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MARGINALII LA CUPELE EUROPENE DE HANDBAL FEMININ
Cele trei echipe feminine de handbal care evoluează in competițiile continentale au avut 9 

bună comportare in partidele din optimi. In cele ce urmează vă oferim citeva marginalii despre 
această etapă a întrecerii, încheiată cu promovarea in „sferturi" .

Cupa Campionilor Europeni — — — — — — — — —

MUREȘUL Tg. MUREȘ Șl CONSTANȚA SA
Mureșul Tirgu Mureș a a- 

juns în „sferturile" de finală 
ale Cupei Campionilor Eu
ropeni, realizare cu atît mai 
remarcabilă, cu cit campioana 
noastră e doar la a doua sa 
prezență in această importan
ță competiție continentală. A 
trecut foarte ușor de prima 
adversară — Arcelik Istanbul 
și foarte greu de Byasen 
Trondheim, cind era ga ta- gata 
să piardă calificarea. For

Cupa Cupelor —

STIINTA BACĂU - PUNCTUL FORTE, APĂRAREA
Sigur, este notabiiă califi

carea Științei Bacău (in dauna 
formației S.C. Empor Rostock, 
din R.D. Germană) in rindul 
celor opt echipe europene de 
handbal feminin ce-și vor 
disputa dreptul de a fi in se
mifinalele „Cupei Cupelor". 
Succesul merită a fi subliniat 
cu atit mai mult cu cit, la în
cheierea turului actualului 
campionat, existau cel puțin

Cupa I. H. F. ---- ----

mația mureșeană este capa
bilă de rezultate bune și toar
te bune, avind și meritul de 
a fi trecut cu bine al doilea 
șoc pricinuit de încetarea ac
tivității antrenorului princi
pal, Gheorghe Ionescu, de astă 
dată. în plină campanie pentru 
C.G.E. Desigur, acumulările nu 
se pierd peste noapte, dar nici 
nu durează cit lumea. De unde 
necesitatea lămuririi situației, 
colectivul tehnic trebuind să 

două „samne" că evoluțiile 
viitoare vor fi modeste. Pri
mul era dat de prestațiile din- 
tr-o serie de partide, în urma 
cărora, firesc, ocupase doar 
locul 3 in clasament. Cel de-al 
doilea viza valoarea mai scă
zută a lotului, ca urmare a 
transferării uneia dintre cele 
mai bune jucătoare, Mariana 
Tîrcă, la Chimistul Rm. ■ Vîl- 
eea. Cu toate acestea. sub 

se contureze cât mai repede, 
pentru multiple (și cunoscute) 
motive. In prezent, prof. Va
lentin Pop este asistat de an
trenorul federal, prof. Pompi- 
liu Simion, dar, firește, nu 
poate fi decît o soluție de mo
ment. datoriile de căpetenie ale 
acestuia reclamîndu-i prezen
ța lâ lotul național, ca și la 
celelalte echipe angajate in 
cupele europene.

Mircea COSTEA

(Continuare in pag a 4-ai 

conducerea unui nou cuplu de 
antrenori — Mihai Pintea șl 
Costel Petrea —, Știința a 
redevenit... Știința, adică e- 
chipa care a cîștigat de opt 
ori titlul național și de patru 
ori „Cupa României" și care 
a fost o dată semifinalistă și 
altădată chiar finalistă în 
C.C.E. Programul de pregă
tire impus Întregului lot si a-

loan NOVAC

(Continuare tn vag. a 4-a)

' însemnări din marea arenă a Daciadei 
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Minerii din Slănic-Pra- 
hova au părăsit de mult ve
chea salină „Unirea" deschi- 
zînd front de lucru mai la 
suprafață, spre a-și Înde
plini — în chip superior — 
obiectivele la eficiență, la 
productivitate. Atleții ju
niori din localitate, mai toți 
fii de mineri, au procedat 
invers : acum iarna, au pă
răsit culoarele dintre live
zile cu rod alb, de promo- 
roacă, deschizînd front de 
luc.ru mai către adîncuri, în 
fosta salină „Unirea", spre 
a-și îndeplini și ei în chip 
superior — obiectivele la 
eficiență, la productivitate. 
Consiliul orășenesc pentru 
educație fizică și sport co
laborează strîns cu Comite
tul orășenesc de educație șl 
cultură socialistă, iar din a- 
ceastă firească și armonioa
să conlucrare a reieșit o 
pistă de atletism la peste 
200 m adîncime (iarna, vara 
— +13 grade), cu sectoare 
de aruncări, cu sectoare de 
sculptură — toate amena
jate, lucrate în granitul de 
topaz al sării — spre educa
ția trupului, a spiritului.

Conlucrarea aceasta dintre 
cele două mari competiții 
naționale — „Cîntarea Româ
niei" și Daciada — se face 
aici, la Slănic-Prahova mai 
simțită cînd tinerii atleti 
sînt invitați să evolueze la 
tradiționalul cros organizat, 
în centrul orașului, de A. S. 
„Fulgerul" P.T.T.R. din lo
calitate. Este evenimentul 
cultural-sportiv nr. 1 al ur
bei, cu Paula Ivan invitată 
de onoare, cu sute de atleți 
începători din toată țara, 
cu primarul orașului, Con
stantin Meșteru, în mijlocul 
participanților, cu ing. Ni
colas Ionescu, președintele 
C.O.E.F.S. Slănic Prahova, 
atent, îndatoritor cu oaspe
ții. Asta ar fi „standul" de 

prezentare al Daciadei. Stan
durile de carte, corurile, ex- ■

D/CMD/1

pozițiile de desene, formați
ile de dansuri și multe alte 
Lucruri care, prin frumos, 
prin ținută artistică, între
gesc atmosfera sărbătoreas
că a evenimentului, aparțin 
de celelalte întreceri de masă. 
Festivalul național al mun
cii și creației „Cîntarea 
României". In fapt, tot o 
trimitere a talentelor către 
-marea performanță.

Da, cînd spui „Festival 
cultural-sportiv", spui edu
cație prin artă, prin sport- 
în multe localități din țară, 
dar și din Capitală, aceste 
manifestări au devenit tot 
mai îndrăgite. într-un alt 
oraș Slănic, cel al Moldo
vei, sportivii — flăcăi și 
codane din mai multe ju
dețe — vin la această ineîn- 
tătoare manifestare cu ra
chete de tenis din cele mo
derne, dar după ce au în
cheiat întrecerile, lasă la 
vestiare treningurile cu e- 
cusoanele asociațiilor spor
tive și îmbracă bundițele 
căptușite cu blană de jder. 
Atrăgătoare Festivaluri cul
tural-sportive organizează 
și cluburile bucureștene 
Bunăoară, Metalul, Progre
sul, Sectorul Agricol Ilfov 
etc., cu tribune pline si tot 
mai muiți competitori în a- 
rena Daciadei, cu orchestre 
și formații de dans, laureate 
ale Festivalului național al 
muncii și creației „Cîntarea 
României". Lumea aplaudă 
cu dărnicie evoluțiile talen- 
taților performeri de pe te
ren și de pe scenă, Rodica 
Arba invită canotoarele de 
la Metalul la festivitatea de 
premiere, iar Victor Socaciu 
invită asistența în... mile
niul trei. Ne vom întîlni, 
cu siguranță, și tn secolul 
XXI, poate mult mai mo
dem, dar păstrînd alergarea 
simplă în aer liber, dra
gostea pentru artă, pentru 
frumos.

Vasiîe TO”AN

VALOAREA CHIMISTULUI. CEA DIN ULTIMUL MECI!
Partida care a adus handba- 

listelor de la Chimistul Rm. 
Vilcea calificarea in sferturile 
de. finală' ale Cupei I.H.F., cea 
de pe propriul teren cu ZVL 
Preșov, se cere privită și ana
lizată prin comparație cu în- 
tilnirea din orașul adversare
lor. Dacă în primul meci Chi
mistul a fost aproape de ne
recunoscut. jocul său fiind fără 

HANDBAL, DEOCAMDATĂ PRIN... ALERGARE
In decorul de iarnă al frumoasei stațiuni Stina de Vale 
formația^ feminină divizionari B Industria Ușoară Oradea 
se pregătește — aeumulind rezerve de... oxigen — pentru 
reluarea campionatului. Antrenorul Nicolae Haiduc și ele
vele sale speră intr-o comportare care să le ferească de 
griji in meciurile din retur Foto : Aurel D. NEAGU

Se reia Divizia A de baschet feminin

nerv, fără ambiție chiar, cu o 
adevărată cascadă de ratări, 
cane de care mai de... necrezut 
pentru cei ce am fost martori 
oculari in sala „Spor tovo", ei 
bine, disputa din 22 ianuarie 
rămine una de referință' . în 
sensul cel mai bun al, cuvin- 
tului.

Să notăm mai întîi că 
„schimbarea la față" a Chimis- 

tulul s-a produs — cum am 
și notat la timpul potrivit — 
ca urmare firească a autenti
cei valori a acestei formați'', 
o echipă dlspunînd de indivi
dualități de marcă în handba
lul nostru feminin. Este și 
principala explicație a ridicării 
calității jocului de ansamblu, 
unul cu adevărat strălucitor și 
care, dacă va fi repetat (o 
spunem în paranteză) în am
bele întîlniri din semifinale cu 
puternica formație sovietică. 
Rostseiimaș din Rostov pe Don 
poate aduoe satisfacții depline 
handbalistelor vîlcene. Apăra
rea Chimistului. în poartă și 
în avangardă. Doina Rodeanu, 
respectiv Liliana Topea, Edit 
Matei, Lăcrămioara Lazăr. a 
acționat „pivotînd" din fața 
semicercului pină către... cen
trul terenului, în funcție de 
modul cum atacau adversarele. 
Apărînd extraordinar un meci 
întreg. Doina Rodeanu a de
clanșat contraatacuri rapide și 
exacte și care, preluate de 
Denisa Romete-Naji, au deve
nit goluri prețioase în activul 
celor 34. Antrenorul loan Gher- 
hard — în colaborare, în ul
timele patru zile ale săptămî- 
nii trecute, cu noul său coleg 
de la conducerea tehnică, 
Gheorghe Ionescu — a reușit

Ion GAVR1LESCU

O imagine su
gestivă privind 
sporturile de 
iarnă, surprin
să, la Cimpu- 
lung Moldove
nesc, de foto
reporterul nos
tru Aurel D. 
NEAGU

Relatări despre sporturile de iarnă In 
pag. 2—3(Continuare in pag a 4-a)

Campionatele Naționale de scrima in” sala Floreasca

PESTE 100 DE SPADASINI PE PLANȘE!

VOINȚA BUCUREȘTI-VOINȚA BRAȘOV, 
UN VERITABIL „CAP DE AFIȘ"

La băieți este programată etapa a XV-a
Returul Diviziei A de bas

chet feminin se reia mîine cu 
o etapă (a XlI-a) de mare in
teres. care are drept „cap de 
afiș" meciul dintre echipele 
reprezentante ale cooperativelor 
meșteșugărești din Capitală și 
din Brașov — Voința București 
șl Voința Brașov — formații 
din care fac parte citeva 

dintre cele mai valoroase ju
cătoare ale țării : Ștcfania 
Borș, Roxana Ștefan, Elena 
Caloianu (la gazde), Magdalena 
Jerebie, Camelia Hinda, Nico- 
leta Mcniliard (la oaspete). 
Cele două echipe se află an- 

(Continuare în pag 2-3)

După oe săptămâna trecută 
pe planșele noului sezon de 
scrimă au debutat cele diouă 
florete și spada feminină, 
acum, începind de jod și pină 
marți, este rindul spadasinilor 
șl sabrerilor să-și dispute în 
aceeași sală, Floreasca. din Ca
pitală, prima etapă a Campio
natelor Naționale individuale 
șl a Diviziei A pe echipe. Spa
dasinii, ambiționați, se pare, 
de recordul participării flore- 
tistelor (86) au ținut să-l do
boare repede, pe listele de 
concurs aflîndu-se nu mai 
puțin de 105 sportivi (!?). ceea 
oe a necesitat un tur prelimi
nar în plus pentru a se ajun
ge la faza eliminărilor directe 
ți recalificărilor (primii 16). 

Din păcate, transferul de la 
număr la calitate nu decurge 
automat (la recentul concurs 
Internațional de la Tallin, ca 
să dăm doar un exemplu, cel 
mai bine clasat dintre repre
zentanții noștri a fost S. Saitoc, 
singurul ajuns in eliminările 
directe)... Sigur, este bine cind 
un concurs se bucură de o 
participare numeroasă, mai 
ales un campionat național, 
dar se dovedește că „sita" ca
lificărilor nu este suficient de 
exigentă, pentru că prea muiți 
sportivi (și vîrsta sau categoria 
inferioară de dasifica e nu 
constituie circumstanțe atenu
ante in cazurile in speță) n-au 
dovedit cunoștințele și compe
titivitatea minime unei aseme

nea confruntări republicane.
Fără surprize pină ir. elimi

nările directe, aci am consem
nat intrarea in corpora a spa
dasinilor de la Steaua, în frun
te cu actualul campion, M. 
Popa, și încheind cu plutonul 
tinerilor I. Stanciu, G. Epu- 
rescu, M. Adam și G. Panteli- 
mon. S-au calificat direct î,n 
finala de 8 : D. Hondor. S. Sai- 
toe, FI. Nicolae și I. Stanciu, 
iar prin recalificări N. Bodoezi, 
G. Pantellmon, M. Popa și FL 
Alexandrescu. Dintre asalturi
le aoestei finale, demne de

S. PAUL

(Continuare tn pag. 2-3)
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„FAZE- BUCUREȘTENE LA PREDEAL Șl SINAIA MIINE, O NOUĂ ETAPĂ

§
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Cu mic. cu mare Iubitorii (a se citi mai ales practicanțil) 
sporturilor de iarnă se adună, venind, unii, de la distanțe a- 
preclabile, în locurile unde e „timp bun“ de scbl și de sanie. 
Nu de alta, dar zilele trec șl acuș-acuș vine primăvara... Tată-1. 
spre exemplu, pe bucureștenl duși astăzi șl miine, „în gru
puri” (sau pe... echipe, dacă vreți) pe pîrtille de la sinaia și 
Predeal, pentru a ae întrece în ceea ce numesc fie faza pe 
Capitală, fie faza pe sectoare a unor tradiționale competiții de 
iarnă din cadrul Daciadei In cele două binecunoscute și atit 
de căutate stațiuni montane la aeest sfîrșlt de săptămînă, au 
loc concursuri „bucureștene” la schi fond, schi alpin, blatlon 
și sanie atit in „Cupa Pionerul” cit șl In „Cupa U.T.C.”, cîș- 
tlgătorll urmind să-și dispute, cît de curînd, dreptul de a re
prezenta Capitala tn viitoarele finale pe țară ale amintitelor 
competiții. La Predeal, tot sîmbătă și duminică, se desfă
șoară o altă „etapă pe București”, la schi fond și alpin, și 
anume aceea din „Cupa U.G.S.R.”. Concomitent, și In alte zo
ne, sînt programate „iudețenele” acelorași „cupe”.

In București, In chiar arfa lui geografică, agenda sfîrșitului 
de săptămînă prevede pentru astăzi, și miine, tot felul de în
treceri avînd ca miză „Gupa de iarnă”. Sălile de la „Construe, 
ția". de la „23 August", de la I.M.G.B. și de la URBIS, între 
alte baze sportive, vor fi deci deschise numeroșilor practicanți 
al handbalului, tenisului eu paleta și tenisului cu racheta, 
mlnlfotbalulul. tn cadrul aceleiași cupe de sezon, în sălile de 
la Steaua și de la Liceul industrial nr. 26, își vor disputa în- 
tîletatea. la diferite discipline sportive, reprezentativele școlare.

$

§

Duminică, în campionatele de 
volei, etapa a XV-a, a patra din 
retur, cînd se poate spune că 
echipele intră în... pas normal. 
Față în față, deci, cu toate dis
ponibilitățile, pentru atingerea 
obiectivelor propuse. In acest 
context, la FEMININ, Dinamo 
București în drumul spre titlu 
întîlnește (în sala Dinamo, ora 
9,30) Penicilina Iași, cu o bună 
prestație în acest campionat, dar 
cu foarte puține șanse în această 
partidă. Grea misiunea codașelor 
clasamentului (ne referim la ul
timele patru clasate), chiar dacă 
susțin întîlnirile etapei „acasă*. 
Deci, C.S.M. Oțelul Tîrgaviște va 
avea de înfruntat pe Rapid Bucu
rești (cu gînduri mari în cam
pionat) ; Farul Constanța pe re
velația turului, Chimia Rm. Vîl- 
cea, locul 2 în campionat ; Oltcit 
Craiova primește pe Dacia Pi
tești, o „nucă tare* pentru ea ;

în timp ce lanterna Maratex 
Baia Mare are motive să spere 
„ceva* în confruntarea cu C.S.U. 
Rapid Galați. Pentru a-și asigura 
un loc pe podium. Universitatea 
C.F.R. Craiova va trebui să trea
că, în sala M.I.U. din Capitală, 
de Flacăra Roșie (ora 10). Șanse 
are...

La MASCULIN, meci ușor pen
tru lidera Dinamo cu Tractorul 
Brașov (sala Dinamo, ora 11). 
Favorite apar, apoi, echipele gaz
dă în majoritatea meciurilor e- 
tapei: Elcond Dinamo Zalău — 
I.A.T.S.A. Dacia Pitești ; Uni
versitatea C.F.R. Craiova — Vi
itorul Dinamo Bacău ; Steaua — 
Explorări Motorul B. Mare (Sala 
Rapid, ora 10,30), Calculatorul 
București — Relonul Săvinești 
(sala Olimpia, ora 11) și chiar 
C.S.M.U. Suceava cu A.S.A. E- 
lectromureș Tg. Mureș.

8 I SE VOR JUCA LA 2 FEBRUARIE
Federația a stabilit ca jocurile 

aminate din prima etapă a re
turului campionatului, Universi
tatea C.F.R. Craiova — Chimia

Rm. Vîlcea (un interesant derby) 
și Dacia Pitești — Farul Con
stanța să se dispute joi, 2 fe
bruarie.

Cărfi noi 0 FRUMOASA. SURPRIZĂ BELETRISTICĂ
„Cartea de vacanță*, colec

ția de succes a editurii Sport- 
Turism, a oferit cititorilor săi 
o frumoasă surpriză tocmai 
in preajma noului an, atunci 
cînd cei mai tineri iubitori 
(și practicanți !) ai sportului 
erau în vacanță : un roman 
cu subiect sportiv. O surpri
ză ale cărei reale dimensiuni 
reies atit din faptul că edi
tura își reia preocuparea 
(după o lungă perioadă) pen
tru beletristică (sportul re- 
găsindu-se, de regulă, în a- 
cest interval de timp, în lu
crări tehnice sau în volume 
de publicistică), cît și din a- 
cela că în romanul „Revanșă 
tîrzie* se acreditează citito
rilor un debutant în ale 
prozei, Ion Bucheru. Debut 
care, la rîndu-i, stă sub sem
nul plăcutei surprize I

Substanța romanului „Re
vanșă tîrzie* o dă lumea te
nisului, dar nu o lume închi
să, dogr a „inlțiaților*, cum 
s-ar putea crede la o privi
re superficială, furată de pei
sajul pitoresc și animat al 
unui meci de Cupa Davis, cu 
„avancronica* și „cronica* 
sa, văzute șl nevăzute. O lu
me deschisă nu numai per
formanței și performerilor, ci 
și multiplelor preocupări co
tidiene care dau substanță 
umană și profil distinct per
sonagiilor cărții, fie că aces
tea sînt în prim-plan, ca Mi- 
hu Abrudan (arhitect reali
zat prin muncă șl talent, ca
lități care nu l-au putut pro
pulsa și în performanță de- 
cît printr-o revanșă tîrzie a- 
supra jucătorului nejucător) 
și Marcel Corbeanu (sportivul 
răsfățat al courts-urilor, a- 
juns la vîrsta responsabilită
ții șl ponderii antrenorului), 
sau în plan secund ca tînăra 
antrenoare Laura, cu resurse
le sale de devotament și sen
sibilitate, sau puștiul Iliuță, 
la fel de doritor de tenis ca 
și de înțelegerea tatălui său, 
nimeni altul decît Mihu Abru
dan... Dincolo de tie-break, 
lung de linie și voleuri se 
întretaie destine, traiectorii 
umane, ard, mocnit sau cu 
flacără tumultuoasă, momente

de izbîndă sau de eșec, bucu
rii sau dureri, mari sau mici, 
dar deopotrivă de omenești.

Condeiul autorului, exersat 
pînă acum în ani buni de ga
zetărie și publicistică, dar și 
în scenarii pentru film și 
televiziune, a găsit calea si
gură și în proză, fără oscila
țiile inerente debutului. Cul- 
tivînd cu grijă firul epic și 
„plivindu-l“ de buruienile 
retorismului sau limbajului 
argotic (așa-zis „specific*), 
folosind cu circumspecție (cu 
măsură, mai bine zis) intro
specția. vocile interioare, ape- 
lînd cu bune rezultate în dia
loguri. la experiența sa de 
scenarist, Ion Bucheru se 
mișcă cu dezinvoltură și fi
resc nu numai în lumea teni
sului nostru (care se vede 
că-i este familiară), ci și 
în universul ficțiunii artisti
ce. Romanul „Revanșă tîrzie“ 
este departe de a fi un sim
plu divertisment, el este o... 
revanșă a unui prozator care 
și-a amînat (deliberat ?) de
butul. Debut care se dove
dește a fi sub bune auspicii, 
beletristica sportivă înregis- 
trînd astfel un succes de li
brărie.

S. PAUL

ÎNOT. RECENTUL CONCURS de la 
Cannes a oferit prilejul de a se vorbi iar 
în termeni laudativi despre sportivele ro
mâne, un prilej care — se știe — nu a 
fost cumva pierdut de reprezentantele noas
tre (patru victorii, plus alte prezențe pe 
podium). Dar dincolo de promițătorul 
debut în anul internațional al Liviei Co- 
pariu, Tamarei Costache și Luminiței Do- 
brescu, întrecerea din Franța a readus în 
discuția specialiștilor de pretutindeni ta
bloul performanțelor de vîrf obținute 
vreodată în bazine de 25 metri. Pentru că 
toată lumea tă-și reamintescă astfel că 
România deține două rezultate de excepție 
în această categorie de piscine : Tamara 
Costache rămîne cea mai rapidă înotătoa
re din toate timpurile, prin 24,94 pe 50 m 
liber, iar Noemi Lung continuă să fie 
creditată cu cea mai bună performanță 
mondială la 400 m mixt — 4:31,36. Ambele 
performanțe au fost realizate în 1987. 0 
apropo de același tablou : pe lingă spor
tivele din România, în el mai apar două 
americance și, în rest, doar reprezentante 
ale natației din R.D.G. Edificator, într-ade- 
văr... (G. R.).

SCHI. PRINTRE CEI ce urmăreau cu 
interes maxim întrecerile „Cupei A.S.A.* 
se aflau și Gabriel Chicsid și Cezar Nica. 
Iubitorilor de sport în general, și de hand
bal in special, cei doi le sînt bineștiuțl 
— două piese de bază ale naționalei noas
tre de acum un deceniu și mai bine. In 
prezent, ambii, între alte atribuții, răs
pund și de sporturile de iarnă în cadrul 
unităților lor sportive : A.S.A. Brașov, în 
cazul lui Chicsid, Dinamo Brașov — Nica. 
Succes I • TREI FRAȚI — o preocupare

LA TRAGEREA LOTO DIN 
27 IANUARIE 1989. Extrage
rea I : 72 11 9 38 89 70 4 43 60 ; 
Extragerea a II a : 36 35 19 
32 80 28 22 86 25. Fond total 
de cîștigurl : 927.346 lei, din 
care 44.883 lei report la cate
goria 1.
• CIȘTIGURILE TRAGERII

„LOTO 2“ DIN 22 IANUARIE

RĂSPUNZÎND UNOR SOLICITĂRI

de față la realitatea care a ieșit 
din nou în evidență cu aceste 
prilejuri și anume că jocul in 
viteză rămîne încă în suferință, 
un deziderat. Ci la cu totul alt
ceva : la omogenizarea, atit de 
necesară ambelor formații ca și 
a altora din campionate. In par
tida amintită, de pildă, la Univer
sitatea C.F.R. Craiova au dat „to
tul*, jucînd foarte bine, Mirela 
Bojescu și Tanța Drăgoi. Unele 
■reușite a avut și Ioana Coto- 
ranu, în schimb celelalte spor
tive au fost mult sub valoarea 
lor. La Steaua, în întîlnirea cu 
formația spaniolă, un jucător s-a 
ridicat deasupra colegilor de e- 
chipă. Ne referim la Dascălu care 
a jucat cu o ambiție și o dă
ruire de toată lauda, pe toată 
durata partidei, reușind majori
tatea atacurilor în forță, fiind e- 
fectiv artizanul victoriei steliste. 
De ce n-au fost, la fel, „în pri
ză", și ceilalți coechipieri T De 
ce, de pildă, au rămas în ano
nimat jucători dotați ca Șoica 
(considerat pînă nu demult cel 
mai complet jucător al nostru), 
Constantin, Pentelescu ? Altul ar 
fi randamentul echipelor noastre 
fruntașe, al celorlalte din cam
pionat dacă pregătirea fizică și 
dăruirea ar fi aceeași din par
tea tuturor jucătorilor. (Mai ales 
că nici „remarcății* de mai stis, 
nu se prezintă la un nivel con
stant.) Altfel ajungem, firesc, la 
proverbul : „Cu o singură
floare...*

Rubrica redactata de 
Modesto FERRARINI
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VIITOF
După ce 

răsit arena < 
tițională, 
multiplu Cc 
de patinaj 
Ion Opincai 
preluat în 1 
anului 1986 
ducerea v. 
secției C.S. 
Iul Ploiești, 
venind acolo 
și-a încheiat 
riera sportix 
o excepție, 
Vaida, noul 
nor a luat-< 
zero, org
mai multe 
pentru dej
talentelor. Cc 
lizat în cei 
2 ani de c 
Lucrează aci 
30 de copii 
și 13 ani, p

Mulți cititori din Capitală ne 
solicită să publicăm și programul 
meciurilor de volei din Divizia 
B, locul unde se dispută. Ne con
formăm : Electra Vulcan (m), 
Sala Electra, ora 15,30 ; I. T. Bucu

Gîndim la două partide inter
naționale din Cupa Campionilor 
Europeni și anume Universitatea 
C.F.R. Craiova — Olimpia Teo
dora Ravenna (f) și Steaua Bucu

rești — Comerț Constanța (f), 
Sala Lie. I.T.B., ora 10 ; Metal 33 
București — Braiconf Brăila (f), 
Sala Olimpia, ora 12,30 ; Rapid 
București — Metalul Tîrgoviște 
(m), Sala Rapid, ora 12.

REFLECȚII...
rești — C. V. Palma de Mallorca 
(m). Două întîniri pe care re
prezentantele noastre le-au cîști- 
gat și totuși...

N-o să ne referim în rîndurile

DIVIZIA A DE BASCHET
(Urmare dir. twq .)

grenate direct în lupta pentru 
titlu, motiv pentru care rezul
tatul meciului de miine (sala 
Fîorcasca, ora 11) are o im
portanță majoră. Anticipăm o 
dispută aprigă și sperăm de 
bună calitate.

La băieți vor avea loc, tot 
miine, partidele etapei a XV-a, 
cele mai importante fiind : 
Metalotehnica Tg. Mureș — 
I.C.E.D. București și Universita
tea Cluj-Napoca — liapld 
București.

Programul întrecerilor — femi
nin : Voința C.S.Ș. 2 București 
— Voința Brașov (rezultatul din 
tur : 73—81 ; locurile ocupate în 
clasament : 3 șl respectiv 1), Po
litehnica Sportul Studențesc 
București — Metalul I.M.P.S. Sa- 
lonta Crișul (63—69 ; 8—7), Uni
versitatea Metalul Roșu Cluj- 
Napoca — Metalul C.S.Ș. Rm. _

Vîlcea (61—78 ; 2—6), Olimpia
București — Conpref C.S.Ș. 1 
Constanța (76—58 ; 4—12), Mobila 
C.S.Ș. Satu Mare — Comerțul 
Tg. Mureș (66—88 ; 10—5), Rapid 
C.S.Ș. 5 București — Constructo
rul C.S.Ș. Arad (80—89 ; 9—11) ; 
masculin : Metalotehnica Tg. Mu
reș — I.C.E.D. C.S.Ș. 4 Bucu
rești (84—110 ; 5—3), Electrobanat 
Timișoara — Farul C.S.Ș. 1 
Constanța (62—107 ; 8—7), Dina
mo I.M.P.S. Oradea — Steaua 
(75—96 ; 4—2), Balanța C.S.U.
Sibiu — Dinamo București (35— 
121 ; 6—1), Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca — Rapid 
C.S.Ș. 5 București (88—113 ; 10— 
9), Ramira Baia Mare — Acade
mia Militară Mecanică Fină 
București (72—65 ; 11—12).

Programul jocurilor din Capi
tală — sala Floreasca, de la ora 
9,30 : Politehnica — Metalul Sa- 
lonta Voința Buc. — Voința Bra
șov : sala Rapid, ora 9 : Rapid 
— Constructorul ; sala Olimpia, 
ora 9.30 : Olimpia — Conpref.

CAMPIONIȚELE DE SCRIMĂ
(Urmare din naa 1) 

subliniat au fost cele dintre F. 
Nicolae și G. Pantelimon, pri
mul impunîndu-se în prelun
giri, după oe a fost oondus cu 
10—9, dintre Hondor și Ale- 
xandrescu, cel de-al doilea fi
ind întrecut cu 10—8 după ce 
a condus cu 8—4, șl ultimul 
asalt, cel pentru desemnarea 
liderului spadasinilor după pri
ma etapă, dintre Nicolae șl 
Popa, decis în favoarea pri
mului, în mai puțin de trei 
minute! Se pare că ăstfel s-a 
mai doborit un record, cel al 
rapidității...

Tată rezultatele din finala de 
8 a probei individuale de spa
dă din cadrul etapei I: F. Ni
colae (Steaua) — G. rantcli- 
mon (Steaua) 12—11. I. Stanciii 
(Steaua) — N. Bodoczi (C. S. 
Satu Mare) 10—7, D. Hondor 
(C.S.M. Craiova) — F. Alcxan- 
circscu (Mecanica B:stnța) 10— 
8. M. Popa (Steaua) — S. Săi- 
toc (Steaua) 10—8; Nicolae — 
Stanciu 10—8, M. Popa — Hon
dor 10—6; pentru locurile 3—4; 
Stanciu — Hondor 10—6; pen
tru locurile 1—2: Nicola» — M. 
Popa 10—7.
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ANUNȚ
J I.D.M.S. BUCUREȘTI aduce la cunoștință celor intere- 
? sați că la Complexul auto Pitești există in stoc auinurisme 
ț ARO 10-1 (cu prelată) care pot fi livrate imediat eunipă- 
S rătoriior transferați pentru autoturismul AHO 10-4 care nu 
ț au ridicat pînă în prezent autoturismul, sau pers ’anelor 
s care au depus banii la C.E.C. in cont pentru aut ilurisrr. 
t anterior datei de 31 decembrie 19X8.
| Informații suplimentare la Con plexul auto I.D.M.S. Pi- 
X tești, șos. București — Pitești km 110. telefon 976 36998.
L/ 7 tr y rr / JT f ar t aa / / rr s arssr/jr/JJ/ a.

comună : „trio-ul* Ion — Nicolae — Gheor- 
glie Dudu este cît se poate de cunoscut 
în lumea schiului nostru de fond. Foști 
performeri, toți trei au îmbrățișat profe
sia de antrenor, și se poate spune că iși 
văd munca încununată cu rezultate re
marcabile, mulți dintre campionii țării la 
seniori sau juniori fiind talente șlefuite 
cu migală de frații Dudu. Interesant este 
și amănuntul că în cazul lui ion Dudu

imuuiimnimiiiiiiiiimniiiiniHmiiA

POST-SCRIPTUM
pasiunea este amplificată de faptul că și 
soția sa e tot antrenoare de schi fond. 0 
APROPO de Gheorghe Dudu : acesta s-a 
transferat de curînd de Ia C.S.Ș. Bușteni 
la C.S.Ș. Reșița. Vom asista în continuare 
la o sensibilă înclinare a balanței valorice 
a fondului nostru și către Semenlc ? Să 
așteptăm... (S. A.).

TENIS. AER DE... PRIMA VARA la Sala 
„23 August* din Capitală, unde s-a desfă
șurat, săptămînă trecută, întrecerea se
nioarelor din cadrul „Cupei Unirii*. Ra
zele soarelui pătrundeau prin geamuri, în
călzind atmosfera... 0 REMARCĂM preocu
parea Teodorei Tache, Monicăi Chirilă și 
Dianei Samungi pentru ținuta (elegantă) 
de pe teren. 0 LA IAȘI, unde și-au dis
putat „Cupa Unirii* seniorii și juniorii, 
competiția s-a constituit — după cum ne-a 
transmis corespondentul nostru Alexandru 
Nour — într-o reușită deplină și, în ace

1989. Cat. 1 i 1 variantă 100% a 
50.000 lei șl 2 variante 25% a 
12.500 lei ; cat. 2 : 2 variante
100% a 15.114 lei ți 18 variante 
25% a 3.778 lei ; cat. 3 : 44,75 
variante a 2.195 lei ; cat. 4 : 130 
variante a 756 lei ; cat. 5 : 395,25
variante a 200 lei : cat. 6 :
3.127,50 variante a 100 lei. Report 
la cat. 1 : 29.331 lei. Cîștigul In 
valoare de 50.000 lei, de la cat.

• revenit participantului

*
As
L<
L

I
V

lași timp, o bună propagandă pentru „spor
tul alb* în „dulcele tîrg al Teșilor •. Cu 
această ocazie, organizatorii — A. S. For- 
tus și conducerea Combinatului Utilaj 
Greu —, și nu numai ei, au dat glas 
unui gînd mai vechi : acela al perma
nentizării în desfășurarea competiției pe a- 
ceste meleaguri. 0 CAMPION EUROPEAN 
LA...' 75 DE ANI 1 Românul Tiberiu Grad 
a reușit această performanță, cu puține 
zile în urmă, la Seefeld (Austria), in com
petiția veteranilor, în proba de simplu, el 
ureînd pe podium și la dublu (locul 3), 
împreună cu austriacul Rosier. (D. S.).

VOLEI. PARTIDA DE LA CRAIOVA, 
dintre Universitatea C.F.R. din localitate 
și Olimpia Teodora Ravenna, în C.C.E., a 
fost urmărită de o sală arhiplină, entu
ziastă. Craiovenii nu s-au dezmințit ca 
iubitori și cunoscători ai voleiului, ținînd 
să vadă... în direct campioana Europei. Cu 
atit mai mare satisfacția — dată fiind 
„cartea de vizită* a formației italiene — 
de a putea aplauda victoria favoritei lor. 
• FOARTE BINE (le-a reușit totul!) au 
jucat craiovencele Mirela Bojescu și Tanța 
Drăgoi. Merite speciale pentru prima, oare 
joacă cu multă dăruire, deși nu este încă 
intrată în forma obișnuită după concediul 
post natal. 0 o IMPRESIE deosebită a 
făcut trăgătoarea franceză Brigitte Lesage 
(24 ani, 1,91 m) din echipa oaspete. Ea 
este... titulară in echipa Franței. 0 DOUA 
SURORI în echipa din Ravenna: Daniela și 
Cristina Saporiti — de fapt două talente 
de 17 ani (1,85) și, respectiv, 18 ani (1,82 
m). • celebra coordonatoare Manuela 
Benelli, care ne-a îneîntat prin jocul ei, 
are 25 de ani și înălțimea de 1,74 m. (M.FR.)
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
GRAMA ALEXANDRU din Re
ghin, județul Mureș,

0 După cum se știe, miine, 
duminică, 29 ianuarie, va avea 
loc prima TRAGERE MULTIPLA 
LOTO a anului 1989 (cu avanta
jele sale binecunoscute), astfel că 
azi, sîmbătă, 28 ianuarie, este

Șl DUMNEAVOASTRĂ 
SÎNTEȚI AȘTEPTAT 
LA BĂILE TUȘNAD
In stațiunea BĂILE 

TUȘNAD se tratează cu 
bune rezultate afecțiuni 
ale sistemului nervos 
central, cardiovascular, 
ale tubului digestiv și 
glandelor anexe și bolile 
endocrine.

Stațiunea BAlLE TUȘ- 
NAD este bisata în fac
tori naturali -.1? cură:
• Ape mii:<-.ate clo- 

rurate, bicarbom-țațe, so
dice, calcioe, feri ginoase 
și carbogazoase

® Ape minerale con
centrate termale (63°C)

© Mofete naturale us
cate
• Climat subelpin sti

mulant.
Stațiunea BĂILE TUȘ

NAD dispune de baze 
de tratament balnear 
birie utilate, personal 
medical de înaltă cali
ficare, condiții confor
tabile de cazare, posibi
lități multiple de agre
ment și excursii.

Important de știut:
In această per ioadă se 

acordă reduceri de tari
fe; plecarea în stațiune 
se poate face în orice z> 
solicitată de turiști; du
rata sejurului — la ale
gere.

Biletele se pot procura 
de Ia agențiile oficiilor 
județene de turism și 
ale I.T.H.R. București, 
precum și de ’a comite
tele sindicatelor din în
treprinderi și instituții.
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BULETI
Prin a 

ciului 
scurtă c 
din cădi 
Meteorol 
gie, iată 
lui de 
zone m 
Predeal

CONCURȘI
• PE T 

1-ea Rîșnor 
najate și 
gospodarii 
șov, s-a di 
te un cont 
cu „Cupa 
Iată rezult 
niori : 1. 
40:29. 2. E 
Brașov) 41 
(ASA) 41,5 
I : 1. R. 
Brașov) 4-' 
(ASA) 44 
namo Bra 
junior TI 
Gheozghen 
Stoian (Di 
3. S. Mui 
Bala Sprlc 
nioare, j 
Melinte (( 
17:16, 2. I
Brașov) 1

ARTIȘ1
Municip 

la patino 
ghitei, pr 
patinajuli 
vor avea 
sportivi ( 
printre n 
noast 
ce vc. 
tru cu i 
noutate 
sportivilo 
aplicarea 
interne :

0 Urm; 
toare (4-

TEI
Pîrtia 

deal rîd< 
soare. îf 
plin, inc, 
iembrie, 
ninsoare 
bunul n 
acest ad 
ului co 
lefericul 
așa fel 
inregistr 
tul deci 
spune, 
plică ?“ 
Stelian 
teleferic 
ză aici 
avem î 
ții • d<

ULTIMA zi pentru procurarea 
de bilete cu numerele favorite. 
TRAGEREA MULTIPLA LOTO 
se va desfășura în București, în 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2,

® Un interes crescîiid va pre
zenta, și de. această dată, con
cursul PRONOSPORT al sâptă- 
mînii. Pentru cei care, încă, nu 
cunosc alcătuirea programului

acestui concurs, reamintim din 
din .nou partidele respective : 1. 
Atalănta — Inter : 2. Ceseha — 
Lecce ; 3. Fiorentina — Roma ; 
4. Verona — Sampdoria ; 5. La
zio — Juventus ; 6. Milan —
Pisa..; 7. Napoli — Ascoli ; 8.
Pescara — Bologna ; 9. Torino
— Como : i0. Catanzaro — Lica
ta ; 11. Messina —- Parma ; 12.
Samb. — Padova ; 13. Taranto
— Avellino.

M.FR
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Pregătirile divizionarelor A

LA FLACĂRA. 20 DE JUCĂTORI.
•arul artificial din 
oiești, ©fectuînd 
inie cite două 
îtrenamente. Din- 
e micii viteziști, 

au fost promo- 
iti în grupa a- 
jnsațUor, Andre- 

Nae (9 ani) și 
adu Davidolu (9 
.ii) reușind să se 
apună la prime- 
I lor evoluții pu- 
ilee in cadrul 
Cupei Harghita", 
esfășurată la
Ilercurea Ciuc, un- 
e aceștia au cîștl- 
at probele rezer- 
ate speranțelor, 
i compania unor 
dversari din mai 
iul te centre din 
ară. Un alt pe- 
rolist. Marius Vai- 
:a, selecționat tn

iotul reprezentativ 
de Juniori, a corec
tat, in recentul 
concurs de la Za
kopane, recordul
republican de juni
ori li la > ooo m cu 
1:25,77 (v.r. 1:23,94,
din 1984). La prime
le teste pe gheată 
ale actualului se
zon s-au mal re
marcat Camelia Nl- 
colae. Adrian stro- 
escu, Răzvan Pană, 
cătălina Nicoles- 
cu, Sabina Marines
cu, Maria Nicolae, 
Marin Cezar el 
alte fete și băieți, 
care „și-au pus In 
Kind să devină 
campioni" — ca să 
folosim expresia 
lui Ion Opincariu. 
(Tr. I.)

PEZII
Servi- 

)r de 
vremii, 
ului de 
îidrolo- 
stratu- 

unele 
țării : 

Poiana

Brașov 21 cm, Postăvarul 
64 cm, Virful Omu 38 cm, 
Sinaia Cota 1500 m 27 cm, 
Biiea-Lac 173 cm, Cozia 41 
em, Păltiniș 26 cm. Paring 
48 cm, Semenic 52 cm, 
Țarcu 20 cm. Moneasa 23 
cm. Roșia Montană 12 cm, 
Stina de Vale 77 cm. 
Vlădeasa 13 cm, Iezer 29 
cm, Rarău 53 cm, Ceah
lău-Toaca 31 cm, Bucin 
84 cm, Lăcăuți 49 cm.
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ACELAȘI NUMITOR: DORINȚA DE AUTODEPĂȘIRE Cinci minute cu Gabriel BOLDICI

ALERGAIOnitOR PE SCHIURI
din Va
it «me
le către 
A. Bra- 
e trecu- 
îd dotat 
Brașov'*, 
km. se- 
1 (ASA) 
(Dinamo 

Bulbuc 
, juniori 
(Dinamo 

Turja 
ndal (Di- 
; 1 0 km. 

(CS« 
kA s. 
ov) 29:54, 
> Ramira 
i km se-

1. Doina 
Dornei) 

'an (ASA 
Marioara

Tudor (CS Steagul Roșu)
17:23.
• CAMPIONATUL ȘCO

LAR de fond al județului 
Brașov, disputat pe Poliș-
toaca din Predeal, a avut 
următorii cîștigători : Elevi
liceu (10 km) : 1. Constan- 
Ou Viorel (Lie. Predeal), 1. 
Gh. Stoian (Șc. Gen. Funda
ta), 3. Ion Alexoi (Șc. Gen. 
Fundata) ; eleve liceu (5 
km) : 1. Daniela Gîrbacea
(Lie. Predeal), 2. Florentina 
Dobre (Lie. Ind. Tractorul 
Bv.), 3. Andreea Moldovan 
(Lie. Săcele) ; copii mari (5 
km) *, 1, Gh. Stoian (Șc. Gen. 
Fundata), 2. Sorin Gîrbacea 
(Lie. Predeal), 3. loan Pencu 
(Lie. Săcele) ; copii mici (3 
km) : 1. Nicolae Bașca (Șc. 
Gen. Fundata) 2. Daniel 
Horea (Lie. Predeal), 3. 
Gbeorghe Vomcscu (Șc. Gen. 
Fundata).

]ll ÎN „CUPA HARGHITEI-
rea Ciuc va găzdui., sîmbătă și duminică, 
rit din localitate, tradiționala Cupă a Har- 
ătiție oficială a sezonului intern. Iubitorii 
lin Miercurea Ciuc, și nu numai cel de aici, 
osibilițatea să-i admire pe cei mai. talentați 
tegoriile : speranțe, copii, juniori și seniori), 
nară, bineînțeles, și componenții loturilor 
re. Această competiție deschide seria celor 
, obligatoriu din acest an, de fiecare cen- 

istic dezvoltat din țara noastră. Tot ca o 
este și obligativitatea participării tuturor 

num trei concursuri oficiale, precum și 
terii de selecție pentru înscrierea la acțiuni 
onale. (Doina STĂNESCU).
:urs va avea loc Ja sfîrșitul săptămînii vii- 
e) la Galați.
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)UL... CA PE ROATE ! |
ăbucet-Prc- 
jle zile in 
viața din 
din 19 no- 

ăzut prima 
ndoială, la 
tivității în 
făn al schi- 
n plin te- 
iționează în 
nu se mai 

îerații ! To
ii, lin, am 
Cum se ex- 
ntrebat pe 
șeful secției 
care lucrea- 
„Pentru că 

e 4 instala- 
iune cu ca

pacitate de 1.200 persoane pe 
oră și două teleschiuri cu ca
pacitate de 1.000 persoane pe 
oră... Un drum între cele 
două cabane („sosire** și 
„plecate") durează 14—20 mi
nute... Din 19 noiembrie și 
pină la sfîrșitul lunii decem
brie 1988 am transportat pe... 
cablu peste 50.000 de per
soane. Avem instalații moder
ne care ne permit acum să 
transportăm mai mult decît 
în trecut, cu un consum mai 
mic de energie". Un singur 
răspuns negativ am înregis
trat. La întrebarea : „Are, în 
sfîrșit, această pîrtie, ca atî- 
tea altele, o mașină de bătut 
zăpadă ?". (M.FR.)

I 
I 
I 
I
I

• Daniel Sava, cel mai ta
lentat, dar si cel mai... capricios 
dintre jucătorii din. Moreni. 
s-a căsătorit recent și promi
te că, în retur, va fi una din 
rotițele-cheie ale echipei. Este 
ai 13-lea jucător căsătorit din 
lotul divizionarei A pregătită 
de Ion Nunweiller și Spiri
don Niculescu • Lotul echi
pei de pe locul fi in clasamen
tul campionatului, eu +1 .e 
„adevăr", s-a reunit la 10 ia
nuarie • 11 întrebăm pe Nelu 
Nunweiller de cind se află la 
conducerea tehnică a echipei : 
„De la jumătatea primului ei 
campionat în Divizia A, a- 
dică de peste doi ani...“ A- 
dică — subliniem noi, pentru 
că fostul fundaș al echipei 
Dinamo și ai naționalei a ezi
tat s-o facă — de cind Flacăra 
și-a început frumoasa ei as
censiune • In prima repriză 
a partidei de verificare cu 
F.C.M. Brașov, Zlotea apără 
totul, reamintindu-ni-1 pe foar
te ambițiosul portar al selecțio
natei de juniori dintr-un mai 
mult decît interesant turneu 
de la Tașkent, de acum cinci 
ani : ,,Trebuie, pentru că nici 
Dohot nu se lasă", ni se des- 
tăinuie Zlotea • în ziua cind 
am fost în mijlocul jucători
lor morenari. seara. Movilă nu 
a... venit la masă ; pentru a-și 
menține greutatea normală, el, 
Zlotea și Beldie fiind singurii 
care s-au prezentat la lot cu 
vreo trei kilograme în plus.
• Primul antrenament în 
Poiana Brașov : la 16 ianuarie. 
Pregătirea montană se va în
cheia în ultima zi a acestei 
luni. • „Ieri am coborît în »- 
lergare din Poiană pină in 
Brașov" — ne spune Balaur I. pe 
care-1 întrebăm ce-i mai faoe frâ» 
le. „A plecat la A.S. Drobeta Tr. 
Severin. Mă bucur însă foarte 
mult că și-a revenit după ope
rația pe care a făcut-o și eă 
va continua să joace fotbal".
• Lotul prezent în pregătiri 
la Brașov și Poiana Brașov : 
Zlotea și Dohot — portari ; 
Purdea, G. Radu. Butufei, Mo
vilă, Stănescu și Dumitrașcu 
— fundași ; Dragnea, Beldie, 
C. Pană, D. Sava, Glăvan, 
Marcu și Balaur I — mijlo
cași ; Văidean, Stere, La.li, 
Chiriță și Timiș — înaintași. 
A plecat M. Pană (la Victoria) 
și Nistor (la Mija). Au venit 
Glăvan (de la Mija), _ Balaur I 
(de la Victoria) și Timiș (de 
la Dinamo). • Cei mai 
vîrstnici jucători ai acestui iot 
sint Butufei (34 ani) ți Drag
nea (33 ani). Cei mai tineri — 
C. Pană, G. Radu, Stere, D. 
Sava, Timiș și Dumitrașcu, 
toți sub 22 de ani. • „într-o 
echipă trebuie să ai și doi-trei 
jucători cu mare experiență 
competiționaiă, fără de care 
nu se poate obține nici o per
formanță" — conchide antre
norul secund Spiridon Nicu
lescu. • Pentru actualul cam
pionat, Flacăra și-a propus

ca obiectiv locul 4. • Marți, 
24 ianuarie, echipa a susț;nut 
al doilea meci de verificare 
al perioadei pregătitoare : 3—2 
cu I.C.I.M., pe stadionul di
vizionarei B, Marcu, Timiș și 
Dragnea fiind autorii goluri
lor, ultimul ca... Maradona la 
..Mundialul" din Mexic, în 
meciul Argentina — Anglia !
• Dumitrașcu — fundaș stin
gă ? „De ce nu, ne răspunle 
antrenorul Nunweiller, din 
moment ce puține echipe mai 
utilizează acum trei virfuri. E 
bine să ai un fundaș fost mij
locaș sau fost atacant. Nu se 
mai joacă in prezent ca pe 
vremea noastră și trebuie să 
ținem pasul cu ceea ce se in- 
timplă in fotbalul mondial".
• Foarte decise și rapide in
filtrările pe stingă ale mijlo
cașului Pană în partidele cu 
F.C.M. și I.C.I.M. din Brașov. 
Toate în... stilul lui Klem. 
Și centrările au fost la tel. 
Cite goluri ai marcat în tur, 
Costele ? „Doar trei !“. 
Nu promite nimic pen
tru primăvară, dar antre
norii lui spun că singurul
jucător născut in Moreni e de 
o mare conștiinciozitate și u- 
nul dintre cei mai ambițioși 
din lot. • Un mic sondaj prin
tre purtătorii tricourilor gal- 
ben-albastru cu două între
bări... vechi de cind fotbalul : 
care a fost cel mai bun med 
al turului, care a fost cel ma> 
slab ? Rezultatul sondajului ? 
Cel mai bun, cu F.C. Bihor : 
5—0 acasă. Cel mai slab, cu O- 
țelul, 3—1, tot acasă. Ne-a
surprins al doilea răs
puns, dar numai din
analizele lucide ale unor vic
torii se nasc... victoriile vii
toare. • în zilele cu antre
namente foarte grele nu a 
existat nici oea mai mică es
chivare de la efort, pilduitoa
re fiind comportarea căpita
nului de echipă Dragnea. 
care, deși ușor accidentat, s-a 
străduit să țină pasul cu cei
lalți, să fie un exemplu. 
• Fostul portar Spiridon Ni
culescu îi definește pe elavii 
săi Zlotea și Dohot : „Primul 
e un ncastîmpărat între bu
turi, al doilea mai calculat, 
mai calm. Cu ei vom începe o 
perioadă specială de pregătire 
la revenirea acasă". • în fie
care seară, jucătorii au urmă
rit la video partide de Ia 
„Euro ’88“ comentate de antre
norul Nunweiller. Și au avut 
ce să vadă, ce să învețe. • La 
despărțirea de Flacăra, o în
trebare pentru antrenorul 
principal : Se va număra e- 
chipa printre „europenele" 
noastre de la toamnă ? „Noi 
ne străduim și sperăm să fie 
așa. Pină atunci, însă, le do
resc din toată inima mult suc
ces... „europenelor" noastre a- 
junse în «sferturile» primă
verii care se apropie".

Laurențiu DUMITRESCU

MECIURI AMICALE

„IN ACEASTĂ ECHIPĂ TlNĂRĂ,
MA SIMT DIN NOU FOARTE TÎNĂR"

L-am revăzut, recent, pe 
Gabriel Boldici la Băile Fe
lix. unde s-a aflat în pregătiri 
cu echipa sa de euflet, Uni
versitate., Craiova. La cei 34 
de ani ai săi nu pare deloc 
schimbat. Este aoelași sportiv 
muncitor, modest, serios, prie
tenos, ca atunci rând apăra 
buturile „alb-albaștrilor" sau 
era rezerva lui Silviu Lung. 
După un antrenament eolicl- 
tant, i-am propus o scurtă 
discuție.

— Ai revenit, deci, la echipa 
care tc-a consacrat. După cîți 
ani ?

— După patru ani și rfteva 
luni. In vara lui ’84 cineva din 
conducerea de atunci a clubu
lui a venit și mi-a propun să 
merg sub formă de împrumut 
la divizionara A Chimia Rm. 
Vîlcea. Stăteam în umbra lui 
Lung, apăruse și Racolțea la 
Universitatea. Mi se strinsese 
inima de durere în acele mo
mente. îmi revenea în minte 
clipa cind, prin ’68, la 13 ani, 
m-am dus de mină cu fratele 
meu Cristi și cu Bălăci la an
trenorul Gîrleșteanu epunîn- 
du-i simplu : vrem să jucăm 
șl noi fotbal. Iar acum...

— Dar ai fost și la Electro- 
putere...

— După ce a expirat termenul 
de împrumut la Vîlcea. Unii 
zic că este o decădere să joci 
la „B“, dar eu n-am conside
rat așa. Am continuat să 
fiu aoelași, ca și în poarta 
Universității, pe cane am a- 
pănat-o. vă aduceți aminte ?, 
și în partidele cu Leeds United 
din turul II al Cupei U.E.F.A., 
ediția 1979/80 : 2—0 la Craiova, 
2—0 la Leeds I A fost tare fru
mos, atunci, cu nea Tinel Stă
nescu și Nelu Oblemenco.

— Cum de te-ai intors... 
acasă 1

— Cind Sorin Cîrțu a ac
ceptat să antreneze pe Univer
sitatea, ml-a spus : pregăteș- 
te-te, fiindcă o să am nevoie 
de tine. Asta a fost totul. Vă 
mărturisesc că, aid, in aceas
tă echipă tînără, mă simt din 
nou foarte tînăr și la fel de 
ambițios. în ciuda locului pe 
care echipa noastră tl ocupă 
In prezent, aspirăm la mal 
mult. Universitatea nu duce 
lipsă de talente, mereu aduce 
In prim-plan valori și Înclin 
să cited că la Craiova se va 
naște din nou o mare echipă 
competitivă. Pentru asta tre
buie răbdare, răbdare și iar 
răbdare. înțeleg, publicul a 
fost răsfățat cu echipa oare a 
urcat pină in semifinalele Cu
pei U.E.F.A.. cu Benfica, insă 
știți cum e in fotbal — o ge
nerație se duce, apare alta.

— Ce zici de Crișan ?
— E un băiat talentat și dor

nic să ajuhgă portar mare, 
îmi place. Stau mereu de vor
bă cu el, îi încurajez, fi Îm
părtășesc, fără frica de a-mi 
lua locul, din secretele acestui 
post, din experiența mea. Bă 
știți, am aurit-o de la Sorin, 
că a făcut partide buni tn de
plasare. dar a fost, uneori, 
oomplexat acasă. Eu zic că a- 
tuncl cind cel mai experimen
tați scad „tempo-ul". comit 
greșeli capitale, nu se poate 
ca toate acestea să nu se răs- 
frîngă și asupra evoluției Iul 
Crișan. Deci, este o chestiune 
de moral. Vă asigur, Insă, că 
la primăvară va fi o altă... 
Universitatea Craiova.

Stelian TRANDAFIRESCU

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

rL ANULUI NOU 3
gWmiw \pt iTulu lintîfutu i 5»

< I.C.I.M. BRAȘOV — F.C.M. 
BRAȘOV 1—0 (1—0). Util joc de 
verificare pentru ambele echipe, 
antrenorii lor rulînd aproape 
toți jucătorii din lot. Unicul gol 
al meciului a fost marcat de 
Brașoveanu în min. 20. Divizio
nara A a aliniat următoarea for
mație : Polgar — Comănescu, 
Naghl, Pali, Ghergu — Pîrvu, 
Drăgan, Cseke, Barbu — Cigan, 
Caciureac. Au mai jucat : Santa, 
Andrași II, Lungu, Moldovan, 
Pătru și Selimeși. Divizionara B 
I.C.I.M. va juca astăzi, sîmbătă, 
cu Unirea Slobozia (ora 15,30), 
In timp ce F.C.M. se va deplasa 
la Bacău pentru un meci cu 
Sport Club (astăzi), iar mîine, 
duminică, de la ora 11, va avea 
la Brașov ca parteneră de în

trecere pe Politehnica Iași. (Ca
rol Gruia, coresp.).
• PRECIZIA SACELE — POLI

TEHNICA IAȘI 3—2 (0—0). Au 
fost cinci goluri frumoase rea
lizate de Enescu (min. 65), Jere 
(min. 71 și 79), respectiv Antohi 
(min. 75 și 84). (V. Secăreanu,
coresp.).
• FRUNTAȘA primei serii din 

Divizia B, Petrolul Ploiești, sus
ține azi, de la ora 14,30, pe pro
priul stadion, un atractiv joc a- 
mical cu Steaua.
• DIVIZIONARA B METALUR

GISTUL SLATINA va susține 
două partide de verificare. Mîi
ne, 29 ianuarie, va evolua la Cra
iova, cu Universitatea, iar 
miercuri, 1 februarie, la Slatina, 
va juca partida... revanșă cu di
vizionara A din „Bănie".

POLITEHNICA IAȘI
Antrenor principal : Leonid An

tohi.
.Clasamentul'adevărului" : +3.
Jucători plecați : Gheorghiu (la 

Dlnamo București), Croitoru (In
ter Vaslui) și Henika (F.C.M. Bra
șov).

Jucători venlți : Teodorescu
(F.C.M. Brașov), Matei (Rapid 
București), Cioroianu (Universi
tatea Craiova) șl Iordache (Di
namo București).

Obiective : nu a renunțat la 
ldeea promovării în „A".

Premise : valoarea lotului, care 
poate ridica substanțial nivelul 
de joc in returul campionatului, 
în așa fel incit să obțină maxi
mum de puncte.

METALURGISTUL SLATINA
Antrenor principal : Constan

tin ștefan.
«Clasamentul adevărului" : —3.
Jucători plecați : Șt. Leța, Tu- 

țiu, Plncă, Păun șl Iliescu (n-au 
optat Încă pentru alte formații).

Jucători venlți : Stănescu (U- 
nlrea Turia), Bancă, Comănescu, 
Voicu și Calciu (reveniți după sa
tisfacerea stagiului militar), Ma
nea, Ioniță și Gherghe (Sporting 
Slatina), Craioveanu (Constructo
rul Slatina).

Obiectiv : clasarea pe unul din 
primele șase locuri.

Premise : condiții bune pentru 
pregătire șl activitatea competl- 
țlonală ; echipă tînără (media 
de virstă : 22 ani).

A.S.A. EXPLORĂRI 
CÎMPULUNG

Antrenor principal : Corneliu 
Costăchescu.

„Clasamentul adevărului" : —3. 
Jucători plecați : M. Florentin 

și Tudor (Steaua Mecanica Huși), 
Cadîr (Petrolul Ianca), Bertar 
(Minerul Crucea), Goia (s-a reîn
tors la Strungul Arad după sa
tisfacerea stagiului militar).

Jucători veniți : Sultănoiu (O- 
limpla Rm. Sărat), Susanu (Uni
rea Focșani), Ionescu (Ceramica 
Jimbolia).

Obiectiv : menținerea în Di
vizia B.

Premise : lot tînăr (media de 
virstă : 22 ani) ; participare e- 
xemplară In procesul de pregă
tire ; dorința de a continua 
buna comportare din finalul tu
rului.

ARIPILE BACĂU
Antrenor principal : Mircea Ne- 

delcu.
„Clasamentul adevărului" : —a.
Jucători plecați : Butnaru șl 

Urslcă (la Textila Buhușl), Alls- 
tar șl Tagu (la Partizanul Ba
cău).
Jucătorl venlți : Pavel (Textila 

Buhușl), Vasilescu ( 
canica Huși), Ciani 
cău), I. Munteanu 
Bacău) și Ciocan 
lași).

Obiectiv : ocuparea 
tre locurie 10—12.

(Steaua Me- 
(S. C. Ba- 
(Partizanul 
(Politehnica

unuia din-

Premise : experiența vechiului 
nucleu de jucători, la care se 
adaugă dorința de afirmare a 
„noului val", mai ales în atac. 
Sint argumente care pot ridica 
cota de joc a echipei.

PRAHOVA C.S.U. 
PLOIEȘTI

în : autoturisme .Dacia 1300“ televizoare co- 
009 lei 10 000 Iei. 5.000 lei etc.
îosport acordă cîstiguri suplimentare din fond

M. ONCIOIU — București î. De 
ce cu tot dinadinsul fotbalul, 
atîta vreme cit sint atîtea spor
turi frumoase ? Nu rămîne' de- 
cit să vă decideți cit mai re
pede.

S. DOBRESCU — București : 1. 
Participantele la EURO ’84, din 
Franța, au fost. următoarele : 
Belgia. Iugoslavia, R. F. Germa
nia. România, Portugalia. Dane
marca, Spania și. bineînțeles, 
Franța ; 2. în finala Cupei Cu
pelor, ediția 1984/85, s-au întâl
nit Everton Liverpool ‘și Rapid

Viena, victoria revenind brita
nicilor cu scorul de 3—1.

M. DINICA — Craiova : Un
debut cu stângul. Nu vă putem 
sfătui decît să mai încercați, 
poate, data viitoare, catrenele 
dumneavoastră vor fi mai reu
șite. Noi vă așteptăm...

E., HAP-CA — Vișeul. de Sus : 
1. Nume de prim-plan în ulti
ma toamnă fotbalistică, Sabău 
a deprins tainele sportului cu 
balonul rotund la „U‘‘ Cluj- 
.Napoca.; 2. Vă vom da numai 
două exemple, Nicolae Linca,

medalie de aur la J.O. din 1956, 
și Simion Cuțov, dublu campion 
european, și vă veți convinge că 
sportul cu mănuși de la noi are 
o puternică tradiție. Nu rămîne, 
printre altele, decît ca „noul 
val" să-și amintească de fru
moasele performanțe ale prede
cesorilor...

R. MINTENAȘ — Brașov : 1. 
Răspunsul este cît se poate de 
limpede, credem : o dată ce a 
evoluat (și cu ce reușite !) în 
selecționata Argentinei: Diego
Maradona nu va putea evolua 
niciodată și în naționala Italiei; 
2. Dumneavoastră cum credeți 
că ar fi putut fi obținută, în 
1930, „remiza albă" de pe Wem
bley altfel decît cu dăruire, pre
gătire și efort colectiv ?,

Antrenor principal : Răzvan
Mureșan.

„Clasamentul adevărului" : —4.
Jucători plecați : Duma (I.M.G. 

București), Matache și Nlca (am
bii la A.ș.A. Chimia Brazi).

Jucători venlți : Vochln (Mine
rul Filipeștli de Pădure), Matei 
(A.S.A. Chimia Brazi), Prințipu 
(Metalul Mija), Danciu șl Radu 
(ambii de la Victoria Florești), 
Bojoagă (Unirea Urzicenl).

Obiectiv : clasarea În primele 
zece locuri ale seriei I.

Premise : Întinerirea lotului ; 
un nucleu de jucători cu ex
periență format din Vlad, Ciz- 
maru, Libiu și Constantin ; o 
bună pregătire ; sprijin din par
tea conducerii Întreprinderii Șl 
a centralei industriale de utilaj 
petrolier.

M.FR


în Turneul international de handbal a! Bulgariei

ROMÂNIA-U.R.S.S. (tineret) 24-24
LOVECI, 27 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). 
Reprezentativa României (m) a 
reușit doar un rezultat de e- 
galitate cu tînăra echipă so
vietică. 24—24 (14—12), care a
marcat. în ultima secundă de 
joc ! Aceasta se datorează 
lipsei de seriozitate a forma
ției noastre, ea conducted pe
rioade bune de joc cu avantaj 
substanțial (11—6 in min. 18, 
23—18 în 50)'. Apărarea a 
fost din nou punctul nevralgic 
al echipei noastre, dar și te a- 
tac s-a greșit foarte mult (4 
bare, 2 aruncări de la 7 m ra
tate). Cu 5 secunde înainte de 
final, la 24—23 pentru echipa 
României, Berbeoe a lovit

MARGINALII LA CUPELE EUROPENE DE

C. C. E.
(Urmare din vag. 1)

Campioana și deținătoarea 
„Cupei României" are Un nu
cleu valoros, format din Eva 
Mozsi. Esztera Matefi, Ange
la Bloj, Maria Avram, Zița Bi
ro. Adriana Bărbat, jucătoare 
cu experiență, prezențe o- 
bișnuite în „7“-le de bază si 
principale realizatoare.

O succintă analiză a com
portării formației Mureșul în 
C.C.E. (ca și în ultimele me
ciuri de campionat șl Cupă) 
duce la opinia că aceasta are 
ceva din modul cum curge riul 
de la care își trage frumosul 
nume : cînd impetuos, cînd 
agale. Un meci în forță acasă 
cu Arcelik (37—5), altul cu 
multe momente de confuzie. In 
deplasare (28—15). 6 primă re
priză plină de greșeli de tot 
felul șl una bună, cu avans 
de 9 puncte în total — 32—23 
(13—11), acasă, cu Byasen o 
înfrîngere la 8 goluri (19—27) 
la Trondheim, care era să com
promită calificarea... NI s-a 
spus că arbitrajul a fost sub 
orice critică, ceva de nedescris. 
Și nu avem decît să dăm cre
zare celor care au fost acolo. 
Dar ni s-a mai spus că Mure
șul a primit cinci goluri para- 
bile, multe, prea multe în eco
nomia partidei decisive. Și 
dacă portărița respectivă a re
cunoscut acest lucru, intuim că 
și celelalte coechipiere au avut 
momente de joc slab în apă
rare, cum o fac de prea multe 
ori (s-au primit, la Trondheim 
27 de goluri !), rămînînd pe 
semicerc, în loc să avanseze, 
mobil st agresiv, spre 3 me
tri și chiar mai departe, cînd 
e cazul.

Și atacul — din cite am vă
zut noi — greșește prin pri
peală. altern! nd goluri (și fa
ze) de o excepțională frumu
sețe. de finețe tehnico-tactică 
(cum a fost cea prin care Eva 
Mozsi a . adus calificarea, cu 7 
secunde înainte de final) cu 
mingi irosite prin pase fără 
adresă sau încete, prin arun
cări la întîimplare. După cum 
atenție trebuie acordată, cre
dem, și pivoților, pentru sta
bilirea celei mai bune formule.

O mai mare constanță in e- 
voluție la nivelul posibilități
lor, printr-o mobilizare exem
plară și permanentă, este în 
puterea echipei, reprezentînd 
condiția absolut necesară în 
viitoarele confruntări din com
petiția continentală

CUPA CUPELOR
(Urmare din vag. I) 

derarea tuturor jucătoarelor 
la noile forme de instruire — 
iată, pe scurt, „secretele" 

ce au condus, intr-o perioadă

ATLETISM • Sportiva Kerry 
i ’.xby a stabilit la Canberra un 
nou record mondial în proba de 
10 km marș cu 43:26,12. Vechiul 
record era de 44:25,50 și aparțl* 
nea tot ei.

baschet • Rezultate în gru
pele sferturilor de finală ale 
competiției feminine „Cupa Li
liana Ronchetti" - B. c. Milano — 
Minior Pernik 81—70 ; Tungsram 
Budapesta — Kremikovici Sofia 
74—62 ; Ț.s.K.A. Moscova — B. C. 
Parma 89—77 ; Steaua Roșie Bel- 

un adversar, formația a rămas 
in 4 jucători de cimp (Cicu 
fusese și el eliminat), iar so
vieticii înscriu în ultima 
secundă. Marcatori : Dumi
tru 8. Stingă 7 (2 din 7 m), 
Berbece 5 (2), Petre 2, Ghi- 
meș 2.

Echipa noastră s-a calificat 
pentru locurile 1—4.

Alte rezultate. Joi (gr. A) : 
U.R.S.S. tin. — OM* 30—21. 
Gr. B : Franța — R.P.D. Co
reeană 34—17 ; Bulgaria — 
Italia 28—21. Vineri (Gr. A) : 
Bulgaria tin. — Olanda 20—14. 
Gr. B : Italia — R.P.D. Co
reeană 21—19, Franța — Bul
garia 22—20.

Mihail VESA

scurtă, la performanțele ce au 
urmat. Băcăuancele și-au ad
judecat dreptei de a juca fi
nala „Cupei României", iar 
pe plan internațional, după ce 
au eliminat pe Belediyesi Iz
mir. au repetat succesul, de 
această dată în „optimi", te 
fata unei echipe extrem de 
puternice, Empor Rostock.

Examinînd cu cei doi antre
nori evoluția Științei Bacău, 

în cele două manșe cu cam
pioana R.D. Germane, au ieșit 
în evidentă cîteva aspecte. 
Mai tntîi, faptul că azi echipa 
ane o apărare greu de trecut, 
în frunte cu portarul Vasalca, 
un sistem care, Indiferent cine 
face parte din el, surprinde 
orice adversar, dar care, si
gur. mai poate fi (trebuie, și 
va fi, cu siguranță) perfec
ționat. In al doilea rînd. a 
fost si este limpede că „o- 
chiul" celor doi tehnicieni 
suprinde, pe parcursul unei ln- 
tîlnirl, fazele in care este ne
cesară intervenția 
te importante, în 
fiind schimbările 
oe aduc în teren 

potrivită jucătoare

lor. foar- 
acest sens, 

efectuate, 
cea mai 
momen- 
cea mai 

rămîne

(Antoneanu) 
(uneori) în 
(Butnărașu, 

se 
rîndul 

în te
și efi- 
de atac. 
Bacău.

Pe 
in tul respectiv.. Partea 

nevralgică a echipei 
însă atacul. Lipsa de experien
ță internațională 
și de încredere 
forțele proprii 
Cervenciuc), deruta care 
instalează cîteodată în 
jucătoarelor prezente 
ren privează de forță 
caritate întreg sistemul 
Au fost situații (și la 
și la Rostock) cînd, chiar cu 
un „om" în plus, băcăuancele 
nu au înscris. 'Trei săptămînl 
până la prima întâlnire cu 
Vasas Budapesta nu repre
zintă poate Un răstimp sufi
cient pentru ca atacul să fie 
ridicat la nivelul apărării. Dar 
nici... puțin. Orice plus de for
tificare a atacului depinde și 
da dorința și ambiția compo
nentelor formației.

CUPA I. H. F.
(Urmare din vag. I)

să pună în valoare forța de 
atac a echipei (existentă, desi
gur, pentru că nu se puteau 
face minuni într-o săptămină!). 
Astfel, Edit Matei (întocmai 
ca la Preșov) a înscris tot 9 
goluri, însă evoluția sa în an
samblu a fost una de zile 
mari; celălalt inter, Liliana 
Topea, și-a făcut șl ea cu pri
sosință datoria, (mai ales că 
rămăsese... datoare de la Pre
șov), în timp ce pivotul Lăcră
mioara Lazăr, la 20 de ani ne
împliniți, a dovedit multă ma
turitate, inteligență in prelu
are și în aruncările subtile și 
fulgerătoare la poartă. Să no
tăm că și cele două extreme, 
Denisa Romete-Nan in primul 
rînd, și Nadina Nedelcu au 
avut o evoluție foarte bună.

PE SCURT • PE
grad — Trogylos Prlolo (Italia) 
82—81.

BOX • Italianul Efrem Cala- 
matl a devenit campion euro
pean la categoria superușoară, 
învingînd Ia puncte In 12 reprize 
pe Tek Nkalankete (Franța). în 
gala desfășurată la Arezzo. • La 
Great Falls (Montana), america
nul Frank Tate, fost campion 
mondial la categoria mijlocie

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllltllllllllllllllltllllllllllllll/IIHIIIIIIIIII

S-A ÎNCHEIAT RALIUL MONTE CARLO
PARIS, 27 (Agerpres). — Cea 

de-a 57-a ediție a competiției in
ternaționale automobilistice „Ra
liul Monte Carlo" s-a încheiat cu 
victoria pilotului italian Massimo 
Biasion, care a concurat pe o 
mașină „Lancia Delta Integrale". 
Pe locurile următoare s-au cla
sat concurenții francezi Didier

INTERNATIONAEELE DE
MELBOURNE, 27 (Agerpres). — 

Finala probei feminine din ca
drul turneului internațional de

HANDBAL MASCULIN
lată că Chimistul — nici nu 

se putea altfel — a dovedit că 
■ își merită intrarea în semifi
nalele Cupei I.H.F. Să notăm 
că la reușita calificării a con
tribuit, mai ales cu tedicații de 
ordin tactic, și antrenorul echi
pei feminine naționale, Bogdan 
M ace vei.

FOC
Tur de orizont in campionatele naționale.

R.F. GERMANIA: NOUL ,,SUFLU“ AL LIII BAYERN...
Olaf Thon (22 de 
ani), cel mai auto
rizat exponent al 
tinerei generații in 
„naționala" lui Bec
kenbauer, sau... 
noua vigoare mun~ 

cheneză

1. Bremen ; 2. Bayern M. ; 3.
F.C. Koln. Aceasta era ordinea 
primelor trei clasate la sfîrșitul 
turului campionatului trecut. Ce
le trei ocupă ,.podiumul" și la 
jumătatea actualului sezon, or
dinea fiind, însă, alta. Alte e- 
lemente noi : regresul de 5 punc
te al campionilor „en titre", cel 
de 4 al jucătorilor din Koln și, 
mal ales, invincibilitatea lui 
Bayern.

Care să fie principala explica
ție a acestui fenomen ? După cum 
se știe, în vară, clubul bavarez 
s-a dispensat de serviciile lui 
Pfaff (acum în Belgia, la Lierse), 
Eder (la F.C. Zurich, în liga a 
doua), Matthăus și Brehme (am
bii în Italia la Internazionale). 
M. Rummenigge (la Dortmund) 
și Hughes (la Manchester United). 
Așadar, au plecat 6 vedete (mai 
mult de jumătate de echipă), 
dar care nu mai puteau insufla 
echipei acel plus de vigoare atît 
de necesar. De aceea, Jupp 
Heynckes (fost el însuși golgeter 
al „Bundesligii", în 1974 și 1975) 
a pornit la reconstrucția echipei, 
cu „jucători tineri, dinamici, cu 
dorință de afirmare și cu pers
pective. Avem nevoie de jucători 
foarte puternici clin punct de ve
dere atletic, fizic și psihic, lup
tători, dar și tehnicieni, jucători 
cu inimă mare“ — după propria 
declarație. Astfel, locul lui Pfaff 
(34 ani) a fost luat de fosta-i 
rezervă, Aumann (25 ani), care, 
în scurt timp, a fost cooptat în 
„naționala" lărgită. Tn locul ru
tinatului Eder (33 ani), a venit, 
de la Niirnberg, Grahammer (25 
ani), un stoper mai rapid și cu o 
capacitate de efort soorită. Tot 
de la Niirnberg „a venit și mai 
tînărul Reuter (22 ani), pentru a 
lua locul ..închizătorului" Breh

® SE CUNOSC semifinalistele 
Cupei Italiei : Atalanla, Pisa, 
Sampdoria și Napoli. în sferturi 
(meciuri retur) : Lazio — Ata- 
lanta 3—2, Pisa — Verona 1—0, 
Fiorentina — Sampdoria 1—1, As- 
coli — Napoli 3—1. • CONTI
NUA turneul veteranilor la Sao 
Paulo : Brazilia — R.F.G. 2—0. 
Țara gazdă are toate șansele să 
cîștige trofeul, dotat cu „Cupa 
Pele". „Perla neagră" a dat lo
vitura de începere a turneului. 
• IN PREZENT sînt în curs 
de desfășurare meciurile din tu
rul al doilea al preliminariilor
C. M. din zona Africii. 16 echipe, 
împărțite în 4 grupe, își dispută 
jocurile pentru ocuparea primu
lui loc. Formațiile din grupe cla
sate pe prima poziție se vor în- 
tîlnl în faza decisivă : învingă- 
toarea grupei A cu clștigătoa- 
rea grupei B și cele din C și
D. Selecționatele învingătoare 
(două la număr) se vor califica 
pentru turneul final. Iată compo
nența celor 4 grupe : A : Al

SCURT • PE SCURT
(versiunea I.B.F.), l-a învins la 
puncte, în zece reprize, pe com
patriotul său Jimmy Bills.

CICLISM • După șapte etape, 
în „Turul Tachira" (Venezuela) 
continuă să conducă rutierul co
lumbian Luis Felipe Moreno, 
urmat de venezueleanul Jose Villa- 
mizar la 58 s și sovieticul Via- 
cesîav Ekimov — la 2:03.

sărituri IN apa • în con

Auriol — la 6:27 și Bruno Saby 
— la 7:41. Finlandezul Ari Vata- 
nen, cotat printre favoriți, a a- 
bandonat pe ultima porțiune a 
traseului ! In clasamentul gene
ral al campionatului mondial de 
raliuri conduce suedezul Ingvar 
Cărlsson și Massimo Biasion — 
cu cîte 20 puncte.

TENIS ALE AUSTRAIIEI
tenis de la Melbourne se va dis
puta Intre Helena Sukova (Ceho
slovacia) șl Steffi Graf (R. F. 
Germania). In semifinale, Sukova 
a tnvlns-o cu 7—6, 4—6, 6—2 pe 
Belinda Cordwell (Noua Zeelan- 
dă), iar Steffi Graf a elimlnat-o 
cu 6—3, 8—0 pe Gabriela Saba
tini (Argentina). Rezultate înre
gistrate In semifinalele probei de 
dublu bărbați : Cahill, Kratzmann 
(Australia) — McEnroe, Woodford 
(S.U.A.) 3—6, 6—3, 6—4, 7—5 ;
Leach, Pugh (S.U.A.) — Davis, 
Drewett (S.U.A., Australia) 3—6, 
6—7, 6—2, 8—4, 9—7.

me (28 ani). Thon (22 ani) a pă
răsit pe Schalke 04, pentru a 
a prelua sarcinile coordonatoru
lui Matthăus (27 ani), cu atuu- 
rile vîrstei și „exploziei" în 
joc. Pentru a nu mai aminti fap
tul că ceilalți doi mijlocași — 
Dorfner și Flick — au cîte 23 
ani, în timp ce atacul (format 
din Wegmann — 24 ani și Wohl
farth — 25 ani, cărora li se mai 
adaugă Kogl — 22 ani, întrucît 
suedezul Ekstrom, venit de la 
Empoli, și-a pierdut locul din 
echipă) este și el foarte tînăr. 
Deci, tinerețe și vigoare în atac, 
maturitate și experiență în apă
rare, condusă de Augenthaler 
(31 ani), împreună cu cei doi 
fundași laterali, Nachtweih (32 
ani) și Pfliigler (29 ani). într-un 
cuvînt — echilibru.

Cine se află în urmărirea lide
rului ? în primul rînd, Werder 
Bremen, al cărui antrenor Otto 
Rehhagel (aflat la conducerea e- 
chipei din aprilie 1981), a apelat 
la același „11" standard : Reck 
— Kutzop, Bratseth, Sauer, Bo
ro wka — Schaaf, Votava, Neu- 
barth, Otten — Riedle, Ordene- 
witz. Apoi, F.C. Koln, cu cel mai 
tînăr antrenor al Bundesligii la 
timonă (Christoph Daum — 35 
ani) și cu o pleiadă de inter
naționali în formație (Illgner, 
Kohler, Janssen, Hassler, Litt- 

geria, Cote d’Ivoire, Libia, Zim
babwe; B: Egipt, Kenya, Malawi, 
Liberia ; C : Camerun, Nigeria, 
Gabon, Angola; D: Maroc, Zair, 
Tunisia. Zambia. ® INTERNA
ȚIONALUL scoțian Frank McAve- 
nnie, de la Celtic Glasgow, a 
fost grav accidentat (fractură la 
antebraț) șl va fi Indisponibil 
timp îndelungat. Accidentul s-a 
produs în derbyul cu Glasgow 
Rangers, cînd Rangers a cîști
gat cu 4—1. • neplAtirea im
pozitelor la care sînt supuși ju
cătorii profesioniști este... plătită 
scump. In Belgia nu mai puțin 
de 31 de jucători, care s-au sus
tras fiscului, au fost deferiți jus
tiției. Printre aceștia se află in
ternaționalii SUren Busk și Mi
chel de Wolf • ȘI NEPUNCTUA- 
LITATEA în pregătiri se plătește 
„gras". Plecat în Brazilia, pen
tru cîteva zile, cu prilejul Anului 
Nou, internaționalul Mflller, care 
joacă acum la A.C. Torino, s-a 
reîntors cu cîteva zile mal tîr- 
zlu, lipsind de la cîteva antrena

cursul de la Wellington, sporti
vul chinez Tu Junhui a termi
nat învingător în proba de plat
formă, cu un total de 630,72 p. 
Proba similară feminină a fost 
cîștlgată de Chen Xiaodan (R. P. 
Chineză) — 468,39 p.

TENIS DE MASA • La Will
statt (R. F. Germania), în „Cupa 
ligii europene", R. F. Germania 
a întrecut cu 4—3 formația Fran
ței. în aceeași competiție, Polo
nia a cîștigat cu 4—3 în depla
sare meciul cu Bulgaria.

PE GHEAȚĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ

SCHI
© Concursul internațional de la 

Bielsko Biala (Polonia) a con
tinuat cu proba masculină de 
slalom uriaș, în care victoria a 
revenit sportivului polonez Janusz 
Wrubel, cu timpul de 2:27,13,

0 La Campionatele Mondiale de 
schi alpin, ce se vor desfășura 
îțitre 29 ianuarie și 12 februarie 
la Vail (Colorado), R, F. Germa
nia va participa cu un lot de 
19 sportivi și sportive. Printre cei 
selecționați se numără Michaela 
Gerg, Christine Meier, Regine 
Moschenlechner — la feminin și 
Markus Wasmeier, Armin Bittner, 
Florian Beck, Hansjorg Tauscher, 
Stefan Krauss — la masculin.

BIATLON
• Proba de 20 km 

din cadrul Cupel Mondiale ce se 
desfășoară • In stațiunea Rumpol- 
ding a revenit schiorului sovie
tic Serghei Bulighin în 54:24.08 
(1 minut penalizare).

HOCHEI
• în turneul final al

campionatului unional, Ț.S.K.A, 
Moscova a învins cu 8—2 (3—0, 
1—2, 4—0) formația Dinamo Riga. 
Alte rezultate : Aripile Sovietelor 
Moscova — Spartak Moscova 8—3 
(4—2, 3—0. 1—1) : Sokol Kiev — 
S.K.A. Leningrad 4—4 (1—2, 2—1, 
1—1) : Dinamo Moscova — Avto- 
mobilist Sverdlovsk 2—2 (0—1,
1—1, 1—0) : Aripile Sovietelor — 
Traktor Celiabinsk 2—0 (2—0,
0—0, 0—0)) : Avtomobilist — So
kol 0—5 (0—1, 0—2, 0—2).

CLASAMENTUL
1. BAYERN M. 17 9 8 0 33-11 26
2. Bremen 17 8 7 2 31-18 23
3. F.C. K61n 17 10 2 5 29-12 22
4. V.f.B. Stut. 17 8 5 4 32-23 21
5. Hamburger 16 8 4 4 23-18 20
6. Karlsruhe 17 8 3 6 29-26 19
7. Uerdingen 17 5 8 4 23-20 18
8. Borussia M. 16 6 6 4 23-22 18

9. Leverkusen 17 4 10 3 22-21 18
10. St. Pauli 17 4 10 3 17-16 (8
11. Kaisersl. 17 5 7 5. 28-23 17
12. Dortmund 17 4 8 5 23-16 16
13. Bochum 17 5 6 6 20-2? 16
14. Niirnberg 17 4 3 10 16-31 II
15. Frankfurt/M 17 4 3 10 8-27 El
16. Stuttgarter 17 3 5 9 20-41 It
17. Hannover 17 2 6 0 16-31 10
18. Mannheim 17 1 7 9 14-31 1

barski, Th. Allofs — go! de
toamnă cu 12 goluri — și danezii 
Jensen și Povlsen) și V.f-B. 
Stuttgart, condusă de fostul in
ternațional olandez Arie 55aan, 
și care beneficiază cl? m-ctul 
unor jucători reputați, ■ • >-
lorosi, cum ar fi. prip’.re alții, 
immel, Allgower, Buchwa.M. Sa- 
tanec (transferat de la Partizan 
Belgrad), islandezul Sigur vJns.on 
și. mai ales, noul ..tunar" al 
„naționalei" vest-germane. KSsns- 
mann (21 ani), golgeterul ulti
mei ediții a campionatului.

Paul Z AH ARI A

mente. Motivele invocate n-au 
fost luate în seamă de conduce
rea tehnică a clubului torinez, 
el fiind amendat cu o sumă im
portantă. MQiler s-a... supărat(!?) 
și s-a adresat imediat clubului 
F.c. sao Paulo pentru a semna 
un contract... e PRIMUL cam
pionat mondial în sală nu s-a 
bucurat de succesul scontat. Pu
blicul olandez n-a fost prea in
teresat de acest joc. în primul 
rînd pentru că au lipsit cîteva 
echipe de marcă, precum și o 
serie de mari vedete. Tată de ce, 
la finala dintre Brazilia și Olan
da (2—1) au asistat doar 3 500 
de spectatori ! Organizatorii ir
landezi au avut un mare defi
cit financiar, pe care trebuie să-1 
suporte F.I.F.A. • IN FEBRUA
RIE, I.F.K. Gdteborg va juca cu 
Tottenham, la Londra. Perfecta
rea acestui meci, de pregătire în 
vederea partidei cu Steaua, a 
fost făcută cu prilejul transfe
rului portarului Thorstvedt la 
clubul londonez > ALTB 
SANCȚIUNI date huliganilor en
glezi : un număr de 17 așa- 
zlși suporteri, prezenți la me
ciul din liga secundă, dintre e- 
chlpele Swindon șl Plymouth nu 
vor mat avea dreptul să intre 
pe stadionul din Swindon timp de 
trei ani. O pedeapsă blîndă. dacă 
ne gîndim la faptul că unul 
dintre susținătorii formației din 
Plymouth, în vîrstă de 17 ani, 
și-a pierdut viața în încăierarea 
avută cu bătăloșil formației 
Swindon. .

Grupaj realizat de
Ion OCHSENFELD


