor so
luții tehnice ori
ginale menite să 
sporească produc
tivitatea muncii, 
să contribuie la 
afirmarea noului*.

Astăzi, cel care intră pe por
țile întreprinderii nu se măi a- 
ratâ surprins cînd află că ta 
procesul de producție se im
plică din plin computerul, te 
leviziunea, iar muncitorii, teh
nicienii, maiștrii, specialiștii 
slnt oameni cu amplu orizont 
tehnic, cu pregătire multilate
rală. Iată de ce, aflațl în mii 
local lor, nu am fost cltușl de 
puțin mirați să-i auzim vor
bind — cu egală pasiune — 
despre roadele muncii lor sau 
despre discipline sportive 
mult Îndrăgite : handbalul, vo-

Gheorghe VASILE

(Continuare in pag. 2-3)

TRAGEREA LA SORȚI ÎN COMPETIȚIILE STEAUA iNTlLNEȘTE PE C.V. PALMA DE MALLORCA
CONTINENTALE LA

Ieri, la sediul Federației In
ternaționale de Handbal, a 
avut loc /tragerea la sorți pen
tru „sferturile" de finală ale
C.C.E. 1
BALONMANO VALENCIA (Spania) — MUREȘUL TG. MUREȘ 
Cupa Cupelor : VASAS BUDAPESTA — ȘTIINȚA BACAU
Cupa I.H.F. : CHIMISTUL RM. VlLCEA — ROSTELMAȘ ROS-

în celelalte meciuri se vor 
fntîlnl — C.C.E. : SC Leipzig— 
Hypobank Kiippers Sudstadt 
(Austria), Spartak Kiev — 
Oassano Magnago (Italia), 
MVSC Debrețin — TV Liitze- 
linden (R.F.G.) ; CUPA CUPE
LOR : Kuban Krasnodar
(U.R.S.S.) — TJ Gottwaldov 
(Cehoslovacia), Septemvrlisko 
Zname Sofia — IF Linkoping 
(Suedia), Lokomotiva Zagreb —

HANDBAL FEMININ
cupelor continentale feminine.

Echipele noastre vor juca 
după cum urmează :

TOV pe DON (U.R.S.S.)
CM Leganes (Spania) ; CUPA 
I.H.F. : Gjerpen Skien (Norve
gia) — TSV Bayer 04 Leverku
sen (R.F.G.), Union CA Holla
brunn (Austria) — Spartacus 
Budapesta, Egle Vilnius 
(U.R.S.S.) — Volan Sofia.

Meciurile-tur se vor juca pe 
terenul primelor formații și 
vor avea loc între 13—19 fe
bruarie, iar returul între 20—26 
februarie.

Iubitorilor voleiului din Ca
pitală li se oferă Astăzi prile
jul de a asista la un nou șl 
interesant meci în cadrul gru
pei semifinale a Cupei Campio
nilor Europeni (masculin) : în 
Sala Dinamo, de la ora 17, 
Steaua București va întîlnl for
mația spaniolă C. V. Palma de 
Mallorca, a cărei cotă valo
rică a crescut mult în ultima 
vreme. Va fi. desigur, și un 
prilej bun pentru campioana 
noastră să „spargă gheața" și 
să mai atenueze necazul nu
meroșilor săi suporteri, ca ur
mare a înfrîngerilor suferite în 
primele două etape. Așteptăm, 
deci, ca Ionescu, Constantin, 
Pentelescu, Șoica, Dascăl u, 
Schoberl, Pădurețu, Spînu, 
Nica, Racsov și Stăvarîu să a- 
bordeze această partidă cu ma
ximum de concentrare și anga
jament, să practice un joc mal

în viteză și mai combinativ în 
atac și, aeopotrivă, elastic tn 
apărare. Firește, socotim că vo
leibaliștii noștri au prima șan
să în acest joc. Și nu trebuie 
să o risipească...

195), Pinar (23 — 187), Galan 
(26 — 186), Rodriguez (20 — 
193), Cutillas (22 — 191), Lobo 
(21 — 198).
în etapele precedente, cam

pionii spanioli au pierdut Ia

4 VICTORII ROMÂNEȘTI IN CONCURSUL» OE iNOT DE LA CANNES
• Livia Copariu — cca mai bună periormanfâ a disputelor

Bazinul de 25 metri . din 
Cannes a găzduit un tradițio
nal concurs internațional de 
tnot, organizat de federația 
franceză de specialitate. La în
trecere au participat sportivi 
din nouă țări, între care și 
trei reprezentante ale n.atației 
noastre, componente ale gru
pei de sprint a lotului re
prezentativ. antrenate de Mi- 
hall Gothe. Vedeta competiției 
a fost sibianca Livia Copariu. 
care a terminat victorioasă tn 
trei probe. în finala de 100 m 
fiber. Conariu a fost înregis
trată cu timpul de 54,31. rezul
tat cotat cu 1061 puncte, care

a reprezentat cca mai bună 
performanță a întregului con
curs, urmată de cele ale ita
lianului Duca Sacchi — 1025 p 
pentru 2:02.68 la 200 m mixt, 
francezilor Maurice La’oum — 
1021 p pentru 2:02,81 Ia 200 m 
mixt. Cecile Prunier — 986 p 
pentru 16:19,41 la 1500 m li
ber, Thierry Kamoun — 981 p 
pentru 1:50 99 la 200 m liber, 
americancei Julie Kole — 973 
p pentru 16:23,55 la 1500 m li
ber francezului Stephan Caron 
— 972 p pentru 49,86 la 100 m 
liber.

în această cursă de 100 m 
liber, Livia a fost urmată de 
colegele sale Tamara Costache 
56,15 și Luminița Dobrescu 
57,30. Podium românesc si la 
50 m liber : 1. Copariu 25,65 
2. Costache 25.86, 3. Dobrescu 
26,76. La 100 m fluture, al 
treilea succes al sibience! de 
16 ani. cu 1:01,71. ea fiind ur
mată de italianca Emanueila 
Viola — 1:04,07 șt Susanne
Schueren (R.F.G.) — 1:04.55.

Victorioasă a terminat și 
Tamara Costache, în proba de 
200 m liber, în care a fost cro
nometrată In 2:00.23. a doua 
sosind Copariu. cu 2:02,62.

In acțiune, stelistul Pentelescu, care reușește să învingă, pe cen
tru, blocajul voleibaliștilor de la S.V. Hamburg

Camplona Spaniel, care a so- 
slț luni în Capitală, are în rîn- 
durile sale cîțiva jucători va
loroși, între care internaționa
lul canadian Don Saxton (înalt 
de 2 metri, 32 de ani), și vete
ranul Jaime Fernandez Barros 
(căpitan, antrenor și coordona
tor de joc). Lotul mai cuprinde 
pe Gomez (30 ani — 192 cm), 
Mayor (25 — 187), Muela (23 —

Foto : Nicolae PROFIR

S. V. Hamburg (2—3, în de
plasare) șl cu Panini Modena, 
favorita grupei : 0—3 pe teren 
propriu.

Arbitrii partidei de astăzi slnt 
vest-germanil Richter și NageL 
în aceeași grupă semifinală 
este programat meciul dintre 
Panini Modena și S. V. Ham
burg, ambele neînvinse pini 
acum.

„Cupa A. $. A * la sărituri cu schlurilc

Flecare sflrșK de 
săptămină mar
chează o bogată a- 
gendă a sporturi
lor sezonului alb, 
a schiului cu pre
dilecție. asa cum 
sugerează si Imagi
nea alăturată, sur
prinsă la Predeal, 
pe Clâbucet,., tn 
„ferestrele" dintre 
concursuri, nu ra
reori sintem marto
rii unor asemenea 
Jocuri de forță șl 
rezistentă, care fac 
deliciul orelor Pe
trecute ne ptrtll. In 
aerul ozonat al nă- 
duriior de brad, 
care tntrețln sănă
tatea «I vigoarea, 
precum șl o perma
nentă bună dispo
ziție...

Foto : Eduard ENEA

întreceri deosebit de frumoase
SI... MULTI SPECTATORI
• V

Poate că dacă trambulina 
de la Predeal n-ar fi fost re
dată competiției (după mai bine 
de 12 ani de inactivitate) nu 
i-am fi resimțit în mod deose
bit absența ; dar odată reinte
grată în circuit, prin străda
niile mai mult declt lăudabile 
ale A.S.A. Brașov, s-a văzut 
limpede cît de mult a lipsit ea 
schiului nostru în general, să
ritorilor și chiar... stațiunii. A 
fost suficient să fie programat 
un concurs, care concurs să 
coincidă și cu o duminică în
sorită, șl o mulțime de spec
tatori s-au înșiruit de-a lun
gul pantei de sub trambulină.

și dlntr-o dată Predealul • 
devenit parcă mat atractiv— 
Spectatorii n-au avut ce regre
ta. zborurile pe schiuri au con
stituit întotdeauna spectacole 
sportive mult gustate. Iar a- 
cum, cînd întrecerea seniorilor 
a fost completată și cu un con
curs de copil, pe trambulina 
mică amenajată In Imediată ve
cinătate, această „Cupă A.S.A.*  
a avut un punct de farmec tn 
plus.

Sorin SATMARI

(Continuare In vag. 2—3)



lui" ți „argintului" deținute de [|
A fi îl n J rvzU 1P12 enkn *•"

• Noul sezon de scrimă a 
debutat săptămînă trecută, în 
decorul familiar al Sălii Flo- 
reasca, pe zile însorite care au 
concurat (eficient I) luminile 
fluorescente ale interiorului, 
doar aparatura celor trei arme 
electrice (ambele florete și spa- 
da feminină) solicitînd curentul. 
• Celelalte două arme, spada 
masculină și sabia — aceasta 
din urmă „electrificîndu-se“ și 
ea, conform deciziei F.I.E., pe 
planșele internaționale, din a- 
cest an — își vor disputa pri
ma etapă a Campionatelor Na
ționale (individuale și pe e- 
chipe) începînd de joi și pînă 
marțea viitoare, în aceeași 
sală bucureșteană, în primele 
trei zile evoluînd spadasinii, 
apoi sabrerii. 0 Capul de afiș 
al primelor reuniuni din acest 
an l-au deținut, firesc, scrime- 
rele — floretistele prin valoa
rea lor ridicată (dovedită în 
confruntările internaționale), 
spadasinele prin elementul ine
dit al debutului în sistemul 
campionatelor naționale. • Fă
ră a stabili ierarhiile finale 
(în probele individuale aceasta 
făcîndu-se în urma finalelor 
care vor încununa etapa a II-a 
— cu cîte 24 de sportivi ca
lificați — din luna mai, în cea 
a echipelor după disputarea 
celei de a III-a etape a Divi-

ffLA NOI, SPORTUL E 0 PREOCUPARE A TUTUROR"
(Urmare din vag 1) 

leiul, popicele, șahul, luptele 
greco-romane, tenisul de masă, 
fotbalul, tenisul de cîmp ș.a.

Nu este greu să începi întoc
mirea unei evidențe a „mari
lor pasionați" de sport din u- 
nitate. Pe primul loc se cu
vine a fi înscris economistul 
Ion Anghel, „omul numărul 1 
al cifrelor". contabilul-șef al 
Întreprinderii, președintele re
ales al asociației sportive. Du
pă el urmau, firesc, cei doi 
ingineri-șefi : Valentin Dihoru 
și Vasile Moraru, președinți, la 
rîndul lor, ai secțiilor de șah, 
respectiv, tenis de cîmp. Se 
poate continua cu Alexandru 
Stoleru, șeful serviciului de in
vestiții, cu responsabilii 
secții de producție —

unor
Dorel 

Dușcă, Silviu Dinu. Nu pot fi 
omiși maiștri Nicoiae Dobre de 
la „alămire", cel care a ela
borai tactica echipei de hand
bal — de două ori victorioasă 
ln finalele pe tară de la Reșița 
și Călărași ale Cupei pe ramu
ra metalurgie și construcții de 
mașini. Apoi, Ion Gavrilă, teh
nicianul care pregătește cu asi-

REZULTATE DIN DIVIZIA B LA VOLEI
In etapa a Xin-a a Diviziei 

B de tineret la volei s-au Înre
gistrat următoarele rezultate :

FEMININ, seria I : Bralconrf 
Brăila — Calculatorul București 
3—2 știința Bacău — Metal 33 
București 3—0, A.C.M.R.I.C. Pia
tra Neamț — Fintex Fălticeni 
t—3 C.P. București — Chimpex 
Constanta 3—0, Comerțul Constan
ta — Hidrotehnica Focșani 3—0. 
Voința București — I.T.B. S—2 ; 
scria a II-a : Topllitana Toplița
— C.S.M. Libertatea Sibiu 1—3. 
Confecția București — Politehni
ca Timișoara 1—3. GJ.G.C.L. Bra
șov — „U« Electronica Cluj-Na- 
poca 3—1 Electronica București
— Metalotehnica Tg. Mures 3—0 
Viitorul I.G.C.L. Petroșani — 
C.SM Comerțul Dugoj 3—2.

MASCULIN, seria I : l.M.G. 
București — C.S.M. Delta Tulcea 
0—3 A.S.A. Buzău — Electra 
București 2—3, C.S.U. Hidroteh
nica Galati — SARO Tirgoviste 

SOVATA O INVITAȚIE
PENTRU ACEST SEZON

• Cură balneară eficientă și odihnă activă
• Factori naturali terapeutici de mare valoare : nămol 

sapropelic, climat de cruțare ;
Virtuțile terapeutice ale stațiunii SOVATA se 

persoanelor cu :
• afecțiuni ginecologice (în special pentru 

sterilității) ;
• afecțiuni reumatismale ;
• afecțiuni posttraumatice ;
• afecțiuni neurologi oe periferice.
Important de știut :
Eficiența curei balneare la SOVATA asupra 

lui este imediată, iar ameliorarea sau vindecarea afec- > 
tiunii se realizează după efectuarea unor cure balneare 4 
repetate. în funcție de indicațiile medicului. ț

REȚINEȚI : 2
In această perioadă se acordă reduceri de tarife ; ple- 4 

carea se poate face în orice zi solicitată de turiști ; se- lț 
jurul se asigură pe perioade la alegere. *

CISTIGURILE 
PRONOSPORT 
RIE 1989 : Cat. 1 (13
57 variante 25% a 
cat. 2 (12 rezultate) : 
2.287 lei și 2.006 25% 
cat. 3 (11 rezutate) :   
321 lei și 23.736 25% a 80 lei.
• Avînd în vedere marele 

aflux de partlcipanțl realizat în 
ultimul timp ta diversele sisteme 
Loto-Pronosport. precum și do
rința legitimă a numeroșilor jucă- 
toritorl de a intra cit mal ope
rativ in posesia ciștigurilor. ad

Biletele te pot procura de la agențiile oficiilor județene 4 
de turism si ale I.T.H.R. București, precum si de la co- 1 
mltetele sindicatelor din Întreprinderi și instituții. <

recomandă

combaterea

organismu-

ziei Naționale, din luna octom
brie), disputele au reflectat fi
del „apetitul" de concurs după 
perioada pregătitoare din de
cembrie, dar și rezervele care 
trebuie activizate în perspecti
va asalturilor internaționale 
ale noului sezon. 9 Florctiste- 
le frunlașe au șî evoluat în- 
tr-un turneu internațional de 
cat. A. contînd pentru Cupa 
Mondială, chiar înaintea Cam
pionatului Național. Ceea ce 
s-a văzut pe planșele de la 
f loreasoa, unde componentele 
lotului reprezentativ au domi
nat clar tabloul eliminărilor 
directe și recalificărilor (pri
mele 16 concurente), ele jmpu- 
nîndu-se pînă în final, cu sub
linierea constanței Claudiei 
Grigorescu (Steaua) și ascen
siunii Mioarei David (Tracto
rul Brașov) șl colegei sale de 
generație Dolores Gregorovi- 
ciu (C. S. Satu Mare), acestea 
din urmă candidate, alături de 
Laura Badea (Steaua), pentru 
C. M. de tineret, din luna 
martie, de la Atena. • Pînă 
atunci. însă. pentru echipa 
campioană a floretistelor, 
Steaua, un moment de refe
rință al acestui sezon îl va re
prezenta întrecerile din cadrul 
Cupei Europei (Torino, 25—26 
februarie), de la care așteptăm 
un rezultat pe măsura „auru- 

lTj 

duitate echipele de popice (bă
ieți și fete) ce vor participa — 
mari șanse — la barajul de 
promovare în Divizie ; Ion Sau- 
ciuc, Nicoiae Capotă, organiza
tori ai unor aplaudate campio- 

' nate de fotbal între secții. Im
pune. de asemenea, permanenta 
dăruire a lăcătușului Marius 
Sincu, aflat anul trecut foar
te aproape de o promovare în 
Divizia B, împreună cu echipa 
de volei, acum lideră autorita
ră în campionatul județean. Se 
cuvine a fi menționat George 
Mirea, „sufletul" echipei a>> 
lupte greco-romane, “care act: 
vează în campionatul republi
can ți care a dat în decursul 
anilor lotului național sportivi 
de valoare ca : Valeriu Modo
ran, Doru Onuț, Gheorghe și 
Vasile Docuz, Gheorghe Valen
tin etc. Din enumerarea noas
tră nu ar putea fi omiși nici
cum muncitorii Marius Moca- 
nu, Victor Stoica, Nicoiae Ro- 
șioru, inginerul Valeriu Sandra 
și încă vreo... 4500 de oameni 
ai muncii, care îndrăgesc șl 
practică în orele libere sportul.

„Pentru că — ne spunea pre
ședintele asociației sportive —

3—0. Metalul Tirgoviște — PECO 
Ploiești 0—3. Prahova I.P.G. Plo
iești — Rapid București 0—3. Ni- 
colina Politehnica Iași — I.U.G.C. 
știința constanta 3—1 ; seria a 
n-a : C.S.M. Caransebeș — E- 
lectrotehnica Bistrița 3—1, Ex
plorări Motorul H Bala Mare — 
Metalul Hunedoara 3—0. Otelul 
Oraș Dr. P. Groza — Politehni
ca Timisoara 0—3. C.S.U. Sănăta
tea Oradea — A.S.A. Eleetromu- 
reș II Tg. Mureș 3—2. Voința 
Alba Iulia — Silvania Șimlenl 
Silvaniei 1—3. Metalun Rm. VU- 
cea — „U" Electronica Cluj-Na- 
poca 1—3.

Corespondent! : N. Mateescu,
Gh. Lazăr. N. Costache. N. To- 
kacek. A. Soare, N. Ștefan, C. 
Gruia. D. Cristache, Ch. Gol
denberg. L. Mandler. S. Băloi, 
E. Ciocirlan. M. Macovei, I. Ghi- 
șa. Ov. Nemeș. N. Magda. 1. 
Plaștin. I. Tudor, 1. Rugină.

Eiisabeta 
de repre-

căpitanul echipei, 
Tufan, ți, respectiv, 
zentativa României, de la ul
tima ediție a C.M. • Spada 
feminină, armă aflată oficial 
la debutul pe plan național și 
internațional, poate oferi fru
moase perspective scrimei noas
tre, dacă factorii de resort îi 
vor acorda credit și, mai ales, 
dacă federația și tehnicienii 
spadei se vor ocupa cu prio
ritate de tinerele elemente ta
lentate dispuse să deprindă te
meinic „secretele" acestei arme 
și nu de cele gata doar să co
cheteze cu ea între două con
cursuri de floretă. Timp de
pierdut nu mai este dacă vrem 
să fim competitivi în viitorul
apropiat ! Primul concurs la
nivel de campionat național a 
dovedit că elemente dotate și
de perspectivă avem. Totul va 
depinde de organizare și de a 
portul antrenorilor, deci de... 
eficiență. 0 Trei prezențe ine
dite în finala de 8 a floretlș- 
tilor : Viorel Zvîncu (C.S.Ș 
Constanța), Sorin Mureșan (Pro
gresul București) și Bogdan So- 
roceanu (Metalul Bistrița). Mă
car de-am putea consemna cu- 
rînd si o creștere valorică, pe 
baza ' infuziei de tinerețe, 
plutonului fruntaș...

a

Rubrică realizată de
S. PAUL 0

3r

chiar dacă nu am atacat pe 
toate fronturile marea perfor
manță, sportul constituie la noi 
o preocupare a tuturor. In a- 
ceastă idee, ne-am străduit să 
atragem un număr cit mai ma
re de siderurgiști Ia practica
rea disciplinelor îndrăgite, pe 
baza sportivă proprie, ori pe 
celelalte terenuri și săli ale o- 
rașulul".

Âșa se face că la I.S.P.S. Bu
zău, peste cinci mii de oameni 
ai muncii participă la Daciadă, 
1 800 au trecut în anul pre
cedent normele Complexului 
„Sport și Sănătate", la atelie
rele de filiere a fost introdusă 
și se practică gimnastica la 
locul de muncă, iar la sfîrșit 
de săptămînă cei care iubesc 
frumusețile județului și patriei 
pornesc în excursii, în drume
ții de neuitat...

«rar* *

AGENDA PREGĂTIRILOR NOULUI SEZON
(Urmare din nao 1)

Geambașu, Adrian 
Danica Fruth, Sorin 

Ladislau Balanov,

Indiferent 
este eă lotul 
disciplinat ți 
angajării 11 

parcă

Ardelean sau Bogdan Crețu, 
un Vlad Hagiu, un Sorin Dia- 
conu, un Cătălin Moiceanu, 
plus Dorin Oostrăș, pe care-I 
așteptăm să se integreze eu- 
rînd preparativelor selecțio
nabililor. Sînt, apoi, mai tinerii 
Bogdan 
Chețan, 
Nicoiae,
Bogdan Olaru, Ion ut Angeles- 
cu, Dinei Stemate, Călin Cos- 
mațchi. Radu Sabău. Radu 
Dan, Liviu Totolici, prislea 
fiind Aurelian Georgescu (18 
ani). Mai pot apare schim
bări, in funcție de randamen
tul din campionat.
de... vîrstă. Cert 
de acum o unul 
receptiv. Tonul 
dă Hagiu, care-i trage 
pe ceilalți după el. In apro
pierea lui — Moiceanu, extrem 
de muncitor arătîndu-se și 
grupul de Ia Steaua, in JHoc. 
Dintre noii veniți, Sabău poa
te reprezenta o adevărată so
luție : are 1,93 m, înoată ală
turi de eei mai buni, șutează 
excelent de
Mă și întreb cum de nu a fost 
el — sau
Cosmațchi
juniori ? în _ schimb, 
ale cărui calități l-ar recoman
da, nu a prea înțeles că ade
vărata performanță fără de 
dăruire nu se poate. 11 aștep
tăm în continuare". Dintre ju
cătorii amintiți, o absență de 
marcă la antrenamentul cu 
pricina, dar una scuzabilă : 
Diaconu dă ultimul „asalt" din 
viața lui de student la Poli
tehnică. (Apropo, și Fruth,, 
Geambașu, Cosmațchi și Sa
bău sînt studenți). Apar însă, 
voluntar deocamdată. Abrii 
sau M. Ștefănescu, de aseme
nea tineri, cu gîndul că poate...

Cu noutățile și speranțele 
sale — între care aceea de a 
adăuga realei capacități de 
efort un cîștig de experiență 
prin jocuri cu parteneri 
ternici, spre a redeveni 
petitiv în perspectiva

Ia semidistanță.

celălalt clujean, 
între titularii la 

Lupescu,

pu- 
com- 
euro-

înaintea Campionatului European de rugby-jun

0 VACANȚĂ ACTIVA PENTRU LOTUL DE
Pentru rugbyștii noștri ju

niori susceptibili să facă parte 
din lotul României, în vederea 
Campionatelor Europene din a- 
cest an, vacanța de iarnă a 
elevilor și studenților a însem
nat un binevenit stagiu de pre
gătire. La acest stagiu, fixat 
la Băile Felix, au luat parte 47 
de jucători, ceva mai puțin de 
jumătate din lotul inițial, con
vocat în toamnă. A fost o e- 
tapă de pregătire complexă, o 
adevărată vacanță activă, la 
capătul căreia s-a operat o 
nouă selecție, numărul celor 
rămași în atenția forului de 
resort ajungînd 
bilanțului, cei 
care răspund de 
tului de juniori, 
tre Ianusevici și

să întă-

finală a
_ _____ antreno-

D. Mihalache a

la 27. La ora 
doi tehnicieni 
pregătirea lo- 
profesorii Pc- 
Octavian Chi- 

haia, au ținut să releve carac
teristicile acestei etape-test : o 
reconfirmare a valorii unor ti
tulari, semne de întrebare în 
cazul altora, precum și desco
perirea a noi jucători, în mă
sură să completeze și 
rească lotul.

Prezent în partea 
stagiului de pregătire, 
rul federal 
avut cuvinte de apreciere pri
vind modul în care s-au ex
primat cîțiva dintre jucătorii 
de mare perspectivă : Drăgu- 
ceanu, Popeanu, Rădoi, Sîrbn 
și Brici. Există, în schimb u- 
nele incertitudini în cazul lui 
Spătărcanu — „cu o evoluție 
uneori oscilantă", Negreci și 
Maziu — „în scădere de randa
ment", Gorea — „cu unele ca
lități, dar încă sub cerințele li
nei competiții de anvergură", 
Lcaua — „prea... cuminte pen
tru sarcinile unui post-cheie, 
cum este cel de mijlocaș la 
grămadă" și Frăsineanu — „la
bilitatea îi umbrește parțial ca
litățile". Nu s-a putut ajunge 
la o concluzie nici față de Su
rugiu si Gurănescu, „jucători 
formați", dar în curs de resta
bilire, după unele 
suferite anterior.

Apare, însă, un 
suprizelor plăcute, 
înscriu N. Dragoș ____ _
stîlp, provenit de ia A. S. Glo
ria București, Kepert — un 
„linia a II-a“ de mare gabarit, 
descoperit și format la CS.Ș. 2 
Constanța. Și tot „format" pen-

accidentări

capitol al 
în care se 
— linia I

si

pe 
oe,

centru
„e foarte bine, 

fond, și 
reprezentative", 

a-și urmări 
componenți 

cu mult mai 
antrenamen- 
Steaua, con- 

de

penelor din vară — lotul na
țional de polo a parcurs, mai 
intîi, stagiul de pregătire fi
zică generală la Poiana Bra
șov. acum e în largul său la 
„Floreasca", în Capitală, pe
rioada viitoare fiind repre
zentată de un alt stagiu în co
mun, în bazinul din Alba Iu- 
11a, unde reprezentativa a mai 
fost și a dispus de condiții 
ideale. Se merge, iată, 
„cartea tinereții". Ceea 
va susține Viorel Rus, el în
suși tînăr. ca... antrenor, după 
ce a fost un apreciat 
internațional, 
așa au procedat, în 
alte echipe 
Rus a venit spre 
elevii de la club 
ai lotului, a venit 
devreme decît ora 
tului echipei sale, 
vins că așa se cade. Vizavi 
Steaua, speră să-l integreze în 
echipă pe Gabriel Miu, de 17 ani, 
si afirmă răspicat: „Nu am re
nunțat la luptă, mai avem 
șansa noastră in campionat 1“ 
îl vom asculta mai tîrziu — 
drept la replică, nu-i așa ? — 
pe Dinu Popescu, antrenorul 
campioanei. Deocamdată, să 
mai reținem un element ine
dit : un tehnician dintr-o ge
nerație relativ recentă, 
Teodor, se întilnește eu 
ponenții divizionarei 
ultimă oră, Vulcan. Tinerețe și 
iar tinerețe, cum poate vedea 
oricine și către seară, cind nu

Florin 
com- 
de...

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO- PRONOSPORT If
CONCURSULUI

DIN 22 IANUA- 
rezultate) : 
23.120 lei ; 
20 100% a 
a 572 lei ;
444 100% a

după cum Ivanciuc 
Suceava), se remarcă 
„uvertură" de mare vi- 
Solosi (C.S.Ș. Oradea), 
posibil flanker de li-

tru linia a II-a se arată a fi 
K. Sandu de la Petrochimistul 
Pitești, 
(C.S.Ș. 
drept o 
itor, iar 
ca un _ 
nia a III-a.

Atît antrenorul federal, cît și 
antrenorii lotului de juniori 
consideră că problemele încă 
nerezolvate rămîn : alegerea 
celui de-al doilea fundaș, ală
turi de Brici, titular actual. O 
soluție spre care se tinde ar 
fi Szverczak, cu unele calități 
(în special inteligență, plasa
ment și spirit Inventiv), caro 
îl apropie de titular, apoi „con 
struirea" unei linii a III-a cît 
mai omogenă în plan valoric.

în același timp, rămîne în 
sarcina antrenorilor care dau 
jucători lotului să asigure în 
continuare selecționabililor un 
program de pregătire cu accent 
pe elemente vizînd sporirea 
forței și rezistenței, perfecțio

narea tehnic 
rezolvarea u 
ordin tactic, 
și mai vâri; 
bleme, astfel 
poată vehlc 
cit mai larg 
cat în funcț 
Cum ține s? 
norul
șirii și exers 
tactice este 
nantă cu cît 
tem de org; 
rare a Câmp 
de juniori, 
să-și cunoas 
joc abia în t

Oricum, ot 
juniori a țăr 
iificarea în 
by, spiritul < 
plină dărui 
facă simțit 
pînd cu etâp 
propriile clu

ÎNTRECERI DEOSEBIT DE
(Urmare din pag, 1)

confirmat-o, o preocupare 
îmbunătățirea 

că, uneori, 
mai 

se 
sti- 
Ra-

pentru
Astfel

cu salturi ceva 
izbutit totuși să 

grație acurateței

Nu s-au înregistrat noi re 
corduri ale trambulinei (acesta 
este deținut, cu 69 de metri, 
de către A. Meszei de la Dina
mo Brașov), dar sîntemabiala 
început de sezon și performan
țele urmează să fie așteptate 
de acum încolo. A fost însă 
sesizabilă, și notele arbitrilor 
«U 
sporită 
tehnicii, 
sportivi 
mici au 
impună _ .
lului. Este cazul lui Radu 
mon care a cîștigat la seniori, 
cu toate că cel mai lung salt 
l-a avut Meszei, sau, la ju
niori, al lui Florin Spulber. De 
asemenea, decisivă s-a vădit 
și constanța, regularitatea sal
turilor ; bunăoară la seniori 
după prima manșă conducea 
W. Grosz, dar a urmat un al 
doilea salt, considerabil mai 
slab decît primul, ierarhia fi
nală suferind modificarea de 
rigoare.

mai puțin de trei garnituri de 
juniori. selecționați după ani 
de vîrstă (născuți 1971, '72 și 
’73), lucrează cu Alexandru 
Bădiță pentru pregătirea fi
zică, cu același Ovidiu Bo- 
teanu la înot, cu Răzvan 
Mustață, Eugen Georgescu, 
Florin Dumitrache — aceștia 
fiind responsabilii tehnici ai 
loturilor, în ordinea citării lor. 
Dintre toți, poloiștii de 17 ani 
au anul acesta un program 
solicitant : Turneul Priete
nia. Balcaniada, Campionate
le Europene de juniori.

...Du-te-vino, necontenit, în 
Bazinul Floreasca. Cind apare 
Dinu Popescu, li pomenim de 
„mănușa" aruncată de Viorel 
Rus. „Dar cine a zis că Stea
ua poate gîndi altfel ?, răs
punde... printr-o întrebare cel 
socotit, pînă mai ieri, un cam
pion al tenacității în apă. Să 
sperăm că din asemenea am
biții va avea de cîștigat 
poloul nostru în general. Pen
tru că în campionat, oricît de 
greu ar fi încă, tot Dinamo 
are prima șansă (șase puncte 
înseamnă un avans aprecia
bil, nu-i așa ?) și se va bate 
pentru ea, fiți siguri. în de
finitiv, dacă voi adăuga că ne 
pregătim acum pentru a putea 
reînnoda curînd șirul prezen
țelor remarcabile în competi
țiile continentale, tot Ia inte
resul de ansamblu al acestui 
joc ne gin dim".

La copii 
supremația 
ani a CSȘ 
tanții ei d< 
categorii d 
plan secund 
tehnicitate i 
cipare — si 
Dinamo Rîș 
(ajutați și 1 
care s-a re 
cele două f 
te pot să 
revigorarea 
tă probă a 
care 'trebuie 
echipament, 
rioare, aflat 
tarea sărito 
tași. Pentru 
tător de spe 
abordat și p 
numeroase ș 
de inițiere 
ceasta yi^mîi 
voltat -p ' a.

Rezultate t 
(trambulină < 
min Porea (< 
p (sărituri di 
vius Serbăm 
106,7 p (26-1-21 
(Dinamo Rîși 
copii mari (t 
tri) : 1. Gnei 
Brașovia) 16( 
briei Dan (C 
p (33+33), 
(Dinamo Rîș: 
juniori (tram
1. Florin Sp 
(58+58), 2. C 
Brașovia) 159 
Braboveanu 
156,2 p (54+! 
lina de 70 - 
mon (A.S.A
2. Wilhelm <
(64 ) 62), 3.
mo Brașov)

hi. li cw

Meciurile , 
programate 
Capitală. în 
Xiv-a a Cm 
sala Rapid, 
mo Bueureș 
ca. Rapid — sala Floreas 
Balanța C;S 
strucția I.C.l 
— Academia

Divizia fer 
sfirșitul ac 
cele șase p. 
XH-a, patru 
tală, după c 
duminică, s 
ora 9,30: Po 
Metalul Sal? 
rești — Voi 
etapei); sala 
— Construe: 
limpia, ora 
Conpre. vor

ministrația noastră a luat măsuri 
suplimentare de urgentare a lu
crărilor complexe de omologare 
a cîstigurilor la concursurile 
PRONOSPORT precum și la 
tragerile PRONOEXPRES și LO
TO, ceea ce crează premise tot 
mal favorabile (și, implicit, 
condiții mai avantajoase) unor 
participări viitoare. Iată, de pil
dă, care este programul operați
unilor de omologare în zilele 
imediat următoare: după omolo
garea cîștigurilor 
PRONOSPORT do duminică, 
ianuarie (la care s-a înregistrat

la concursul
22

o participa» 
publicității < mii ne va fi 
anticipație) 
lor la tr?
LOTO din 15 
garea ciștigt 
traordinară 
8 ianuarie 1 
simbătă, 28
• Tragere? 

preș de as' 
nurie, va a" 
în sala ciut 
ne! nr. 2, ir



I STEAUA CU AMBIȚIE Șl RESPONSABILITATE,

iNTE"
| PE DRUMUL SPRE NOI Șl FRUMOASE PERFORMANȚE

I
im și pe 
leme de 
iai multe 
?nea pro- 
itorii să 
n evantai 
idee, apli- 
adversari 
ze antre- 

însu- 
procedee 

nai preg- 
tualul sis- 
L desfășu- 
European 
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nerele de 
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5. de rug- 
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uie să se 
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reprezen
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de parti- 
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ulina pe 
activitatea) 
de talen- 

î mult la 
în aceas- 
Idee în 

at si noul 
ități supe- 
;nt în do- 
:ri frun- 
să fie dă- 
mai fi de 
unor (mai 
ne) schiuri 
ri, dar a- 
ă de dez-
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Ieri dimineață, „acasă" la e 
chipa campioană. Stadionul, a- 
eest 
găzduit, în ciuda tinereții sale, 
atâtea partide ce nu se uită, 
e cuprins de liniște. Doar pe 
terenurile din preajma inelu 
lui de beton, grupe de copii, 
cei care învață după-amiază, 
erau în toiul miuțelor, sfidînd 
ceața și terenul tare. Viitorii 
fotbaliști, „schimbul de mîine“, 
erau la... lucru. • Dar 
mari, campionii, ce fac ? Doar 
pentru ei am venit. Cel mari 
au avut și ieri o „zi plină", 
adică un nou control medical 
după etapa de pregătire la 
munte, iar după-amiaza un nou 
antrenament. Al cîtelea ? In 
caietele antrenorilor Anghei 
Iordănescu și Dumitru Dumi- 
triu, el are un număr exact, 
dar noi vom spune că era unul 
din multele cuprinse în planul 
de pregătire pentru o nouă 
primăvară europeană, în care, 
de vreo 4 ani, Steaua nu nu
mai că este o prezență obiș 
nuitâ, dar și de rezonanță. • 
Iată de ce, cînd l-am întrebat 
pe tovarășul Cristian Gatu, vi
cepreședinte al clubului militar 
și șeful secției de fotbal, care 

sînț obiectivele echipei, răs
punsul ni s-a părut cît se poa
te de firesc : „Campionatul și 
Cupa României, calificarea In 
finala Cupei Campionilor Eu
ropeni si jucători foarte bine 
pregătiți pentru echipa națio
nală (unde Steaua e repre
zentată masiv) și care are atîtea 
șanse să se califice la turneul 
final al C.M. de la Roma în 
1990". © Ce face Steaua pentru 
asemenea obiective de mare
performanță ? „Se pregătește
exemplar, întregul lot de jucă
tori demonstrînd un spirit de 
mobilizare și responsabilitate

frumos stadion care a

cei

fără reproș", ni s-a mai spus, 
„S-a lucrat tare în perioada de 
munte, dar nimeni nu a obiec
tat, nimeni nu a făcut excep
ție". • Steaua și-a început pre
gătirile la 9 ianuarie și timp de 
două săptămîni s-a aflat la Buș
teni, unde, cu sprijinul Oficiului 
județean de turism Prahova și 
-ii organelor locale, a beneficiat 
de condiții optime de cazare și 
masă, de PREGĂTIRE și RE-

Pregătirile

divizionarelor A

FACERE. La Bușteni s-a lu
crat și în regimul a trei antre
namente pe zi, cu o încărcătu
ră pe măsurr examenelor ce 
vor urma. Vineri la prînz, de 
pildă, i-am văzut pe fotbaliștii 
militari la Bușteni, parcurgînd 
în alergare noi șl noi „porții" 
de kilometri, în timp ce din 
treningurile lor și de sub că- 
ciulițe ieșeau aburi. • Sîmbă- 
tă, la venirea spre casă, Steaua 
s-a oprit la Ploiești, pentru pri 
mul meci de verificare, eu di
vizionara B Prahova C.S.U. 
Campioana, fără să forțeze prea 
mult în această etapă de tre
cere de la munte... la șes, a 
învins cu 4—0, prin golurile 
marcate de Hagi, Rotariu, Lă
cătuș și Negrău. Și pentru că 
am ajuns la acest ultim nume, 

să spunem că e vorba de tână
rul atacant de la U.T.A., de 20 
de ani, un „vîrf" puternic, Iar 
altă noutate a lotului o consti
tuie prezența lui D. Minea I, 
care revine de la FC. Olt. la 
clubul unde s-a format ca ju-

I
I
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MECIURI I
(m) I

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

F.C.M. PROGRESUL 
BRĂILA

ții lotului, deciși fiind să aibă 
o comportare superioară în 
turul campionatului.

re-

t masculin 
>ute azi, în 
etapei a

ii Național: 
i 15: Dina- 
Cluj-Napo-

Baia Mare : 
: Steaua —

• sala Con-
18: I.C.E.D.

I
I
I

se reia la 
Imîni. Din 

etapei a 
tă în Capl- 
program — 
■sca. de la 
Șucurești — 
ința Bucu- 
-v (derbyul 
ra 9: Rapid 
d; sala 
impia

I
I
I
I

o--I
IEAZÂ

I
care se dă 

ti. miercuri, 
licitații (cu 
a clștiguri- 
ixcepțională 
989 ; omolo- 
ragerea ex- 
1PRES din 
definitivată

I
I
I
Iă Pronoex- 

luri, 25 la-
1 București, - 
str. Doam- I 
la oră 15,50. •

Antrenor principal: loan Sdro- 
biș.

«Clasamentul adevărului": +S.
Jucători plecați: Istode (Victo

ria București), Brăteanu și Mo
canii (Petrolul lanca) șl Nehoia- 
nu (C.s. Progresul Brăila).

Jucători venlți: Nicolov (Petro
lul lanca), Marin Viorel (Chimia 
Brăila), Dună (Metalul Bocșa) șl 
Ghinea (F.C. Bihor).

Obiectiv: clasarea pe unul 
din primele trei locuri.

Premise : omogenitatea totului, 
alcătuit din jucători experimen
tați, unii de nivelul Diviziei A
— Darie, Titirișcă, R. Viorel etc.
— cărora li se adaugă șl dteva 
elemente tinere, de perspectivă, 
dornice de afirmare.

F.C.M. MARAMUREȘ
BAIA MARE

(după 
mlMiar),

ELECTROPUTERE 
CRAIOVA

— i.
Ola-
Stoi-
Cra-

Antrenor principal: Eugen
Georgescu.

„Clasamentul adevărului":
Jucători plecați: Boldicl, 

ru, Barbu, Calafeteanu și C. 
ca (toți la Universitatea 
iova).

Jucători veniți: Biță, Ghiță, 
Cărbunaru. Doncea. Spurlea și 
Fl. Dumitru (toți de la Univer
sitatea Craiova), Nanu și R&mo- 
iu (reveniți după efectuarea sta
giului militar) și C. Zamfir (Hu- 
șana Huși).

Obiectiv: ocuparea unui loc în 
prima treime a clasamentului se
riei a n-a.

Premise : modul exemplar în 
care se pregătesc toți componen-

Selecționatele 
de juniori in 1988

Antrenor principal: Marin
Sabou.

„Clasamentul adevărului"! +1. 
Jucător plecat: Tulba (la F.C. 

Olt).
Jucători veniți: Sulioe 

satisfacerea stagiului 
Băbănaș (C.S.S. Zalău).

Obiectiv: clasarea pe unul din 
primele patru tocuri ale seriei a 
m-a.

Premise : experiența «nor Ju
cători (Ignat, Mureșan, Pinter) 
șl dorința de afirmare a tinerilor 
Vase, Ochiosu, Sorin Sabău, Do- 
robanțu poate să ducă le o 
oomportare mai bună tn retur; 
pregătirea echipei se face la un 
bun nivel.

MINERUL CAVNIC
Antrenor principal: Hardmnth 

Lang.
„Clasamentul adevărului": —2.
Jucător plecat : Hin (ta Mine

rul Bălut).
Jucător venit: Keresteș (C.I.L. 

Sighet).
Obiectiv: clasarea în primele 

16 locuri.
Premise : este o echipă tânără, 

ou o medie de virată de 33 ani ; 
se speră că se va putea evolua 
pe propriul teren (în toamnă s-a 
jucat la Copalnic Minăștur — 
localitate situată la o distanță 
de 33 km de Cavnic —, deoarece 
terenul a fost refăcut și rega- 
zonat).

eător de la copii și juniori. & 
„Am parcurs o importantă eta
pă de acumulări, ne spunea 
Puiu Iordănescu, și de la so
sirea la București am început 
alta. Am să remarc din nou to
tala adeziune a jucătorilor, do
rința lor de a adăuga noi și 
prestigioase performanțe la fru
mosul palmares. Vom lucra zil
nic, iar în săptămîna aceasta 
vom susține și două meciuri 
de verificare, cu echipe din 
București. Pentru perioada 1— 
22 februarie avem prevăzut un 
turneu de pregătire și jocuri 
în Belgia și Olanda, unde voni 
întâlni echipe de primă divl 
zie“ © Apoi, toate gîndurile — 
nu numai gîndurile, ci și pre
gătirile — se vor îndrepta spre 
primul joc cu I.F.K. Goteborg, 

de finală ale 
C.C.E., după ce vom juca me
ciul din Cupa României. „La 
Goteborg se va juca, după pă
rerea mea, calificarea, ne spu
nea Cristian Gațu. Stelei nu 
îi mai e teamă de nici o e- 
chipă, dar le respectă pe toate 
și este conștientă de valoarea 
lor și de dificultățile partide
lor. în campionat joacă cu se
riozitate și se întrece cu Di
namo, echipa pe care o apre
ciem pentru acumulările dobîn- 
dite și îi remarcăm reintrarea 
în elita fotbalului european, ca 
un cîștig real pentru fotbalul 
nostru". • „Buletinul medical" 
al doctorului V. Stănescu, care 
este ajutat de masorul V. Nea- 
gu, nu cuprinde probleme deo
sebite, toți componenții lotului 
sînt sănătoși și participă la 
pregătiri, de omogenizare și de 
intfare în formă pentru exa
menul de la 1 martie, de la 
Goteborg, inclusiv Stoica și Pi- 
țurcă, nefolosiți în meciul cu 
Prahova. Cu gîndul Ia frumoa
sele sale obiective, conștientă 
de propria-i valoare, dar și de 
replica partenerelor din fazele 
superioare ale prestigioasei 
competiții europene, în calitatea 
ei de fostă deținătoare a tro
feului și de recentă semifina- 
listă. campioana României pre
gătește cu toată seriozitatea și 
responsabilitatea 
primăvară cum 
pc îl au.

din sferturile

un sezon de 
puține echl-

Constantin ALEXE

Post scriptum Io 
„Cupa speranțelor'

„SISTEMUL DE INFORMAȚIE E BAZA
MUNCII DE SELECȚIE LA JUNIORI"»

este de părere antrenorul Ilie Savu
Antrenorul Uie Savu, cîndva 

portar la C.C.A., a fost, ani 
îndelungați, antrenor de prim 
rang. Și pentru că a parcurs 
toate eșaloanele „băncii tehni
ce", ne-am propus să stăm pu
țin de vorbă despre selecție, 
pornind de la o întrebare pe 
care și-a pus-o Ion Alexan- 
drescu. fostul său jucător, as
tăzi vicepreședinte al F.R.F. în
trebarea era simplă : „Poate că 
nici selecția nu e bună ?“ (re
ferire la unele rezultate mai 
slabe ale juniorilor).

— Deci, care ar fi cheia 
selecției ?

— Una singură : sistemul de 
informație. Cu un mecanism 
cît mai eficace. Iată, de pildă, 
avem în. curtea noastră, la Bis
trița, un portar de 17 ani, mă- 
surînd 1,90 m, Tarniță, pe care 
îl consider — și în calitatea 
mea de fost portar — mai bun 
decît tot ce au prezentat, ca 
portari, cele două echipe na
ționale de juniori revenite re
cent din turneu.

— Cum l-ați descoperit ?
— L-am găsit la Foresta Bis

trița. Și l-am considerat un e- 
lement de 
Gloria.

— Este 
hazardul, 
facă loc 
tem ?

— Este Dar pentru asta e 
nevoie de un efort. Cred că 
oamenii cei mai adecvați pen
tru sesizări și recomandări sînt 
metodistii de fotbal de pe lîngă 
consiliile județene pentru edu
cație fizică și sport... De ce 
spun asta ? Pentru că antreno
rii îi mal ascund din cînd în 
cînd pe jucători. Și asta înce
tinește deseori afirmarea.

— Cum se poate atenua a- 
ceastă formă de egoism 2

perspectivă pentru

oare cu putință ca 
întâmplarea, să 

unui oarecare sis-

— Destul de simplu. Antreno
rii care se ocupă de copii și 
juniori trebuie stimulați mai 
mult, astfel îneît postul de an
trenor la Divizia C sau chiar 
la județ să nu fie mult mai 
invidiat, din motive lesne de 

' înțeles. Mă gîndesc că un an
trenor care a muncit pentru 
educarea și creșterea unui ta
lent real ar putea să fie luat 
într-o deplasare cu o echipa 
națională de juniori. Ar fi un 
stimulent mai mare decît orice 
primă, de care este, de aseme
nea nevoie— Să mai adăugăm 
faptul că există antrenori „cu 
ochi" și... fără. Selecționarea 
lor e și ea importantă.

— Cum vedeți o mai bună 
omogenizare a echipelor na
ționale de juniori, care se 
pregătesc, în general, puțin 
în comun

— Problema cea mal Impor
tantă este aceea a convocării 
selecționabililor de la mari dis
tanțe. Cred că formarea unor 
ligi geografice — vechile Nord, 
Vest, Sud, Est. ar face posibilă 
reunirea mai frecventă a jucă
torilor talentați și o mai bună 
orientare a acestora în spiritul 
concepției de joc predominante 
în fotbalul nostru.

— Deci, Tarniță ar fi o 
promisiune. Dar ce a oferit 
pînă acum Bistrița echipei 
naționale de junior! ?

— „Vîrful" Moldovan, un bă 
iat puternic, „cu ambele picioa
re", cum se spune, cu șut din 
afara careului. Acum face par
te și din lotul de 16 al echipei 
noastre de seniori. Cu alte cu
vinte, juniorul de „B“ despre 
care s-a vorbit, dar nu se mai 
vorbește va fi o realitate... 
neimpusă la Bistrița.

loan CHIRILĂ

DACĂ TOT VORBIM DE EDUCAȚIE
5

Pe marginea unui 7-7
infirmat dupâ

Neîndoios. „Cupa Speranțelor" 
este un autentic campionat de 
mlnifotbal, cu o denumire plină 
de semnificații. dar și eu un 
scop precis, aceia de a depista 
cit mai multe talente. Ca orice 
oompetitie, si această cupă are 
un regulament, un cadru oficial 
de desfășurare. eu semifinale 
„Încrucișate": „1 A — 2 B șl 2 A
— 1 B“. O formulă stimulativă, 
s-a zis. pentru a da posibilita
tea mai multor echipe să aibă 
șansa disputării finalei. Toate 
bune si frumoase. Numai că la 
turneul final de la Buhușl acest 
sistem a generat nemulțumiri, 
jocul rezultatelor, de fapt unul 
singur, oel al meciului C.S.Ș. 
Slatina — C.S.Ș. 1 București 
(7—7). creînd multe suspiciuni 
privind modul cum șl-au apărat 
șansele tinerii jucători slătineni
— „o echipă eu două-trei clase 
peste celelalte participante", asa 
suna remarca pusă în discuție. 
Din lipsă de probe, la memoriul 
echipei dezavantajate. C.S.Ș. 
Aripi Pitești, rezultatul a rămas

EVOLUJIE BUNA LA IEȘIREA DIN SCENA

re- 
tai-

in 
ra-

Selecționata ’89 șl-a Început ac
tivitatea internațională în Pri
măvara tai 1986. Debutul a fost 
surprinzător de Slab. Treptat 
Insă, atât prin cooptarea în tot ■ 
unor jucători noi. cît si Prin ri
dicarea ștachetei pregătirilor 
zultatele înregistrate s-au 
bunătătit.

Această echipă a susținut 
1988 cele mal multe meciuri,
purtând acest număr de jocuri 
la cele din dreptul celorlalte 
selecționate de juniori ale tării. 
Iar pe agenda el s-au aflat două 
obiective principale t Turneul 
Prietenia si Balcaniada.

La Turneul Prietenia, startul a 
fost greoi, juniorii noștri oedlnd 
la scor în fata echipei gazdă a 
întrecerii. Polonia. Un nou eșec, 
cu Bulgaria, a avut darul să-1... 
trezească la realitate pe jucătorii 
pregătiți de Cornel 3urcă și 
Cornel Vlad. după care ei au în
registrat două victorii si un scor 
egal. Prima victorie a fast eea 
obținută, prlntr-un joc bun. în 
tete juniorilor unguri, iar egalul 
din meciul cu formația Uniunii 
Sovietice — afirma antrenorul 
federal Gheorghe Ola, prezent Si

la competiție — putea fi foarte 
bine și o Victorio. In final, echi
pa s-a clasat Pe tocul 6. Iată ce 
s-a scris în coloanele ziarului 
de la... fata tocului : „Comporta
rea echipei a fost oscilatorie, de 
la slab eu Polonia și Bulgaria, 
Ia bine cu U.R.S.S. șl Cuba șl 
toarte
Turneul _____ _____
zenit! patru titulari : Popa. An- 
dronache. Riviș șl Sijj, ultimii 
doi absentând nemotivat 1

La Balcaniadă, întrecere des
fășurată în Iugoslavia, același 
început dificil, printr-um 1—1 cu 
Albania, dună care un 5—a sec 
cu echipa Turciei si o finală 
foarte frumoasă cu juniorii Iu
goslavi (1—3) pe propriul tor 
teren. „De neînțeles pasul înapoi 
făcut de echipă In partea a doua 
a meciului după jocul bun din 
prima repriză, cînd a condus cu 
1—0". s-a specificat în cronica 
medului. Dar, lată clasamentul 
final : 1. Iugoslavia 3. România 
3. Bulgaria 4. Albania 5. Turcia 
6. Grecia.

Dintre jucătorii care au evolu
at în cele 10 meciuri ale anului, 
s-au remarcat portarii Coasta n-

bine eu Ungaria". La 
Prietenia n-au fost nre-

REZULTATE
R.D.G. — România 2- .
R.D.G. — România 2—2
Polonia — România 4—1 (P)
Bulgaria — România 2—0 (P)
Ungaria — România 0—1 (P)
Cuba — România 1—2 (P)
U.R.S.S. — România 0—0 (P)
Albania — România 1—1 (B)
Turcia — România 1—5 (B)
Iugoslavia — România 3—1 (B)

Bilanț : 10 3 3 4 131—16

tin si Istode. jucătorii de cîmn 
Falub. Calofir. Tan-ca. Prisăcea- 
nu. Sima. Cristescu. Mal puțin 
S. Mihai, cel care. împreună cu 
craioveanul Cristescu. a jucat c 
in Divizia A. dar si la setectin 
nata '88. sora" mai mare a a- 
cestei selecționate.

în ooncluzie : o echipă care a 
început SA JOACE spre fina'ul . 
carierei e! internaționale. Si ca 
o curiozitate : n-a susținu' 1- 
1988. nici un meci De teren -- 
orta 1

Laurențiu DUMITRESCU

o zi
Dezamăgiți

însă spectatorii, și
cel de pe teren, 
rămas t_ ______ _______  _____
numai el. Departe de noi gîndul 
de a insinua, dar trebuie spus 
că o .probă" la dosar șl-a făcut, 
totuși.
C.S.Ș. 
tenera 
care 
Etate. . .
rulul (7—4). cît mal ales a ma
nierei de joc. a evidenței su
periorități tehnico-tactice. ra
portul de șuturi vorbind de ta 
sine : 45—23 (pe poartă : 32—14). 
Dacă totuși a existat o înțelege
re tacită între cel doi antrenori

Victoria...

apariția : în finală. 
Slatina și-a surclasat

C.S.Ș. 1 București 
în serie terminase la 
Nu atît prin prisma

*u 
nu

(I. Pîrvulesou, respectiv Gh. 
Mărculescuj, atunci se pune o 
firească întrebare : ce fel d® 
educație au făcut ei elevilor lor, 
predispuși la un început de in
firmitate morală 1 Bine ar fi să 
ne înșelăm I

Pentru a feri pe viitor această 
competiție de suspiciuni, propu
nem un amendament la regula
ment. pe care îl considerăm ne
cesar : să fie eliminate semifina
lele In ultima fază urmînd a se 
întâlni echipele clasate pe primua 
toc în cele două serii prelimina, 
re. iar „finala mică" să fie 
Du tată de formațiile clasate 
tocul doi. Astfel îneît cel 
bun să ajungă în finală, 
în consens cu valoarea si în 
ritul sportivității, ai fair-play-u- 
lul.

dis- 
pe

Adrian VASILESCU

ultimei clasate
Peste întrecerile „grupei mici", 

de ta Lugoj, peste entuziasmul 
fotbaliștilor în miniatură., peste 
certele lor reușite din teren, 
peste zîmbetul lor total sau la
crimile lor din senin, peste efor
turile generoase ale organizatori
lor Dește satisfacțiile unei tri. 
bune pline, peste toată această 
sărbătoare a fotbalului juvenil 
a plutit, totuși, un nor : nu cum
va. din ambiția deplasată de a 
„puncta" cu orice preț în ierar
hia competiției, cineva s-a pre
tat 1a falsuri (a se citi substitu
iri de nume modificarea vîrstel. 
împrumuturi de jucători) pu 
scopul de a spori potențialul de 
joc ? în favoarea acestor acuze, 
căci reclamațiile se încrucișau cu 
duritatea săbiilor, pledau decla
rațiile martorilor, amneziile u- 
nor mici fotbaliști, care, .luați 
repede", nu puteau trece proba 
declarării ne de rost a datelor 
din... propria, legitimație, chiar 
mustata mijită și. nu în ultimul 
rînd crearea precedentului (ne 
aflăm la a 6-a ediție). Ceea ce 
denotă că federația surprinsă de 
amploarea atentatelor la legile

fakr-play-ului. nu șl-a duibtai 
frumoasa inițiativă a organizării 
competiției cu posibilitatea realâ 
de a le șl curma. Mustrarea cu 
degetul șl stichiul ironiei (antre
norul Broșovschi de la U.T.A. 
fel întreba, aparent serios, un 
coleg din fruntea altei echipe 
. Cîte zile de permisie al obținu- 
pentru ai tăi 71") nu ajung. Pen
tru că. dacă este foarte bine că 
acești eo-nil. fie si Indiferent de 
vîrstă si proveniență au jucat 
patru zile pline de fotbal de sa
lă. este foarte rău că o parte 
dintre ei au fost obligati să în
vețe. la început de drum In 
viată că înșelătoria poate ffl o 
armă eficace. în acest caz, eîș- 
tigurile pe plan sportiv 
complet 
Pe plan

Sîntem 
afirmația 
Gloriei C.F.R. 
ultimului loc 
„Nu ne oare ___ ____ — -----
sigur, cei mai tineri l". In acest 
caz. victoria este a... locului 1®.

ANUNȚ
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r pot W 
pierderileanihilate de 

educațional.
tentați să ne 

cuiva din
Galați, 
din c_____

rău, noi am fost

s gîndim la 
anturajul 
ocupante 

clasament :

Ion CUPEN
✓ jrzzrzjXiX.

I.D.M.S. BUCUREȘTI aduce la cunoștință celor intere
sați că la Complexul auto Pitești există în stoc autoturisme 
ARO 10-1 (cu prelată) care pot fi livrate imediat cumpă- 
ătorilor transferați pentru autoturismul ARO lu-4 care nu 

au ridicat pînă în prezent autoturismul, sau persoanelor 
care au depus banii la C.E.C. în cont pentru autoturism 
anterior datei de 31 decembrie 1998.

Informații suplimentare la Complexul auto I.D.M.S. Pi- 
tești. sos. București — Pitești km 110. telefon 976/36998.



TURNEUL INTERNATIONAL DE HANDBAL AL BULGARIEI BECKER ÎNVINS

Canotaj: O ,, PIESA11 ÎN DOUĂ ACTE,

CL HNALLRI DIFERITE

• Astăzi, selecționata României intilnește echipa re
prezentativă a Olandei

LOV'ECI, 24 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). E- 
chipa reprezentativă a Româ
niei este prezentă 
localitate, pentru a 
la puternicul Turneu 
țional „Serdika" al 
la handbal masculin, 
și ultim prilej pentru 
ril Cornel Oțelca și Ghiță Licu 
de a definitiva Iotul pentru a- 
propiatele întreceri ale Cam
pionatului Mondial din Fran
ța, grupa B. examen decisiv 
pentru calificarea în prima 
grupă a handbalului mondial.

Cele opt echipe participante 
au fost împărțite de organiza
tori în două grupe : A — Olan
da, Bulgaria (tineret), U.R.S.S. 
(tineret) și România (aceasta 
este și ordinea primelor me
ciuri din 25, 26 șî 27 ianuarie 
ale echipei noastre) ; B —

în 
participa 
interna- 

Bulgariei 
un bun 
antreno-

Franța, Italia, Bulgaria 
R.P.D. Coreeană. Pe lingă 
sebit de utila verificare a po
tențialului actual al selecționa
tei noastre masculine, turneul 
„Serdika11 oferă jucătorilor și 
tehnicienilor noștri prilejul de 
a vedea la lucru cîteva dintre 
adversarele de la C.M. din 
Franța, în primul rîrrd selec
ționata Bulgariei, din aceeași 
grupă cu noi. precum și _ 
chipele Olandei și Franței, po
sibile adversare în etapa fina
lă. Mîine (n.r. azi), în primul 
meci, handbaliștii noștri îi în- 
tîlnesc pe cei olandezi.

Mihpii VESA

ȘÎ 
deo-

e-

IN AUSTRALIA ’
.Campionatele internaționale 

' de tenis ale Australiei. au con
tinuat cu

: de finală.
. suedezul 
l-a învins, 
ker : 7—6, 
zultate : 
dia) — 
landa) 7—6, 6—1, 
Ivanisevici (Iugoslavia) - 
nardo Lavalle (Mexic) 
3—6, 6—3, 6—4, 6—1. La sim
plu femei, (tot in optimi de fi
nală) : Navratilova — Mandli- 
kovg 6—4, 6—1, Lindqvist — 
Wiesner 7—5, 6—2, Corwell — 
Schultz 6—3, 6—2, Sukova — 
Tanvier 7—5. 6—3.

jocuri din optimile 
La simplu bărbați, 
Jonas Svensson, 
sec, pe Boris Bec- 

6—4. 6—3 ! Alte re- 
Jan Gunnarsson (Sue- 
Michael Schapers (O- 

6—2 ; Goran 
Leo- 
3—6,

Pentru cel ce a urmărit a- 
tent trecutul sezon de canotaj, 
un anume aspect nu poate scă
pa observației : in prima ju
mătate a anului au fost pro
gramate marile regate trad.țio- 
nale de la Essen — Moscova — 
Griinau, o „salbă" de compe
tiții redutabile, 
fost prezente, cu 
garnituri, toate 
pale ale acestei 
alte cuvinte, un 
șlem" al canotajului, care poa
te reflecta cu 
destulă exacti
tate . ierarhia in-

a
Cu 

îm- 
apa- 

faptul că 
act al anului com- 
echipajele tricolore

și la care au 
cele mai bune 
forțele princi- 
discip'ine. Cu 
fel de „mare

nuat ' A devenit evident, tot la 
Ia J.O., că se lărgește fără înce
tare aria reprezentativelor caro 
pot interveni in lupta pentru 
medalii, atît în clipa de față, 
cit, mai ales, în perspectivă + 
de pildă, în concursul mascu
lin, Italia s-a impus la 2-1-1 
și 4 + 1 rame, Olanda la 2 vis- 
le, R. F. Germania la 8 | 1, in 
concursul feminin R. P. Clime - 
ză a cucerit argintul la 4+1 șl 
bronzul Ia. 8+1. Lesne d> de
dus, așadar, că lupta pentru

RALIUL MONTE CARLO
Raliul Monte Carlo a con

tinuat cu o nouă probă spe
cială (a 
văzute), 
revenit 
general

cele 24 pre- 
vlctoria a 

clasamentului 
Biasion (Ita- 

finlandezul

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ

6-a din 
în care 

liderului 
Massimo 

lia), urmat 
Kankkunen.
Auriol s-a clasat pe locul 4 și 
continuă să fie pe poziția se
cundă în clasamentul general, 
într-o cursă specială, cu o zi 
In urmă s-a produs un acci
dent tragic Pilotul italian 
Florio a pierdut controlul vo
lanului (din cauza vitezei ex
cesive, în curbă — 140 km/h) 
accidentînd grav mai 
spectatori dintre care 
si-a pierdut viața.

de
Francezul Didier

mulți 
unul

1.

• Proba feminină de slalom 
special desfășurată pe pîrtia de 
la Taupliz (Austria), în cadrul 
„Cupei Europei", a revenit spor
tivei elvețiene Christine von 
Grunigen, înregistrată în cele 
două manșe cu timpul de 1:27,14. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat coechipiera sa Brigitte Ga- 
dient — 1:27,71 și suedeza Kris
tina Andersson — 1:28,01.

• „Cupa Mondială" a progra
mat pe pîrtia de la Wengen 
(Elveția) o probă masculină de 
slalom special, cîștigată de 
sportivul austriac Rudolf Nier-
lich cu timpul de 1:35,90. L-au 
urmat Alberto Tomba (Italia) — 
1:35,92 și Hubert Strolz (Aus
tria) — 1:37.60.

In clasamentul general, dup.’. 
22 de probe, se menține lider 
Marc Girardelli (Luxemburg), 
cu 306 puncte, secundat de el
vețianul Pirmin Zurbriggen — 
231 puncte.

• C. EL de patinaj viteză 
s-a încheiat la Gotebarg 
cu victoria sportivului olandez 
Leo Visser, care a totalizat, la 
poliatlon, 168,427 puncte. Pe 
locurile următoare s-a clasat 
compatriotul său Gerhard Kem- 
kers — 170,066 puncte și nor
vegianul Geir Karlstad — 
170,847 puncte. în ultima zi a 
competiției, Leo Visser a cîștl- 
gat proba de 10 000 m, cu tim
pul de 14:49.12. iar Bronislav 
Snetkov (U.R.S.S.) s-a situat pe 
locul întîi la 1 500 m, in 2:00.96.

ternațională 
valorilor, 
atît mai 
bueurator 
re. deci, 
cest prim 
petițional 
s-au impus categoric în multe 
din probele feminine (îndeosebi 
la 2 rame prin Arba — Ilome- 
ghi, la 4+1, la 8+1), iar 
băieții au marcat o accentuată 
apropiere de grupul de elită.

A doua jumătate a sezonului 
de canotaj 1988 poate fi asi
milată cu concursul olimpic. 
Moment competițional care a 
arătat limpede că lidera actua
lă este reprezentativa R. D. 
Germane, victorioasă în cinci 
din cele sase probe feminine 
și în alte trei masculine. Con
statarea nu scade prea mult 
din meritele selecționatei noas
tre, care (în condițiile unei de
legații mai puțin numeroase) 
s-a clasat pe locul secund al 
ierarhiei mondiale, atît la fe
minin. cit șî la „mixt", atît la 
medalii, cit si în clasamentul 
punctelor. Lăudabil, mai mult 
decît lăudabil, și... de conți

MAREA PERFDRMANTAMONOIALA
tn.1988

în a- viitoare medalii mondiale sau 
olimpice va fi considerabil mai 
aspră. Mai ales că este de aș
teptat și un rapid „come-back." 
al canotorilor din Uniunea So
vietică, acum aflați într-o e- 
clipsă valorică ce a surprins 
pe toată lumea, tn fine, ar 
mal fi de semnalat șl impune
rea unor noi mărci de ambar
cațiuni („Stămpfli" — Elveția, 
„Janusek" — Anglia), bărci sa
vant studiate și elaborate după 
o tehnologie pretențioasă, dar, 
ce-i drept, și cu caracteristici 
competiționale deosebite 
dar, invincibilul ” 
nu mal e nici i 
sigur.

Altceva ? Să 
tul 3", Congresul 
ternaționale de canotaj, 
are loc chiar în aceste zile la 
Atena, și 
importante 
lament.

Așa- 
I ,.Emp:icher‘> 
el singur șl.„

așteptăm „ac- 
Federatiei In- 

caro

care poate veni cu 
modificări de regu

Sorin 5ATMARI

Tur de orizont in campionatele naționale

PORTUGALIA ANTRENORII ETERNII VINOVATI

La
a 

lui 
lui

dar 
simplă 
7 Nu 
cadrul 
prile-

CONDIȚIA PERFORMANȚEI
Iată că „l’Equlpe" l-a de

semnat pe americanul Butch 
Reynolds drept atletul numă
rul 1 pe 1988, preferindu-1 „la 
fotografie" (l vot) iul Serghel 
Bubka. O alegere pe care 
multi au găsit-o surprinză
toare. fie si numai socotind 
că la J.O., cea mai impor
tantă competiție a anului tre
cut. Reynolds n-a strălucit, 
multumindu-se cu medalia de 
argint (după Steve Lewis) a 
probei 
Or. 
olimpic 
fi fost 
torla la 
întreceri.or1 
teriul decisiv, numai că. _ 
capita, tot sensus". ziarul pa
rizian a hotărît altfel, optînd 
pentru Reynolds tn virtutea 
recordului său mondial (43,29), 
stabilit la ZUrich (17 august) 
și despre care Sebastian Coe 
scria, in „Athletics Today", 
că „mi-a produs un adevărat 
șoc". A fost, tn paranteză 
spuntnd, șl opinia iul Alber
to Juantorena. Martor ocular 
al cursei, cubanezul nu s-a 
sfiit să menționeze că „dacă 
n aș ti fost tn tribună n-aș 
fi crezut niciodată într-o a- 
semenea performanță 7!"

Adevărul e că. fugind 43,29 
(după un prevenitor 43.93 la 
Indianapolis), Reynolds a 
pulverizat recordul lui Lee 
Evans. 43.86. datînd de la 
J.C. din Mexic, adică de 20 
de ani, unul dintre cele mai 
„rezistente" apreciat chiar ca 
intangibil, comparat adesea 
cu istoricul 8,90 al lut Bea
mon la lungime, singurul care 
mal stă tn picioare 1 De unde, 
de-acum logică, nu-i așa 
opțiunea exprimată de „l’E
qulpe", adresată unul atlet 
aflat tn plină putere (n. 6 au
gust 1964 Akron. Ohio) șt, se 
anticipează, capabil de alte

de 400 m.
Intr-un sezon ssjSr-»

..întrecerea 
să reprezinte crl- 

,tot

isprăvi de răsunet. Din acest 
punct de vedere, al progre
sului de Ia an la an. „gra
ficul" lui Reynolds e edifi
cator : 48,1 tn 1983. 45.57 în
1984. 45,36 tn 1986 44.10 in
1987. 43,29 tn 1988 I

Nici nu e de mirare că, așa 
prezentindu-se situația. Butch 
Reynolds privește cu ochii 
deschiși către noi recorduri, 
lncumetîndu-se chiar să spere 
că „tn 1989, dacă nu tn 1990. 

voi cobori sub U 
de secunde, timp 

’ovTohrt despre care cred 
■ VăvvVLL că poate fi si 

tndemtna altora.
lui Steve Davis a 
Dany Everett sau chiar a 
Jeff (n.n. tratele său, o lun
gă perioadă accidentat.
creditat cu 45,09)“. O 
declarație de intenții 
tocmai, pentru că in 
acelorași mărturisiri, 
juite de festivitatea decernă
rii premiilor de către „l’E- 
quipe". Reynolds a ținut să 
precizeze, cu o modestie care 
n-a scăpat comentatorilor : 
„Pe de-o parte, sînt record
manul lumii. Pe de alta insă 
am pierdut, șl în 1988, atîtea 
curse, arătîndu-mă vulnera
bil. Concluziile ce se des
prind ’ Va trebui să-ml 
schimb maniera de alergare, 
în ideea de a-mi însuși un 
start mai rapid Gîndind pro
babil la Ben Johnson, unii 
zic că te-ai născut sau nu cu 
un asemenea start. îl ai sau 
nu-l al. Mă îndoiesc. Orice; 
inclusiv startul, poate a per
fecționat prin muncă, 
performanța n-are limite.

.pentru că munca n-are 
mite".

Semnat Butch Reynolds, 
cordman mondial pe 
metri...

Ovidiu 1OANIȚOAIA

• Pornite in trei la începutul 
campionatului Portugaliei, pentru 
a cuceri un singur titlu. F.C 
Porto. Benfica și Sporting Lisa
bona par a fi rămas doar... do
uă : Benfica si Porto. A treia 
Sporting, a încetinit nasul încă 
din primele etape, cînd a pierdut, 
acasa si afară, ca o debutantă 
o mulțime de puncte. Și mal eu 
seamă înfrtngerlle din partidele

CLASAMENT „LA ZI"

1. Benfica 22 14 8 2 23- 8 34
2. F.C. porto 22 12 8 2 28-12 32
3. Sporting 22 10 8 4 27-19 28
4. Boa vista 22 10 6 6 29-17 26
5. Nacional 22 10 6 6 32-27 26
6. Penafiel 22 8 8 6 20-22 24
7< Guimaraes 22 8 7 7 21-18 23
8. Setubai 22 9 4 9 28-25 22
9. Chaves 22 7 8 7 18-16 22

10. B elene nses 22 5 11 6 23-21 21
11. Beira Mar 22 6 9 7 16-16 21
12. Braga 22 7 7 8 21-22 21
13. Maritimo 22 6 9 7 26-24 21
14. Leixoes 22 6 7 9 15-23 19
15. Amadora 22 7 5 10 18-28 19
16. Espiinho 22 6 6 10 28-30 18
17. Farense 22 6 5 11 19-31 17
18. Fafe 22 5 7 10 15-31 17
19. Portimon. 22 4 7 11 13-23 15
20 Vi seu 22 4 7 11 14-31 15

F.C. Porto s-a dovedit a fi o că
ciulă puțin cam mare). O ustu
rătoare infrlngere. in etapa a 
20-a (1—4. la Boavlsta). menține 
in perspectiva titlului Îngrijora
rea pe < 
schimb o 
dovedit a 
Aguas. de 
La doar 
instaurare. _ 
cut dlntr-o dată. (în două etape 
succesive) de cei doi „munți" 
de pe primele două locuri ale cla
samentului : 1—0 cu Benfica si 
4—1 (amintit deja), cu Porto. • 
Dar pentru că a venit vorba des
pre schimbări de antrenori, e de 
notat un record al acestui se
zon la care se înscriu toate cele 
72 de echipe de divizia A ft B. 
care au schimbat. în total, nu 
mai puțin decît 32 de tehnicieni 1 
Motivele, bineînțeles, slabele com
portări ale echipelor șl rezulta
tele obținute în consecință I ' 9 
Nivelul slab al jocurilor si. tn 
general, al campionatului portu
ghez a preocupat tn mare mă
sură forurile diriguitoare lusita
ne. Iar una dintre măsurile lua
te pentru a-1 redresa a fost li
mitarea tnceptod de la 1 lanua-

In 
s-a 

Râul
cerul din Porto 9

> mutare inspirată 
fl aducerea lui __

! la Chaves la Boa vista, 
trei săptămînl de la 
noul antrenor a tre-

_ _ _ _ - 4
■

rle 1989. la 4 a numărului de 
jucători de peste hotare admiși 
să joace la o singură echipă. 
Pentru că trebuie spus. chiar 
cu riscul de a ne repeta, numai 
din Brazilia au jucat in campio
natele portugheze . 113 jucători, 
totalul străinilor din diviziile 
portugheze at’ngînd — un alt 
record nedorit 1 — 274... 9 Că
fotbalul portughez traversează un 
prelungit șl Intens con de um
bră o demonstrează sl faptul 
că. din cele doar două meciuri 
internaționale ale echipei repre
zentative din anul 1988. unul, cel 
susținut acasă ....
Luxemburgului s-a încheiat 

scor minim : 1 
care țoală r>re- 
I-a numit drept

in compania 
cu 

—0.un supărător 
după un meci pe 
sa de specialitate 
„jalnic".

Iată șl situația 
rllor portughezi : 
tubal). Andrade (Boavista) și Va
ta (Benfica) 9 goluri : 4. Silva
(Maritimo) 8; 5. Dino (Nacional). 
Amencio 
lra-Mar). 
Tvan (Esplnho). cîte

la zi a golgete-
1. Jordao (Se-

(Penafiel). Ghani (Be-
Aparicio (Setubal) și

7.

Radu TIMOFTE

★ ★ ★

Dacă 
e 

11-

re-
400

directe cu cei doi contracandi- 
dațl l-au făcut ne președintele 
Jorje Consalves să anunțe... noi 
transferuri de peste hotare, din 
Uruguay și Brazilia, șl să înre
gistreze demisia vicepreședinte
lui Miguel Catena. ® Benfica e 
lider, a fost neînvinsă ndnă în 
etanaa 18-a. dar în următoarele 
două runde a pierdut 4 puncte, 
fapt care a adus echina într-o 
poziție mal slabă, zestrea avută 
spulbcrindu-se în vint. 9 Nici ' 
F.C. Porto nu arată încă în ce 
măsură revenirea la cîrmă a tul 
Artur Jorje (părăsind corabia 
ce se scufundă a lui Matra Ra
cing Paris) a fost o măsură sa
lutară. (acesta tnloouindu-1 p« 
Qutnlto pentru capul căruia.

nu? A 20 de etape. In campio
natul Turciei conduce echipa 
Besik tas, cu 47 puncte, urmată 
de Fenerbahce 46 puncte. Bolu 
36 puncte. Galatasaray 35 puncte. 
Rezultate tehnice : Fenerbahce — 
Rlze 3—0 : Besiktas — Ankara- 
gticu 3—1 ; Adana — Altai 2—I ; 
Kareslyaka — Galatasaray 0—0 : 
Esklșehir — Trabzon 0—0 ; Bur
sa — Sarlyer 2—1.

In ETAPA a 16-a a campiona
tului Greciei,'. Oltmpiakos Pireu 
a învins, tn deplasare, cu 2—0 Pe 
Apollon. Alte rezultate : Panatht- 
nalkoe — Voios 2—0 ; Arts — 
Doxa l—0 ; Larissa — PAOK Sa
lonic 8—l ; Ethnlkos 
i—8 : ~'
1—4 ; AEK 
clasament 
ou 23 de puncte.

Levadla
Dlagoras — Kalamarîa 

— PanJonlos 8—0. In 
conduce Ollmplakos,

clasamentulDUPA 14 etape. în
golgeterilor campionatului Italian 
oonduce Careca, de la Napoli, eu 
10 goluri, urmat de Baggio (Fio
rentina) — 0 goluri Serena (Tn- 
ternazionale) — 8 goluri etc. In 
cele 14 etane de rină acum au 
Dost marcate 235 de goluri.

ECHIPA Portugaliei va susține 
astăzi, la Atena, un meci amical 
cu echipa Greciei. în cad ruj 
pregătirilor pentru prelimlnairitle 
Campionatului Mondial. Antre
norul Giulio Pereira a convocat 
în vederea acestei 
jucători. tntre care 
Internaționali Jao Pinto, 
Veloso. Neno Barros. 
Sousa

partide 16 
eunoscutil 

SilvinO. 
Nunex.

P£ SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT
ATLETISM 9 In concursul 

de sală de la Moscova Svetlana 
Kitova a ctștigat proba de 890 m 
tn 2:03 90 far Marina Markina a 
terminat învingătoare la 200 m 
plat cu timpul de 23,29.

CICLISM • După cinci etape. 
In „Turul Tachira" ce se des
fășoară în Venezuela conduce 
rutieruț columbian Lu1s Moreno 
urmai de Jose Villamlzar (Vene
zuela) — la 1:06 si Vlaceslav 
EHraov (U.R.S.S.) — la 1:36. 
Etapa a 5-a a revenit cubanezu
lui Roberto Rodrigues, tnre.gls-

trat pe distanța de 112 km cu tim
pul de 2h 49:01.

HANDBAL 9 Desfășurată tn 
diferite orașe vest-germane. ..Cu
pa Mării Baltice" a fost cîștiga
tă de selecționata U.R.S.S.. învin
gătoare eu scorul de 21—16 (8—11) 
în finala eu formația R.F. Ger
mania. în partida pentru locul 
trei, reprezentativa RD. Germane 
a întrecut cu 30—31 f!6—10) echi
pa Poloniei.

ȘAH 9 Turneul de ia Var
șovia s-a încheiat cu victoria 
maestrului! Hans Grunberg 
(R.D.G.). cu 8.5 puncte din 11

poslbile. urmat de 
(U.R.S.S) — 8 puncte.
(U.R.S.S.) — 7,5 puncte 
ultima rundă. Grunberg 
zat cu Savon. iar Holmov a ctș- 
tlgat la Kostira. 9 Meciul din
tre manii maeștri Artur lusupov 
(U.R.S.S.) și Kevin Spraggett (Ca
nada). ce se dispută la Ottawa 
In cadrul sferturilor de finală 
ale turneului candld-ațllor la ti
tlul mondial, a continuat cu par
tida a doua. Victoria a revenit 
la mutarea a 54-a iul Sprag- 
gett, care conduoe cu 1,5—0,5 
puncte.

Savon 
Holmov 
eto. în 
a reml-

TURNEUL rezervat echipelor 
de „veterani*.  Ia care participă 
fostele campioane mondiale, • 
continuat tn Brazilia. cu alte 
partide. Brazilia a dispus cu un 
scor categoric de Argentina 
3—0 Ci—0) prin golurile marcate 
de Zenon. Batista șl Claudio 
Adao. Echipa Angliei a întrecut 
cu 2—1 (1—0) selecționata R.F.
Germania, golurile fiind semnate 
de McKenzie si Wortlngthon. 
respectiv Toppmoller. De notat 
că tn echipa vest-germa.nă au e- 
voluat. printre alții Beckenbauer 
Uwe " 
In 
cu 5 P 
* P (2 
gentlna 
(din 2 
O tK

INTR-UN meci amical 
tat Ia Madrid, echipa 
Atletico a terminat la egalitate î 
1—< (1—0) cu formația vest-ger- 
mană V.f.B. Stuttgart.

dlsuu- 
locală

ECHIPA Ararat Erevan, aflată 
tn turneu tn Argentina, a evolu
at ta Corrientes tn compania 
formației locale. Fotbaliștii so
vietici au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (1—Oi.

Seeler Overath si Bonhof 
clasament conduce Brazilia 

(î j), urmată de Uruguay 
J), Italia 2 D (2 J). Ar
și Anglia cu ctte 2 n 

1» s! R.F. Germania 1 o

TRANSFER. Cunoscutul Inter
national olandez Ronald Koawm. 
fundaș central la P.S.V. Eindho
ven și al reprezentativei Olandei, 
a semnat eu C.F. Barcelona un 
contract pe o durată de 4 ani. O 
mare Influență la perfectarea 
transferului a avut, dună cite »e 
pare, Johan Cruyff. actualul 
manager *1  lu4 ..Barca".


