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Finalele Daciadei la patinaj viteză

PRIMII CAMPIONI STEAUA-TRACTORUL

AI PROBEI DE POLIATLON BRAȘOV 3-2!
(prin

Desfășurate sub ge-
MIERCUREA CIUC, 31 

telefon).
nori cui marii noastre competiții 
naționale Daciada. finalele de 
patinaj viteză la poliatlon, re
zervate seniorilor și juniorilor, 
au început marți dimineață sub 
cele mai bune auspicii, pe pista 
naturală de dimensiuni olim
pice din localitate : vreme fa
vorabilă (—6 grade), gheață 
pregătită cu utilaje corespun
zătoare, avînd un coeficient su
perior de alunecare, un corp 
de oficiali competent. Iar în
trecerile pentru primele titluri 
do campioni ai Daciadei au 
fost, așa cum se anticipa, viu 
disputate, pasionante.

Junioara Emeșe Antal.
scrisă de conducerea tehnică 
pe foile de arbitraj ale se
nioarelor, a confirmat așteptă
rile. Ea nu a avut însă de în
fruntat nici o opoziție, avînd 
meritul că. fără a fi solicitată, 
a realizat cea mai buna Per
formantă românească înregis
trată pe pista de aici, la 1500 
m — 2:19,3. în schimb, în 
confruntările masculine am 
asistat la dispute aspre, con
curența la un loc pe podium

în-

LA C. S. ONEȘTI
SE PREGĂTESC ALTI

LUPTĂTORI DE VALOARE

lu- 
îm-

pe calea dezvoltări 
sportul în această 
dintre cele mai 

unul tînăr provenit 
locului este cea a 

Pușcașu (acum la 
la

Deosobit de blinda această 
iarnă pe frumoasa vale a Tro- 
tușului. Razele soarelui 
minează peisajul din 
prejurimile municipiului Gh. 
■Gheorghiu-Dej, arătîndu-ni-1 la 
reala lui frumusețe, ne înfăți
șează grandoarea construcțiilor 
și a obiectivelor industriale ri
dicate în această zonă a tării 
în anii socialismului, sub con
ducerea partidului.

Pași mari 
a făcut și 
urbe. Una 
reușite ale 
din partea 
lui Vasile 
Steaua), campion olimpic 
categoria 100 kg. lupte libere, 
la ultima ediție a J.O. De fapt, 
dorința de a cunoaște ce se 
mai întîmplă în sala din care 
a plecat spre marea perfor
manță un campion olimpic 
ne-a determinat să ne îndrep
tăm pașii spre C.S. Onești.

Pe antrenorul Cornel Cristuț, 
cel care l-a inițiat în tainele 
luptelor pe V. Pușcașu, l-am 
găsit la locul lui de muncă, în 
sală. De data aceasta, însoțit 
de un tînăr tehnician, Iordache 
Mustea, fost și el component 
al secției C.S. Onești pînă Acum 
7—8 ani. Pe spațiul rezervat 
luptelor, adică o treime din 
sală (pe celelalte două se pre
gătesc secțiile de haltere și 
judo) se aflau aproape 30 de 
luptători seniori și juniori, sal
telele devenind insuficiente 
pentru cei ce doreau să exe
cute diferite procedee tehnice.

Cînd unul dintre cele trei 
antrenamente zilnice se termi
nase, l-am reținut pentru cîte
va minute pe antrenorul Cris
tuț, căruia i-am solicitat amă
nunte despre activitatea sa.

— De cînd lucrați la C.S. 
Onești ?

— Din 1972. Fiind brașovean, am 
fost atras la Onești de rapida 
dezvoltare pe multiple planuri 
a acestei zone a tării. Mi-am 
zis că și sportul trebuie să-și 
aibă locul în preocupările oa
menilor din aceste locuri și nu 
m-am înșelat. Sala pe care o 
vedeți era nouă, abia se con
struise. Copii dornici de miș
care. ca peste tot în tară, erau

L
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stîrnind mari ambiții, soldate 
cu rezultate deosebite. Su
fragiile publicului și ale tehni
cienilor au fost întrunite de 
Nicolae Sandu (C.S. Tractorul 
Brașov), aflat în primii ani de 
seniorat. Deși cu o sumară pre
gătire specifică, el a reușit 
să se mobilizeze exemplar mai 
intîi în duelul cu coechipierul 
său Edmond Cseh, pe care l-a 
depășit, la 500 m, la o dife
rență de numai o patină (a- 
mindoi au sosit în același timp 
— 39.9) și apoi cu unul 
favoriții probei de 3 000 
Tibor Becze, pe care l-a 
vins la o diferență de 5 
cimi, luînd astfel o bună 
tiune în cursa pentru 
campion absolut, unde 
după prima zi cu 1,8

La fel de atractive _ __
și primele evoluții ale junio
rilor „mari". Spre regretul ge
neral însă, principalul candidat 
la întîletate. noul campion al 
seniorilor la sprint, mureșanul

din
m. 
în- 
ze- 
op- 

titlul de 
conduce 
p.
au fost

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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Antrenorul 
nel Cristuț 
monstrează 
xecufia unui 
cedeu tehnic 

atac 

Foto : Gheorghe 
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și 
să

destui. Totul era să-i aleg pe 
cel mai talentați și să mă ocup 
așa cum trebuie de pregătirea 
lor. Așa l-am găsit și pe Va
sile A fost tare cuminte 
muncitor. Nu era nevoie 
stau mereu cu vorba pe el...

— Povestea Iul Vasile Pușca
șu o cunoaștem. Am prezentat-o 
și cititorilor noștri. Care alți 
dintre foștii sau actualii dv. 
elevi v-au mai adus satisfacții ?

— Pe parcurs au mai ieșit 
campioni naționali de juniori 
Dumitru Lungu. Glgi Petre, au 
mai fost și Fănică Paraschiv, 
Mircea Rotaru, Ștefan Vizitiu, 
Cristinel Volpaș, Valentin Hu- 
căi și mulți alții. O mare sa
tisfacție am avut în anul 1977. 
înainte de plecarea lui Vasile 
la Steaua, mi-am adunat o gru
pă mai mare de copii și am 
muncit zdravăn cu ei, timp de 
2—3 ani. Dintre ei, în '77 mi-au 
ieșit pe primul loc in țară Lică 
Oproiu, Ștefan Vizitiu și Viorel 
Andras, iar Măricel Popa și 
Eugen Pococi s-au clasat pe 
locul doi. Au fost cu toții che
mați la lot, dar dintre ei cea 
mai bună treabă a făcut-o 
Măricei Popa. A fost selecțio
nat In echipa națională de ju
niori, a devenit campion bal
canic, iar in anul 1983. 
Campionatele Mondiale de 
Los Angeles, s-a clasat pe 
cui 2. Trednd în rîndul

la 
la 

lo
se-

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. 2-3)

Miercuri 1 februarie 1989

In meci restanța la volei (m)

sub posibilități 
Steaua Bucu-
început se pro-

Ieri, într-o partidă restantă, 
din prima etapă a returului 
campionatului masculin de vo
lei. am văzut o echipă care 
și-a apărat șansele cu foată 
ardoarea — Tractorul Brașov, 
penultimul loc în clasament — 
si alta, prea sigură de ea. dar 
evoluînd mult 
— campioana.
rest».

De unde la
fila o luptă inegală (cu steliș- 
tii în prim-plan). in final bra
șovenii au fost la un pas de 
o mare surpriză. Bucureștenii, 
în formula Ionescu, Constan
tin,' Pentelescu. Spinu. Dascălu, 
Soica, au ciștigat, firesc, ușor 
primele două seturi (la 5 și la 
8). după care... nu le-a mai 
reușit nimic — pe fondul re
venirii meritorii a brașovenilor 
(Stereo.
ciun. 
zerva 
și ci 

■ Deci, 
ciiea 
greu 
nilor.
Tractorul 3—2 (5, 8, —13, —10, 
11). Au arbitrat : P. Deju 
Gh. Voicu (M. FR.).

Ferariu, Crișan. Cră- 
Pustiu, Cășvean și re- 
Kozma) care au cîștigat 

două seturi (la 13 și 10). 
2—2. ultimul set, al cin- 

(tie-break), revenind 
(a fost 11—11) bucurește- 
Scor final, Steaua —

CU MULT CURAJ LA DRUM,
PENTRU UN RUGBY MODERN

Lotul de tineret inceareă... ieșirea din tipare
soa- 
erau

în ziua aceea, în care 
rele zîmbea cu adevărat, 
ceva schiori, mari și mici, pe 
pîrtie, un pic mai sus de ho
telul Silva. Apucăm să admi
răm -zborul unui puști, să a- 
flăm că-1 cheamă George To- 
mescu, că are nouă ani, si- e 
de aici, din Bușteni, că din a- 
ceastă iarnă face sărituri cu 
schiurile. Dar se aude imediat 
un fluier și privirile sînt a- 
trase către un platou din a- 
propicre. Pînă și monomul fot
baliștilor de la Rapid trage cu 
coada ochiului, în alergare, 
spre secvențele mai puțin o 
bișnuite pe zăpada încă înghe
țată : se joacă rugby I Un joc 
și el mai aparte, fără șut, 
fără transformare. Ce mal ră- 
mîne ? Eseul, de bună scamă. 
Iar mai presus de toate e an
gajarea celor două echipe 
formate ad-hoc, dintre compo- 
nenții lotului reprezentativ de 
tineret.' înaintașii „adună1* ra
pid, cheamă adversarii acolo, 
în aglomerare, se creează ast
fel „vidul11, spațiul pentru a- 
tac supranumeric, fără drept

Campionatele- Naționale de scrima

ECHIPELE DE SABIE
AU ÎNCHEIAT PRIMA ETAPĂ

Pe planșe paralele evoluau 
Steaua, în formație cu Chicu- 
liță, Szabo, Florea, Fi. Păunes- 
cu și Costache (adică. în mare 
măsură, actuala echipă națio
nală de sabie), în meciul cu 
C.T. Tractorul Brașov, și 
U.C.B., cu Mustață, Pop, Ma
rin și Pantelimonescu, adică 
fosta garnitură reprezentativă 
(primii trei, pină mai ieri ti
tulari ai formației militare), 
în partida cu Montorul Slobo
zia. Ambele echipe bucureștene 
au încheiat prima etapă neîn
vinse, în postura de lidere 
ale celor două grupe din Di
vizia națională, ceea ce arată, 
fără putință de tăgadă, că ni
mic nu s-a schimbat în sabia 
noastră în ultimii ani, chiar 
dacă generațiile s-au schim
bat... Și încă o dovadă în a- 
cest sens: dacă garnitura „ve
teranilor1* de la U.C.B. are 
media de vîrstă de aproape 32 
ani. cea a speranțelor de ieri- 
alaltăieri, concurînd sub culo
rile aceleiași asociații sportive 

numele debucureștene, sub
Șoimii IMUC. are acum vîrsta 
optimă de 18 ani, ___
foarte departe de a fi compe
titivă în campionatul divizio
nar (un singur exemplu : a 
pierdut meaiul cu Steaua cu 
0—9, dînd doar 14 tușe în 9 
asalturi !). Se mai cuvine să 
fie menționată, credem noi, 
involuția în timp a echipei de

dar este

Pc marginea concursului cluburilor sportive școlare

DOAR CINCI CENTRE FORMEAZĂ
DE BIATLONISTI ?JNOILE GENERAJH

Cu prețul unor mari eforturi 
— și tocmai de aceea merită cu
vinte de laudă organizatorii 
locali, de la toate nivelurile — 'a 
Rîșnov s-a desfășurat, într-o at
mosferă specifică întrecerilor ce
lor mai tineri concurențt, ..Cupa 
Cluburilor Sportive Șco’are- la 
biatlon. Pentru poligon s-a cărat 
zăpadă din pădure, iar una din
tre „bucle", aflată la umbra co
pacilor, a fost îngrijită, de ase
menea, în mod special, pentru a 
putea găzdui pe alergători.

Pe foile de concurs s-au în
scris reprezentanți de la unită
țile de resort din Bistrița, Rîș- 
nov („Dinamo"), Brașov („B.’a- 
șovia“ și „Pionierul") și Miercu
rea Ciuc. Desigur, un număr de 
unități mult prea redus față de 
cerința unanimă ca această spec
taculoasă disciplină a iernii să 
poată avea asigurată o bază de 
selecție cit de cit numeroasă și, 
bineînțeles, de calitate! Surprin
derea a fost și mai mare, aflînd 
că 5 (cinci) este, intr-adevăr, 
numărul total al secțiilor școla
re în sarcina cărora stă, la ni
velul întregii țări, creșterea noi
lor generații de biatlnniști! Ne 
amintim că, nu cu mulțl ani în 
urmă, două erau zonele princi
pale care ofereau performeri de 
valoare acestui sport. “ 
ambele au dispărut acum, 
aria performanței... Prima, 
înconjurind zona atît de 
rească de la Vatra Dornel,

Dar, 
din 
cea 

pito- 
din

de replică. O fază dintre al
tele,. neîntîmplătoare, fiindcă 
a fost îndelung gîndită, lucra
tă, repetată în antrenamentele 
pe compartimente (Constantin 
Fugigi cu grămada. Ion Teo- 
dorescu cu liniile dinapoi), în
tr-o scurtă perioadă de pre
gătire în care acumulările fi
zice s-au făcut, în bună parte, 
cu... balonul, prin specific per
manent. Antrenorul federal 
Dumitru Mihalache, tînăr șși 
el — parcă mai ieri era titu
lar la Sportul Studențesc sau 
Rapid — punctează : „E lotul 
unde putem încerca cu mai 
mult curaj ieșirea din tipare. 
Echipa de tineret nu are obi
ective imediate, dar ciștigul 
poate fi sensibil. Și na doar 
pentru ea, pentru că, o dată 
aplicată ideea de joc modern, 
demonstrată practic viabilita
tea sa, vom merge mai depar
te, la nivelul de ansamblu al 
rugbyului nostru... Să luăm, 
de pildă, modul de intrare in 
contact. Trebuie făcut cu fața 
la adversar, cum sc face de Ia 
o vreme în rugbyul mare.„

comportări anonl- 
însă, se păs- 

formații pe
și clasamen- 
etapă a Di- 

la sabie:

de tineret 
(9—7 Dina- 

si Șoimii) 
(8—8, 63—54 
Șoimii) 4 p, 

Buc.

sabie a clubului Dinamb, cu 
cîțiva ani în urmă aceasta 
luptînd pentru titlu, acum o- 
cupînd un loc anonim, con
form unei 
me. Brașovul, 
trează cu trei 
locuri onorabile.

Iată rezultatele 
tele după prima 
viziei naționale 
Grupa A — 1. Steaua (9—6 cu 
Tractorul. 9—2 cu C.T.T., 9—I 
cu Dinamo, 9—0 cu C.T.A.S.
șl Șoimii) 10 p, 2. Tractorul 
Brasov (9—7 Dinamo, 9—4 
C.T.A.S.', 9—2 C.T.T. și Șoimii) 
8 p, 3. Centrul " 
Tractorul Brasov 
mo. 9-4 C.T.A.S. 
6 p, 4. Dinamo 
t.d. C.T.A.S., 9—5
5. Șoimii IMUC
C.T.A.S.) 2 p, 6. C.T.A.S. 
Grupa B — 1. U.C.B. 
Montorul, 9—3 C.S.S.M., 
C.S.M., C.S.S. Voința, T. Trac
torist) 10 p, 2. Montorul
T.M.U.C.B. Slobozia (9—6 
C.S.M. și C.S.S. Voința. 9—4 
C.S.S.M. si T. Tractorist) 8 p, 
3. C.S.M. — C.S.Ș. Unirea Iași 
(8—8, 65—59 t.d. C.S.S.M.. 9—6 
C.S.S. Voința. 9—4 T. Tracto
rist) 6 p, 4. Tinărul Tractorist 
Brasov (9—7 C.S.S.M., 9—6
C.S.S. Voința) 4 p, 5. C.S. Satu 
Mare (9—4, C.S.S. Voința) 2 p.
6. C.S.S. Voința Slobozia 0 pi

S PAUL

(9—6 
0 p ; 
(9—4 
9—1

Obclnele Bucovinei plecînd cu 
ani in’ urmă Gheorghe Berdar și 
Vasile Bejenarlu, ambii compo
nent! al echipei de ștafetă care, 
la Universiada de iarnă de la 
Sofia, din 1983, a cîștigat meda
lia de argint, șl a doua, cea a 
Gheorghenilor, nici ea zgircită în 
talente, a dispărut de pe lista 
centrelor de biatlon ale țării. De 
ce? Unele păreri indică lipsa de 
materiale sportive specifice drept 
principal motiv, dar. pare-se, 
prima cauză este una de natură 
organizatorică. în această idee, 
opinăm că forurile de resort din 
rețeaua sportului școltr de per
formanță ar, trebui să ia in con
siderație unirea, cel puțin intr-o 
fază Inițială, a secțiilor de schi 
fond cu cele de biatlon. Altfel 
spus, e de urmărit obligativita
tea ca in toate centrele de schi 
fond să se înființeze și secții de 
biatlon, pentru că învățarea ele
mentelor de bază ale alergării 
pe schiuri se face identic și în- 
tr-un caz, șl în altul, iar după 
inițiere și obținerea unei înde- 
mînări, specializarea pe cele 
două discipline s-ar putea face 
în funcție de existența sau ab
sența unor calități specifice tra
gerii la țintă.

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)
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dacă 
au- 
Și-l

Sint atîtea altele încă, 
vrem progresul general, 
tentic, al acestui sport, 
vrem. Și e posibil*-.

Jocul continuă, se încinge, 
spectatorii întîmplători nu se 
îndură să plece din jurul spa
țiului în alb. In timpul ăsta 
un apropiat al rugbyulul se 
va fi gîndlt la cîtă monedă 
s-a bătut înainte vreme pe 
tema necesității lotului de ti
neret cu un program al său, 
un lot privit, firește, ca tram
bulină de lansare pentru pri
ma reprezentativă, și dacă pe 
aici au trecut un Oroian, un 
Boldor, un Rațiu, un Sava. un 
Chirilă, chiar un Doja (trei 
dintre ei evoluînd apoi în re
prezentativă), să spunem, to
tuși, adevărul pînă la capăt: 
într-un an întreg, în ’88, tine
retul s-a aflat împreună doar 
trei săptămîni, dacă adunăm 
cele cîteva acțiuni. Or, două-

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pio. a 4-a)



PERMANENT
LECȚIILOR

O trecere în revistă a modu
lui cum decurge învătămîntul 
de educație fizică în rîndul stu
denților (care se dorește a fi 
tot mai modern, mal sistemic 
si mai participativ), inițiată de 
Comitetul de oartid al Centru
lui Universitar București, ne 
oferă prilejul de a consemna 
aspecte de fond. Le prezentăm 
în ordinea importanței lor...

• Lecțiile de educație fizică, 
obligatorii pentru studenții din 
anii I si II- se desfășoară pe 
baza unei programe a Minis
terului Educației si învățămîn- 
tului, care stipulează cit spa
țiu trebuie acordat pregătirii 
fizioe propriu-zise, cu ce mij
loace (din atletism, gimnastică 
etc.) si eît anume este rezer
vat ramurilor de sport prefe
rate de participanți • Tendința 
de „sportivizare" a lecțiilor (a 
se citi : consacrarea întregii 
lecții unei anumite ramuri de 
sport, fie prin voința cadrului 
didactic care le conduce, fie a 
studenților) apare cu totul fal
să. de vreme ce — așa crim 
atestă sondajele efectuate de 
conducerile rectoratelor — pro
grama M.E.I. este riguros res
pectată • Lecțiile deschise 
apar tot mai pregnant în preo
cupările unor colective de ca
tedră (Universitate, I.M.F., Po
litehnică. A.S.E.), rațiunea or
ganizării lor fiind realizarea 
unui permanent schimb de ex
periență între cadrele didactice 
si. implicit, ridicarea calității 
procesului de învățămînt. Ceea 
ce rămîne încă un deziderat 
este acțiunea de extindere și 
generalizare a acestor lecții în 
toate institutele de învățămînt 
superior • Trecerea normelor 
S.U.V.A. face parte din... nor
ma de activitate a fiecărui ca
dru didactic. Efectuarea aces
tora aduce o contribuție sub
stanțială ia pregătirea fizică 
generală a studenților si consti

IN ATENȚIE - CALITATEA 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ

tuie. alături de întrecerile pen
tru „Cupa anilor I“. un bine
venit prilej de selecție a celor 
apti să parcurgă primii pași 
către performantă • Lecții, de 
sport pe... muzică. Iată o ini
țiativă cane marchează o creș
tere a participării studentelor 
la educația fizică. Politehnica 
și A.S.E. culeg cele mai bo
gate roade. în același, timp, 
gimnastica aerobică ciștigă un 
teren tot mai larg, atit în 
institutele amintite, cit si la 
Universitate și I.M.F. Demon
strațiile organizate la deschi
derea și încheierea anului spor
tiv universitar și cu alte pri
lejuri atestă grija deosebită 
față de această activitate • 
Efectuarea lecțiilor, cu precă
dere în aer liber, se află în 
atenția majorității colectivelor 
de catedră, cu efecte pozitive 
asupra dezvoltării sanogen etice 
a studenților. Partea introduc
tivă a lecțiilor cuprinde, de 
regulă, și exerciții selective în 
acest scop. în mod special tre
buie evidențiată preocuparea 
pentru corectarea unor defi
ciente de postură, ca urmare a 
unor poziții vicioase la orele 
de studiu, de laborator sau de 
atelier. în unele institute au 
fost create chiar „ateliere" 
(grupe) speciale cu participarea 
studenților care prezintă diver
se sechele dună afecțiuni cro
nice. O mențiune pentru cel 
al I.M.F. condus de asist. St. 
Birt-olon, un model în materie 
de organizare și eficiență • 
A spori rezistența fizică prin 
probe de alergări. Am amintit 
un experiment introdus la Po
litehnică, cu rezultate care con
firmă. chiar într-un stadiu in
cipient, valoarea acestuia. Anual, 
fiecare student ia parte la 8—10 
concursuri de alergare cu o 
durată de 10—12 minute. Nu 
se întocmesc clasamente. ci 
numai situații cu studenții și

studentele care respectă aceste 
două criterii • Concursul de 
admitere la unele facultăți 
(Metalurgie) cuprinde si o nor
mă de probe fizice, eliminato
rie. Apreciindu-se utilitatea a- 
cestei inițiative se studiază in
troducerea unei norme simila
re si la alte facultăți ale Po
litehnicii și ale celor de la 
Construcții și Agronomie. Fi
resc. pentru că unele profile 
presupun calități absolut nece
sare în exercitarea viitoarei 
profesii, în principal o mai 
mare rezistență fizică vizavi de 
factorii climatici ; ca în cazul 
celor ce vor lucra pe șantiere 
sau în mediu] agrar și silvic 
• Un fenomen tot mai larg 
întîlnit : participarea la lec
țiile de sport (în special la 
competiții) și a studenților din 
anii mari (III—VI). Un argu
ment în plus care confirmă 
interesul pentru mișcare, pen
tru lecțiile de sănătate • Din 
dorința de a-și completa pa
trimoniul sportiv, unele colec
tive de catedră (Politehnică, 
I.M.F.» Universitate, A.S.E.) 
caută să valorifice orice spa
țiu disponibil din perimetrul 
institutelor. Este o acțiune lău
dabilă la concretizarea căreia 
conducerile rectoratelor, comi
tetele de partid și consiliile 
asociațiilor studenților comu
niști din institute acordă în
totdeauna un sprijin nemijlocit. 
Se rezolvă, astfel, în multe ca
zuri, o problemă pe care o ri
dică întrebarea : „Unde ne 
desfășurăm lecțiile de sport ?“. 
Dispar eforturile de deplasare 
și — lucru foarte important — 
sporește bugetul de timp al 
studenților. Se înțelege că și 
în această direcție căutările, 
soluțiile nu sînt încă pretutin
deni epuizate...

lin performer de excepție al ciclismului

UN COPIL PRIVEA CICLIȘTII.

românesc a devenit antrenor

Tiberiu STAMA

start

„Cupa de iarnă" la tir (arme cu aer comprimat)

ȚINTELE REDUSE N-AU... REDUS

(prea mult) PERFORMANȚELE
Calendarul competițional al 

tirului în sală a programat, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, în 
sala Dinamo din Capitală, pri
mul concurs în care s-au în
trebuințat ținte cu dimensiuni 
reduse, conforme noilor regle
mentări. De remarcat că, în 
general, rezultatele n-au scă
zut prea mult față de cele an
terioare. La aceasta au con
tribuit, în primul rînd, faptul 
că mulți țintași au efectuat 
din vreme pregătiri pe noile 
ținte, astfel că „șocul" a fost 
trecut cu bine, precum și mo
tivația de a porni cu dreptul 
pe acest nou drum, valabilă 
în cazul multora dintre tră
gătorii noștri, mai cu seamă 
fruntași. Antrenorii de la 
A.S.A. Metalica Oradea, bună
oară, au organizat încă din 
decembrie antrenamente și 
concursuri pe ținte de produc
ție proprie, și nu este singu
rul centru- în care s-a proce
dat astfel. Așa se explică, în 
principal, faptul că, de pildă, 
Camelia Diaconu de, la această 
asociație a avut și acum, Ia 
București, prestații bune, după 
ce în decembrie și ianuarie, la 
concursuri locale, înregistrase, 
la pușcă, 378 și, respectiv, 
388 p. ’

Aminteam de motivația care 
a dus, în multe cazuri, la rea
lizarea unor rezultate ridicate. 
E de la sine înțeles că fie
care trăgător cu pretenții a 
dorit să-și înscrie numele pe 
lista recordmenilor naționali, 
întrucît la „Cupa de iarnă" au 
fost alcătuite listele de recor
duri stabilite (care au și fost 
depășite, în unele cazuri, a- 
tunci cînd o probă s-a repetat 
în două zile). Subliniem, așa
dar, că învingătorii din pro
bele aflate în programul „Cu
pei de iarnă" sînt noii dețină
tori ai recordurilor naționale. 
Care recorduri vor avea, a- 
proape sigur, o viață scurtă,

de vreme ce. chiar săptămina 
viitoare, la București vor în
cepe și se vor desfășura fina
lele „Daciadei" la tir cu arme 
cu aer comprimat. în orice 
caz, ca o concluzie : pentru 
acest început de sezon, ierar
hiile naționale ale probelor 
pentru arme cu aer comprimat 
n-au suferit modificări esen
țiale.

REZULTATE TEHNICE, puș
că, seniori: 1. C. Stan (Stea
ua) 683 p ; 2. C. Tudorz (Dina
mo) 670 p ; 3. E. Antonescu
(Dinamo) 668 p ; senioare : 1.
Aurelia Bistriceanu (Steaua) 
483 p; 2. Cristina Florea (O- 
limpia) 480 p ; 3. Eva Olah
(Metalul Tîrgu Secuiesc) 477 p; 
juniori : 1. L. Popa (Universi
tatea Cluj-Napoca) 561 p ; 2.
M. Stoian (Steaua) 561 p ; 3. 
L. Moldovan (CFR Araci) 560 
p; junioare : 1. Cristina Flo
rea (Olimpia) 382 p ; 2. Ana 
Teodoru (Metalul) 372 p ; 3. 
Alina Dimovici (Olimpia) 371 
p ; clasament pe secții : 1. 
Steaua 24 p ; 2—3. Olimpia 17 
p și Dinamo 17 p; 4. Univer
sitatea Cluj-Napoca 7 p; 5. 
Metalul 5 p ; 6. Metalul Tîrgu 
Secueisc 4 p etc. ; pistol, se
niori : 1. S. Babii (Steaua) 
680 p; 2. L. Stan (Steaua) 675 
p ; 3. I. Petru (Olimpia) 675 p; 
senioare : 1. Anișoara Matei
(Olimpia) 467 p ; 2. Ana Buțu 
(Dinamo) 467 p ; 3. Elena Ene 
(Dinamo) 466 p; juniori : 1. 
E. Chilom (Dinamo) 565 p; 2. 
I. Raicea (Steaua) 561 p ; 3. T. 
Constantin (Steaua) 553 p; ju
nioare : 1. Cristina Pirea (Di
namo) 365 p ; 2. Cristina Aldea 
(CSU Brașov) 364 p ; 3. Car
men Hanu (CSU Brasov) 364 p ; 
clasament pe secții : 1. Dina
mo 31 p; 2. Steaua 21 p ; 3. 
Olimpia 13 p; 4. CSU Brașov 
13 p ; 5. Letea Bacău 3 p ; 6. 
CSȘ 1 București 3 p.

Rd. T.

Ne-a vizitat, mai zilele tre- 
cute, la redacție, Mircea Ro- 
mașcanu, unul dintre cicliștii 
care a dominat, timp de a- 
proape 15 ani, sportul cu pe
dale din țara noastră, și, ca 
să nu existe nici un dublu 
asupra acestei afirmații, vom 
nota că, la numai 21 de ani, 
la a doua sa participare în 
Turul României, ediția din 
1974, avea să cucerească lau
rii, performanță pe care a- 
vea să o repete în edițiile din 
anii 1984 și 1985. De ce o dis
tanță așa de mare intre pri
ma reușită și celelalte două? 
Pentru că, să ne aducem a- 
minte, întrerupt după 1974, 
Turul României avea să fie 
reluat în 1984... Pînă una-al- 
ta, vizita lui Mircea Rorn-iș- 
canu era urmarea unui dia
log început în toamna anului 
trecut, după a doua etapă a 
Turului, cînd l-am întrebat, 
mal mult așa, într-o doară, 
dacă nu cumva asistăm la 
ultima sa tentativă de-a cîș- 
tlga „Mica Buclă", cum i se 
mai spune Turului ciclist al 
României. De încercat, a în
cercat, în pofida anilor ca- 
re-șl spuneau, totuși, cuvîn- 
tul, șl numai tenacitatea și 
forma excepțională a colegu
lui său de club Vasile Mitra
che l-au împiedicat sâ-și în
scrie, pentru a patra oară, 
numele pe lista cîștigătorilor. 
Oricum, a sosit pe un ono
rant loc doi și a cîștigat o 
etapă, a treia, Sibiu — Tîrgu 
Mureș, după o spectaculoasă 
evadare, în trei, cu Mitrache 
și M. Orosz, cu 40 de kilome
tri înainte de finiș, unde s-a 
Impus în fața tricoului gal
ben (V. Mitrache), cu... o 
jumătate de roată! „cînd te 
vei hotărî, Mircea, să cobori 
din șa. să spui adio șosele
lor și competițiilor, te rugăm, 
i-am spus, să ne cauți pe la 
redacție. Retragerea unul ci
clist de talia ta ar putea să 
intereseze pe toți cei ce în
drăgesc acest admirabil sport 

.......... , al 
Și ia- 

... .. ----- , pe Mircea Romaș-
canu, dind curs, acum cîte- 
va zile, invitației noastre de 
atunci.

— Așadar, Mircea Roinașca- 
nu, ai spus adio ciclismului!

— Nu chiar. Aș spune mai 
degrabă că am ajuns în fața 
celui de-al doilea start. Ci
clistului care am fost i se 
oferă prilejul de a fi antre
nor. Antrenor secund. Ia Di
namo, alături de omul care 
m-a învățat tainele ciclismu
lui. antrenorul emerit Nlco- 
lae Voicu.

— In introducerea acestui 
dialog am trecut in revistă 
doar reușitele tale din Turul

României. Cam cum ar ară
ta panoplia tuturor succese
lor tale?

— Am reușit, grație colegi
lor în primul rind, să intru 
în posesia a peste 80 de 
titluri de campion al țării, 
inclusiv cele cucerite cu e- 
chipa. In competițiile inter
naționale, în Cursa Păcii, de 
exemplu, am participa

Mircea Romascanu, intr-o 
ipostază obișnuită pentru el, 

aceea de învingător
Foto : Aurel D. NEAGU

auniuauuI al voinței, al tenacității,
J spiritului de echipă". Și
* t$-l, deci, pe Mircea Ro

ori șl m-am clasat pe locu
rile 11, 14, 15, 17 și 18, dar și 
pe locul 3 în clasamentul ge
neral al ediției din 1973, a 
doua performanță româneas
că la această competiție de 
anvergură, în care am cîsti- 
gat, de-a lungul tuturcr par
ticipărilor mele, 6 etape, în
tre care prima la chiar de
butul meu în Cursa Păcii, în 
1976.

— Alte momente memora
bile din viața ta ?

— Două titluri balcanice, 
individual și cu echipa, 
fond, și de 3 ori locui doi, 
individual, și același loc,
4 ori, cu echipă. Locul intii 
în Turul Turciei, dar șl lo
cul doi, un an mal tîrziu, In 
aceeași competiție, apoi locul 
întîi în Turul Rhodos, un loc 
cinci în Nledersachsen, sau

la 
la 
la 
de

locul trei în Turul Bulgariei. 
Aș mai putea 
teală victoriile 
ța, competiție 
internațională, 
două întreceri 
cate, nu mai sînt organizate, 
Cupa Dinamo și Cupa Munți
lor.

— înțelegem că, intr-un a- 
nume fel, regreți dispariția 
acestor competiții care, la 
urma urmelor, au lost înlo
cuite de altele. In fine, să 
trecem peste acest subiect. Ce 
altceva mai regreți?

— Ar mai fi două lucruri. 
Primul: în 1978, în proba in
dividuală de circuit a cam
pionatelor mondiale pentru 
amatori (24 de ture totalizînd 
170 de kilometri), în ultima 
porțiune a penultimei ture, 
cînd mă aflam între primii 
10 și cînd simțeam că am re
surse să mă bat de ia egal la 
egal cu oricine, am avut o 
defecțiune care m-a scos din 
cursă. Al doilea: că nu mai 
am anii — în minus, firește 
— pentru a participa la edi
ția din acest an a Cursei 
Păcii, cea mai spectaculQasă 
din edițiile de pînă acum. Ce 
mult mi-ar fi plăcut să lupt, 
alături de Mitrache, Constan- 
tinescu, Kovaci și ceilalți 
pentru revenirea în prim- 
plan internațional a ciclis
mului nostru. Ce uriașă șan
să de afirmare pentru echi
pă și pentru fiecare din ei, 
în parte! Le doresc, oricum, 
succes din toată inima!

— Iată-ne, Mircea, aproape 
la capătul dialogului. O în
trebare care trebuia pusă 
încă de Ia început: cum tc-ai 
apucat să practici acest 
sport ?

— M-am născut lîngă Bucu
rești, la Otopeni, și, în 
cursele lor, oficiale sau de 
antrenament, cicliștii și ca
ravana lor treceau adeseori 
prin fața porții noastre. Ii 
priveam eu acea îneîntare pe 
care numai ochii copiilor O 
pot avea. Iar cînd m-am ho- 
tărît să fac sport, am ales, 
firește, ciclismul. Și, vă rog 
să mă credeți, nu-mi pare 
rău. Dimpotrivă. I-am dăruit 
tot ce am avut, chiar .viața 

. mea de pînă acum, și. Ia 
rîndul său, ciclismul mi-a dat 
totul, o tulburătoare viață pe 
roți, în șa, de-a lungul și 
de-a latul lumii, iar acum, Ia 
o primă încheiere de bilanț, 
îmi oferă și partea a doua, 
lîngă șeile altora, ale elevi
lor mei.

— Succes, Mircea llomașca- 
nu, și în această a doua par
te a vieții tale cicliste!

Victor NIȚA

pune la soco- 
în Cupa Voin- 
cu participare 
sau în alte 

care, din pă-

CUPA ROMÂNIEI
La Zalău s-a desfășurat parti

da retur din cadrul „Cupei 
României", în care au evoluat 
formațiile feminine Textila și 
Confecția București, meciul con- 
tînd pentru locurile 5—8. Era 
min. 3 al jocului șl gazdele, ca
re au început în forță, condu
ceau cu 6—0, reușind să refacă 
și să depășească handicapul de 
goluri datorat meciului tur, cîș- 
tigînd în final cu 29—20 (16—11). 
Antrenorii textilistelor și-au per
mis să Încerce diverse formule, 
dînd credit multor jucătoare tl-

LA HANDBAL (f)
nere. învingătoare eu scorul ge
neral de 54—48, sălăjencele vor 
disputa locurile 5—6 ale compe
tiției, avînd ca adversară for
mația Mureșul Tg. Mureș. Au 
înscris: Flastru 7, Bălănean 5, 
A. Bartaș 4, Antal 4, Munteahu 
3, Chereji 2, Goarnă 2, Cenan 2 
pentru gazde, respectiv Croltoru 
7, Grigoraș 7, Rontescu 3, Mincu 
1, Vasile 1, M. Arvatu 1. Arbi
tri : Al. Mărieș și Gh. lstrăuan, 
ambii din S. Mare. (N. DANCIU
— coresp.).
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CLASA
FEMIN.

1. voinț
2. Voința z:
3. „U“ Cj.-
4. Olimp. E
5. Met. Sal
6. Rapid B
7. Com. Tg
8. Met. Hm
9. Polit. Bt

10. Mobila S
11. Constr. 1
12. Conpref

MASCULII
1. Din. Bui
2. steaua
3. ICED Bl
4. Din. ‘ vîiii
5. Met. Tg
6. Balanța
7. Elba Tm
8. Rapid Bt
9. Farul C-

10. „U“ Cj-r
11. Ram. B.i
12. Acad M !

• Echipa I 
pierdut mei 
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pe teren : 
(chiar pe t 
putut preze 
cătorilor. N 
anularea pi 
țial băimări 
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celor... 1
partida f
lescu, libert 
tul".

PATINAJ VITEZĂ
(Urmare din pag. 1)

Tibor Mate, dornic de a se 
autodepăși (se află în plină 
campanie pentru titularizare în 
vederea C.M. de juniori) a 
pornit la 500 m pe grafic de 
record republican (9,8 pe pri
ma sută de metri) dar, la Ie
șirea din turnantă, a atins 
gheata cu vîrful ghetei (de
oarece concurează pe patine 
uzate pînă la jumătatea lamei), 
și a căzut cînd îi era lumea 
mai dragă !

Iată primii campioni și cei
lalți medaliati, pe probe, ai

Daciadei : seniori, feminin 500 
m — EMEȘE ANTAL (Mure
șul Tg. Mureș) 43.9, 2. Ibolya 
Szatmari (Electromureș Tg. Mu
reș) 46.9, 3. Lucia Aftenie (Vo
ința Sibiu) 48,3 ; 1 500 m — 1. 
EMEȘE ANTAL 2:19.3, 2. Ibolya 
SzatmaTÎ 2:31,5, 3. Lu.ia Afte
nie 2:40,1 : masculin. 500 m — 
1. EDMOND CSEH (C.S. Trac
torul Brașov) 39,9, 2. Nicoîae 
Sandu (C.S. Tractorul Brașov) 
39,9, 3. Tibor Becze (S.C.M. 
Ciuc) 40,5 : 3 000 m — 1.
LASZLO ANTAL (I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe) 4:28,5, 2. Nicoîae 
Sandu 4:29.1, 3. Tibor Becze 
4:29,6 : juniori I. feminin 500 
m — 1. GABRIEL VAGAȘI 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc — C.S.

t. iMi.m mmiMiii

LA C. S.

(Urmare din pag. 1)

morilor, Popa a făcut parte și 
din echipa reprezentativă de 
seniori, fiind de mai multe ori 
campion național.

Tot în anul 1983 mi-a apărut 
între cei care s-au remarcat 
la campionatele naționale de 
juniori un băiat tare talentat. 
Cred că este cel mai dotat 
pentru lupte dintre toti copiii 
care mi-au trecut prin mină 
pînă acum. In primul an a 
ocupat locul 2 la categoria 87 
kg. în anii următori a devenit 
vicecampion mondial de juniori, 
campion national de seniori. 
Este vorba despre Petrișor Cru- 
ceanu. Acum este la Steaua. 
Dacă ar fi fost cuminte și am
bițios cel puțin jumătate cît 
Pușcașu. Cruceanu ar fi ajuns 
și el în vîrful piramidei valo
rice la categoria sa. Așa. însă, 
s-a oprit pe undeva, pe la în
ceputul urcușului si e păcat...

Numărul foarte mare de co
pii si juniori prezenți la an
trenamente ne-a fost explicat

ONEȘTI

în cîteva cuvinte de președin
tele. clubului, prof. Gheorghe 
Poenaru : „Sîntem foarte bine 
organizați. Colaborăm" perfect 
cu C.S.Ș. din localitate, profe
sorul loan Dobrea Iucrind îm
preună cu antrenorii noștri, ai 
clubului. în plus, trebuie să 
vă informez că am organizat un 
număr de șapte centre satelit 
în comunele din zonă, cum sînt 
cele de Ia Comănești, Bucium, 
Bogdănești, unde lucrează foști 
sportivi de-ai noștri. Cel mult 
Ia două luni, organizăm con
cursuri de selecție între copiii 
provenifi din aceste centre _ și 
pe cei mai dotati îi transferăm 
(cu școala si cu pregătirea) la 
Onești. Nu se poate să nu mai 
apară si alti tineri capabili să 
egaleze performanța Iui Vasile 
Pușcașu... Dintre cei mai talentați 
copii ai noștri îi amintim pe Da
niel Andrei. Cornel Ștefan. Ion 
Delivan. Mircea Gutuș, Ion Ro
taru (este deja cooptat Ia Cen
tral de oregătire olimpică de 
la Tg. Jiu)“.
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REZULTAT 
II, 15 km: 1 
Dinamo Rîșn 
Frențiu (C.S 
59:19 (6); 3. 
Dinamo Rîșn 
te fiindy? mi 
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M. Secăreani 
Rîșnov) 30:03 
(C.S.Ș. Brașo 
Apostol (C.S. 
30:30 (0); șta 
Rîșnov lhl2:4
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I PENTRU LOTURILE DE JUNIOR]
dinde mult ocupanta unuia 

locurile care aduc retrogradarea. 
La băieți, etapa a XV-a ne-a o- 
ferlt plăcuta surpriză ca toate 
cele șase partide să se Încheie 
la diferențe mai mici de 10 
puncte, fapt rarisim, dacă nu 
chiar in premieră pentru Divi
zia masculină A. Desigur, a- 
preclem eforturile făcute de e- 
chipele cotate cu șansa a doua 
pentru ridicarea lor valorică, 
dar nu putem omite nici jocurile 
mal slabe prestate de favoritele 
campionatului, în primul rînd 
Dinamo București șl Steaua.

UUL“ PENTRU EFICACITATE
Jere- 

toaneta 
ea) 314 
(Voința 
«dalena 
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>, 10. 
ictorul) 
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Balogh 
mascu- 
Jinamo 
1 (Me- 
Bălcea- 
Robert 

Er- 
:el Po- 
r. Bota 
gonaru 
iuntea- 
.1. C. 

și Al. 
293 p.

12. D. Antochi (Dinamo Oradea) 
285 p. V. Băiceanu, nerefăcut 
după un accident, a pierdut te
ren, totuși își menține șan
sele de a redeveni lider.

IN ATENȚIA 
ANTRENORILOR DE 

MINIBASCHET
In scopul Îmbunătățirii proce

sului de instruire a celor mal 
tineri practicanți ai sportului cu 
mingea la coș, minibasctietbaliș- 
tli, federația a luat măsura con
struirii unor panouri-turn. 
Acestea se află în cantități su
ficiente în magazia I.E.A.B.s, de 
la stadionul „23 August" din Ca
pitală și pot fi procurate, con
tra cost, de cei doritori să asi- 

. gure lecțiilor de antrenament o 
densitate mai mare.

\ ZI

5:1130 29 
2:1212 29 
9 4352 27
1 23
1:1579 23 
8:1339 22 
3:1404 21 
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JUNIORII III IN ÎNTRECERE
Din Arad, prof. Constantin 

Wunsch ne informează că sala 
„Decebal* a găzduit un atractiv 
turneu rezervat juniorilor III, 
la care au luat parte echipe ale 
C.S.Ș. din cinci orașe. Clasa
ment final : 1. Arad (echipa I) ; 
2. Satu Mare, 3. Cluj-Napoca ; 
4. Rîmnicu Vîlcea ; 5. Oradea 
(C.S.Ș. 1), 6. Arad (echipa II). 
Coșgetera turneului a fost Me
linda Metzger (C.S.Ș. I Arad), 
cu 135 puncte marcate. Remar
căm evoluția promițătoare a a- 
cestei talentate junioare, cîști- 
gătoare (în 1987, la Ploiești) a 
„Trofeului Sportul" acordat de 
ziarul nostru coșgeterei Criteriu
lui Național pionieresc de ml- 
nibaschet. Au mai fost premia
te : Hajnal Szilagyi (Satu Mare) 
— cea mai tehnică jucătoare și 
Monica Broșovschi 
cea 
joc.

________ T______ (Arad) — 
mai bună conducătoare de

Rubrică redactată de
Dumitru STANCULESCU

ACTUALITATEA .ȘAI1ISIA
de-a 

de 
..Cupa ziaru- 

din Suceava. Inte- 
„Daciada"*, 

s-a desfășurat 
’ ' preee- 

143 dezlegători,

Recent s-a încheiat cea 
Vl-a ediție a concursului 
dezlegări dotat cu 
Iul Zori Noi‘" "• 
grată marii întreceri 
competiția, care 
pe tot parcursul anului 
dent, a reunit _
dintre c^re 56 de elevi din județ 
și din alte localități din țară. La 
cele 35 de probleme date spre 
rezolvare s-au primit peste 2900 
de răspunsuri.

Intrucît un 
de concurenți 
etajul maxim, 
baraj pentru 
clasați. Locul 
loan Matei, impiegat de mișcare 
la stația C.F.R. Cîmpulung Mol
dovenesc Est, căruia i-a fost a- 
cordată o frumoasă cupă. Locu
rile 2 și 3 au fost ocupate, în 
ordine, de Ionel Theodorescu, 
pensionar, tot din Cîmpulung 
Moldovenesc și Victor Constanti- 
nescu, maistru-instructor la 
ceul „Ștefan cel Mare" din 
ceava.

Pentru stimularea elevilor 
practicarea șahului s-a atribuit 
un premiu special pentru con
curentul elev cel mai bine cla
sat la baraj, Mirel Burduja, de 

■.......... din

număr însemnat 
au întrunit pun- 
s-a recurs la un 

stabilirea primilor 
I a revenit lui

11-
Su-

la

la liceul „Dragoș-Vodă" i 
Cîmpulung Moldovenesc.

Problemele din concurs 
fost susținute de candidații 
maestru D. Klosterman și 
Ghllea.

Ion MINDRESCU — ccresp.
• După încneierea sesiunii 

studențești de examene, în pe
rioada 6—17 februarie, la Tuș- 
nad, se va desfășura cea de-a 
XXXII-a ediție a Campionatului 
Național Universitar. Amintim 
că actualii deținători ai titlurilor 
sînt Arina Bergthaler (Spartac 
București) și Adrian Negulescu 
(Petrolul Ploiești).
• Cea de-a IX-a ediție a tra

diționalei competiții șahiste 
„Cupa Felix", organizată de A- 
sociația sportivă „Lotus", cu 
sprijinul Oficiului Județean de 
Turism Bihor și al Federației 
Române de Șah, va avea loc, 
între 13 și 25 februarie. în sta
țiunea balneară Felix, la Com
plexul hotelier „Mureș". In pro
gram sînt prevăzute 6 turnee 
paralele, în sistem elvețian, pen
tru toate categoriile de clasifi
care.

a Clubul sportiv „Steagul Ro
șu" al întreprinderii de Autoca
mioane din Brașov organizează, 
in cadrul „Daciadei", festivalul 
internațional de șah dotat cu 
„Trofeul Steagul Roșu". Turneul 
internațional masculin (la care 
și-au anunțat participarea jucă
tori din Polonia, Iugoslavia. O- 
landa șl România) este prevăzut 
să se desfășoare în perioada 12 
—25 februarie, iar „openul" ge
neral mixt își va derula rundele 
între 15 șl 25 februarie.

au 
d 

A.

A FOST UN MOMENT CIND
u

cum se știe, 1989 este 
„plin" pentru fotbalul 
Angrenate pe frontu-IDupă 

un an 
juvenil.

Irile calificărilor la campiona- 
tele europene de juniori A și 
B, reprezentativele noastre se 
află la ora pregătirilor asidui, 
care presupun perioade cen- 

I tralizate de antrenament, me
ciuri de pregătire cu parteneri 
interni și externi și, nu în ul
timul rînd, acțiuni de selec
ție, care, în aria juniorilor, nu 
se termină, practic, njeiodată, 
avînd în vedere forma labilă 
Ia o vîrstă încă imatură și 
perimetrul vast de investiga
ție care impune, adesea, o 
doză de relativitate în ierar
hizarea celor

Să aducem, 
noutățile din 
trei loturi.
• SELECȚIONATA ’90 (an

trenori Gh. Staicu și M. Ți- 
țeica) are de susținut 6 jocuri 
de calificare în vederea tur
neului final C.E. din 1990. Ele 
acoperă un spațiu larg de 
timp, din mai pînă în noiem
brie, interferîndu-se și cu 
„Balcaniada", care, la această 
ediție, va fi găzduită, în luna 
august, de țara noastră. Iată, 
concret, programul calificări
lor : 10 mai (deplasare) și 1 
noiembrie (acasă), cu Austria ; 
14 iunie (a) și 4 octombrie (d), 
cu Spania ; 6 septembrie (d)
și 14 noiembrie (a), cu Da
nemarca. Avînd în vedere că 
primul meci se dispută 
deplasare, că reușita 
lui poate fi, adesea, 
toare, în bilanțul final, aces
tei echipei i se asigură- un 
mănunchi de meciuri de ve
rificare pe terenuri străine, 
definitivate pînă în acest mo
ment fiind cele cu R.S.S. Mol
dovenească (Chișinău, 24 și 26 
februarie) și cu Polonia (26 și 
28 martie). Deocamdată, lotul 
este supus unei pregătiri cen
tralizate, la Brașov, 
în care 
zonelor 
tate in 
Israel, 
F.R.F., 
sintetizează astfel : 
ba, în primul rînd, de absen
ța unui lider al generației, 
gen Sabău, Stanici sau Rădu- 
cioiu, din anii precedenți, care 
să polarizeze și să dirijeze am
bițiile șî aspirațiile tuturor, 
impunîndu-se prin exemplul 
personal al tehnicității deose
bite, al angajamentului preg
nant : de asenjenea, de înlocu
irea fundașilor laterali pre
cum și dc consolidarea unui 
«mijloc» care să se impună 
prin îndemînare și clarviziune". 
Motiv pentru care 6—7 jucă
tori noi vor fi încercați pen
tru rezolvarea acestor dezide
rate. Importantă 
în acest context, 
cluburilor, nu o 
de solicitudine 
anterioare, prin 
permite jucătorilor lor 
grarea în acțiunile lotului na
țional, cu repercusiunile de 
rigoare asupra randamentului 
selecționabililor. , (Exemplele 
lui L. Moldovan și Stanici 
sînt prea proaspete pentru a 
le trece sub tăcere).
• SELECȚIONATA ’91 (Gh. 

Ola, I. Pătrașcu). Obiectivul ei
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mai buni.
deci, „la zi" 

taberele celor

în 
startu- 
hotărî-

perioadă 
se încearcă retușarea 

sale mai slabe depis- 
recentul turneu din 
pe care secretarul 
Grigore Sichitiu. le 

„Este vor-

se numește 
neul final 
B, care se 
nemarca, i 
Pentru
(22 martie, acasă, și 
în deplasare), două 
echipa Poloniei, pe 
învins-o în amintitul 
din Israel, cu 1—0, 
înseamnă un prețios ascendent 
moral, dar nu în mod automat 
și rezolvarea ...calificării. Du
pă cum se vede, cursa lui 
„’91" este una de sprint, spre 
deosebire de cea a colegilor de 
la „’90", care este una de fond. 
De aceea, meciurile de pregă
tire sînt mai dense (7 și 9 
martie — întîlniri cu echipa 
R.D. Germane, acasă, urmate 
de un turneu în U.R.S.S.), iar 
cooptările în lot mai concrete. 
Au fost reținuți, după o re
centă acțiune de selecție, la 
Snagov, Mărgincanu (C.S.Ș. 
Alba Iulia), un mijlocaș cu 
gabarit și putere de travaliu, 
Vărzaru (Viitorul Craiova), un 
alt mijlocaș, cu clarviziune și 
tehnicitate, Bogoi (C.S. Tîrgo- 
viște), un „vîrf" abil 
drăzneț.
• SELECȚIONATA 

Voica, V. Kraila). Se _ 
în așteptarea „sorților" de la 
17 iulie, care o vor trimite în 
preliminariile C.E. de juniori 
B, ediția 1990. Un lot de 24 
de selecționați participă la faza 
de osificare a acestei echipe 
reprezentative cu obiectiv pe 
termen lung, aflată în pragul 
„botezului" internațional.
• O INIȚIATIVA (bună, a- 

preciem noi) în premieră : 
alcătuirea unui lot lărgit de 
12 portari (între 13 și 18 ani) 
a căror formare a fost încre
dințată foștilor ..goalkeeperi" 
divizionari A, Silviu Iorgules- 
cu "(U.T.A.) și Marin Andrei 
(Dinamo). Necesitatea ei a iz- 
vorît din constatarea că, nu o 
dată, eforturile oamenilor din 
cîmp (și implicit, soarta me
ciurilor) au fost compromise 
de gafele repetate ale unor 
portari fragezi, văduviți, la 
cluburile lor, de o pregătire 
specifică adecvată.

calificarea 
al C.E. de 
va disputa 

între ■ 2 
a-1 atinge,

în tur- 
juniori 
în Da- 

15 mai. 
susține 
martie,

Și
va
31partide cu 
care a și 

turneu 
ceea ce

și în-

•92 (I.
găsește

Ion CUPEN

PIERDUSEM ÎNCREDEREA ÎN MINE
afirmă unul dintre cei mai buni jucători de la F.C. Bihor

F.C. Bihor,— Ce zici de 
Ovidiu Lazăr ?

— Sigur, putea să obțină în 
toamnă un loc mai sus în cla
sament. Dacă nu pierdeam 
cu Otelul... nici nu vreau să-mi 
mai aduc aminte de acea zi... 
eram acum pe „zero" la ade
văr. Ca să nu zic că, printr-o 
mai mare îndrăzneală la Bra
șov și chiar la Hunedoara, va
canța de iarnă ar fi fost și 
mai frumoasă.

— Dar de tine ești mulțu-
mit ?

— Cum să vă spun, mă simt 
destul de îndatorat față de e- 
chipă. De pildă, nu-mi face 
deloc plăcere să privesc cla
samentul golgeterilor. unde 
figurez numai cu patru goluri 
la activ. Sigur, a existat și 
acea indisponibilitate din ul
timele șase etape, cauzată de 
o entorsă de gradul III, însă 
ce rost au, acum, motivațiile ?

— Venite de la un jucător 
talentat, cum și ești, de alt
fel, cu mari disponibilități, 
care te-au propulsat, cîndva, 
Ia echipa reprezentativă de 
tineret. Dar, ca să rămînem 
in temă, hai să vorbim puțin, 
de atacul „unu contra unu“.„

— îmi e tare ciudă cînd 
mi-aduc aminte de aceste si- 

a- 
pe

tuații pe care le-am avut 
desea în multe jocuri și _ 
care n-am reușit să le duc la 
bun sfirșit. Ele ar fi Însemnat 
cu siguranță goluri pentru e- 
chipă, dacă nu și puncte în 
clasament. Procedeul în sine 
trebuie să-1 exersez avînd 
mereu în față modelul Hagi. 
El rezolvă, ca nimeni altul, a- 
ceste situații de „unu la unu". 
Știe să lovească cu măiestrie 
balonul în momentul cel mai 
favorabil, surprinzîndu-l pe 
portar.

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
STRUNGUL ARAD

nl se pare, 
și atitudinea 
dată lipsite 
în sezoanele 
refuzul de a 

inte-

Antrenbr principal: Marin Mo
rarii.

Clasamentul adevărului: 0.
Jucători plecați: Petrescu

(U.T. Arad), T. Nicolac (I.U.R.T. 
Lugoj), șl Ficu (Montana Sina
ia).

Jucători veniți: Goia (Ceahlăul 
P. Neamț), Jurcă (Dacia Orâștie) 
și Birjaru (Unirea Alexandria).

Obiectiv : ocuparea locului 5 
în clasamentul seriei a IlI-a.

Premise : ridicarea nivelului 
de joc, grație unei pregătiri sus
ținute în care toți eomponenții 
lotului au manifestat multă tra
gere de Inimă. Suita partidelor 
de verificare cu Metalurgistul 
Cugir, A.S.A. Progresul Timi
șoara, Mureșul Deva, U.T. Arad 
șl altele va avea darul să adu
că la același numitor comun un 
„11“ cit mal competitiv.

nlrea Alba Iulla), Bărbulescu 
(revenit de la Recolta Stoică
nești), Nicu (revenit dc ia Spor
tul Muncitoresc Drăgăneștl), Bă- 
lean (Gloria Reșița).

Obiectiv: terminarea campio
natului in primele șase locuri.

Premise: echipa are posibilități 
mai mari față de realizările din 
toamnă; în lot sînt jucători cu 
o mare experiență, ca Gîngu, 
Ciurea și Ciucă; tinerii (Popa, 
Anton, Mogoșanu) sînt dornici 
să se afirme.

C.S.M. SUCEAVA

F.C.M. CARACAL
| ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
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Ești aproape de împli
nirea frumoasei vîrste de 23 
de ani, o vîrstă la care alții 
au urcat mult pe planul per
formanței...

— Știu la ce vreți să vă re
feriți. Și mai știu că în primul 
rînd depinde de mine să vin 
„în față". Astă-toamnă, la un 
meci disputat la Oradea, an
trenorul ’ echipei naționale, 
Emerich Jen ;i, văzindu-mă în 
bună dispoziție, mi-a zis după 
joc : pregătește-te serios, că 
nu se știe, poate te chem 
lot. Și acum am în

la 
... _  ... minte a-

ceste cuvinte, venite la timp, 
momenta fost un

încrederea în
Căci 
cînd pierdusem ______  _
mine. Să știți că la Stîna din 
Vale am tras foarte tare, așa 
cum au făcut-o și ceilalți co
legi ai mei, care sînt animați 
de «dorința de a evalua, în 
primăvară, la nivelul posibili
tăților pe care le avem, pe 
măsura tinereții echipei, a in
vestițiilor făcute de antrenorii 
noștri în perioada pregătirilor.

— Deci, F.C. Bihor are un 
moral bun, are ambiții !

— Da, sîntem ca o adevărată 
familie, toți pentru unul și 
unul pentru toți. Ne gîndim, 
bunăoară, că am putea să re 
batem pentru un loc în... ~ 
Balcanică. Pentru asta 
trebuie să rezolvăm mai 
momentul defensiv : 
multe goluri am luat în 
plasare din cauza unor super
ficialități care ne aparțin. Și 
—^de ce nu ? — să îmbunătă
țim finalizarea. Revin, dind 
exemplul meu, că la situații 
cînd tabela de scor arăta 0—0, 
în partidele din deplasare, 
F.C. Bihor își— sarva adversa
rul prin ratări inadmisibile. 
Și cînd mă gîndesc că alții, 
în astfel de cazuri, nu ne-au 
iertat deloc...

Stelian TRANDAFIRESCU

Cupa 
însă 
bine 
prea 
de-

CEAHLĂUL P. NEAMȚ
Antrenor principal: Vasile Nițâ. 
Clasamentul adevărului: +1.
Jucători plecați : Farcaș (Gaz 

Metan Mediaș), Oprea (C.U.G. 
Cluj-Napoca), Croitoru (I.T.A. 
Celuloza P. Neamț), Beleșcu (sa
tisfacerea stagiului militar).

Jucători veniți: Robu și Moca- 
nu (Voința Roman), Sitaru (Ce
tatea Tg. Neamț), Furdui (A.S. 
Drobeta Tr. Severin).

Obiectiv : clasarea în primele 
șase locuri.

Premise: tinerețea lotului (me
dia de vîrstă: 22 ani); experien
ța unor jucători: Amarghioalei, 
Mlronaș, Stoica și Tac ne; faptul 
că se pornește cu un plus la 
„adevăr".

• ARBITRII MECIURILOR 
ECHIPELOR NOASTRE IN 
CUPELE EUROPENE. Comisia 
de arbitri din cadrul forului 
european a delegat conducă
torii întîlnirilor din sferturile 
de finală ale cupelor conti
nentale (partidele tur la 1 
martie, returul la 15 martie). 
Iată arbitrii desemnați să con
ducă jocurile formațiilor noas
tre : I.F.K. GOTEBORG — 
STEAUA : Blankenstein (O- 
landa) — turul și Quîniou 
(Franța) — returul. DINAMO 
— SAMPDORIA : Brummeîer 
(Austria) șl Nemeth (Ungaria). 
VICTORIA — DYNAMO DRES- 
DA : Syme (Scoția) și Fredrik- 
sson (Suedia).

• MINERUL ȘTIINȚA VUL
CAN — CORVINUL ----
DOARA 1—2 (1—1). 
cat: Bejan (min. 18), __ ____
Gheorghiu (min. 32) și Iorda- 
che (min. 86). Corvinul: Icni
tă — Bardac, Nicoară, Suciu, 
Chezan — Petcu. Nicșa, lor- 
dache — Gabor, Gheorghiu. 
Marian. Au mai jucat: Groza. 
Hanganu. Tîmoveanu, Haidiner, 
Rădos și Ilaș. (P. Comșa — 
oonesp.).

HUNE- 
Au mar- 
respectiv

Antrenor principal: Sorin Gîn- 
su.

Clasamentul adevărului : —1.
Jucători plecați : Florieel

(ROVA Roșiori), Roșea și Crețu 
(Recolta Stoicănești), Petrescu 
și Nlca (Sportul Muncitoresc 
Drăgăneștl).

Jucători veniți : Ciurea și Ră- 
ducanu (F.C. Olt), Sabadoș (U-

Antrenor principal: Silviu
Stănescu.

Clasamentul adevărului: +1.
Jucători plecați : Șumulanschi 

(Mecanică Fină București), Șer- 
ban (Steaua 
țelul Galați) 
Botoșani).

Jucători
; (F.C.M. Brașov) și 
nerul Vatra Dornei).

Obiectiv: 
mul seriei

Premise: 
flrmată și __
cători s-au rodat și experimen
tat șl în Divizia A. în această 
perioadă, acumulările, pe toate 

planurile, s-au situat la un nivel 
ridicat.

GLORIA BUZĂU

ADMINISTRAȚIA DE

• Tragerea obișnuită PRO- 
NOEXPRES cu care debutează 
luna februarie (deci, astăzi, 
miercuri 1 februarie 1989) va 
avea loc în București. în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 
2. începînd de la ora 15,50. 
Aspecte de la tragerea respec
tivă vor fi transmise la radio, 
pe programul I, la ora 16.15. 
numerele extrase urmînd a fi 
transmise din nou. pe același 
program, la ora 23.05. și mîi
ne, iot la ora 8.55.
• Anunțăm pe particlpanții 

la concursul- PRONOSPORT de 
duminică. 29 ianuarie, că omo
logarea cîștigurilor se va face 
astăzi, miercuri. 1 februarie.

Mizil), Huiban (O- 
șl I. Radu (C.S.

veniți: A v Aii anei 
Bălan (Mi-

pe podiu-Clasarea
I.
valoarea lotului, con- 
de faptul că unii Ju-

Antrenor principal: Ion .o- 
nescu.

Clasamentul adevărului: +4.
Jucători plecați: Alexandrcseu 

șl Tudoran (Hidrotehnica Buzău), 
Vasiliu (Viticultorul Panclu).

Jucători veniți : r ' 
Răchițcanu (Hidrotehnica 
zău), Bratu C' -7 
București), I. Constantinescu 
Pană (I.M.G. București), 
(Torpedo Zărnești), Liță 
Paroșeni Vulcan).

Obiective: promovarea în 
zia A.

Premise : omogenitatea și 
rețea lotului, dorința de afirma
re și sprijinul deosebit al orga
nelor locale.

Busuioc și 
Bu- 

(Mecanică Fină 
ți 

Bratu 
(A.S.

Dlvl-

tlne-

STAT LOTO- PRONOSPORT INFORMEAZĂ

astfel că rezultatele operațiu
nilor respective vor fi date 
publicității, pe căile cunoscute, 
începînd de mîine, joi. 2 fe
bruarie (inclusiv în rubrica de 
față, precum și la radio. pe 
programul I. la ora 8,55). De
sigur că această masivă parti; 
cipare, precum și zecile de mii 
de cîștigurî ce se estimează a 
se distribui, alături de partidele 
deosebit de interesante înscri
se în concursul de duminică. 5 
februarie, constituie premise 
favorabile pentru menținerea 
aceluiași mare aflux de parti
cipant!. De altfel, importantele 
dstiguri în bani si autoturis
me obținute de numeroși par
ticipant în ultimul timp îus- 
tifică ne deplin participările

record la care asistăm, de 
un concurs la altul.

la

mai 
tra- 

___ ____ ______ vi
neri, 3 februarie (atenție, deci, 
mai sînt doar două zile pentru 
procurarea biletelor cu nume
rele favorite !) si o Interesantă 
TRAGERE EXECEi ȚIONALĂ 
LOTO, ce va avea loc dumi
nică. 5 februarie. Reamintim că 
tragerea respectivă oferă nu
meroase cîștigurî in autoturis
me. excursii peste hotare si 
importante sume de bani. Tot
odată. ținînd seama de cele 66 
de numere ce se vor extrage, 
șansele vor fi si ele pe măsura 
numelui sî rcnumelul tragerii s 
de excepție !

• Această săptămînă 
programează, în afară de 
gerea obișnuită LOTO, de



„MARELE PREMIU’ LA. TENIS
MELBOURNE, 31 (Age. pres). In 

urma iezulțațelor înregistrate la 
campionatele In. .rnaționale de 
tenis ale Australiei, în clasa
mentul general al „Marelui 
Premiu” conduce Ivan Lendl 
(Cehoslovacia), cu 1 203 _ puncte, 
urmat de coechipierul său Mllo- 
slav Mecir — 840 puncte, suede
zul Jan Gunnarsson și austria
cul Thomas Muster — cu cite 
430 puncte, Iugoslavul Goran 
Ivanisevici — 260 puncte etc.

AUCKLAND, 31 (Agerpres). Re
zultate înregistrate în primul tur 
al turneului feminin de tenis de 
la Auckland : Jo Durie (Anglia) 
— Anne Faull (Australia) 6—4, 
6—1 ; Celine Cohen (Elveția) >. — 
Jonna Jonerup (Suedia) 6—4, 
6—4 ; Belinda Cordwell (Noua 
Zeelandă) — Patricia Hyde (Ca
nada) 6—0, 6—2 ; Beverly Bowes 
(S.U.A.) — Sabine Auer (R.F. 
Germania) 6—3, 6—1 ; Elizabeth 
Smyle (Australia) — Claire 
Wood (Anglia) 4—6, 6—4, 7—6.

AGENDĂ
NEW YORK, 31 (Agerpres). Pro

ba de săritură în lungime din 
cadrul concursului desfășurat în 
sală la Huston (Texas) a fost 
cîștigată de campionul olimpic 
Carl Lewis (S.U.A.), cu 8,15 m. 
Alte rezultate : aruncarea greu
tății : Randy Barnes — 21,20 m ; 
săritura în înălțime : Jim Ho
ward — 2,28 ; 55 m garduri :
Greg Foster — 6,99 ; 55 m plat :

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
HOCHEI

MOSCOVA, 31 (Agerpres). în 
turneul final al campionatului 
unional de hochei pe gheață, e- 
chipa Ț.S.K.A. Moscova a în
vins cu scorul de 8—5 (2—0, 3— 
5, 3—0) formația S.K.A. Lenin
grad și cu 3—1 (0—0, 1—1, 2—0) 
pe Spartak Moscova. La rlndul 
ei Spartak Moscova a întrecut 
cu 2—1 (l—0, 0—1, 1—0) echipa 
Dinamo Riga. In clasament con
duc formațiile Ț.S.K.A. Moscova, 
Dinamo 
vietelor 
puncte.

Moscova și 
Moscova —

Aripile So- 
cu cite 30

SANIE
STOCKHOLM, 31 

Proba masculină din 
cursului 
(Suedia), contînd pentru , 
Mondială”, a revenit lui 
Schenke (R.D. Germană), 
timpul de 2:17,536. La feminin, 
pe primul loc s-a situat sportiva

(Agerpres).
____ cadrul con- 
de la Hammarstrand 

.Cupa 
Jens

cu

ATLETICA
m55 

Joyner

In 
da 

Elena 
proba

italiană Gerda Weissensteiner 
2:06,815.

BIATLON
MUNCHEN, 31 (Agerpres). Con

cursul Internațional de la 
Ruhpolding (R.F. Germania) s-a 
încheiat cu proba masculină de 
ștafetă 4x7,5 km în care victoria 
a revenit echipei R.D. Germane 
(Luck, Sehmisch, Rotsch, An
ders), cu timpul de lh21:11. Pe 
locurile următoare s-au situat 
formațiile U.R.S.S. — lh21:45 și 
R.F. Germania — lh23:02.

SCHI
NEW YORK, 31 (Agerpres). Pro

ba masculină de slalom pentru 
combinată din cadrul Campiona
telor Mondiale de schi alpin, de 
la Vail (Colorado), a fost cîști
gată de sportivul norvegian Ole 
Christian Furuseth, înregistrat 
în două manșe cu timpul de 
1:36,89.

/CUPA MONDIALĂ" LA SCRIMĂ

. <n198& _

UMS: INTRE CONFIRMĂRI SI SURPRIZE

Leroy Burrett — 6,09 ; 
garduri feminin : Jackie 
— Kersee — 7,46.

MOSCOVA, 31 (Agerpres). 
concursul de sală disputat 
Vilnius, atleta sovietică 
Panikorovskih a cîștigat 
de săritură în înălțime, cu 1,95 
m, iar Igor Kazanov a fost cro
nometrat în proba masculină de 
60 m garduri cu timpul de 7,02.

MONTREAL, 31 (Agerpres). 
Concursul de spadă disputat la 
Montreal, 
Mondiale" __ _______ ______
tigat de sportivul francez Eric 
Sreckl, învingător cu 10—4 în fi
nala cu vest-germanul Arndt 
Schmitt. In întîlnirea pentru 
locurile 3—4, francezul Jean-Ml- 
chel Henry l-a întrecut cu 10—7 
pe cubanezul Lazaro Castro.

în cadrul „Cupei 
la scrimă, a fost cîș-

UN MARE CAMPION AFIRMĂ „VICTORIILE NU TREBUIE SĂRBĂTORITE PREA LIMIT <<

Campionii autentici știu să ia
să la rampă atunci cînd toată 
lumea se așteaptă s-o facă, îm
plinind așteptări, conflrmînd pro
nosticuri. Interviurile cu ei se 
scriu încă înaintea trecerii liniei 
de sosire, spectatorii aplaudă 
„podiumul" chiar de la start. 
Anul acesta, însă, Marc Girar
delli a demonstrat contrariul.

A . apărut în centrul imaginii 
Cupei Mondiale, la schi alpin, 
tocmai atunci cînd nimeni nu se 
mai aștepta, publicul, specialiș
tii ori comentatorii urmărind cu 
sufletul la- 
dispută între 
Zurbriggen și 
Tomba. Ei, și 
precedentului

gură . o anti ipată 
elvețianul Pirmin 
italianfil Alberto 
nu alții, erau eroi! 

__________ ._ sezon, aureolați, 
ambii, în fruntea Cupelor Mon
diale, ambii punînd în vitrinele 
cu trofee proprii 3 din cele 5 
medalii de aur olimpice de la 
Calgary. Acum însă, Îs mijlocul 
sezonului, surpriza este totală: 
în fruntea clasamentului „Circu
lui Alb” nu se află nici Zurbrig
gen, nici Tomba, ci luxembur
ghezul Girardelli l și nu doar 
pentru că favoriții sînt, deocam
dată, învinși, ci în primul rînd 
pentru că Girardelli s-a învins 
pe sine... „A intrat în istoric" — 
scria, motivat, Pascal Covllle, în 
„l’Equlpe”, dar mai emoționante 
decit acest adevăr scris negru 
pe alb de ziaristul francez sint

strîn-gerile celor două miini ale 
părinților lui Marc, pierduțl, la 
Kitzbuehl, în mulțimea uriașă a 
spectatorilor. în acea zi, în cea 
mai prestigioasă coborîre din lu
me, Marc Girardelli devenea al 
doilea schior din întreaga isto
rie a schiului (primul : Pirmin 
Zurbriggen!), ciștlgînd concur
suri de cupă mondiali la toate 
cele 5 probe ale schiului alpin!

Cine e Marc Girardelli? I se 
vor reține mat cu seamă victo
riile, e drept: două în clasa
mentul general al Cupei Mondia
le (1985 și 1986) ; 24 în eoncursurl 
din cadrul celui mal mare cir
cuit al schiului (14 în slalom. 5 
în super — G, 3 în slalom uriaș, 
una la combinată și una. ulti
ma, la Kitzbuehl, la coborîre), 
precum șl titlul mondial, din 
1986, la combinată. Un palmares 
rotund pentru cei 26 de ani (s-a 
născut la 18 Iulie. 1963, in Aus
tria) șl cele 9 sezoane de cînd 
își încearcă forțele în Caravană. 
Vor rămine, e drept, succesele, 
dar vor fl însemnate șl (sau 
mal ales) momentele de cumpă
nă, mal numeroase (licit ale 
multor colegi. Exclus de la Jocu
rile Olimpice de la Sarajevo, din 
1984, pentru că era cetățean aus
triac. dar era legitimat în Lu
xemburg ; accident grav la un 
umăr, în 1987, îndepărtat aproa
pe definitiv de glorie in sport;

eclipse de formă — adevărate

tuneluri întunecate ale perfor
manței sale. Girardeli a știut, 
insă, să iasă mereu la lumină — 
ultima oară acum! —, să țin
tească podiumurile și să urce pe 
ele. în primul rînd pe calea, 

’prea ades uitată de alții, dar nu 
de el: „Intr-adevăr, victoriile 
sînt frumoase a fost de atîtea 
or! auzit. Dar nu trebuie sărbă
torite prea mult, deoarece vine 
următoarea cursă”... Condiția 
sine qua non a succesului in 
„varianta Marc Girardelli”...

Radu TIMOFTE

Tenisul-international a trăit, 
în 1983, sub semnul „calmului 
plat” al rezultatelor din dispu
tele feminine, sub cel al sur
prizelor din întrecerea mascu
lină și, firește, sub acela al re
venirii sale pe agenda olimpi
că. după o absență de 61 de ani.

.Tucătoarea vest-germană Steffi 
Graf a spulberat cam totul, 
păstrîndu-și supremația cuceri
tă la jumătatea anului 1987. 
chiar cu înfeîngerea din fina
lul sezonului (semifinala Mas- 
ters-ului). Ea a scris una din 
cele mai strălucitoare pagini 
din istoria „sportului alb“ : 11 
turnee cîstigate din 14 la care 
a luat startul, ceea ce în
seamnă 73 de meciuri adjude
cate dintr-un total de 76 (sau, 
intr-un alt limbaj, un procent 
de 96 la sută), tenismană care 
a avut șansa ca in anul său 
exceptional — a realizat Ma
rele Slem ! — să aibă loc și 
J.O., ea adăugind celor patru mari 
titluri, de pînă atunci (se pu
tea altfel ?) și pe cel olimpic.

La masculin. reprezentativa 
R.F. Germania a întrecut, în 
finala Cupei Davis, pe cea a 
.Suediei, cucerind mult rivnitul 
trofeu. Sau — poate ar fi mai 
bine spus — surpriza a con- 
stituit-o însăși înfrîngerea for
mației scandinave. De ce ? In 
primul rînd, pentru că jucătorii 
săi au „semnat" colectiv Grand 
Slem-ul 1988, toate cele patru 
titluri majore ale federației in
ternaționale fiind cucerite de 
Mats Wilander (Australia, Ro
land Garros, Flushing Meadow) 
și de Stefan Edberg (Wimble
don). Apoi. îi recomandau pen
tru cel dc-al cincilea titlu 
mondial pe echipe cele patru 
anterioare (1975. 1984. 1985,
1987), precum și faptul că ju-

im- 
cd 
lor

AGENDA PREGĂTIRILOR NOULUI SEZON
(Urmare din pag. 1)

trei meciuri’ într-un an în
seamnă, Oricum am lua-o, 
prea puțin. S-a înțeles -bine 
aceasta și s-a pornit pe un alt 
fel de drum. Există pentru ’89 
un program mai dens ca altă
dată. Turneu în Polonia. Meci 
cu Anglia, la 13 mai, în cu
plaj cu partida primelor re
prezentative. Turneu la Mos
cova, apoi în Cehoslovacia, în 
Bulgaria. Sigur, rezultatele 
vor avea importanța lor, dar 
scopul dinții e înrădăcinarea 
unei noi concepții de joc, îm- 
prospătînd, renunțînd chiar la 
ce s-a gîndit șl făcut ani de 
zile. Doi foști internaționali 
— aripa Ion Teodorescu, azi 
inginer și antrenor, flankerul 
Constantin Fugigi, profesor de 
educație fizică, cadru univer
sitar — au lansat deviza 
„Miine jucăm cu Anglia" și 
s-au angajat, cot la cot cu se- 
lecționabilii, la o treabă nu 
tocmai lesnicioasă. începînd, 
dacă vreți, cu minutele de in
trare în priză prin exerciții 
de concentrare privite mai în- 
tîi cu neîncredere, cu zîmbetul 
pe buze de jucători, care au 
ajuns acum „să le caute, să 
le dorească", cum zice Ion 
Teodorescu. „Meciurile făcute, 
trei la număr, au fost cu te
mă — utilizarea primelor două 
forme de joc, grupat și desfă
șurat —. interesîndu-ne în pri
mul rînd să vedem cum se 
descurcă băieții sub o presiu
ne foarte accentuată, rapidă", 
completează Constantin Fugigi.

Jocul s-a încheiat. Pare mai 
greu dramul de întoarcere (e 
ceva cale, într-adevăr) spre 
hotelul B.T.T., unde rugbyștii 
s-au simțit extraordinar (cu- 
vînt folosit de alt tînăr, medi
cul Dragoș Nanul, fost și el 
jucător) și unde au lăsat, la

rîndu-le, o bună impresie, do
vadă fiind, spre pildă, apre
cierea Rodicăi Cherteș, șef de 
unitate, dar și a fotbaliștilor 
de la Sportul Studențesc, care 
le-au mal întins o mînă de a- 
jutor la nevoie. „Am văzut 
cite _ ceva din pregătirea rug- 
byștilor și ani toată prețuirea 
pentru eforturile acestor spor
tivi". Sînt cuvintele lui Cris- 
tea, titularul

Bine, bine, 
rugbyștii cu care 
altceva? Jucători 
sau puțin peste 
Botezatu (Bîrlad), 
Costea (Steaua). .. __ ____
(Rapid) ; taloneri : Cilinca (Ra
pid), Mahmud (Energia) ; linia 
a. doua și numărul 8 : Slușa- 
riuc (Suceava), Stanca (Spor
tul Studențesc), Brănescu (Fa
rul), Brînză (Grlvița Roșie) ; 
flankeri : A. Gurănescu (Di
namo), Iosef (Steaua), Sugaru 
(Arad), Țuțuianu (Dinamo) ; 
mijlocași : D. Dinu (Rapid),. 
Fugigi (Steaua). Perneș (Spor
tul), Fl. Ion (Dinamo), Ranga 
(Rapid) ; centri : Ținea (Farul), 
Roșoagă (Rapid), Franciuc (Di
namo), 
aripi: Mitocaru 
Șerban (Steaua), Sasu (Farul)’ 
Zoe (Rapid) ; fundași : Cumpă- 
tescu, Trancă (Farul). în ob
servare, alții, precum N. Ma
rin, Popa. Dragnea. Foca. Sco- 
Iobiuc, Stanciu, M. Dumitru, 
Mehedlrițeanu, Sălăgean, A. 
Petrescu. Forța unui Stan sau 
Stanca, calitățile lui Iosef Sau 
Trancă, „duelul" foarte strîns 
Cilinca — Mahmud, vivacita
tea lui Gurănescu, accelerarea 
lui Mitocaru. fantezia lui Țin
ea, tenacitatea lui Șerban, pro
gresul lui Țuțuianu și așa mai 
departe — toate laolaltă ge
nerează încredere pentru noul 
drum al lotului de tineret la 
rugby.-

,alb-negrilor“. 
dar cine sînt 

se 
de 20 de ani 
20. Pilieri :

Stan (Buzău), 
V. Ionescu

încearcă

Nichitean (Suceava),
(Timișoara),

COMPETIȚII ȘAHISTE
OTTAWA, 31 (Agerpres). Cea 

de-a 6-a partidă a meciului ce 
se desfășoară la Ottawa ‘ *
marii maeștri Artur 
(U.R.S.S.) și Kevin 
(Canada), în cadrul 
candidaților la titlul 
s-a. îilcheiat remiză la mutarea 
34. Scorul se menține egal : 3—3, 
astfel că pentru desemnarea în
vingătorului se vor disputa două 
partide suplimentare.

AMSTERDAM. 31 (Agerpres). 
Turneul internațional de la Wijk

între
Iusupov 

Spraggett 
turneului 
mondial,

Aan Zee (Olanda) s-a încheiat 
cu 4 cîștigători : Anand (India), 
Nikolici (Iugoslavia) Sax și Ri- 
bli (Ungaria) cu cite 7,5 puncte 
din 13 posibile.

BELGRAD, 31 (Agerpres). După 
12 runde, în turneul feminin 
de la Kladovo, pe primul loc se 
află Pihailici cu 8,5 puncte, ur
mată de Vujici 8 puncte, Kova- 
cevici 7,5 puncte. In runda a 
12-a, Sarici a cîștigat la Orei, 
iar Kovacevlci a remizat cu 
Pihailici.

cau a șasea finală consecutivă 
a prestigioasei competiții, 
totuși. Boris Becker si 
Uwe Steeb nu s-au lăsat 
presionați și au jucat la 
mai înalt nivel, meritul
fiind cu atit mal mare cu cit 
meciul a avut loc la Goteborg, 
pe o suprafață lentă, conve
nabilă gazdelor.

Becker se anunțase, de alt
fel, foarte „tare" cu cîteva 
zile în urmă, cînd cîștigase 
primul său Masters. în dauna 
lui Ivan Lendl, ~ recordmanul 
întrecerii : de cinci ori victo
rios și de alte patru ori fina
list din nouă participări.

Toate victoriile. eșecurile, 
confirmările sau deziluziile au 
fosț umbrite. însă, de turneul 
olimpic, care, la re-debut. s-a 
bucurat de un real succes. în- 
tîi și întii pentru că a oferit 
șansa jucătorilor mai slab cla
sați să se întîlnească cu unii 
dintre cei mai valoroși din lu
me, posibilitate pe care nu o 
au. în mod normal, datorită 
prevederilor regulamentare. Si 
nu în ultimul rînd pentru că 
protagoniștii au jucat pentru 
culorile țărilor lor și nu pen
tru puncte sau bani. în spri
jinul acestor afirmații vin 
chiar cuvintele unor partici
pant!. „O experiență unică. Sâ 
urci pe podium in acordurile 
imnului national... Nu pot sâ 
compar aceste 15 zile cu nimic 
altceva din viata mea !“ afirmă 
Pam Shriver, medaliată cu aur 
în proba de dublu. Iar Tim 
Mayotte, finalist la simplu, 
adaugă : „Cred din toată ființa 
mea că tenisul aparține si Jocu
rilor Olimpice. Sper ca tot mai 
multi 
viitor

Dar 
mulul 
cel mai puternic de faptul că 
forurile în drept au dezbătut 
posibilitatea ca la următoarea 
ediție să fie introdusă si a 
cincea probă a disciplinei, cea 
de dublu mixt. Pentru mo- 
pient. însă, să reținem numele 
actualilor campioni olimpici : 
Steffi Graf (R.F.G.), și Miloslao 
Mecir (Cehoslovacia) la indivi
dual, Pam Shriver, Zina Ga
rrison (S.U.A.) si Emilio San
chez, Sergio Casai (Spania) la 
dublu.

dintre noi să sprijinim in 
tenisul olimpic**.
poate că ideea olimpis- 
în tenis este susținută

Doina STANESCU

VARȘOVIA, 31 (Agerpres). tntr-o retrospect! vă % anului fotbalistic 
1988, ilarul polonez „Przeglad Sportowy” menționează rezultatele 
valoroase obținute de echipa României, clasa internațională de
monstrată în diferite meciuri (pentru preliminariile campionatului 
mondial sau amicale), de către tinerii fotbaliști, români..De altfel, 
într-una din formațiile europene ale anului, ziarul include și doi 
jucători români : pe Hagi și Mateuț. Iată cum arată una din for
mulele propuse : Dasaev — Gerets, Baresi. Kuznețov, Brehme, Za
varov, Hagi, Prytz, Mateuț, Klinsmann, Colak, Un alt „11“ conti
nental ar fi următorul : Van Breukelen — Amoros, Rijkaard, Koe- 

MattMus, vlalli, van Basten,man, Hysen, Mihailicenko, Gullit 
Protasov.

CÎTEVA AMĂNUNTE după e- 
tapa de duminică din campio
natul Italiei, Jucînd la Verona, 
Sampdoria a terminat la egali
tate cu Hellas (1—1), golul ge- 
novezilor fiind marcat de Vialli. 
Milan n-a reușit să dispună, 
acasă, de Pisa (0—0) deși Virdis 
a ratat în min. 44 un penalty. 
Maradona a înscris două goluri 
(cum am mal scris) în partida 
cu Ascoll. „Primul " '
al doilea din lovitură 1 
Scorul > a fost deschis, în 
mele secunde, de Careca, 
care Cvetkovici a egalat, 
napolitanil au preluat din 
conducerea prin cele două 
cte ale lui Maradona. In 
84, Crippa a pecetluit scorul fi
nal (4—1). La Bergamo, Interna- 
zionale a reușit un scor egal 
(1—1) cu Atalanta, după ce a 
condus cu 1—0 prin golul Iul 
Baresi (min. 50). Gazdele au e- 
galat 10 minute mai tirzlu gra
ție golului marcat de brazilianul 
Evair după o lovitură liberă e- 
xecutată de suedezul Prytz.

IN CAMPIONATUL Turciei, 
Fenerbahce continuă seria vic
toriilor. Duminică, în fața a 
70 000 de spectatori a dispus cu 
3—0 de Altay, dar golurile au 
fost marcate abia în ultimele 8 
minute (Turan, Hasan și Rid- 
van) ! Galatasaray (locul 5) a 
reușit un scor egal în depla
sare cu Sakarya : 1—1. In cla
sament : Fenerbahce 49 p (20 j), 
Besiktas 46 p (19 j), Bolu 39 p 
(20 j) Saryer 38 p (20 j), Gala
tasaray 36 p (20 j).

IN CONTINUAREA turneului 
pe care-1 întreprinde în Costa 
Rica, echipa S.V. Hamburg, a 
evoluat la San Jose în compania 
selecționatei țării-gazdă. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 2—1 
(0—0) în favoarea fotbaliștilor 
vest-germanl.

INTR-UN MECI amical dispu
tat la Metz, echipa locală a ter-

minat la egalitate : 1—1 
cu formația vest-germană 
Karlsruhe.

TURNEUL de sală de la

(1-1)
S.C.

Dort-

mund : :
Bremen
Stuttgart
4—1 ; *

•men — V.f.B.
pentru locul 3 : _____
Bayern 4—4 și 4—2 după penal- 
tyuri.

în semifinale, Werder
— Eintracht 4—1, V.f.B.

— Bayern MUnchen 
în finală : Werder Bre- 

Stuttgart 6—3, 
Eintracht —

TERENUL ȘI TRIBUNA
din acțiune, 

liberă, 
pri- 

după 
dar 
nou 

pun- 
min.

In Italia, după meciul Brescia — ^Cremona (din liga a doua !), 
13 huligani sînt arestați...

In Spania, cițiva jucători ai Realului sînt „bombardați” din 
tribune și, după accidentarea portarului Buyo, partida dintre 
Osasuna și Real Madrid se întrerupe...

In Olanda, pe stadionul lui P.S.V. Eindhoven, nimeni alta 
decit deținătoarea la zi a Cupei Campionilor Europeni, 37 de 
așa-ziși suporteri. își dau în petec și ajung după gratii...

In Anglia, o parcă mal rău decit oriunde în fotbalul profe
sionist. Jucătorii, inclusiv Brian Robson, căpitanul „naționa
lei”, se urcă amețiți la volan, iar publicul aruncă, sparge, 
distruge, incendiază. Pînă și Michael Phelan (Norwich) se mi
ră : „Agresiunile s-au înmulțit ta Ligă. Meciurile sint adevă
rate bătăi de stradă”...

Sigur că, față de ora „dramei de pe Heysel”, nu se poate 
vorbi despre o recrudescență a violenței, dar fenomenul — în 
ciuda tuturor măsurilor punitive sau profilactice — există, pă- 
gubește și întristează. De aceea se și caută, pretutindeni, so
luții, cea adoptată în Anglia, obligativitatea „legitimațiilor 
magnetice”, nepărind salutară, de vreme ce, iată, 81 din cele 
92 de cluburi profesioniste s-au pronunțat, recent, împotriva 
ei ! Intr-un asemenea moment, care nu e disperat, ci numai 
dificil, specialiștii sînt tot mal tentați să creadă că liniștea 
tribunei ar trebui să vină din terenul de joc, de la jucătorii 
înșiși, a căror comportare civilizată, de fair-play, i-ar putea 
influența, ba încă hotărîtor, pe ‘ "
numea un ziar — ___
ită, și însușită, de cel chemați_________ _______ _______ _____
jos — aparținînd unor fotbaliști consacrați, dar care n-au co
municat între el — exprlmînd un punct de vedere comun, ele 
avînd. ca să spunem așa, același numitor.

Maradona declara în „Kieker” (R.F.G.) : „Dacă am ad.uce în 
jocul nostru mai multă artă, maț mult frumos, atunci l-am elibera 
pe spectatori de instinctele rele". Van Basten mărturisea în 
„Sport Ziirich” (Elveția) : „Cînd nu va mai fl ta teren a- 
ceastă goană nebună după succese cu orice preț, tribuna se va 
cuminți. Faulturile grosolane o tacită". Țigana se confesa în 
„France Footbal" : „Prea mulți antrenori ne cer să cîștigăm 
oricum, ba și oferă premii speciale pentru cei care, lovind șl 
rănind, își scot adversarii din joc ?! Scăderea numărului lor 
ar . conduce la scăderea incidentelor provocate de spectatori".

Direcția e clară, totul e ca ea să fie urmată. Va fi t
Ovîdîu IOANIJOAIA

, . _ spectatori. Această — cum o
.întoarcere la esență" a fost de altfel intu- 

“ să ajute, declarațiile de mai

I 
ț
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