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ÎN BASCHETUL NOSTRU, PREA MULȚI
JUCĂTORI ȚINERI SE PIERD ÎN ANONIMAT

• Remarcabila premieră a reprezentativei de 
juniori @ Prea puține cluburi sportive școlare 
cu rezultate rodnice • De ce atît de multe 
„rebuturi" din rîndul elementelor tinere ? © 
Defecțiuni vechi persistă in activitatea spor
tului cu mingea la coș @ Anul acesta, obiec
tive majore pentru selecționatele naționale 

de junioare și seniori

Cea mai bună performanță 
internațională realizată anul 
trecut de vreuna din echipele 
naționale de baschet ale țării 
noastre 
vei de 
tavian 
țiu și 
cucerit 
„Turneu Prietenia'*, 
orașul polonez Oisztyn. 
stantin Popa, Mihai 
Bruno Roșnavschi, Horia Păun, 
Corneliu Săftescu, Cosmin Cio
ban și ceilalți juniori talentați 
(proveniți de la C.S.Ș. 4, Stea
ua, Dinamo București, C.S.Ș. 
din Mediaș, Tirgoviște, Arad, 
Pitești și CIuj-Napoca) au re
purtat, în premieră, un succes 
pe cit de surprinzător, pe at it 
de dătător de speranțe în pers
pectiva îmbunătățirii perfor
manțelor pe plan internațional. 
Sucoesul prilejuit de „Turneul 
Prietenia" a completat un alt 
rezultat remarcabil al selecțio
natei de juniori realizat în a- 
nul 1987, cînd a ocupat locul 5

aparține reprezentati- 
juniori (antrenori : Oc- 

Șerban, Nicolae Danc- 
loan Valerian), cate a 
locul I la prestigiosul 

disputat în 
Cori- 

Sincviei,

(cea mai bună 
performantă din 
istoria, participării 
la C.E.) la „euro
penele" desfășura
te în Polonia. La 
junioare. excep- 
țînd ratarea cali
ficării pentru Cam
pionatul European 
(eșec accidental).

. s-au înregistrat — 
ca și în alți ani 
— rezultate bune, 
ca urmare a pre
zenței în lotul na
țional. a unor ele
mente cu perspective
De altfel, junioarele au adus 
mai în fiecare an satisfacții prin 
prezenta lor printre fruntașele 
competițiilor internaționale ofi
ciale, inclusiv la Campionatele 
Europene, unde au fost în 
cîteva rinduri la un pas de a 
cuceri o medalie.

O întrebare se pune însă fi
resc: este oare suficientă evo
luția bună a juniorilor și juni-

Mircea Cristescu, un jucător talentat care 
la porțile deplinei afirmări 

Foto : Aurel D. NEAGU
bate

certe.

„Cupa Carpafi" la schi fond

UN CONCURS REUȘIT, DAR FĂRĂ 
SCONTATĂAMPLOAREA

oarelor pentru a se obține mult 
așteptatul șalt calitativ al 
baschetului românesc, care, 
este drept, nu a cucerit nici
odată medalii la Campionate
le Europene, dar în cîteva rân
duri a fost aproape de ele ? 
După cum se constată an dc 
an, parcă tot mai pregnant, 
talentul și valoarea manifes
tate la virsta junioratului se 
estompează o dată cu trecerea 
anilor, elemente apreciate ca 
avînd posibilități de progres 
impresionante nemai inregis- 
trînd saltul calitativ așteptat, 
ci pierzîndu-se în anonimatul 
echipelor de valoare medie 
din diviziile A și B. Este drept, 
unii au răzbit (Mihai Sinevici, 
Constantin Popa, Mihai Hăl- 
măgeanu, Mircea Cristescu, 
Bruno Roșnavschi, Cristian Bo
ta, Gheorghe Murcșan. Horia

Dumitru STANCULESCU

DE REZULTATE Șl MAI BUNE

Ceea ce s-a dorit a fi un 
test important, prin raportare 
la schiori de peste hotare, a va
lorii de moment a alergători
lor noștri pe schiuri — Cupa 
Carpați — nu si-a atins decît 
în mică 
că, în 
români, 
bătă si 
Rîșnoavei nu au participat de
cît cîțiva sportivi și sportive 
din Turcia, țară care nu are 
un schi foarte dezvoltat. In 
consecință, evoluțiile lor nu 
au pus cit de cît probleme 
reprezentanților noștri asa că 
snec'aliștii români n-au putut 
să facă necesarele comparații 
pentru a determina ?ît m.ai 
obiectiv nivelul de pregătire

măsură scopul. Pentru 
afara performerilor 

la întrecerile de sîm- 
duminică de pe Valea

șl de formă atins de schiorii 
fondiști români, mai cu sea
mă al celor care se pregătesc 
pentru viitoarele competiții 
internațonale (C.M. de schi 
fond juniori. Universiada de 
iarnă, Spartachiada armatelor 
prietene, Dinamoviada). La 
rindu-ne. ne vom limita la a 
face unele considerații baza
te, în principal, pe ierarhiile 
interne ale momentului, re
levate de cele 4 curse si pe 
datele oferite de membrii bri
găzii științifice a C.N.E.F.S., 
prezenți, ca de atîtea ori. în

(Continuare In vag 2-3)

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

MIERCUREA CIUC. 30 (prin 
telefon). Intrate în tradiția 
amplei noastre competiții po
lisportive Daciada. Campiona
tele Republicane de sprint la 
patinaj viteză, rezervate senio
rilor. au cuprins probele de 
500 și 1000 m, desfășurate slm- 
bătă si duminică, in formula 
clasică tur-retur, pe pista na
turală de dimensiuni olimpice 
din Miercurea Ciuc. Cele două 
distante din program fiind 
accesibile tuturor categoriilor 
de alergători, actualele ..națio
nale" ne-au oferit prilejul să 
urmărim, înaintea Campiona
telor de poliatlon. cam tot ce 
ane mal bun acest sport, de la 
seniori consacrați la cele mai 
talentate speranțe, pe foile de 
arbitraj flgurind aproape 70 de 
concurenți. împărțiți în două 
grupe valorice la fete si 3 
grupe la băieți. în med firesc 
toate senioarele și seniorii au 
intrat în primele grupe. în 
care, alături de sprinterii frun
tași, au fost promovați. pe 
temeiul ascensiunii lor valori
ce. membrii lotului reprezenta
tiv de junioare și juniori care 
se pregătesc în vederea eon-

• Performanța tinerilor 
mureșeni © Șocul ran
damentului redus • Azi 
începe poliatlonul se

niorilor și juniorilor

cursului ..Cupa Prietenia" de 
la Karl Marx-Stadt și C.M. de 
la Kiev. Confruntările cu mai 
experimentații lor adversari au 
fost pasionante, soldate cu re
zultate bune, dacă se ține sea
ma de coeficientul de alune
care al gheții. Așa cum se an
ticipa. - - _______
fite de reprezentanții 1 
generații, juniorii ..mari" 
șe Antal si Tiberiu Mate 
beneficiind de un stadiu 
îndelungat de instruire 
gheată, s-au impus în 
seniorilor, realizînd o remarca
bilă ..dublă" pentru C.S. Mu
reșul Tg. Mureș.

titlurile au fost cuce- 
tinenei 

‘ Emc- 
care, 
mai 

ne 
fața

Traian lOANifESCU

(Continuare în na<j. a 4-a.)

SURPRIZE LA SPADĂ Șl SABIE
Spadasinii au început noua 

ediție a Campionatelor Națio
nale cu un record , (de partici
pare, în proba individuală) și 
au continuat-o cu o surpriză 
în întrecerea divizionară a e- 
chipelor : . multipla campioa
nă națională Steaua, deți
nătoarea titlului, a părăsit 
planșa învinsă în derbyul gru
pei A, întrecută fiind de for
mația C.S. Satu Mare, cu 
9—7 ! învingătorii au benefi
ciat în acest meci de o remar
cabilă omogenitate (lider, A. 
Pop — 3 v, Bodoczi, Savaniu 
și Andrasfi — cite 2. ultimul 
fiind încă junior), în timp ce 
in echipa militară doar 
colae a tras la valoarea 
(3 v), ceilalți (M. Popa, 
toc, Stanciu, Dumitrescu 
cite 1 v) avînd o comportare 
departe de așteptări. Acest 
rezultat-surpriză anunță o 
luntă interesantă în următoa
rele etape, pentru că Steaua, 
cu un lot masiv de trăgători, 
este departe — credem noi — 
de a-și fi spus ultimul cuvînt, 
după cum și echilibrul exis
tent în pluton (trei echipe sint 
departajate în clasament doar 
de diferența, dintre asalturile

Nl-

cîștigate și asalturile pierdu
te) contribuie la un plus de 
interes pentru întrecere.

în cealaltă grupă, B, velei
tăților obișnuite ale centrului 
de spadă craiovean li s-au a- 
lăturat cele ale unui out-sider, 
Mecanica Bistrița, care a ali
niat un cvartet condus de re
putatul Ion Popa, fostul com
ponent al Stelei și al echipei 
reprezentative. în fața favo
ritei aoestei grupe, C.S.M. Cra
iova, nici el n-a putut face 
prea mult (înregistrînd doar 
1 v, in timp ce Alexandrescu, 
Decsci și Bărăgan — cite 2 v), 
lidera punctînd prin Mihăi- 
lescu 4. Mitrăchioiu 3. Con- 
stantinescu și Pctcușin 1. iar 
Hondor 0).

Iată rezultatele și clasamentul 
primei etane în divizia naționa
lă de spadă : GR. A — 1. C.S. 
Satu Mare (9—7 cu Steaua, 9—3 
cu Electronutere, 9—3 cu 
C.T.A.S. și Albatros, 9—2 cu O- 
llmpla) 10 p, 2. Steaua (9—6 Al
batros, 9—5 Olimpia, 9—3 Elec
tro. 9—2 C.T.A.S.) 8 n, 3. Alba
tros Mamaia (9—6 Electro, 9—3 
C.T.A.S.) 4 p (—6), 4. Olimpia

S. PAUL

(Continuare în vio a 4 a’

0 DIMINEAȚA PRINTRE
MICII „ACROBAȚI" Al CALARIEI

DE LA STEAUA
sin~ 
n-a

Cine n-a fost, măcar o 
gură dată, la circ ? Cine 
urmărit cu ineîntare evoluțiile 
pl.ne de ritm și precizie ale 
artiștilor in timpul „reprizei" 
de acrobație călare ? Evident, 
sint întrebări care își află răs-

ale 
mici 
um

e
de

L >
i’ir.iiie Semenicului continui si fie acoperite de un strat gros de nea. Prilej pentru copiii 
reșițeni de a participa la numeroase întreceri de săniuș în cadrul „Daciadei" Foto :* N. PROFIR

punsul în aplauze
le generoase 
spectatorilor 
și mari care 
piu tribunele 
renei seară
seară. Si dacă am 
apelat la această 
„imagine" atît de 
familiară nouă, tu
turor, este pentru 
a se înțelege mai 
bine ce înseamnă 
voltije, adică un 
ansamblu de exer
ciții executate pe 
un cal in mișcare 
sau oprit. Numai 
că. din acest mo
ment, pășim pe 
terenul ferm al 
adevăratei perfor
manțe sportive, cu 

sale reguli 
regulamente 

rezultate și 
pentru că — doar 
nu știe I— voltijele constituie 
de multă vreme una din dis
ciplinele de bază ale echitației, 
alături de obstacole, dresaj sau 
concurs complet, avînd cam
pionii săi europeni și mon
diali, Dar, înainte de toate, 
pentru cei care pășesc pentru 
prima oară in această „lume 
a celor care nu euvintă"—caii, 
voltijele pot reprezenta cea 
dinții treaptă spre marile suc-

exercițiu de echilibru executat 
tinerii voltijori steliști

Un dificil 
de

precise, 
campioni, 

pentru cine

înveți 
pozi- 

și in-

cese, pentru că 
și echilibrul pe 
țiile corecte, și 
demînarea de a
— poate lucrul cel mai frumot
— prietenia cu acest inteligent 
și generos animal.

De fapt, aceste notații ne-an 
fost prilejuite de o foarte fru-

aici se 
cal, și 

curajul,
sta in șa, și

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)



,,Masâ rofundâ" la Centrul de Medicina Sportiva ÎNTRECERI viu disputate 117

ERADICAREA DOPINGULUI,
ÎN VOINȚIADA LA 5CHI-FOND FETE

PROBLEMA A SPORTULUI MONDIAL
n antichitate. în prima zi a Jocurilor Olim-

Ipice avea loc prezentarea concurenților și 
depunerea jurămîntului... Concurenții se 
legau să respecte regulile jocului, să-și 

îndeplinească toate datoriile, să lupte cu leali
tate. cu onoare, fără viclenie și înșelăciune. De 
altfel, pedepse aspre îi așteptau pe cei ce-și 
călcau jurămîntul. Cu toate acestea, nu de puține 
cri dorința de a obține un rezultat cit mai bun 
a ispitit pe unii concurenți, din cele mai vechi 
timpuri, să apeleze Ia diferite mijoace mai pu
țin... loiale. Astfel., se semnalează că in între
cerile care aveau ioc la romani (curse, alergări 
de care, lupte călări între nobili, pugilate, să
rituri, aruncări cu discul ș.a.) unii competitori 
ingerau. înainte de concurs, un amestec de 
miere cu alcool (vin) în scopul de a-și mări 
capacitatea de luptă. Mai tîrziu, în perioada 
alchimiștilor, s-ău folosit fel de fel de combi
nații. unele toxice ( !), în scopul creșterii ran-

damentului. A venit apoi „vremea" extractelor 
de organe (creier, ficat etc.) pentru întinerirea 
organismului s.a.m.d. Ulterior, au fost încercate 
numeroase alte substanțe „ajutătoare", cum ar 
fi cardiotonicele. extractele si hormonii tiroi- 
dieni, analepticele cardio-respiratorii, simpati- 
comimeticele, psihotropele (amfetaminele), ajun- 
gîndu-se la steroizii anabolizanți. testosteron ș.a. 
Aceste practici au avut uneori efecte dintre cele 
mai dramatice, inclusiv pierderea de vieți. 
Astfel, la J.O. din 1960, trei cicliști care au fo
losit substanțe dopante, au fost internați în spi-_ 
tal. iar unul dintre ei a și murit. în ultimii ani, 
acest nefericit (și nociv) fenomen antisportiv 
a luat o asemenea amploare incit Comitetul In
ternational Olimpic — prin comisia medicală — 
a adoptat o serie de măsuri drastice menite să 
protejeze sănătatea sportivilor si. 
etica sportivă.

în frumoasa stațiune Șu- 
gaș-Băi, de lingă municipiul 
Sf. Gheorghe, reședința ju
dețului Covasna, s-a desfășu
rat, recent, finala pe țară a 
„Voințiadei" la schi-fond fete, 
din cadrul competiției naționa
le Daciada. La start s-au aliniat 
40 de concurente, reprezen- 
tind județele Brașov, Sibiu, 
Caraș-Severin. Maramureș. 
Bihor, Mehedinți, Hunedoara 
și Covasna. în urma unor în
treceri viu disputate, în ciuda 
dificultăților traseului (dife
rență de nivel 110 m) Și a gro
simii apreciabile a stratului de 
zăpadă, alergătoarele și-au e- 
talat talentul, realizind curse 
pline de spectaculozitate, a- 
plaudate de entuziastul pu-

blic, iubitor al sportului alb. 
•Ca și în edițiile precedente, 
s-au remarcat reprezentantele 
clubului sportiv Voința Har
ghita, care și-a 
locurile fruntașe.
la 5 km : 
Mihaela 
Harghita), 
naia) ; 7 «.m x. „x»
Csaszar, 2. Edit Miklos (ambe
le Harghita), 3. Ana 
(Baia Mare). Succesul 
cerii a fost asigurat 
buna organizare

adjudecat 
Clasamente, 

1. Csilla Santus, 2. 
Popescu (ambele 
3. Maura Tais (Si- 

km : 1. Melinda

Costea 
în tra

și de 
datorată 

U.C.E.C.O.M. și U.J.C.M. Co
vasna, în colaborare cu 
C.J.E.F.S. Covasna și organele 
locale din municipiul Sf. 
Gheorghe.

Liviu BRIOTA, coresp.

deopotrivă.

• Ei 
își i 

nu
Simt 

loc, 1, 
Mlercu 
ta“ la 
tia, 
reun-., 
de co. 
zece ci 
Desigui 
natorl 
categor 
eforturi 
nicilor, 
nou ex 

Xntrir 
sulul i 
nivelul 
zentate 
fost b> 
In evi.

Pe aoeastă problemă (de 
strictă actualitate). Centrul de 
Medicină Sportivă, in colabo
rare cu ziarul „Sportul", a orga
nizat recent o masă rotundă pe 
tema : „SUBSTANȚELE DO
PANTE. PERICOL PENTRU 
VIATA SPORTIVĂ !“. La dez
batere au fost invitați cei mai 
buni medici specialiști, cu o 
îndelungată activitate in pre
gătirea sportivilor de Ia lotu
rile olimpice si naționale. Din
tru început, dr. Carmen Du
mitru. directoarea centrului, a 
făcut cîteva precizări-cadru 
privind preocupările în aceas
tă direcție : „Instituția noastră 
acordă o atenție constantă com
baterii mentalității de folosire, 
în pregătirea sportivilor, a 
substanțelor dopante. care pot 
pune în pericol chiar viata 
sportivilor. Lupta împotriva do
pingului se încadrează în ac
țiunea. mai largă. împotriva 
polipragmaziei (a obiceiului de 
a înghiți o mulțime de medi
camente fără rost). Noi avem 
datoria să facem o educație 
sanitară atit sportivilor, cit si 
tuturor antrenorilor, să-i con
vingem că la baza performan
telor înalte stau pregătirea 
științifică, antrenamentul. Di
rijarea metodică a antrena
mentului prin prisma moder
nizării si optimizării căilor si 
mijloacelor de pregătire re
prezintă singura garanție obiec
tivă in obținerea marii per
formanțe. iar practicile in* 
corecte si dăunătoare sănătății 
trebuie eradicate. Recentul 
Congres european de medicină 
sportivă de la Barcelona, ținui 
6ub patronajul Comitetului In
ternațional Olimpic, a dezbătut 
probleme de primă importanță 
ale sportului olimpic. între ele 
aflîndu-se si aceea a -“dopin
gului in sport». Această ade
vărată campanie împotriva do
pingului la sportivi se va ma
terializa prin intensificarea 
controalelor la competiții, dar 
mai ales prin introducerea unor 
controale inopinate în 
competițiilor".

Spicuim Si alte opinii 
zentate în cadrul mesei 
tunde.

Doctor Eva Boncea 
tism) : Problema dopingului se 
pune cu acuitate în atletism, 
în primul rind. pentru că este 
vorba de un sport individual, 
iar ia J.O. a fost disciplina cu

cel mai multi participant!, dar 
Si cu 
înalte.
cesar 
manțe . . 
intensitatea _ _T__ „ ____
foarte crescută, a efortului îm
pinge pe unii dintre 
la folosirea 
Unele permise, altele nu. 
plan internațional au apărut o 
mulțime de produse farmaco
logice susținătoare de efort 
destinate sportivilor. Cele mai 
multe dintre ele se încadrează 
în normele olimpice, dar o 
parte dintre ele — nocive — 
sînt excluse din practica ma
jorității federațiilor naționale.

Dr. Nicoloe Ploeșteanu (lup
te) ; La sporturile cu categorii 
de greutate — în afară de hal
tere. unde efortul este de altă 
natură — nu se folosesc sub
stanțe doping. De ce nu ? Sim
plu. în momentul în care un 
sportiv apelează la anabolizan- 
te el crește mult în greutate 
și trece la o altă... categorie. 
Ceea ce. evident, nu-1 convine. 
După părerea mea, este de 
neacceptat ca medicul să pa
troneze o acțiune în care creș
te în mod artificial randamen
tul sportivului în dauna sănă
tății ! La J.O. din vara trecu
tă. controlul se făcea cu o a- 
paratură ultramodernă, compu
terizată. de prelucrare auto
mată a eșantioanelor. care în 
15 minute făcea o probă com
pletă. comparind eșantionul cu 
cele peste 3000 de produse do
ping stocate în memoria apa
raturii. Lupta care se dă pe 
plan internațional o ducem si 
noi. medicii, în interesul să
nătății sportivilor.

performanțele cele mai 
Volumul de lucru ne- 

atingerii unei perfor- 
superioare. dar mai ales 

crescută, chiar

sportivi 
medicamentelor.

Pe

Dr, Virgil Ignat 
iarnă) : Centrul 
medicină 
serie de 
liste eu 
le-a pus 
lor de lot. Cu aceștia s-a 
discutat pe larg în vederea 
prevenirii practicilor dăunătoa
re sănătății sportivilor. Desi
gur, că și noi. medicii specia
liști. ne alăturăm măsurilor 
luate pe plan international de 
a combate metodele de stimu
lare artificială a performanței 
sportive.

Dr. Marta Baroga (baschet) : 
Ca medic de lot. am avut

(sporturi de 
nostru de 
a luat o 
a întocmit

sportivă 
măsuri.

medicamente pe care 
la dispoziția medici- 

Cu aceștia 
pe larg

(Urmare din t>ao. 1)

afara

pre- 
ro-

(atle-

ocazia să particip ]a mai mul-ri
te ediții ale C.E. în ultimii ani. 1I

DCu aceste ocazii am participat 
și asistat la controlul antido
ping cane se efectuează la a- 
ceste reuniuni. Controlul nu 
era foarte sever, efectuîndu-se. 
de obicei. doar la echipele me
daliate (nu la toată echipa, ci 
prin tragere la sorti). Astăzi, 
însă, controlul este foarte se
ver. iar federațiile internațio
nale au luat măsurile necesa
re prevenirii unor astfel de 
situații neplăcute și neloiale.

Gheorghe Popescu (farmaco- 
log) : în raport cu revoluția 
tehnico-științifică a frămînta- 
tului nostru secol se estimea
ză zilnic apariția în lume a 
numeroase produse de sin 
teză noi. Cite oare din acestea 
nu se vor întoarce asupra 
omului ? Față de această „ma
ree medicamentoasă". Centrul 
de Medicină Sportivă a început 
să acționeze pe linia diversi
ficării și introducerii unor 
produse naturale pentru refa
cerea și recuperarea sport) 
vilor.

Masa rotundă de Ia Centrul de Medicină Sportivă s-a consti
tuit intr-un fructuos schimb de experiență, pe o temă de mare 
actualitate, aceea a necesității ERADICĂRII DOPINGULUI LA 
SPORTIVI. Discuțiile medicilor specialiști au scos in evidență 
noua orientare pe care trebuie s-o capete lupta împotriva do
pajului, Ministerul Sănătății si Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, prin Centrul de Medicină Sportivă, 
acordă o importantă deosebită acțiunii complexe de răspîndire 
a cunoștințelor asupra acestui flagel, toate avînd la bază o 
competentă activitate de cercetare științifică. Prin atragerea 
tuturor specialiștilor în efortul de eradicare a dopingului din 
sport si de așezare a marii performanțe pe adevăratul piedestal 
al științei, al eticii olimpice, în sportul mondial lupta antido
ping este astăzi un imperativ de maximă importanță !

Elena DOBINCA

n

Păun, Laura N'ițulescu, Mag
dalena Manea, Aurora Dragoș, 
Ildiko Manasses, Gabriela Ba
logh, Angela Szenes, Ioana Co- 
cirlan), dar mult mai mulți rînt 
cei care au căzut in anonimat, 
aflindu-se acum departe de 
ceea ce se aștepta de la ei țe- 
numerarea lor ar necesita un 
spațiu prea mare). în aceste 
condiții, și rezultatele „națio
nalelor" de seniori și senioare 
au rămas la un nivel nesatis
făcător, selecționata de senioa
re consemnînd chiar un regres, 
concretizat prin necalificarea 
pentru turneul final al Cam
pionatului European din acest 
an.

Ar fi greșit să se tragă con
cluzia că antrenorii di juniori 
și junioare au în totalitate o 
activitate profesională eficien
tă. Dimpotrivă, numărul lor 
este infim față de lista inten
să a antrenorilor care se ocu
pă (de fapt, care ar trebui să 
se ocupe) de depistarea, se
lecția și instruirea juniorilor și 
junioarelor, situație cunoscută 
de multă vreme, analizată de
seori, insă... rămasă neschim
bată. De fapt, doar cîteva clu
buri sportive școlare și-an în
țeles menirea și dau constant 
sportivi loturilor naționale: 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca, 
C.S.Ș. Rîmnicu Vilcea, C.S.Ș. 
Satu Mare, C.S.Ș. 2 București 
(Ia fete), C.S.Ș. 4 București, 
C.S.Ș. Mediaș, C.S.Ș. Tîrgoviș- 
te și C.S.Ș. 1 Constanța (bă
ieți). în schimb, foarte nume
roase sînt duhurile sportive 
școlare care de ani de zile nu 
au promovat nici un sportiv 
în loturile reprezentative ori în 
eșaloanele superioare ale bas
chetului nostru, printre de a- 
flîndu-se: C.S.Ș. Gheorgheni, 
C.S.Ș. Ploiești, C.S.Ș. Timișoa
ra, C.S.Ș. Tg. Mureș, C.S.Ș. 
Iași. C.S.Ș. Bacău, C.S.Ș. Că
lărași (fete), C.S.Ș. Sat t Mare, 
C.S.Ș. — ’ . ~~~ ' ~ '
C.S.Ș. Brașov, C.S.Ș.
C.S.Ș. 1 București, C.S.Ș. Plo
iești, C.S.Ș. Botoșani, C.S.Ș. 
Rîmmcu Vilcea și C.S.Ș. Galați 
(băieți).

Nu este mai puțin adevărat 
că, dintre puținii jucători și

jucătoare evidențiați la virsla 
junioratului, rebuturile sînt 
inadmisibil de multe, mai cu 
seamă in rîndul elementelor 
cu talie înaltă și foarte înaltă 
(dar și al celorlalți baschetba- 
fiști tineri), defecțiunea fiind 
cauzată, în principal, de insu
ficienta preocupare a antreno
rilor din diviziile A și B pen
tru ridicarea valorică a spor
tivilor pe c^re îi au în pregă
tire. Volumul și calitatea an
trenamentelor lasă de dorit, 
numărul aruncărilor Ia coș 
este cu mult sub necesitățile 
baschetului modern (r.e refe
rim la cele executate la antre
namente, unde rareon un ju
cător depășește 100, deși 4—500 
de aruncări pe zi ar trebui să 
fie frecvente), antrenamentul 
individualizat se află (cind «te a- 
flă) doar în planurile de pregă
tire, pregătirea fizică se găsește 
la periferia preocupărilor. Așa 
se face că aria de selecție pentru 
echipele naționale este destul 
de restrînsă, ceea 
însăși valoarea 
drept că lotul 
masculin, alcătuit 
te din jucători 
chiar juniori) nici nu a avut 
posibilitatea sporirii coeziunii, 
precum și îmbogățirii experien
ței internaționale deeit de trei 
ori în cursul anului trecut, dar 
acest fapt nu anulează afir
mația privitoare la activitatea 
necorespunzătoare a grtrenori.- 
lor, care— majoritatea dint ?

- ei — și-au limitat „obiectivele" 
la ocuparea unei poziții cit

... ...... .................

oe afectează 
acestora. E 
reprezentativ 
in r^ajorita- 
tineri (unii

mai bi 
petiții!
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CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES 
DIN 25 IANUARIE 1989

Categoria 1 : 7,75 variante 
9.285 lei; cat. 2 : 2 variante 
26.003 ld; cat. 3 : 30,75 a U 
lei ; cat. 4 : 97,50 a 533 1<
cat. 5 : 162,25 a 321 lei; cat. ) 
204,75 a 254 lei; cat. Z ; 3.384, 
a 100 lei.

atenția participanților la©In . . ___ .__
Concursul PRONOSPORT de du
minică, 29 ianuarie a.c. : Avînd 
în vedere numărul mare de bu
letine depuse la Concursul Pro
nosport de duminică, 29 ianua
rie, omologarea clștigurilor la 
respectivul concurs va avea loc 
miercuri, 1 februarie (în loc de 
marți,- 31 ianuarie)..

Djntr-o eroare, la Tragerea 
Multiplă Loto de duminică, 29 
ianuarie, Ia extragerea I (faza 
I) a fost publicat numărul 29 în 
Ioc de 24. Repetăm toate cele 9 
numere ale acestei extrageri : 
6» — 5 — 38 — 83 — 57 — Si — 
24 — 50 — 49.

re șl importante sume de bani, 
de valori fixe și variabile. Toa- 
te aceste avantaje sînt oferite 
participanților Ia noua TRAGE
RE EXCEPȚIONALA LOTO ce 
va avea loc duminică, 5 februa
rie a.c. Reamintim că Ia aceas
tă tragere se practică și o for
mulă tehnică deosebit de atrac
tivă, dacă se au în vedere cele 
66 de numere extrase, în ca
drul unor extrageri grupate du
pă sistemul „legării", cu posibi
litatea de a se obține cîștlguri 
și pentru 3 numere din 24 și, 
respectiv, 18 extrase. De reținut 
și precizarea că. jucînd bilete 
(întregi sau fractionate) în va
loare de 25 de lei, se asigură 
accesul la toate categoriile 
cîștiguri.

de

al

Sibiu, C.Ș.Ș.1 Oradea,
Craiova,

Pe pirtia de bob de la Sinaia 
au început primele antrena
mente ale anului ! Evenimen
tul se datorează echipei de în
treținere de la întreprinderea 
de gospodărire orășenească 
Sinaia, echipă condusă de fos
tul bober Eugen Bogdan, care 
a reușit să ofere pîrtiei — prin 
înghețare — condiții excelente 
de concurs. Prima competiție 
urmează să aibă loc în. zilele 
de 1 și 3 februarie, cînd la 
startul „Cupei Prahova" se

vor aii 
la bob

Liviu

r

UN CONCURS REUȘIT, DAR FĂRĂ AMPLOAREA SCONTATĂ
(Urmare din oaa I)

ultimii doi ani, la antrena
mente și concursuri.

O Prima duminică a lunii fe
bruarie coincide cu o acțiune 
de mare interes pentru iubitorii 
sistemului LOTO, care vor avea 
încă o dată șansa de a obține 
frumoase cîștlguri constînd în 
autoturisme, excursii peste hota-

• Concursul Pronosport 
săptămînil programează urmă
toarele partide : 1. Ascoli — Mi
lan ; * '
3. Como 
Torino ;
6. Lecce 
Napoli ; 
Sampdoria 
no — Udinese ; lx. ™ 
Cremonese ; 12. Parma 
13. Reggina — Genoa.

2. Bologna — Fiorentina ;
— Cesena ; 4. Inter — 

5. Juventus — Pescara ;
■ Atalanta ; T. Pisa — 
Roma — Verona ; 9. 
— Lazio ; 10. Avelll- 

11. Monza — 
i — Bari :

8.

• Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru jucarea numerelor dorite la 
tragerea obișnuită PRONOEX- 
PRES de miine miercuri, 1 fe
bruarie.

în ceea ce le privește pe 
fete nu există modificări im
portante în 
cunoscute. La 
na Hangan a 
cursă bună, 
clasic, punînd ____
principala sa urmăritoare, Mi- 
haela Cîrstoi. 42 de secunde, 
ceea ce e destul de mult pen
tru o astfel de distanță. Cea 
mai bună alergătoare a noas
tră a depășit unele mici ac
cidentări și ea se află, acum, 
intr-o creștere de formă ac
centuată. Ileana a confirmat 
de altfel, a doua zi, această 
impresie, atunci cînd. In ulti
mul schimb al ștafetei Româ
niei I, a mai adăugat secunde 
(numeroase), la zestrea pe ca
re i-au lăsat-o cele trei colege 
din primele 
și Melinte, 
Tuțulan, în 
element de

ierarhiile deja 
individual, Ilea- 

făcut, simbătă, o 
pe 10 km, stil 

intre ea și

schimburi, Cîrstoi 
în stil clasic șl 
stil liber. Ca un 
bază al nucleului

-------- -----------
feminin se afirmă și Mihaela 
Cîrstoi, intre realizările sale 
de la „Cupa Carpați" numă- 
rîndu-se locul doi din cursa 
de 10 km, dar mai ales cel 
mai bun timp în stil clasic al 
ștafetei de....................... ..
față de : 2;
3. Filimon 
componente 
nai, clasate 
fruntașe, se ._ , . _____
proximativ egale, primele con
cluzii ale echipei de cercetări 
acreditfnd ideea unei egalizări 
a posibilităților lor de pro
gres, în bloc, pentru perspec
tiva apropiată.

La băieți, ar fi fost cu atît 
mai Interesantă o comparație 
cu alergători 
cu cit unele 
centa Cupă 
Nove Mesto 
greș al elevilor lui Constan
tin Argiropol — Valentin Ca- 
cina si Viorel Sotropa, compo
nent! ai 
doi s-au 
ordine pe 
în proba

duminică (15,23 
Melinte 15,34 șl 
16,01). Celelalte 

ale lotului națio- 
după cele două 

află pe poziții a-

de peste hotare, 
clasări din re- 
Mondlală de la 

atestau un pro-

A.S.A. Brașov. Cei 
și clasat în această 
primele două locuri, 
de 15 km, dominin-

du-și colegii din lotul național 
și de la Dinamo Brașov, 
concurența dintre sportivii ce
lor două unități fruntașe ale 
sporturilor noastre de iarnă 
fiind, de altfel, unicul fapt in
teresant, intr-un concurs bine 
venit, dacă ar fi fost, cu ade
vărat... internațional.

I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
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REZULTATE TEHNICE, 10 km 
feminin : 1, Ileana Hangan Ti 

tc 

1Y 
Și

(Rom.) 32,41 ; 2. Mihaela Cîrstoi 1
(Rom) 33,23 ; 3. Daniela Filimon |
(Rom) 33,51 ; 4. Doina Melinte I
(Rom) 34.15 ; 5. Adina Tuțulan |
(Rom) 34,23 ; 8. Maria Burbulca
(Rom) 35,52 ; 15 km masculin : j

(Rom) 47,33 ; 2. V. 
I ; 3. I. Lun- 
4. E. Tanko
Boitiș (Rom) 
(Rom) 50,25 
feminin : 1.
Melinte, Tu-

1. V. Caclna
Șotropa (Rom) 47,59 
goci (Rom) 48,20 ; 
(Rom) 48,35 ; 5. G. '.
48,51 ; 6. A. Bulbuc 
ștafetă 4X5 km, 
România I (Cîrstoi, 
tulan, Hangan) lh03:35 ; 2. Româ
nia II (Filimon, Titienari, Bur- 
bulea, Popandror.) lh07:07 ; 3. 
Steagul Roșu ihio:32 ; ștafetă 
4X10 km, masculin : 1. România 
I (Tanko. Lungociu, Caeina. 
Șotropa) 11154:03 ; 2. România II 
(Boitiș, Bulbuc, Râșanu, Hope) 
11154:28; 3. A.S.A. Brașov 2h:0024.
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ICIPANȚI IN COMPETIȚIA DE DEBUT
ANULUI LA PATINAJ ARTISTIC
ale consacraților • 
artea de vizită** • 
al concurențelor asigura ți calitatea

Tehnicieni care 
Nu întotdeauna

tă a avut 
icoperlt din 
ipa Ilarghi- 
c. Competi- 
n treia, a 
.nresionant 
uln unspre- 
iții sportive, 
re de pati- 
î (la toate 
a necesitat 

>artea local- 
llndu-se din 
latori.
;ra eoneur- 
n spune că 
•clțiilor pre- 
pretenții" a 
prilej ieșind 
l unor an-

entul com-

te caracte- 
jj ani bas- 
jastră, deși 
it (inclusiv 
,6) să ridi- 
mtnenorilor, 

în primul 
echipelor 

le nu au 
au na cele
trebuie să 

acesta, cînd 
czentativele 
ive de pri- 
ampionatele 
ie junioare 
» pen‘ru un 

final al 
»or fi găz- 

►astră, intre 
cea de &e- 

. se claseze 
rimele două 
i preliminar 
European din 
răspundere, 

cere la bun 
ilizate toate 
nostru, și 

antrenorii 
>r naționale, 
•d regretabil 
regulă pînă 

leg'ative ine- 
neglija pre- 
selccțicnate 

și eleobiec- 
pr in ci pala 

st an a tu- 
ilicați în ac- 
orraanță a 
ea la coș 

spre lotu- 
sentori, a 

■a trebui să 
mor perfor- 
îe. onorante 
r "a noas-

trenorl pentru a crește patina
tori care să devină in scurt timp 
competitivi pe plan internațional. 
Dintre aceștia îi remarcăm pe 
Ramona Dinu (Dunărea Galați), 
Margareta Droc (C.S.ș. Olimpia 
Reșița), Maria Lofler (C.S.Ș. 
Miercurea Clue), Beatrice Huș- 
tiu (C.S.S. 1 Timișoara), tehni
cieni cu reputație, precum și pe 
doi dintre cei care au Îmbrăți
șat de curînd această meserie : 
Adrian Rădulescu (ICEMENERG) 
șl Anca Cristcscu (A.s. Mecani
că Fină).

Cu toate că numărul mare de 
înscriși la unele categorii ar 
putea bucura (speranțe 1 fete : 
25, speranțe 2 fete: 16, copii 2 
fete: 15), considerăm că unii 
micuți nu aveau ce căuta la con
curs, deoareoe nu stăpiuesc încă 
nici chiar a.b.c.-ul patinajului 
artistic. Un minimum de cunoș
tințe se impune pentru Înscrie
rea la orice concurs, cei In cau
ză nefăcind altceva dccit să 
prelungească concursul, dar și 
să obosească inutil atît corpul 
de arbitri, cît și pe .eilalti con- 
curențl.

în altă ordine de del, a sur
prins prezența în concurs doar 
a trei component! ai loturilor 
noastre reprezentative, anume 
Beatrice Kurceakovsciii, Luls 
Taifas șl Codruța Moiseanu, cei
lalți cinci fiind, toți, accidentați. 
Asupra acestui aspect vom mai 
reveni.

Momente 
create de 
patinatori.

Rezultate

foarte plăcute nu fost 
cele cinci cupluri de

tehnice, junioare I :

TIVÎTATEA
și juniorii,

R. coresp.

MICII 99

1. Beatrice Kurceaaovschl (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc — Centrul olim
pic Mecanică Fină București), 2. 
Andreea Munteanu (C.S.ș. Tri
umf Buc.), 3. Simona Ionescu 
(C.S.Ș. Olimpia Reșița); juniori 
I: 1. Luis Taifas (ICEMENERG 
C.O. I.M.F. Buc.), 2. Felix Sini- 
tean (C.S.ș. i Timișoara), 3. 
Silviu ștefan (C.S.ș. Pionierul 
Ploiești); junioare II : 1. Crengu
ța Alecu (ICEMENERG), î. Mag
dalena Stroe (ICEMENERG), 3. 
Reka Berszan (C.S.ș. Miercurea 
Ciuc); copii I fete : 1. Gina Di
ma (Dunărea Galați), 2. Andreea 
Răchițeanu (C.S.ș. Tractorul 
Brașov) 3. Oana Danciu (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc); băieți: 1.
Gheorghe Chiper 2. Marton Mik- 
lo, 3. Robert Neacșu (toți C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc); copil II, fete :
1. Mădălina Matei (ICEMENERG),
2. Klnga Szekeli (C.S.S Miercu
rea Ciuc), 3. Raluca Galați 
(C.S.Ș. Olimpia Reșița); băieți :
1. Andrei Militam (ICEMENERG),
2. Răzvan 
Triumf Buc.), 3.
(C.S.Ș. Olimpia 
țe I, fețe : 1.

Constantin
Măritiș

Reșița),
Oana

(C.s'ș. Olimpia Reșița),
(ICEMENERG),

(C.S.Ș. —

(C.S.Ș. 
caragea 
speran- 
Velișcu
2. Co

rina Stoenescu
3. Noemi Bedo (C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc); băieți: 1. Carol Brăi- 
leanu (ICEMENERG), 2. Claudiu 
Grigoraș (Dunărea Galați), 3. 
Cătălin Gheorghiu (Dunărea Ga
lați) ; speranțe II, fete 
na Luca (C.S.Ș. *'
Silvia Tănase 
Fină București), 
vesi (C.S.S. I 
rechi copii : X.

'-‘1 : 1. Roxa-
Triurnf Buc.), 2. 
(A.S. Mecanică 

3. Enlko Feni-
Timlșoara): pe- 

_______Cosima Ciuhan- 
dru, Cătălin Frățilă (C.S.Ș. 1 Ti
mișoara) 2. Eva Kedveș, Ghecr- 
ghe Chiper (C.S.S. Miercurea 
Cluc), 3. Eliza și Marton Miklos 
(C.S.ș. Miercurea Ciuc).

Doino S1ANESCU

ACROBAȚI“ Al CALARIEI
(Urmare din pag. 1)

moașă dimineață sportivă 
trecută la baza hipică a 
bului Steaua, unde am asistat 
la punerea in „scenă" a unui 
atractiv spectacol de voltije, 
sub îndrumarea antrenoarei 
Mariana Moisei, multiplă 
campioană națională și bal
canică. Rînd Pe rind, Valen
tina și Răzvan Popescu, lonuț 
și Marian Rădoi (iată deja o 
pasiune de familie), Ana Ma
ria Radovici, Ioana Moisei 
Tudor — cel mai mic avea 
doar vreo șapte ani, iar cel 
mai mare 11 — au oferit o 
reușită demonstrație in care 
farmecul începătorului s-a îm
pletit cu dorința de a arăta și 
mămicii, și tăticului, și bunicii 
ceea ce a învățat și știe. Au 
fost, apoi, „consacratele" — 
— Luminița Zăvod, Raluca 
Ruxandariu, Laura Cruceanu 
ș.a. —, pe care le-am văzut și in 
toamnă stirnind admirația pu
blicului din Roman, să exe
cute „steagul", „moara", „ara
bescuri", stind in picioare la 
galop, intr-un cuvint o casca
dă de exerciții care au smuls 
ropote de aplauze, pentru ca,

pe acordurile „Cavaleriei u- 
șoare" să se deruleze, apoi, 
un „carusel", avînd ca prota
goniști pe Andrada Bărbat, 
Cristian Lucian și Răzvan Că
lin. Și această pledoarie pen
tru călărie avea să se încheie 
cu un pasionant concurs de 
sărituri in care și-au încercat 
forțele — a și fost vorba de o 
„progresivă" — sportivi in- 
trați deja in circuitul perfor
manței : Ramona Polivanov, 
campioana juniorilor la dre
saj, Sorin Alexandrescu, Cris
tina Călin, Ioana Rusoiu, La- 
vinia Radovici etc.

Spre prînz, tinerii călăreți 
și-au purtat caii spre grajd, 
mîngiindu-i și ingrijindu-i ca 
pe buni și devotați prieteni. 
„Pentru noi — ne spunea an
trenorul Tudor Vasile, un pa
sionat susținător al voUijelor 
— asemenea ocazii reprezintă 
nu numai un bun prilej de a 
populariza călăria, dar și pen
tru a selecționa elemente ta
lentate în vederea practicării 
acestui sport". Ne-am despăr
țit de tinerii călăreți, amintin- 
du-ne un vers dintr-o cunos
cută poezie argheziană : „Aș 
vrea să mingii calul, că vine 
din poveste !“.

L TURISTIC FELIX. J98S

acestui talon vi se asigură :Pe baza

bilet de călătorie, pen- 
domiciliu pe C.F.R.

DISPECERATUL STAȚIUNII 
TELEFON 992/61321 : TELEX

ORADEA
JDEJEAN DE TURISM BIHOR

LDE HOTELURI Șl RESTAURANT 
„FELIX"

(valabil în perioada 20 ianuarie — 29 aprilie,
cu excepția vacanței din februarie a studenților

șl a vacanței din aprilie a elevilor)
LABILA, VA PUTEȚI PREZENTA DI
RECT LA---------------------- ---------------
FELIX — 
34277.

șl a vacanței din
balicoturistică Felix asigură 
re_ cele mai bune pentru tra
mă, agrement în hotelurile 
ONAL, LOTUS. UNIREA. 
OMEȘ, POIENIȚA și MUREȘ, 
ize proprii de tratament, uti- 
•atură medicală modernă, 
erapeuțice : afecțiuni ale apa- 
■notor (reumatismale, inflama- 
jr.’M.ve, abarticulare, posttrau- 
eCy.tni neurologice periferice 
afecțiuni ginecologice.

LNEARA profilatică ac- 
> nouă formă de asistentă me- 
ițiuhea Felix. Ea se reooman- 
oanelor în general sănătoase, 
ine!» care au randament scă- 
ă.
i sînteți tînăr. sănătos, dar se- 
poate supraponderal si doriți 
îmbolnăvirea aparatului lo-co- 

ardiovascular. urmați un trata- 
ictic la Felix.
ENTUL TALON, DETAȘAT 
FĂRĂ O REZERVARE PREA-

1 Servicii de cazare, masă, tratament, cu 
plată direct în stațiune, cu condiția unui 
sejur de minimum 12 zile. Prezentarea în 
stațiune se va face numai în zilele de 
luni sau marți ale fiecărei săptămîni. din 
perioada de valabilitate a TALONULUI 
TURISTIC FELIX 1989. Tariful total pe o 
zi, de persoană, este de 107 lei (cazare în 
hotel, tratament în baza proprie masă pe 
tiehbte valorice).

conform sejurului, la3. Acces gratuit. ......
programele artistice organizate în unită-
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Pregătirile
divizionarelor A

I INTER VISEAZĂ SĂ JOACE CU... MILAN
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

• INTER SIBIU este o e- 
chipă care pare să fi depășit 
faza prudenței (inerentă în 
viața unei echipe recent pro
movate) și care se gîndește a- 
cum — cu teamă, dar și cu 
speranță — la locul patru pe 
care se află, un loc care poate 
înfierbinta imaginația, deoare
ce mulți sînt cei care gîndesc 
că un loc patru înseamnă 
U.E.F.A., deci posibilitatea de 
a-i aduce pe cei de la Milan 
la Sibiu • După această 
scurtă introducere, să coborîm 
pe pămînt, adică de la Păl
tiniș, unde echipa condusă de 
antrenorii Constantin Ardelea- 
nu și Viorel Hizo, cu partici
parea consilierului Angelo Ni- 
culescu, antrenor emerit, a 
urmat o pregătire de mare in
tensitate, în care „veteranii" 
Radu II și Jurcă s-au dovedit 
mai harnici chiar decît... ti
nerii • La Sibiu, vinerea tre
cută, au fost trecute probele 
fizice. La testul Cooper, pe 
primul loc, Vîsîi, cu un timp 
excelent, 10:25, urmat. Ia ega
litate. de Ciobanu și Zotincă 
(acesta din urmă, fiul fotba
listului brașovean binecunos
cut). Primul dintre titulari. 
Boar. Dar să nu insistăm prea 
mult, pentru că Testul Cooper 
e doar o premisă a ...fotba
lului • Să revedem „ll“-le 
etalon al turului: V. Marcel 
— Cotora (Laurențiu), Boar, 
Enc, Dobrotă — Jurcă, Stă- 
nescu, Majaru — C. Zamfir, 
Radu II, Cașuba. C. Ardeleanu 
comentează: „Sînt posibile a-
meliorări, mai ales în planul 
relațiilor de joc, mai pregnan
te în partea a doua a turului, 
urmare a unei omogenizări fi-

ultima parte 
de care s-a 
dar pe care 
zgîrcenie în 
Desigur că e 
tarea... Cred că, 
toți componenții 
mai mult"
Portari — Alexa, V. Marcel. 
R. Chiriac; fundași — Coto
ra, Laurențiu, Boar, Ene, Do
brotă, Lungu (provenit de la 
C.S.U. Mecanica Sibiu), Hila 
(22 de ani, 1,90 m, de la Car- 
pați Mîrșa) ; mijlocași — Jur
că, Stănescu, Majaru, Mărgă
rit (de la Sportul Studențesc), 
B. Popescu, Ciobanu; înain
tași — C. Zamfir, Radu II, 
Cașuba, Vîsîi • In cadrul a- 
cestui lot, cîteva observații 
Alexa e refăcut după un ac
cident neplăcut la cot; Lungu 
e un posibil libero de 22 de 
ani... Hila, oarecum rudimen
tar tehnic, are scuza de a fi 
întrerupt activitatea mai bine 
de un an, în timpul serviciu
lui militar... Stănescu are două 
variante : mijlocaș la închi
dere și fundaș stingă ; Mărgă
rit e, deocamdată, un semn 
de întrebare ; Majaru, jucător 
de valoare, trebuie să lichi
deze de urgență debitul celor 
trei cartonașe galbene și al 
celui roșu, „încasat" tocmai la 
Galați, orașul său natal, ceea 
ce probează o stare de nervo

marile calități 
vorbit deseori, 
le-a etalat cu 

primele etape... 
inerentă și adap

1, în general, 
lotului pot 

• Să notăm lotul 
Alexa,

zitate : C. Zamfir, vijelios în 
acțiuni, are pasa finală defi
citară ; Radu II continuă să 
se bată în prima linie, mar- 
cînd în tur 8 goluri ; Cașuba 
are datorii mari față de echipă, 
eu cele numai două goluri mar

Ireștî. De Ia jucători așteptăm 
mai mult de la Stănescu, de 
la Majaru, pe care îl dorim

I mai bine integrat, și de la 
* Cașuba, care a probat doar în

cate... • Care ar fi părțile 
încă negative ? C. Ardeleanu 
comentează : „Intîrziem mult 
construcția pe fundul terenu
lui... Urmează încă o haltă
Ia Jurcă și Majaru... Aici e 
dc lucru. Avem variante, dacă 
ne gindim la felul în car î a

| MECIURI AMICALE • MECIURI
• DINAMO BUCUREȘTI — U- IN1RF.A CIMPINA I—O (1—0). A 

marcat : Al. Nicolae (min. 15). 
Dinamo a folosit multi lucători 
tineri. (C. popescu, coresp.)

I* STEAUA MIZIL — OȚELUL 
galați o—i (o—i). unicul goi 
a fost înscris de Burcea (min.

118). (R. Alexandrescu, coresp.).
• F.C.M. BRAȘOV — POLI

TEHNICA IAȘI a—0 (1—0). Me-
Iciui s-a disputat duminică dimi

neață (sîmbătă brașovenii au e- 
voluat la Bacău). Au înscris : 
Barbu (min. 10) și Pîrvu (min 

162). (C. Gruia, coresp.).
• „U“ CLUJ-NAPOCA —

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
1 3—1 (1—0). Meci disputat sîmbă-
| tă și încheiat cu victoria divizio

narei „A". Au marcat: Bănică 
(min. 33), Muntean (min. 64) și

AMICALE • MECIURI AMICALE
I. Moldovan (min. 66 din 11 m.), 
respectiv Rakoțl (min. 84). Milne, 
„U“ întîlnește pe Minerul Cav- 
nlc. (I. Lespuc, — coresp.).
• MECON GH. GHEORGHIU- 

DUJ — F.C.M. PROGRESUL 
BRAILA 1—2 (1—1). Autorii go
lurilor : Barzuchideanu (min. 40), 
respectiv R. Viorel (min. 20), 
Văsîi (min. 72). (Gh. Grunzu. 
coresp.).
• „CUPA AVINTUL" LA RE

GHIN. La sfirșitul săptămînii 
trecute s-a disputat o compe
tiție dotată cu „Cupa Avintul", 
care a fost ciștigată de Olimpia 
Satu Mare (în finală a Întrecut 
pe Chimica Tirnăveni cu t—0). 
în partida pentru locurile 3—4, 
Avintul Reghin a dispus de Gaz 
Metan Mediaș cu 2—0. (L. Maior, 
coresp.).

funcționat echipa în meciul de 
la Craiova (2—1 pentru Inter) 
și la București, în repriza a 
doua a meciului cu Steaua" 
• Sîmbătă după-amiază, în 
fața unui stadion bine populat, 
am asistat la meciul amical 
Inter — U.T.A., Gelu Leicu, 
Președintele secției, după par
tidă : „îmi pare rău că ne-am 
regăsit publicul cu un 2—3, 
după ce încheiasem atît de 
frumos, în decembrie, cu acel 
3—2 în compania Rapidului. 
Dar, în sinea mea, cred că 
acest 2—3 — în fața unei echi
pe care m-a îneîntat — e mai 
prețios, prin învățăminte, de
cît o victorie facilă". • Din 
desfășurarea meciului cu U.T.A. 
ne-am dat seama că Inter vi
zează ameliorările despre care 
am vorbit mai sus. Au fost 
încercați patru fundași cen
trali, s-a realizat și rocada 
Stănescu, „proiectat" să joace 
fundaș stingă, pentru deplasa
rea lui Dobrotă pe flancul 
drept, familiar acestuia. Ob
servația lui Ardeleanu (con
strucția anevoioasă de pe fun
dul terenului) rămîne în pi
cioare, deși Lungu poate fi, în 
timp, o „corectură"... Ne-am 
fi așteptat Ia o mai bună cola
borare a perechii complemen
tare Cașuba — Majaru, acest, 
cuplu avînd realmente mari 
resurse tehnice. Cașuba expli
că astfel randamentul de care 
nu e încă mulțumit : „La Su
ceava jucam liber, pe tot te
renul, fără sarcini speciale dc 
marcaj, pe care le compen
sam prin mișcare. La Inter cm o 
zonă mai rcstrînsă, dar cu o- 
bligația severă a sarcinii du
ble, pe care nu reușesc să o 
îndeplinesc întotdeauna și care 
face să nu mai am resursele 
necesare în atac". O observa
ție sinceră, dar care nu re
zolvă problema. • în meciul 
cu U.T.A., needificator, desi
gur, la prima apariție a anu
lui, Inter a avut și cîteva pe
rioade bune. A revenit tumul
tuos de la 0—2. egalînd în 
stil mare, a mai ratat și două 
ocazii imense (Radu II și Zam
fir). într-un cuvint, se poate 
spune că la Inter omogeniza
rea, care s-a făcut simțită 
spre finalul turului, mai poate 
fi realizată mai ales după 
pauza de... efort de la Pălti
niș • Inter și-a propus ca c- 
biectiv, la startul campionatu
lui, locurile 8—10. Acum e pe 
patru ! Iar de aici și pînă la 
visul îneîntător de a juca cu... 
Milan nu e decît un pas ; dar 
un pas gigantic, echivalent cu 
un efort pe măsură.

loan CHIîfLA

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
PETROLUL PLOIEȘTI

Antrenor principal : Virgil
I Dridea.

Clasamentul adevărului : +7. 
Jucător plecat : Cr. Ene (la 

Steaua Mizil).

I Jucători venit! : N. Vlad (Ra
pid). C. Lazăr (Steaua Mizil). 
Mitici (Dinamo), Nu ta (Corvinul 
Hunedoara), Drăghiei (Victoria).

* Mihaiu (F. C. Olt).
ț Obiectiv ; promovarea în Di-

. vizia A. . . ,Premise : completarea lotului
2 cu cîtiva jucători care pot con

tribui la creșterea valorică a e- 
Ichipei. revenirea iui Nulă, in 

speranța creșterii eficacității, 
unele măsuri organizatorice și 
numirea ca președinte al elubu- 

Ilul a lui Ion Radu, care, mai 
bine de 25 de ani. a activat la 
Metalul Plopeni, ca Jucător și 
nreședinte al asociației sportive

| METALUL MANGALIA

I Antrenor principal : Constantin 
Gache.

Clasamentul adevărului : —4.
Jucători plecați : iordan (Por-

Itul Constanța), Bănică Oprea 
(F.C. Farul Constanța), Peteanu 
(Neptun Mangalia). Tsaic (Lito
ral Mangalia), Ispas (Callatis

I Mangalia), Panaite (satisfacerea 
stagiului militar).

Jucători venlți: Drogeanu (Por
tul Constanța), BiMu (F.C. Fa- 

Irul — speranțe), Polifroni (Uni
rea Slobozia). Cotrocea (Marina 
Mangalia).

Obiectiv : rămînerea în Divi
zia „B“.

premise : tinerețea majorității 
jucătorilor ; buna lor pregătire 
tehnică ; împletirea experienței 
unor jucători (Turcu, Drogeanu. 
Carastoian) cu dorința de afir
mare a celor tineri.

POIANA CIMPINA
Antrenor principal : Vasile

Florea.
Clasamentul adevărului : —3.
Jucători plecați : I. Cojocaru 

(Minerul rilipeștil de Pădure), 
Preda și Toporaș (Oțelul Cîmpi- 
na), Crlstescu (Metalul Filipeștii 
de Pădure), Tismănaru și Bejan 
(Unirea Cimpina).

Jucători veniti : Nlca și N. Co
jocaru (Mecanică Fină Bucu
rești). Nemțeanu (Victoria Bucu
rești). Sanda (Abatorul Bucu
rești), Dima (Petrolul Ploiești).

Obiectiv : clasarea între locu
rile 6 și 8.

Premise : creșterea valorii r- 
chipei prin transferările amintite ; 
dorința de afirmare a tinerilor: 
un argument ar fi și experiența 
■unor foști divizionari A precum 
vira si Nemțeanu.

I.C.I.M. BRAȘOV
Antrenor principal : Paul E- 

nache.
Clasamentul adevărului : —1.
Jucători plecați : Lungu (la 

F.C.M. Brașov), Belean (Metrom 
Brașov), Rlzea șl Bucur (Nltra-

monia Făgăraș), Piștaru (Unirea 
Slobozia) și Curigan (satisface
rea stagiului militar).

Jucători veniți: Bîzoianu (Cor
vinul Hunedoara). Șulea și Pe
tru? (F.C.M. Brașov), Iliescu 
(Dinamo București) și Varodi 
(Cimentul Hoghiz).

Obiectiv : Un loc in primele 6.
Premise : Faptul că s-a reușit 

întărirea lotului cu cîteva ele
mente tinere, care. împreună cu 
cei mal experimentați jucători, 
cum sînt Șulea. Manciu și Ghi- 
leanu, pot ridica nivelul calita
tiv al meciurilor.

SPORTUL „30 DECEMBRIE"
Antrenor principal : Romeo

Chihaia.
Clasamentul adevărului : — 1.
Jucători plecați : Tăchescu,

Traciu, Ivașcu și Vasiliuc (la 
Sportul Studențesc), Răduțolu și 
Rădută (Dunărea Călărași).

Jucători veniți : Șarbănicâ
(F.C.M. Brașov). Gh. Gigei și 
Ichim (Sportul studențesc), Tă
nase (U.T. Arad), D. Dumitres
cu și Obreașcu (C.S. Tîrgovlște) 
și Dorobanțu (Mecon București).

Obiectiv : clasarea în primele 
5—6 locuri.

Premise : întărirea lotului, mai 
ales la mijlocul terenului și în 
atac, compartimente deficitare 
tn turul campionatului. ținînd 
seama de faptul că nu s-a mar
cat decît un gol în meciurile 
din deplasare. Printr-o pregătire 
exemplară, ridicarea vizibilă a 
calității jocurilor.



O COMPETIȚIE CONCURSURI DE ATLETISM
ORIGINALĂ

PARIS; 30 (Agerpres). — Pe 
teritoriul a 7 țări (Senegal. 
Mali, Niger, Nigeria, Algeria, 
Italia și Franța) se desfășoară 
o întrecere sportivă mai puțin 
obișnuită. Competiția a debu
tat la Dakar cu o cursă de 
bărci cu motor pe distanța de 
90 km. Vor urma 3 500 km cu 
motocicleta, 150 km de mers pe 
jos, 2 500 km cu automobilul, 
350 km cu yachtul, 150 km cu 
bicicleta... și totul se va Încheia 
la Nisa cu o probă de mara
ton (42,195 km).

dintre echipele Ma- 
și R.F. Germania, 
sală, la Glasgow, 
cu un dublu succes 
învingătoare cu 93— 

__ ____ ... masculin și cu 66—
40 puncte la feminin.

Performerul concursului a 
fost Colin Jackson, ciștigător al 
probei de 60 m garduri cu tim
pul de 7,54.• Englezul Geoff Turnbull a
terminat învingător in crosul de 
la Furth (R.F. Germania), fiind 
înregistrat pe distanța de 10,500 
km cu timpul de 36:27. L-au ur
mat austriacul Gerhard Hart
mann — 36:28 șl polonezul
Leszek Beblo — 36:47.

In cursa feminină, desfășurată 
pe un traseu de 6 000 m, prima 
a trecut linia de sosire Leslie 
Morton (Noua Zeelandă) — 23:52.
• Cu prilejul uuni concurs de 

sală desfășurat la Simmerath 
(R.F. Germania), recordmanul 
mondial Javier Sotomayor (Cu-

• Meciul 
rii Britanii 
disputat în 
s-a încheiat 
al gazdelor, 
46 puncte la

ba) a ciștigat proba de săritu
ră în înălțime cu performanța 
de 2,37 m. Pe locurile următoa
re s-au clasat sportivii vest-ger- 
mani Carlo Tranhardt — 2,34 m 
și Ralf Sonn — 2,28 m.
• Concursul feminin de mara

ton de la Osaka a fost cîștigat, la 
actuala ediție, de atleta neo
zeelandeză Lorraine Moller, în
registrată pe distanța de 42,195 
km cu timpul de 2.30:21. ~
locurile următoare s-au 
Renata Kokowska (Polonia) 
2.31:19, Gabriele 
Germania) — 2.31:45 și 
Kojima (Japonia) —

La startul cursei s-au 
323 de concurente din 11
• La Singapore are loc 

niune a consiliului Federației In
ternaționale de Atletism care e- 
xaminează diferite probleme le
gate de lupta antidoping. Prin
tre altele s-a propus intensifica
rea controalelor, mergind pînă 
la efectuarea acestora în mod 
inopinat, chiar și în timpul an
trenamentelor.

Pe 
clasat

Wolf (R.F. 
Kazue 2.34:56. 
aliniat 
țări.

o reu-

SCHI

NEW YORK, 30 (Agerpres). 
Campionatele Mondiale de 
schi alpin au debutat la Vail 
(Colorado) cu proba feminină 
de slalom pentru combinată, 
tn care victoria a revenit 
sportivei elvețiene Vrenl 
Schneider, înregistrată în două 
manșe cu timpul de 1:18,58. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Tamara McKinney (S.U.A.) 
— 1:18,70, Mateja Svet (Iugo
slavia) — 1:19,54 și Kristina 
Andersson (Suedia) — 1:20,66.

VIENA, 30 (Agerpres). — 
Proba masculină de slalom su- 
peruriaș, disputată pe pîrtia 
olimpică de la Innsbruck, în
cadrul „Cupei Europei" la
schi, a revenit sportivului a- 
ustriac Rudolf Stocker, cu
timpul de 1:20,87. Pe locul se
cund s-a situat vest-germanul 
Peter Namberger — 1:21,28.

In clasamentul general se 
menține lider iugoslavul To
mas Cizman — 137 puncte, 
urmat de cehoslovacul Peter 
•Turko — 106 puncte.

SĂRITURI

PARIS, 30 (Agerpres). — 
„Cupa Mondială" la sărituri 
cu schiurile a programat pe 
trambulina de la Chamonix 
(Franța) un concurs în care 
victoria a revenit sportivului 
suedez Jan Bokldv, cu un 
total de 220 puncte (sărituri 
de 97 m și 93 m). Pe locurile 
următoare s-au situat Cecon 
(Italia) — 216,2 puncte și Josef 
Neumann (R. F. Germania) — 
216,1 puncte.

în clasamentul general, după 
15 probe, continuă să conducă 
Jan Boklov — 200 puncte, ur
mat de vest-germanul Dieter 
Thoma — 153 puncte și fin
landezul Risto Laakonen — 
130 puncte.

BIATLON

MUNCHEN, 30 (Agerpres). — 
Proba feminină de 7,5 km din 
cadrul concursului internațio
nal de la Ruhpollndg (R. F. 
Germania) a fost cîștigată de 
schioara sovietică Svetlana 
Davidova, cu timpul de 24:43,0 
urmată de coechipiera sa Ele
na Golovina — 25:00,9 și Ma
ria Manolova (Bulgaria) 25:40,4.

PEUGEOT CONTRA ■ ■■ PEUGEOT
In etapa Niamey — Gao a 

raliului Paris — Dakar, pe 
teritoriul malinez, finlandezul 
Ari Vatanen apasă prea tare 
pe accelerator șl Peugeot-ul 
său face un triplu tonou. 
Nici el, nici copilotul n-au 
pățit nimic, dar întîmplarea 
se putea încheia tragic. Mal 
ales ca pentru Vatanen era 
cea de-a doua răsturnare, 
prima costîndu-1 mal bine de 

21) de minute întîr- 
ziere, de unde și 
goana sa furibundă.
Numai că acum mai [Ijlullll I 
erau 
doar 
din
P.e 1 __
firmei Peugeot conduceau co
pios în clasament: 2h4B:43 a- 
vans pentru Ickx-Tarln, iar 
colegii săi de firmă Vatanen- 
Berglund, cu 2h 45:43 față de 
Tambay-Lemoyne (pe Mitsu
bishi) clasați p» locul 3. Deci, 
practic, problema firmei În
vingătoare nu se mai putea 
pune, cel mult cea a pilotu
lui aureolat, anunțindu-se în 
continuare o luptă sportivă 
pasionantă intre cei doi ma
eștri ai volanului.

Dar — cine putea să pre
vadă? — în scenă apare in 
acest moment șl un al trei
lea personaj, patronul echi
pei Peugeot, pe numele său 
Jean Todt. Acesta apreciază 
eă momentul riscului asumat 
a trecut și că, o dată asigu
rat acest avantaj, interesele 
firmei cer eu totul altceva 
decît duelul „fratricid" din
tre Ickx-Vatanen. Ca urma
re, are loc una dintre cele 
mal stupefiante scene văzute 
vreodată în automobilism, 
sport care, vorba acea, nu

de parcurs v
1 2500 de kilometri

acest veritabil infern 
patru roți, iar mașinile

de momente senzaționale du
cea lipsă: Todt îi convoacă 
urgent pe cel doi, îl anunță 
că vrea să fie... falr-play (?!) 
cu ambele părți, și ca atare 
va lăsa sorții să decidă. O... 
monedă de 10 franci a fost 
lansată apoi in aer, ca la a- 
legerea terenului în fotbal, și 
în clipa in care eccasta ate
riza în nisipul Saharei soar
ta raliului era decisă — ba
nul căzuse pe partea aleasă 
de Vatanen...

_ Scena (cinică sfl- 
dare, petrecută 

•I chiar în fața came- 
relor TV !) a șo- 

=* cat, provocînd re
acțiile cele mai diverse —

■ de la „Inadmisibil, scanda
los !“ (J.M. Balestre — pre
ședintele FISA), trecind prin 
lacrimile lui Ickx și zîmbe- 
tul stînjenit al lui Vatanen 
din minutul imediat următor 
deciziei, ajungînd chiar și 
la... „Așa a vrut Allah" (zia
rele din Mali) și încheind eu 
mîhnirea și dezgustul una
nim exprimat de ceilalți pl- 
loți ai caravanei. Fostul 
campion mondial. Clay Re- 
gazzoni, spunea textual: „Ca unul care mi-am petrecut 
mulți ani pe circuitele de 
F1, nu mai Înțeleg nimic ; 
cum se poate ca interesele 
financiare ale unei firme sau 
ale alteia să primeze In fața 
spiritului sportiv? Cum sc 
poate ca pilotul chiar să nu 
mai Însemne nimic?!"

ȘI totuși, iată că se poate... 
Atunci cind numai banul 
contează, devine aproape fi
resc ca tot banul să decidă. 
Fie el șl sub forma unei ba
nale monezi de 10 franci...

Sorin SATMĂRI 5

PE
ur- 
de

CICLISM • „Turul Ta- 
chira", desfășurat în Ve
nezuela, s-a încheiat cu 
victoria rutierului colum
bian Luis Felipe Moreno, 
mat în clasamentul general 
Jose Villamizar (Venezuela)
la 32 s șl Vlaceslav Eklmov 
(U.R.S.S.) — la 2:34.

Ultima etapă, a 10-a, a 
nit columbianului Hernan 
nahora, cronometrat pe 
tanța de 123 km în 
• Campionatul Mondial de d- 
clocros disputat la Pontchateau 
(Franța) a fost ciștigat de spor
tivul belgian Danny de Bie, cro
nometrat pe distanța de 28 km 
cu timpul de 1 h 00 ;58. L-au ur
mat olandezul Adrl van der

CAMPIONATE

SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

reve- 
Bue- 
dis- 

3.06:08.

Poel — 1 h 01 ;22 și francezul 
Christophe Lavainne — 1 h 01:25.

HANDBAL. • Intr-un meci a- 
mical disputat în orașul elvețian 
Brunnen, selecționata Elveției a 
întrecut cu scorul de 20—19 
(8—9) echipa Suediei.

SCRIMA. • Concursul mascu
lin de floretă de la Paris a fost 
cîștigat de scrimerul francez 
Philippe Omnes, care l-a între
cut în finală cu 11—B pe sporti
vul polonez Piotr Kielplkowskl. 
tn asaltul pentru locurile 3—4, 
Roman Christen (R.F. Germania) 
a dispus cu 10—3 de Elvis Gre
gory (Cuba).

ȘAH. • In turneul de la Has
tings, pe primul loc s-au clasat, 
la egalitate, V. Korcinoi (Elve
ția) șl N. Short (Anglia) cu cî- 
te 6 puncte din 10 posibile, ur
mați de Speelman — 5,5 puncte 
și Smislov

TENIS • 
în finalele 
din cadrul 
bourne : 
Kultl (Suedia) __
brige (Australia) 6—2, 
minin : Kim Kessaris

— S puncte.
Rezultate înregistrate 
probelor de 
turneului de 
masculin :

Todd

juniori 
la Mel- 
Nicklas 
Wood- 

6—0 ; fe- 
(S.U.A.) 

— Andrea Parley (S.U.A.) 6—1, 
6—2.

SPANIA (et. 20). Meciul dintre 
Osasuna și Real Madrid a fost 
întrerupt în min. 44, la scorul de 
1—0 in favoarea gazdelor. Arbi
trul a hotărît întreruperea parti
dei din cauza comportării 
nesportive a spectatorilor, care 
au aruncat diferite obiecte, 10- 
vindu-1 pe portarul Buyo (Real) 
și alți 4 jucători. Să vedem ce 
hotărîre va lua Federația spa
niolă de specialitate. Rezultate : 
F. C. Sevilla — Bilbao 0—0, Atle
tico Madrid — Logrones 2—9, 
Cadiz — Vigo 1—1, Malaga — 
Murcia 1—3, Espanol — F. c. Bar
celona 2—2, Elche — Valladolid 
1—0. Valencia — Zaragoza 2—2. 
Gljon — Betis 0—0, Real Socie- 
dad — Oviedo 0—0 tn clasament : 
Real Madrid 32 p (19 j). F. C.

Barcelona 31 p (20 j), Atletico 
Madrid 24 p (20 j).

GRECIA (et. 17). A.E.K. a ob
ținut o prețioasă victorie în de
plasare, dlspunînd de Kalamaria 
cu 1—0, în timp ce Olympiakos 
a terminat la egalitate, pe teren 
propriu, cu Iraklis (0—0). Alte 
rezultate : Doxa — Ethnikos 1—1, 
Volos — Aris 1—1, Diagoras — 
Panathinaikos 0—2. O.F.I. Creta 
— Levadiakos 2—1, Panionios — 
Larissa 0—0, P.A.O.K. — Apollon 
3—2. Pe primele locuri : A.E.K. 
25 p, Olympiakos

BELGIA (et. 20). Charleroi — 
F. C. Bruges 1—1, Beerschot — 
St. Trond 1—0, Molembeek — 
R. C. Malines 0—4 1, Genk — An
vers 1—1, Cercles Bruges — Wa
regem 3—0, Beveren — Standard 
1—0, Courtrai — Lokeren 1—1, 
Racing Malines — Anderlecht 
0—4 1, F. c. Lifege — Llerse 0—1.

P. 
Șl

In clasament : R. C. Malines 34 
Anderlecht 33 p, F. C. Bruges 
F. C. Liăge cu cite 27 p.

MECIURI DE CUPA 
IN ANGLIA ți SCOȚIA

a
Liverpool 0—2.

0-1.

24 p, Iraklis 22 p.

19). P.S.V. Eind- 
pe teren propriu

CAMPIONATE NAȚIONALE
Szolt Ballo s-au clasat înain
tea unor seniori la o probă sau 
alta, iar Daria Siklodi. Cristi
na Săicean. Camelia 
Ovidiu Emil 
Ganea, Gabor 
Petruța, ca să 
teva exemple, 
calități 
favorabilă lăsată de 
mente talentate și 
privind viitorul lor 
pe argumentul obiectiv al unei 
selecții foarte bune și nu pu
tem decît să sperăm că antre
norii vor ști să transforme pro
misiunile în certitudini.

Si ar mai fi o problemă : 
au fost citeva cazuri de tineri 
aflațj 
arena

PATINAJ VITEZĂ
rUrmare din vag. I)

Dacă despre învingători se 
pot spune. în general, lucruri 
frumoase, imaginea de ansam
blu nu este tocmai îmbucură
toare. la prima grupă valorică 
cursele seniorilor fiind sărăcă
cioase atît numeric (11 băieți 
Si doar două fete), cit si valo
ric. Mai animate, mai intere
sante au fost confruntările ti
nerilor viteziști și. din ferici
re. ele au dat nota generală a 
finalelor pe țară. Juniori mici 
ca Marius Vaida. Gabriela Va- 
gasi. Lăcrămioara Popa sau

Radu. 
Bodo 
dăm 

. sint 
deosebite.

Nicolae, 
Adrian 

ori Sorin 
numai cî- 
dotați cu 
Impresia 

aceste ele- 
optimismul 
se bazează

pe drumul consacrării în 
internațională cane, an-

SPADA Șl SABIE
(Urmare din nag 1)

Buc. (8—8 C.T.A.S., 9—6 Alba
tros) 4 p (—8), 5. Electroputere 
Craiova (8—8 Olimpia, 9—4 
C.T.A.S.) 4 p (—9). 6. C.T.A.S.
0 p ; GR. B — 1. C.S.M. Craio
va (9—7 Mecanica și Tractorul, 
9—6 Unio. 9—5 C.S.U., 9—1
I.E.F.S.) 10 p, 2. Mecanica Bis
trița (9—7 I.E.F.S., 9—5 Tracto
rul. 9—3 C.S.U., 9—2 Unio) 8 p, 
3. Tractorul Brașov (9—6 I.E.F.S., 
9—4 Unio. 9—1 C.S.U.) 6 p, 4. 
Unio Satu Mare (9—7 C.S.U., 
9—6 I.E.F.S.) 4 p, 5. I.E.F.S. 
(9-2 C.S.U.) 2 p. 6. C.S.U. Tg. 
Mureș 0 p.

Tinerii sabreri au mai făcut 
o încercare (în proba indivi
duală) de a schimba învechi
tele ierarhii din întrecerile 
interne, dar n-au reușit decît 
pe... jumătate. Ei au izbutit să 
Se califice în număr mai mare

în ultimii ani în finala 
(Costache direct din eli- 

Găureanu și Oriță 
doi

decît 
de 8 
minări, 
prin recalificări), ultimii 
au ajuns și în semifinale, dar 
nu s-au și putut impune pină 
in final. Asaltul decisiv pen
tru actuala configurație a 
clasamentului din proba indi
viduală, dintre doi sabreri ai 
clubului Steaua și ai cvarte
tului reprezentativ, Chiculiță 
și Szabo, a avut o desfășu
rare spectaculoasă, prin ma
niera activă de luptă a cw 
batanților, prin echilibrul dis
putei, prin evoluția palpitan
tă a scorului. Chiculiță a 
schimbat locul pe planșă con- 
ducînd cu 5—2, adversarul a 
revenit puternic lu’nd chiar 
conducerea (7—6). dar, apoi, 
Chiculiță a condus în perma-

gajați din start în lupta pen
tru un loc pe podium. au 
trăit socul unui randament 
scăzut de la o zi la alta. Prin
tre aceștia s-a aflat și Emeșe 
Antal cane în a doua reuniune 
a gustat din amărăciunea în- 
frîngerii în cursa de 500 m. 
Desigur, acumulările nu 
pierd peste noapte, dar 
nu pot dura prea mult 
nu se respectă cu strictețe 
gramul zilnic. Să sperăm 
ea și colegii de lot se vor 
biliza exemplar în noul
care va începe marți, cind se 
vor desfășura primele întreceri 
ale poliatlonului de seniori și 
juniori, în programul căruia 
sînt incluse și probele lungi de 
3000 și 5000 m.

OLANDA (et. 
hoven a cîștigat 
cu 1—0 meciul cu Feyenoord. Da
torită comportării nesportive a u- 
nor suporteri, 37 de persoane au 
fost arestate I Alte rezultate : 
sparta — Tilburg 1—1, Twente — 
Den Bosch 0—1, Kerkrade — 
Venlo 2—1, Roozendaal — Volen- 
dam 5—1, Haarlem — Maastricht 
0—4 !, Groningen — Utrecht 4—2, 
Ajax — Fortuna Sittard 2—0, 
Zwolle 
sament, conduce 
urmat, de Ajax 
Sittard cu cite

• In Cupa Angliei (runda 
4-a) : Milwall
Aston Villa — Wimbledon 
Watford — Derby County 2—1, 
Blackbourne — Sheffield Wed
nesday 2—1, Nottingham — Leeds 
2—0, Norwich — Sutton United 
8—0, Charlton — Kettering 2—1. 
Manchester United — Oxford 
4—0, Plymouth — Everton 1—1. 
Swindon Town — West Ham 0—0.

dacă 
pro- 

că 
mo- 
test

și 
în- 
în

nență cu o tușă, detașîndu-se 
la două tușe (conform regula
mentului) exact cînd trebuia : 
12—10. Dispută echilibrată 
în asaltul tinereții, Oriță 
trecindu-1 pe Găureanu 
prelungiri.

Iată rezultatele finalei de 8 
■din proba individuală a sa- 
breriior : Al. Chiculiță (Stea
ua) — I. Pop (U.C.B.) 10—7,
D. Găureanu (Tractorul Bra
șov) — D. Costache (Steaua) 
10—6, M. Oriță (Tractorul Bra
șov) — FI. Păunescu (Steaua) 
12—10, V. Szabo (Steaua) — 
M. Cruțu 
zia) 10—5 : 
rcanu 
10—4 ;
Oriță 
pentru 
ță — Szabo 12—10.

(T.M.U.C.B. Slobo- 
Chicullță — Gău- 

Oriță 
3—4 : 

11—9 ; 
Chicu-

11—9. Szabo — 
pentru locurile 
— Găureanu 
locurile 1—2 :

Fortuna __  _
Veendam 0—2. In cla- 

Eindhoven 31 p, 
28 p, Twente și 
23 p.

• In Cupa Scoției (runda a 
3—a) : Raith — Glasgow Rangers 
1—1, Celtic — Dumbarton 2—0, 
F. C. Dundee — Dundee United 
1—2, Dunferllne — Aberdeen 0—0, 
Falkirk — Motherwell 1—1, Hearts 
— Ayr 4—1, Hibernian — 
1—0, St. Patrick — St. 
0—0 (meciurile terminate 
litate se vor rejuca atit 
glia, cît și în Scoția).

Brechin 
Mirren 

la ega- 
în An-

ANGLIA SI...■I
Ne-am obișnuit să spunem că fotbalul englez e trufaș. Cită poză 

va fi fost aici și cită realitate, e greu de precizat, dar orgoliul ce
lor care au inventat jocul și chiar o anume egolatrie n-au fost 
niciodată camuflate, manifestîndu-se ele și prin aceea, ca să ne 
mărginim la un exemplu, că finala campionatului național școlar 
s-a bucurat adesea, pe „Wembley", de mai mulți spectatori decît, 
să zicem, un meci oficial al echipei reprezentative !

Numai că vremurile, ca și mentalitățile, sint supuse schimbării, drept 
pentru care Insula pare decisă să renunțe la atitudinea de superioa
ră detașare față de orice eveniment fotbalistic petrecut dincolo de 
Canalul Minecii. Observatori competenți vorbesc despre „un feno
men de lucidizare", tot mai numeroase fiind vocile care avertizează 
că, izolat de continent prin excluderea echipelor de club din cupe
le europene, fotbalul „made in England" trebuie să întreprindă 
ceva spre a nu pierde, pentru mult timp, trenul performanței. 
Slaba comportare (nici un punct) a reprezentativei lui Robson la 
,,Euro *88" e un indiciu al rămînerii în urmă. Unul dintre cele mai 
importante, dar nu singurul. Pentru că, de pildă, Dave Stringer, 
managerul lui Norwich, locul 2 în campionat, menționa recent că 
„nivelul Ligii a scăzut îngrijorător ! Cînd formații modeste precum 
Millwall, Coventry și Derby sînt în frunte (n.n. de ce nu și Nor
wich ?!), înseamnă că nu-i în regulă ceva. S-au împuținat jucătorii 
cu experiență și cu un bagaj tehnic mulțumitor. Părerea mea e că, 
în raport cu Europa, noi sîntem în întârziere în ceea ce privește 
descoperirea și formarea talentelor". Opinie împărtășită, după cum 
veți constata, și de un alt antrenor reputat, Howard Wilkinson de 
la Leeds United : „Producem din ce in ce mai puține valori ! Echi
pele noastre sînt alcătuite din atleți, harnici, nimic de reproșat, 
dar incapabili să hotărască soarta unei partide. Nivelul lor tehnic 
e precar". Pe aceeași linie, poate chiar mal tranșantă, se situează și 
Peter Shreeve, pregătitor fizic la Queen's Park Rangers, o autori
tate în materie. El rezumă „tabloul" de azi al fotbalului enalez du
pă cum urmează : „în trecut, forța șl condiția fizică deschideau 
porțile diviziei a treia, iar calitățile tehnice și știința jocului — pe 
cele ale primei ligi. în prezent, ajunge ca un bătat zdravăn să ne 
în stare «să înghită» kilometrii și să fugă după cit mai multe ba
loane că șt devine titular în prima ligă" ?!

Tot mai des. iată, fotbalul insular — altădată vinovat de un com
plex de superioritate — se îndoiește de propriile-i metode, de pro- 
prlile-i capacități, mal degrabă temător decît nerăbdător cînd se 
anticipează, pentru toamna lui 1989, reîntoarcerea echipelor lui ae 
club în cupele europene. Altfel spus, după ce a dat lumii fotbalul, 
Anglia așteaptă să-l primească înapoi.

Ovidiu IOANIȚOAIA

RESTUL LUMII
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