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ÎN ANTRENAMENT, HALTERELE DEVIN MAI UȘOARE!
• Să ridici in jur de 100 de tone pe zi nu e nici mult, 
nici puțin • Forța, atributul numărul unu în sportul 
celor puternici, concurată de... viteză și tehnicitate • 
Intre recordurile de sală și cele realizate în concurs, 

doar ultimele contează — firește — cu adevărat

La capătul cîtorva ore pe
trecute în compania lotului de 
haltere, ne-am convins încă o 
dată de un adevăr adeseori 
rostit în lumea acestui sport

^•esl&tinlar
NOULUI SEZpN

însă, trebuie să atingă etapa 
intermediară, atît la smuls 
cit și la aruncat. Sînt cifre pe 
care, fără doar și poate, Nicu 
Vlad le poate realiza, mai ales 

că, fapt îmbucu
rător pentru 
pentru noi 
pentru toți 
care au I 
git sportul

el. 
și 

cei 
tndră- 

nos- 
ve-
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• In prim-plan, finalele pe țară Cj •.

socotit a fi, pe drept cuvint, 
ai celor puternici ; ridicate do 
zeci ți sute de ori Ia antrena
mente, halterele își pierd, cum 
s-ar spune, din greutate. Tre
buie să precizăm din capul lo
cului că nu halterele devin mal 
ușoare, ci... sportivii. Și e nor
mal să fie așa cînd, la capă
tul unei zile de lucru, Nicu 
Vlad, de exemplu, a ridicat 
cam o sută de tone ! E mult, 
e puțin ? ,JE în grafic, ne răs
punde Nicolae Amzuică. unul 
din antrenorii lotului. Cantita
tea de mai sus trebuie să o 
împărțim Ia numărul renctări- 
lor, adică al ridicărilor efectua
te azi, și vom constata că, în 
fond, Nicu Vlad a ridicat o 
bară cu o greutate medie im
presionantă. O greutate pe care 
multiplul campion o ridică fără 
prea mari probleme, mai ales 
dacă avem în vedere că obiec
tivul său este să se apropie de 
recordul mondial. Pînă atunci.

---------- de 
genunchiul drept

Cu alte cuvinte, chiar dacă 
cifrele sînt impresionante, în
țelegem că ele ar putea fi mult 
crescute, dar cei doi antrenori, 
plus Virgil Doclu, din colecti
vul tehnicienilor, vor să atace 
performanța pe o cale nouă. 
„Cit despre Mateaș — conti
nuă Mihai Constantinescu — 
pe care noi îl îndrăgim și in 
care ne punem mari speranțe, 
l-ani lăsat să constate el sin
gur că exercițiile in forță prea 
mare îl obosesc, îi deteriorea
ză tehnica și, in ultimă instan
ța, îi reduc mult din viteza de 
execuție. Sigur că da, forțind, 
el poate să își atingă mai re
pede obiectivele intermediare, 
dar cele finale ii vor fi, un 
timp oarecare, greu accesibile 
fără viteză și tehnicitate. Alt
fel spus, deși mai lung, dru
mul ales de noi este mai sigur 
și lasă deschise, in continuare.

Victor NIȚAnu-1 mai supără". Zeci si zed 
de tone au ridicat în acea zi 
și Andrei Socaci, Traian Cihă- 
rcan. Tiberiu Karaffa, Ștefan 
Vlad și, cel mai ambițios din
tre toți. Adrian Mateaș. „Ade
vărul este, avea să ne spună 
Mihai Constantinescu, antreno
rul principal al lotului, că Ma
teaș se cam grăbește. Noi îl în
țelegem, este foarte tinăr, arc 
o voință extraordinară, vrea să 
adauge palmaresului său, im
presionant chiar și la ora ac
tuală, noi și noi victorii, vrea 
să-l depășească chiar și pe Nicu 
Vlad, dar ceea ce ne intere
sează acum, în această fază a 
pregătirilor, este viteza de exe
cuție, viteza în regim de forță, 
viteză și tehnicitate ireproșa
bilă. Aceasta ar fi, dacă vreți, 
punctul forte al acestor antre 
namente în care, fără a neglija 
forța și rezistența, accentul cade 
pe creșterea vitezei, a explo
ziei".

(Continuare în pag a 4-a>

m Marea competiție sportivă națională înre-
.VftnM’rț gistrează momente de vîrf în planul activi- 
|„ tații competiționale de iarnă. Sub generosul
lyuuyl ei insemn se înscriu, in luna februarie 
l^jyi alături de nelipsitele concursuri specifice se- 

zonulu‘ în cadrul unităților de bază, unde 
~ „Daciada" trebuie să pulseze permanent, nu

meroase finale pe țară, în care cei mai ta- 
lentați dintre iubitorii sportului pe zăpadă sau gheață, de
semnați ca atare în penultima fază, cea județeană. își vor 
disputa titlurile de campioni în ediția a 6-a.

Finalele — încununare a unor întreceri premergătoare 
care au angrenat și angrenează încă mase largi de practi- 
canți ai sporturilor de sezon — se constituie în adevărate 
sărbători ale sportului de masă și de performanță, lir.bi- 
nîndu-se cu frumoase manifestări cultural-artistice si edu
cative, puse la punct cu migală de gazde 'și organizatori. 
Iată cum arată agenda finalelor „Daciadei" (sport de masă) 
în februarie :
• La Șuior, în Maramureș, de azi pînă sîmbătă : „Cupa 

Voința", la orientare pe schiuri, în aceleași zile la CluJ- 
Napoca desfăsurîndu-se campionatele școlare ale M.C.I. la 
șah șl tenis de masă • Tot în județul Cluj. Ia Băișoara, 
între 9 și 12 februarie. ,.Cupa Pionierul" la schi alpin (cat. 
11—14 ani) • în Harghita, la Izvorul Mureșului, Serbările 
zăpezii (11—12 februarie), iar la Miercurea-Ciuc (18—19 fe
bruarie), „Cupa U.T.C." la patinaj viteză (cat. 14—15 ani) 
• La Păltiniș (15—17 februarie), „Cupa U.T.C" 
Ia biatlon (11—16 și 17—20 ani) • în jude
țul Suceava, la Vatra Dornei, un buchet de finale: 
„Cupa U.G.S.R." la schi fond și alpin (18—19 februarie), 
„Cupa Pionierul*' la sanie (13—14 ani), schi fond (11—13 ani), 
biatlon (11—14 aii), schi alpin (11—12 si 13—14 ani), com
plex aplicativ „Pentru apărarea patriei" : acțiunea „Bucu
riile zăpezii" pentru pionieri (ambele în perioada 21—26 
februarie) • în Semenic, între 23 și 25 februarie, Dina- 
moviada la schi • La Sinaia (25—26 februarie).

^U.T.C.“ la sanie (14—19 ani) etc.

o 
o

«• 
O

Finalele „Daciadei44 la patinaj viteză

MERITUOȘI CAMPIONI LA POLIATLON
• Nicolae Sandu și Emeșe Antal, cîștigătorii titlurilor 

la seniori
MIERCUREA CIUC, 1 (prin 

telefon). Finalele Daciadei la 
patinaj viteză rezervate po- 
liatloniștilor seniori și juniori 
au continuat, pe pista naturală 
de dimensiuni olimpice din lo
calitate, în mijlocul unui inte
res major. Primul start din 
programul ultimei zile s-a dat 
la minus 5 grade (după ter-

LA TIRGU NEAMȚ SPORTUL FACE TOT MAI MULT
PARTE DIN PREOCUPĂRILE OAMENILOR...

Neamț se situează 
așezările tării în care 
dintre ieri și azi ne

Tîrgu 
printre 
distanța . .
apare la dimensiuni inimagina
bile. Cu numai două-trei dece
nii în urmă, localitatea avea 
realmente aspectul unui tîrg 
cu case mărunte, multe dintre 
ele dărăpănate chiar, construite 
din lemn sau 
strimte, doar 
cu piatră de rîu. Iar ici-colo, 
hanuri vechi. : ’ „ _____
pentru cei ce soseau cu carele, 
cu vitele sau pe ios, din sa
tele si comunele învecinate. în 
zilele de iarmaroc. Totul era 
marcat de patina vremii. Lu
cru lesne explicabil : mal toata 
clădirile fuseseră ridicate în 
anii în care mai trăia marele 
nostru prozator Ion Creangă. 
Cum se știe, autorul .Aminti
rilor din copilărie" s-a născut 
într-o comună vecină, la Hu- 
muleștî, despărțită de Tg. 
Neamț de podul peste Ozana... 
Acum, Tg. Neamț se înfăți
șează ca un oraș socialist în 
plin avint al înnoirilor. cu 
unități economice înfloritoare, 
unele (cum este, de pildă. în
treprinderea de volvatir) pro
ducând masiv pentru export, 
cu edificii social-culturale, cu 
mereu mai multe blocuri de 
locuințe. Realmente, o așezare

chirpici, cu ulițe 
citeva așternute

locuri de popas

modernă, spre bucuria celor 
ce trăiesc si muncesc aici, mai 
bine de 20 000 de oameni. în 
plus, drumurilor dinspre Piatra 

Pașcani, 
glod.

Neamț, Fălticeni și 
altădată îngropate în 
le-au luat locul benzi de as
falt care fac deosebit de a- 
greabilă o călătorie pe aceste 
meleaguri de o frumusețe a- 
parte, în care ritmul însufleți- 
tor al înnoirilor, al unei vieți 
cu adevărat civilizate consti
tuie nota dominantă.

Un ritm însufletitor se face 
simțit și în cazul activității 
sportive, fapt reflectat de exis
tenta multor amenajări adecva
te : pe lîngă un frumos stadion 
cu tribune pentru aproape 3 000 
de spectatori — reamenajat, 
practic modernizat recent — 
locul de desfășurare a unei 
tot mai cuprinzătoare activități 
de masă și cu... promisiuni pen
tru performantă, altele se află 
în perimetrul unităților de în- 
vățămînt. al școlilor și liceelor, 
al unor întreprinderi. „Nu tre
buie să surprindă disponibilită
țile locuitorilor noștri față de 
fenomenul sportiv" — ne spune 
primărița orașului. Rodica An- 
done — pentru că aproape 
două treimi din populație n-a 
depășit virata de 30 de ani...".

Sigur. De aici si participa-

rea largă a copiilor si tinere
tului la multe și reușite ac
țiuni sub genericul Daciadei ; 
purtătorii cravatei roșii cu tri
color, de pildă, la concursuri 
de cros, tenis si săniuțe (din 
noiembrie, cînd zăpada s-a aș
ternut în strat masiv), precum 
Si la o competiție județeană 
tradițională — ..Plăieșil lui 
Ștefan", cu locuri fruntașe la

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Azi, in Divizia A la volei

TREI PARTIDE INTERESANTE
Astăzi sînt programate 3 din 

cele 4 meciuri aminate din 
campionatele Diviziei A. La 
București (sala Rapid. ora 11,30) 
se întîlnesc formațiile masculi
ne Steaua și C.S.M.U. Suceava. 
La Pitești, echipa feminină lo
cală Dacia primește vizita 
uneia dintre amenințate. Farul 
Constanța. Dar restanța... res
tanțelor este partida feminini

de la Craiova, unde campioana. 
Universitatea C.F.R. (practic ie
șită din actuala cursă) va înfrun
ta echipa-revelație a ediției în 
curs, Chimia Rm. Vîlcea, pre
tendentă la titlu. După singu
rul „pas fals" de pînă acum 
(cel din Capitală. în compania 
Rapidului), vîlcencele descind 
în Bănie cu ambiție si cu fi
rești pretenții.

Sîmbătă și duminica,

la Predeal

11CUPA CARPAII“
mometrul din incinta bazei 
sportive de iarnă), pe o ghea
ță cu un coeficient ridicat de 
alunecare și s-au desfășurat 
fără prezența acelui... adversar 
pe cit de nedorit, pe atît de 
neînduplecat în reuniunea an
terioară — vîntul. 
condiții, s-au obținut i 
rezultate mai bune decît 
competițiile trecute.

Principalele dispute ale 
niorilor au stabilit în final 
samentele scontate. Se aștepta 
ca brașoveanul Nicolae Sandu 
(antrenor Ernest Petrie), reve
lația actualului sezon, să cîști- 
ge proba de 1500 m in duel de 
la distanță cu fostul campion 
absolut. Tiberiu Becze. pe care 
l-a depășit, cu 2:06,5—2:08,1. In 
cursa de 5000 m. brașoveanul 
a mers pe graficul lui Becze 
(7:48,1), de data aceasta în 
luptă directă cu Antal care, 
probînd iarăși calitățile alergă
torului de cursă lungă (a ieșit 
victorios și la 3000 m). a sosit 
pe primul loc : 1. LASZLO 
ANTAL (T.M.A.S.A. Sf. Gheor- 
ghe) 7:43,8, 2. Nicolae Sandu

Traian IOANITESCU

IA BIATION

în aceste 
unele 

; în

se- 
cla-

(Continuare în pag. 2-3)

Sîmbătă și duminică, la Com
plexul de sporturi de iarnă de 
pe Valea Rîșnoavei, de lingă 
Predeal, se va desfășura una 
dintre oele mai interesante 
competiții internaționale de 
biatlon găzduite în acest sezon 
de țara noastră — .Cupa Câr
piți". Sigur că cei mal buni 
biatloniști ai noștri — Mihai 
Rădulescu. Imre Lestien. Vla
dimir Todașcă. Sorin Popa 
printre ei — se vor alinia la 
starturi, dar antrenorii noștri 
n-au alcătuit. încă, reprezenta
tivele României urmînd sa 
formulele de echipă să fie de
finitivate în preziua începerii 
probelor. Alături de ei si-au 
anunțat prezenta și performeri 
de valoare din R.D. Germană 
și Polonia, așa că întrecerile 
vor fi un bun prilej pentru 
specialiști de a evalua progre
sele biatloniștilor noștri frun
tași. Sîmbătă 
ba de 20 km. 
de ștafetă.

• Tot la 
săptămîni. 
Valea Rîșnoavei și finalele pe 
țară ale „Daciadei" la schi 
fond-juniorL

va avea loc pro- 
iar duminică cea

sfirșitul acestei 
se desfășoară pe

LECȚIE „DESCHISA" CU CEI MAI MICI CURSANȚI...
...Am deschis cu discreție ușa 

sălii de sport a Grădiniței în
treprinderii de Mașini Unelte 
și Agregate din București 
(I.M.U.A.B.). strecurindu-ne în- 
trun colț. Nu vroiam să stinfe-

re... morișca... ursulețul... uria
șul... etc. La un singur semn 
al educatoarei Eugenia Tudor, 
copiii aduc, în alergare, bănci, 
covorașe, cerculețe. Le așează 
într-o ordine dinainte știută.

• La grădinița 
I.M.U.A.Bu educația 
fizică este cea mai 
îndrăgită „materie**

nim evoluția micilor gimnaste din 
„grupa mare". Din primele cli
pe ne-a impresionat corectitu
dinea si rapiditatea mișcărilor, 
a execuțiilor, aproape fără 
oprire : roata mică— roata ma-

Apoi, tot în alergare. M ocupă 
locul in formație. Urmează un 
moment așteptai cu mult inte
res. o ștafetă : mers in echili
bru pe băncuță, trei sărituri, 
tirire pe covorașul de glmnas-

tică si... spiritul de întrecere 
s-a declanșat ! Cistiaă șirul de 
copii cel mai ordonat si mai : 
rapid...

După lecție, răminem in... at
mosferă. discutînd cu educa
toarea despre cea mai îndrăgi
tă activitate in rîndul copiilor, 
sportul. Ni se prezintă progra
me de gimnastică de înviorare, 
care are loc zilnic, altele cu 
„momentele de gimnastică" atît 
de necesare ori de cile ort 
atenția si capacitatea de con
centrare a grupei înregistrează 
ușoare scăderi, precum si foile 
de concursuri și de întreceri 
ta atletism, biciclete si tricicle
te, patine cu rotile, gimnastică

Cristina OLĂNESCU.
corespondent

(Continuare In pag. 2-3)



DESPRE REGULA TIE-BREAK-ULUI
De la începutul acestui an 

i .u intrat pretutindeni în vi- 
;oare noile reguli de ioc adop- 
ate de Congresul F.I.V.B. pri- 
eiuit de J.O. '88. Ele au de- 

• enit- obligatorii nu numai în 
ompetitiile internaționale ale 

: orului mondial si ale celui 
turopean. ci. deopotrivă. în 

campionatele naționale. între 
(ceste reguli modificate (pre- 
entate de noi la vremea cu- 
enită) se află și cea privind 
mitarea duratei meciurilor, 
rin stoparea „prelungirilor" 

fiecărui set la punctul 17 (în 
această ultimă situație, fără a 
se mai pretinde neapărat o 
diferență de două puncte; 
deci poate fi 17—15. dar și 
17—16) și. mai ales, prin ju
cărea setului 5 — <n caz că se 
ajunge la acesta — în sistemul 
„tie-break". Sistem care elimi
nă total schimbările de servi
ciu (însumînd uneori. în jocul 
obișnuit, chiar 10—20 de ac
țiuni finalizate, dar nepuncta
te). Prin urmare, tie-break-ul. 
înregistrează ca punct fiecare 
fază încheiată si durează în
tre 15 și 33 de acțiuni (limita 
minimă decurgînd din faptul 
că o echipă ar cîștiga, să zi

cem toate primele 15 acțiuni, 
iar oea maximă din ajungerea 
la situații de egalitate la 14, 
15 și 16).

S-ar crede că această nouă 
prevedere regulamentară este 
lipsită de importantă. Nimic 
mai greșit. Ea pretinde o re- 
ordonare a priorităților în 
pregătirea -echipelor, punerea 
accentului pe anumite elemen
te cu pondere decisivă în sta
bilirea. în aceste condiții, a 
unui rezultat. Cele 4 etape 
consumate din returul campio
natelor. sub incidența noii re
guli. au arătat că modelarea 
pregătirii nu s-a produs încă... 
Duminică, la meciul feminin 
Dinamo — Penicilina, un teh
nician aprecia că „Tie-break-ul 
anulează valoarea". Noi com
batem această judecată și 
spunem : tie-break-ul arată de 
fapt adevărata valoare în exe
cuția unor procedee tehnice, în 
primul rînd preluarea și ser
viciul. precum și în apărare. 
Acestea formează, de altfel, 
„grosul" punctelor slabe ale 
voleiului nostru. Poate că tie- 
break-ul. punîndu-le mai. dar 
în evidentă, va contribui la 
întărirea lor. Vom vedea...

CLASAMENTE

3—1, C.S.M. Libertatea Sibiu — 
Armătura Zalău 3—0.

MASCULIN, seria I : C.S.M.
Delta Tulcea — Nicolina Poli
tehnica Iași 3—0, I.U.G.C. Știința 
Constanța — Prahova I.P.G. Plo
iești 3—0, Rapid București — 
Metalul Tîrgovlște 3—0, PECO 
Ploiești — C.S.U. Hidrotehnica 
Galați 3—1, SARO Tîrgoviște — 
A.S.A. Buzău 3—1, Electra Bucu
rești — Vulcan (fost I.M.G.) 
București 3—2 ; seria a n-a : E- 
lectrotehnica Bistrița — Metalul 
Rm. Vîlcea 3—0. „U“ Explorări 
Cluj-Napoca — Voința Alba lu- 
lia 3—0, Sllvania Șimleul Silva- 
niel — C.S.U. Sănătatea Oradea 
3—0, A.S.A. Electromureș II Tg. 
Mureș — Oțelul Oraș Dr. P. 
Groza 1—3, Politehnica Timișoa
ra — Explorări Motorul II Baia 
Mare 3—0, Metalul Hunedoara 
— C.S.M. Caransebeș 3—0.

Corespondenți : N. Mateescu,
Gh. Lazăr, N. Costache, O. Gu- 
țu, A. Soare, N. Ștefan, Ch. 
Goldenberg, C. Albu, I. Pocol, 
C. Crețu, 1. Ionescu, I. Diaconu, 
A. Bălteanu, M. Avana, I. To
ma, M. Ștefan, Șt. Crețu, I. 
Vlad.

DERBYUL 
CAMPIONATULUI 

FEMININ, AMÎNAT
Calculul hîrtiel arată că, în a- 

ceastă ediție a campionatului 
feminin, titlul și-l vor disputa 
Dinamo și Chimia. Partida di
rectă șl decisivă din retur, pro
gramată în Capitală, a fost amî- 
nată din 12 în ’ 22 februarie.

Rubrică redactată de 
/'tirelian BREBEANU

DISCIPLINA - O PROBLEMA DE PRIM-PLAN
Au mai rămas puține zile pînă 

la debutul in noul campionat di
vizionar. Despre cite va din pro
blemele de actualitate ale edi
ției cu nr. 61 am avut o scurtă 
convorbire cu Gheorghe Enache, 
secretarul federației de speciali
tate. • înainte de toate, aș vrea 
să spun că sîntem preocupați 
intens pentru ca rezultatele, în 
ansamblul lor, să se ridice la 
nn nivel superior anilor trecuți, 
deși succesele nu ne-au ocolit, 
cele mai bune exemple fiind 
medaliile Campionatelor Europe
ne de la Paris și Novi Sad. Pen
tru a ne realiza obiectivele am 
și inițiat o serie de măsuri ca
pabile să dea mai multă consis
tență atît competițiilor de se
niori, cît și celor de juniori. 
Totul pornește de la ideea că 
numai printr-o puternică acti
vitate la toate nivelurile putem 
lansa elementele capabile să ta
că față și exigențelor interna
ționale. • Am dori cîteva preci
zări... — Ținînd seama șl de 
opiniile exprimate de specialiști, 
ne-am propus ca, încă din acest 
an, să îmbunătățim modul de 
desfășurare a întrecerilor divi
zionare. un prim pas urmînd 
să-l facem cu cele din „Cupa 
României". • De majoră impor
tanță este, desigur, și latura e- 
ducativă... — Vreau să precizez 
că nu am avut cazuri de abateri 
disciplinare, dar nu putem uita 
că. sub o formă sau alta, au 
existat unele „derogări" de la 
regulament. Este șl motivul pen
tru care am cerut arbitrilor și

antrenorilor să fie mai exigențl 
în timpul și în afara concursu
lui. să fie respectate întocmai 
prevederile „codului de legi" ale 
tenisului de masă. Avem In ve
dere necesitatea unei ținute co
respunzătoare, atît a sportivilor, 
cît și a antrenorilor. De aseme
nea, pornind de la faptul că 
tehnicienii obișnuiesc să dea 
prea multe indicații jucătorilor 
în timpul partidei, perturbînd, 
astfel, cursul jocului, am inter
zis prezența acestora la manti
nelă, pentru că, în fond, spor
tivii sînt... copii mari, care tre
buie să se descurce singuri, tn 
sfîrșlt, este necesar să se ma
nifeste mai multă exigență din 
partea arbitrilor și în legătură 
cu alte abateri (lovirea intențio
nată a mesei de joc, cu paleta 
sau piciorul, aruncarea mingii 
sau paletei, neprezentarea la 
apelul arbitrilor etc.), pentru că 
orice manifestare care nu se în
scrie în litera și spiritul regu
lamentului conduce, implicit, șl 
la scăderea nivelului jocurilor. 
R Pe plan internațional jucătorii 
noștri au de susținut cîteva exa
mene importante... — Este ade
vărat. La nivelul loturilor re
prezentative se muncește intens 
pentru o cît mai bună compor
tare, mai ales la C.M. și la „eu
ropenele" de juniori. Repet, însă, 
treptele unei pregătiri superioa
re trebuie urcate începînd de la 
secții, de la exigențele ce trebuie 
să se manifeste la fiecare antre
nament, la fiecare concurs.
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FEMININ

1. DINAMO Buc. 15 14 1 43:11 29
3. Chimia Rm. V. 14 13 1 40:12 27
3. Univ. CFR Cv. 14 10 4 35:14 24
4. Rapid Buc. 15 9 6 32:26 24
5. Penicilina iași 15 8 7 28:23 23
6. FI Roșie Buc. 15 8 7 28:24 23
7. CSU Rapid Gl. 15 7 8 25:30 22
8. Dacia Pitești 14 7 7 25:23 21
9. Oțelul Tgv. 15 312 16:39 18

10. Oltcit Craiova 15 4 11 14:37 18
11. Farul C-ța. 14 3 11 16:34 17
12. Maratex B.M. 15 2 13 10:39 17

MASCULIN

1. DINAMO Buc. 1514 1 •14:12 :29
3. Steaua Buc. 14 12 2 38:15 26
3. Elcond Zalău 15 9 6 30:21 24
4. Calculat. Buc. 15 9 6 32:25 24
5. Viitorul Bc. 15 8 7 27:26 23
6. Explorări B.M. 15 7 8 26:31 22
7. Univ. CFR CV. 14 7 7 24:22 21
8. Electrom. Tg M 15 6 9 24:28 21
9. CSMU Sv. 14 6 8 23:26 20

10. Rel. Săvlnești 15 5 10 17:33 20
11. Tractorul Bv. 14 4:10 19:33 18
12. IATSA Pitești 15 1 14 10:42 16

IN DIVIZIA B
In etapa a xiv-a a campio

natelor Diviziei B s-au înregis
trat următoarele rezultate :

FEMININ, seria I : Calculato
rul București 
rești 3—0,
— Comerțul 
Hidrotehnica 
C.P. București

— Voința Bucu-
X.T. București 

Constanța 3—1, 
Focșani — 
3—0, Chimpex

Constanța — A.C.M.R.I.C. Piatra
Neamț 3—0. Metal 33 București
— Braiconf Brăila 3—0, Fintex

Fălticeni — știința Bacău 1—3 ; 
seria a Il-a : A.S.S.U. Craiova — 
— Viitorul I.G.C.L. Petroșani 
0—3 (echipa craloveană s-a re
tras după tur), C.S.M. Comerțul 
Lugoj — Electronica București 
1—3, Metalotehnica Tg. Mureș — 
g.i.g.c.l. Brașov 3—o, „u“ Elec
tronica Cluj-Napoca — Confec
ția București 2—3, Politehnica 
Timișoara — Toplitana Toplița

X’.

DIN NOU DESPRE

Sintem siguri că propria experiență v-a învă
țat Incomparabil mal mult decît noțiunile su
gerate de noi. Că ați repetat de sute de ori 
procedeele recomandate astfel că ați început 
să deslușiți forme noi de mișcare și echilibru, 
ca și deprinderi care nu vă vor părăsi nicio- 

.dată. Pentru temeinicia învățării, vom încerca 
să pătrundem pînă la originea unor procedee.

Arcuirea-inșurubare este un detaliu tehnic în- 
tîlnit la derapajul oblic la ghirlandă și este 
component de bază al fazei de conducere a 
viitoarelor cristianii. Arcuire pentru că prin 
împingerea laterală în călcîie, picioarele capă
tă o ......................    ”
gînd 
vale.

Si 
s-au 
pat spre vale, iar bustul 
pensator s-a răsucit și s-a înșurubat spre va
le. Este un detaliu tehnic ce asigură echilibrul, 
permite cantarea energică pentru oprire sau 
desenarea corectă a arcului de cerc al cristia- 
niilor. Infigerea bastonului din vale (în execu
tarea ghirlandei) și sprijinul temeinic, solid, pe 
el ajută mișcarea. Bustul, fixat oarecum prin 
brațul sprijinit pe baston, se răsucește mai pu
țin, creînd posibilitatea ca amplitudinea mișcă
rii de pivotare (atît în faza derapajului, cit și 
la revenire) să se mute la nivelul schiurilor. .

Descărcarea schiurilor. Momentul cel mai de
licat (critici tn realizarea unei cristianii (viraj 
cu schiurile paralele) este schimbarea așezării 
schiurilor de pe o muchie pe alta, mișcare im
posibil de realizat fără descărcarea — parțială 
sau totală — a schiurilor. Mulți începători și 
chiar schiori avansați întîmpină dificultăți

„Cupa Sărmaș"

la sanie
Pe pîrtla din comuna harghi- 

teană Sărmaș, s-a desfășurat 
primul concurs de sanie al se
zonului — „Cupa Sărmaș", din 
cadrul primei etape a „Cupei 
României". De-a lungul a trei 
zile de întreceri, pe o gheață de 
o calitate deosebită, circa 130 
de sportivi, seniori și juniori, au 
oferit întreceri echilibrate, din
tre participanți remarcîndu-se, 
în probele de simplu și dublu, 
frații Dan și Alexandru Comșa.

Rezultate — seniori (3 manșe) : 
1. Alexandru Comșa (Nitramonia 
Făgăraș) 102,91, 2. Livlu Cepoi
(A.S.A. Brașov) 103,14, 3. Dan 
Comșa (Nitramonia Făgăraș)

CRISTIANII (ocoliri) (VII)

poziție oblică față de planul zăpezii, obli- 
corpul să se aplece compensatoriu spre

înșurubare pentru că 
întors (pivota^) spre

vîrfurile schiurilor 
deal, cozile au dera- 
schiorului, tot com-

însușirea cristlanlilor pentru că nu cunosc sau 
nu stăpînesc bine tehnica descărcării schiurilor. 
In esență, descărcarea este o acțiune de dimi
nuare sau de anulare a apăsării corpului pe 
schiuri. Practica cunoaște multe procedee de 
descărcare, dar noi vă recomandăm pe cel ma 
convenabil începătorului, balansul vertical (o 
mișcare legată de flexie-extensie-flexle) pentru 
că oferă o descărcare prelungită in timp. Cum 
se execută ? Din coborîre oblică schiorul se a- 
pleacă lent prin flectarea genunchilor. In ace
lași timp, bastonul din vale este dus înainte 
spre a fi înfipt. La sfîrșitul ac—tei 
lente, schiorul „bate" pctcr-t;
cioare (o suprapresiune asupra tălpilor), 
destinde corpul pe verticală, realizînd și 
eărcarea schiurilor spre sfîrșitul extensiei, 
cărcarea este proporțională cu energia 
tăii" cu rapiditatea de execuție. Mișcarea 
ajutată de sprijinul pe baston. Acesta se 
ge în momentul în care începe _c::ț“~‘c

_____ 1 acestei flexiuni 
puternic în ambele pi ---- ------ care

des- 
Des- 
„bă- 
este 

înfi- 
o„ ____ _______  ... _ _ : extensia, la
jumătatea distanței dintre vîrf și legătură. Du 
pă extensia energică amintită urmează o flexi» 
(înlănțuită) mal lentă, care dublează în timp 
durata descărcării. Nu-i așa că ați simțit toate 
cele de mai sus repetînd „ghirlanda" ? Nu ? 
Atunci mai încercați, repetînd și urmă- 
mental explicațiile noastre. Șl încă uri sfat 
cunoașterea teoretică vă ușurează execuția.
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prof. Mihai BARA 
prof. Mihai M. BARA
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1- Pozifeia de arcuire - 
înșurubare a ansamblu
lui

2- Descărcarea schiurilor 
prin flexie-extensie- We

3- Iescărcarea schiurilor 
cu schimbarea muchii
lor și înscrierea în ur
mătorul viraj

PESTE 130 DE PARTICIPANT!>

LA COMPETIȚIA INAUGURALA A SEZONULUI
103.20 ; senioare : 1. Corina Te- 
recoasă (C.S.Ș. Sinaia) 120,69, 2. 
Daniela Dabija (Bradul Vatra 
Dornei) 121,10, 3. Luminița Ru- 
su (C.S.Ș. M. Ciuc — C.S.Ș. 
Toplița) 121,24 ; juniori mari : 1. 
Cătălin Frășinoiu (I.C.E.D. Bucu
rești) 108,87 2. Ionel Cozuban
110,33, 3. Romică Simionescu
(ambii C.S.Ș. Vatra Dornei) 
110,51 ; junioare: 1. Mihacla Bu
cătarii (C.S.Ș. Vatra Dornei) 
122,24, 2. Delia Morar (C.S.Ș. M. 
Ciuc — C.S.Ș. Toplița) 124,92, 3. 
Mihaela Chiriță (I.C.E.D. Bucu
rești) 125,44; dublu seniori (do
uă manșe) : 1. Dan și Alexan
dru Comșa (Nitramonia Făgă

raș) 75,12, 2. Ion Apostol, Liviu 
Cepoi 76,27, 3. Laurențiu Boro- 
șoiu, Radu Mușei (ambele echi
paje A.S.A. Brașov) 77,36; ju
niori mari: 1. ștefan Hoțea,
Stelian Jejenaru (C.S.Ș. Petro
șani) 80,43, 2. Victor Filote, Clau- 
diu Isfan (C.S.Ș. Sinaia) 80,65, 3.
Ionel Cozuban, Aristide Botez 
(C.S.Ș. Vatra Dornei) 81,84.

în aceste zile se desfășoară 
antrenamente oficiale în vederea 
următorului concurs, „Cupa 
I.C.E.D." ce se va desfășura în 
zilele de 4, 5 și 6 februarie. în 
cadrul celei de a 3-a etape a 
„Cupei României".

LECȚIE „DESCHISA44...
(Urmare din pag. 1)

ritmică, dansuri populare îm
binate cu cintece. Este clar că 
la această unitate de preșco
lari se realizează mult, in di
recția formării unor deprinderi 
motrice corecte, a dezvoltării 
spiritului de întrecere, a per
severenței sl curajului, a de
prinderilor utilitar-aplicative. 
Copiii slnt familiarizați cu 
exercițiile fizice, cu sportul si 
— bineînțeles — cu însușirea 
unui comportament igienic. ci
vilizat. Mai mult : la nivelul 
grupelor mari, cum ne-am con
vins, se urmărește $i o adap
tare a programei de educație 
fizică, in funcție de solicitările 
și cerințele programei pentru 
clasa I.

Intrăm si în cîteva clase, 
toate spațioase, luminoase, stră
lucind de curățenie. Vizităm 
expoziția, in care un loc apre
ciabil îl ocupă exponatele din 
domeniul sportului. Directoarea, 
Antoaneta Olteanu, tine să ne 
precizeze: „Instituția noastră, 
modernă, cu o bază materială 
adecvată, a fost creată cu spri
jinul unității economice care

ne patronează, a conducerii a- 
cesteia. a comitetului de partid 
și a comitetului sindicatului. Pe 
lingă acoperirea promptă a ce
lor necesare la buna desfășu
rare a activității didactice. în
treprinderea este prezentă la 
toate acțiunile pe care le or
ganizăm. la evenimentele cele 
mai importante din viata co
lectivului nostru. Este, desigur, 
un mod de a ne încuraja si 
de a ne prețui munca, străda
nia...". Să adăugăm la această 
subliniere si una care ne apar
ține. Vizează calitatea educa
toarelor încadrate aici. lingă 
Eugenia Tudor, lucrînd Iolanda 
Soare. Mioara Nițu si Dana 
Georgescu. Toate, cu o mare 
dragoste pentru copii, cu o 
răbdare si cu o disponibilitate 
nemărginite. Spre bucuria celor 
mici, ale căror rezultate merită 
a fi notate : locul 1 la alergări 
și construcții pe nisip in ta
băra de vară de la Năvodari și 
același loc la dansuri populare 
în cadrul Festivalului Național 
..Cîntarea României". Ca să nu 
mai amintim de multe diplome 
Si distincții în acțiuni ocazio
nale, aproape săptămînale.

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INTORNtAZA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 1 FEBRUARIE : extra
gerea I : 28 38 45 8 31 17 ;
extragerea a Il-a : 33 6 13 39 
7 12. Fond de cîștiguri 697.662 
tei.
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 29 IANUARIE

Cat. 1: (13 rezultate): 2 varian
te 100% a 13.262 lei și 217 vari
ante 25% a 3.815 lei; cat. 2: (12 
rezultate): 133 variante 100% a 
705 lei șl 6.772 variante 25% a 
176 lei; cat. 3: (11 rezultate) :
1.416 variante 100% a 130 lei și 
60.184 variante 25% a 33 lei.

• ASTAzi, joi. 3 februarie, 
este ULTIMA ZI pentru a vă 
procura bilete cu numerele fa

vorite la tragerea obișnuită LO
TO de mîine, vineri 3 februarie.

• Nu uitați că, în această 
Băptămînâ, mai precis duminică 
5 februarie, există posibilitatea 
participării la o nouă TRAGERE 
EXCEPȚIONALA LOTO. Desigur 
că foarte interesant se prezintă 
și concursul PRONOSPORT, cu 
echipe din campionatul italian 
(diviziile „A" și „B").

• La LOZ în PLIC, unii parti
cipant! ar mai putea (eventual) 
să albă șanse de a-și procura, 
tncă, lozuri la emisiunea spe
cială limitată „LOZUL ANULUI 
NOU", în curs de epuizare. Cu 
toate acestea, reamintim parti- 
clpanților că și alte emisiuni, 
cum ar fi cele speciale (de 10 
lei), conțin cîștiguri din fondul 
special al sistemului.
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■LE TURURi ALE DIVIZIEI A
stele și ora- 
loc primele 
de seniori.

12 și 13 fe- 
ipectiv 9 ții 
icanică Fină 
[I-a, seria a 
Hidrotehnica 
izău (grupa 
! Cluj-Napo

ca și Eternit Oradea (grupa a 
Il-a, seriile I și II) — feminin, 
în timp ce pe 2 șl 3 martie e- 
chipele Universitatea A.S.A. 1 și 
II sînt gazdele partidelor din 
grupele respective.

Meciurile din turul secund sint 
programate la 23 și 24 aprilie, în 
orașele Cluj-Napoca, Odorhei, 
Scăeni — masculin, București, 
Craiova și Arad — feminin.

MUL JUDEȚEAN, CÎT MAI BINE 
ORGANIZAT

;te unul din 
« audiență 
V» tinerilor, 
multe zone 

udețene pu- 
înd una din 
re tn arena 
i elemente- 
reținîndu-sc, 

necesară 
sport. Ast- 

ine structu- 
rstă, pe se
en pe echl- 
loc la Bucn- 
ireș, Praho- 
istanța, Bu- 
unl jucători 
tîlniți, apoi. 
!lor“ de se
ce am adu«

In discuție această latură a ac
tivității competlționale, acum in 
preajma noului sezonr Pentru 
că se impune și la acest nivel o 
nouă modalitate de a acționa, a- 
vind tn vedere că de pe această 
„platformă" pleacă, prea adesea, 
spre performanță mulți... ano
nimi. Formalismul in organiza
rea acestor campionate permite 
prea ușor ctștigarea dreptului de 
a participa la finalele campio
natului național de către Jucă
tori care, uneori, nici măcar 
..abecedarul** nu-1 cunosc cum 
trebuie. lată de ce se impune ca 
toate comisiile județene să ac
ționeze ferm pentru a ridica 
nivelul calității, pentru a face 
din campionatele lor cu adevă
rat un mijloc de urcare a șta
chetei performanței sportive.

JNIORII ÎN ÎNTRECERI’
ori șl Jucă- 
îasă își vor 
prima par- 
cadrul Con- 

pe echipe, 
la Constan- 
martie, in 

vor afla tn 
i 15 martie, 

îtreceri vor 
„Top 12“ al 
e va avea 
în zilele de 
care vor fi 

mgă, Zoltan 
' istlan Țol.

Marius Plciu, Marius Bărăgan, 
loan Chindrlș, Mircea Vltan, Lu
cian Neacșu. Ion Chiciudean, A- 
driana Năstase, Daniela Mușe- 
toiu, Maria Cocoș, Săndica Cal
can, Iulia Rișcanu, Simona Co- 
roian, Ștefania Marton, George- 
ta Cojocaru, Ionela Copaci, Mi- 
haela Chiriță; rezerve : Cătălin 
Teodorescu, Marius Berende, 
Laura Nicolae și Emeșe Szabo. 
Ținînd seama de valoarea parti- 
clpanților este de așteptat un 
concurs tare.

1 ÎNTRE GABARIT
Cind U.T.A. a apărut, mai

* zilele trecute, De frumosul sta- 
Idion al Sibiului, în tribune s-a 

înregistrat o rumoare. Surpri
za o furnizase gabaritul deo
sebit al arădenilor. (în pau- 

Iză, antrenorul Mulțescu ne 
spunea că media de înălțime 
a echipei e de 1,78 și că după 

I pauză „va crește cu... un cen
timetru", o dată cu intrarea 
în teren a stoperului Bodea,

11,91, un Jucător care avea să 
ne amintească de fundașii cen
trali ai echipei olimpice da- 

Ineze).
U.T.A. a jucat un fotbal fru

mos, direct și viguros, infir- 
I mînd ideea că gabaritul prea 

mare n-ar face casă bună cu 
I tehnica. De fapt, nu ne adu

cem aminte ca U.T.A. să fi ju
cat vreodată cu atîta forță, e- 

Ichipa de ieri remareîndu-se, 
de-a lungul deceniilor, mai 
mult cu devierile subtile și cu 
evitarea contactelor.

I Această introducere „de se
zon" se asociază cu veșnica 
discuție care se poartă în 1“-

Imea tehnicienilor despre se
lecție — la copii și juniori — 
și cind tabăra gabaritului se

I înfruntă cu aceea a „micilor 
meșteri ai driblingului și ai 
fentei".

Rubrică redactată de 
Emanuel FĂNTĂNEANU
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?, 6—0 ; Zîr- 
i Gheorghe 

6—2, 6—2 ; 
VIirela £văn- 
, 6—2 ; Zîr- 
Nină (Pro- 
6-3, 7—5 ; 

etru (C.S.Ș. 
! ; Gheorghe 
inamo) 4—6,
etițional in- 
i lunile fe- 
următoarele

F.R.T. la 
ruane, seni- 
uhuși (14—19 
și juniori) *,

(București, 
lori și seni
orului** (Buș- 
e, copii) : 
icurești (3—7 

Deva (3—7 
junioare) ;

„Cupa 8 Martie** (Cluj-Napoca, 
9—12 martie, senioare și junioa
re) ; Turneul F.R.T. (București, 
9—12 martie, juniori).
• Potrivit practicii tenisului, se 

va întocmi și la noi, periodic, pe 
baza performanței în concursuri, 
ordinea celor mai buni jucători 
și jucătoare din țară. In pre
zent : senioare — 1. Florentina 
Curpene (ICIM Brașov), 2. Teo
dora Tache (Politehnica Bucu
rești), 3. Diane Samungi (Steaua),
4. Daniela Pa văl (Steaua),
5. Mirela Buciu (Steaua), 6. Da
niela Ivana (Steaua), 7. Monica 
Chirilă (Dinamo), 8. Loredana 
Bujor (Progresul Energomontaj
București), 9. Maria Romanov 
(Politehnica București), 10. Otilia 
Pop (Progresul Energomontaj 
București) ; seniori — 1. Adrian 
Marcu (Steaua), 2. Florin Segăr- 
ceanu (Dinamo), 3. Mihai Vanță 
(Dinamo), 4. Răzvan Itu (Steaua),
5. George Cosac (Dinamo Brașov),
6. Adrian Popovici (Steaua), 7. 
Andrei Dîrzu (Dinamo), 8. Răz
van Co’nstantinescu (Victoria 
C.C.I.A.G. București), 9. Marius 
Comănescu (Dinamo), 10. Daniel 
Dobre (Steaua).

Rubrică redactată de 
Doina STANESCU

MERITUOȘI
(Urmare din pag. 1)

(C.S. Tractorul Brașov) 7:46,9, 
3. Tiberiu Becze (C.S. Miercu
rea Ciuc) 7:48,1. Acumulînd, 
însă, puncte prețioase în cla
samentul general, Nicolae San
du, cu un mai scurt stagiu de 
pregătire pe gheață, dar cu un 
evident plus de tehnică și de 
putere de mobilizare în mo
mentele dificile, a cucerit in 
final invidiatul titlu de cam
pion absolut al Daciadei pe 
anul 1989.

Asa cum se anticipa, la se
nioare a urcat pe cea mai

TÎRGU NEAMȚ
10- 1)

de pînă 
iasă (și mai 

tenisul de 
dbalul) este 
iciațiile șco- 
jentru „Ar- 
Olimnia" — 
i“ — Școala 
. Neamț și 
>lar. care a 
i elemente 

în fotbal : 
divizionara 
Neamț, iar 
și Rinanu 

nt în Divi- 
timp o re- 
Tg. Neamț.
a Liceului 
(prof. Ro- 

asat pe lo

cul 2 la finalele republicane ale 
Cluburilor Sportive Școlare de 
la Pitești, in proba de 400 m g.. 
iar o altă atletă Liliana Pante- 
limon, s-a aflat printre fina
listele pe tară ale Vointiadei de 
cros. Deși timid, atletismul, 
iată. încearcă să facă primii 
nași spre afirmare. Și tot un 
elev, un junior. Nicușor Pa- 
raschiv, s-a impus între prota
goniștii Campionatelor Repu
blicane de călărie de la Sibiu 
— 1988. în rîndul asociațiilor 
sportive sindicale. Cetate Tg. 
Neamț (a întreprinderii de vol- 
vatir. cu un admirabil susțină
tor. ing. Serafim Lungu) se 
evidențiază prin echipa de 
fotbal, locul 3 in tur în Divizia 
C, iar un reprezentant al A S. 
Sănătatea. Aurel Stănică, după 
ce a dominat aproape toate

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Din capul locului, trebuie să 
spunem, însă, că exclusivis
mul in materie nu este un 
sfetnic bun. Ambele tabere au 
argumente la fel de... înteme
iate, iar victoria finală revine 
— pină la urmă — „celei de-a 
treia", care știe să le împace 
pe amîndouă.

în ultima vreme s-au făcut 
deseori referiri la îmbogăți
rea campionatului italian cu 
cei trei „semi-grei“ olandezi 
Gullit — Van Basten — Rij- 
kaard. Ei au produs o puter
nică impresie în turneul final 
al Campionatului European, 
deși — între timp — „uriașii" 
portocalii au fost cam ținuți 
în frîu de mai mărunții dar 
mai rafinații fotbaliști ita
lieni sau brazilieni care evo
luează în calcîo.

în fotbalul nostru au fost 
destul de rare cazurile de ju
cători care s-au impus în pri
mul rînd prin gabarit. Catego
ria reprezentată de un Cămă- 
taru, de un Pițurcă, de un 
Lăcătuș chiar e destul de re- 
strînsă. (Fundașii sînt, desi
gur, mai înalți. prin forța 
împrejurărilor, și asta de la 
Beckenbauer la... Iovan). în 
schimb, numărul celor mai 
mărunți și mai rafinați este 
mai mare. Și faptul că Bălăci 
a fost cîndva cel mai bun fot
balist român, iar recentul duel 
Mateuț — Hagi a pus în prim- 
plan alți doi jucători cu talie 
mică (mai ales Mateuț), întă
rește Ideea că în fotbal e loc 
pentru oricine, chiar dacă 
(sau mai ales pentru că) mă-

Șl ÎNDEMÎNARE
sori 1,66. ca Maradona, „bu 
toiașul cosmic" care pare mai 
puternic decît semi-greii in 
lupta cu nenumărații săi a- 
gresori ; am revăzut recent 
casetele filmelor Mundialu- 
lui 1982 și 1986 și am putut 
constata încă o dată că goliatii 
întîmpină mari dificultăți în 
lupta cu „piticii" de mare for
ță și îndemînare din categoria 
Johnstone (Scoția, Celtic), sau 
Crișan (Universitatea Cra
iova).

A opta rigid pentru gabarit 
sau pentru dotați tehnic dar 
mai scunzi e o falsă problemă. 
Importantă e cota de fotbal 
pur pe care o poate aduce vii
torul fotbalist și inteligenta 
cu care știe să compenseze un 
handicap sau altul. Strălucitul 
exemplu al masivului Becken- ' 
bauer, ca și cele ale unui Con
stantin sau Dobrin ne scutesc 
de alte comentarii. După cum 
la fel de strălucitele exemple 
ale unui Butragueno sau 
Sanchez (din tabăra cealaltă) 
ne întăresc ideea că exclusi
vismul în materie e un rău 
sfetnic.

Recent, Juventus l-a achizi
ționat pe Rui Barros, un ju
cător de 1,59 ! Nu, nu e o e- 
roare cifrică. Rui Barros este, 
poate, cel mai scund jucător 
din fotbalul (mare) european. 
Și joacă lingă super-long-ul 
Altobelli. Și din simbioza 
aceasta stranie a început să se 
nască, spre surprinderea ex- 
clusiviștilor.... fotbalul.

Marele secret al selecției nu 
e in aparatul de măsurat înăl
țimea și nici în eliminarea 
fotbalistului longilin, consi
derat, automat, neîndemînatec. 
Marele secret al selecției stă 
în arta cu care antrenorul 
a deslușit in făptura putină a 
juniorului Hagi sau Mateuț 
— să zicem — pe... excelentul 
jucător de azi.

loan CHIRILA

LA 34 DE ANI. „DISPECERUL" 
GĂLAȚENILOR DESCHIDE SERIA GOLURILOR

— Ciți ani ai, Burcea?
— Pe 7 februarie fac 34...

— Și in afara buleti
nului, in tonusul mus
cular, în... inimă?

— Fiziologic vorbind, mă 
simt încă tînăr și în stare să 
înving, cind apare, o obosea
lă mai mult psihică, explicabi
lă, cred eu, la un component 
al unei echipe stresate, care — 
cu o excepție — a tot tremurat 
pentru un loc în Divizia A.

— înțelegem, așadar, 
că mai joci...

— Da, voi mai rămîne în te
ren. Cind. și in calitatea de 
secund al lui Mircea Dridea, 
voi simți că echipa noastră s-a 
închegat din toate punctele de 
vedere, voi lăsa locul altuia...

— Nu-i chiar atît de 
simplu pentru Oțelul 
Galați să se lipsească de 
liderul ei și, cum ne-o 
demonstrează și topuri
le, nu numai al ei...

— Va apare, sper. în curînd, 
și un asemenea jucător, căruia 
doresc să-i transfer la pleca
re un alt atu, obligatoriu, de 
altfel, pentru oricare jucător. 
Și anume acela al fotbalistu
lui disciplinat care, deși „vînat" 
mai tot timpul de adversarul 
direct, n-a văzut, de-a lungul 
întregii cariere sportive, decît 
de două ori cartonașul galben...

— tn rolul celălalt, de 
antrenor secund, cum te 
simți? Manea, ex-rapi- 
distul, spune că-i mult 
mai greu...

— Așa este. Ca jucător, te 
îngrijești doar de tine, ca an
trenor, fie și secund, trebuie 
să-i cunoști pe fiecare in par

te. Cu defectele și calitățile 
lor, pe care, apoi, topindu-le 
într-o retortă, ajungi să obții 
o unitate sufletească indispen
sabilă unei echipe de prim 
eșalon. în toamnă, Oțelul Ga
lați nu s-a prea putut lăuda 
cu așa ceva...

_ — Spune-mi, te rog, 
tinărul antrenor Nicolae 
Burcea a avut ceva de 
învățat din „experiența" 
cupelor europene? Mai 
precis, din dubla manșă 
cu Juventus Torino ?

— A avut, cum să nu. Din
tre toate. însă, cite au fost 
m-a impresionat modul exem
plar în care fiecare fotbalist își 
respectă sarcinile de joc. Dino 
Zoff nu prea s-a ridicat de pe 
banca sa și la fel procedează, 
după cum ni s-a spus, și în 
meciurile de campionat...

— Cum vezi returul?
— Stăm rău doar in compa

rație cu anul trecut cind, așa 
cum se știe, trăgeam pentru un 
loc în Cupa U.E.F.A.

Altfel, din plutonul celor cu 
14 puncte Oțelul are la „ade
văr" doar minus 2 și 9 jocuri 
acasă. Dacă ne ajută și publi
cul, mai bine decît făcut-o în 
toamnă, o scoatem cu bine 
la capăt... a încheiat „dispece
rul" gălăfeinilor, care, puține 
ore de la dialogul purtat la 
Bușteni, înscria — în amicalul 
disputat Ia Mizil — unicul gol. 
al victoriei.

Cum să-l oprești să mai joa- 
oe — chiar dacă are 34 de ani 
— pe unul dintre fruntașii ul
timelor topuri?!

Gheorghe NICOLAESCU

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
-4

„POLI" TIMIȘOARA
Antrenor principal : Costică

Radulescu.
Clasamentul adevărului : +9.
Jucători plecați : Oancea și Banii 

(C.F.R. Timișoara), Neagu, Ilcu 
și Vlătănescu (A.S.A. Progresul 
Timișoara).

Jucători venițl : Otiman (Meta
lul Bocșa), Bărbosu (C.F.R. Ti
mișoara) , Artimon și Săvolu 
(C.S.Ș. Timișoara).

Obiectiv : promovarea tn Di
vizia A.

Premise : echipa a făcut mari 
acumulări, atît în toamnă, cît șl 
în perioada de iarnă ; întineri
rea lotului — realizată în ultimul 
timp ; titularizarea unor jucă
tori : Vlalcu. Stoicov.

CAMPIONI LA
înaltă treaptă a podiumului 
laureatelor, în toâte distanțele 
poliatlonului, junioara Emeșe 
Antal (antrenor Carol Gal jr.). 
La juniori, Gabriela Vagași și 
Zsolt Ballo, s-au impus clar în 
final, confirmînd bunele apre
cieri.

Iată și ceilalți laureați ai Da
ciadei la ultimele probe din pro
gram : seniori, feminin. 1500 m 
— 1. EMEȘE ANTAL (Mureșul
Tg. Mureș) 2:19,3, 2. Ibolya Szat- 
mari (Electromureș Tg. Mureș) 
2:31,1, 3. Lucia Aftenie (Voința 
Sibiu) 2:40,1 ; 3000 m — 1. EME
ȘE ANTAL 5:16,0, 2. Ibolya
Szatmarl 5:33,9, 3. Adriana Guț 
(Electromureș Tg. Mureș) 6:00,0:

concursurile open din „Cupa 
Moldovei" la tenis, a cîștigat 
si ..Cupa Sănătatea". finală 
republicană, anul trecut.

„Există — cum remarca pre
ședintele Consililului Orășănesc 
pentru Educație Fizică si Snort, 
Vasile Istrate — si modalități 
de afirmare in handbalul femi
nin. popice, intr-o serie de 
sporturi tehnico-aplicative în 
care exponent» asociațiilor 
sportive din școli si din uni
tățile economice (Cetate. Fo
restierul, Sănătatea și Voința în 
special) sînt așteptați să... iasă 
din anonimat. în plan iudetean 
si, treptat chiar mai sus !...“.

Este o invitație la depășirea 
rezultatelor obținute Dină acum, 
la un plus de ambiție, fapt do
rit de toată lumea.

La Tîrgu Neamț snortul face 
tot mal mult oarte din preocu
pările oamenilor.

POLIATLON
masculin, 1500 m — 1. NICOLAE 
SANDU 2:06,5, 2. Tiberiu Becze
2:08,1. 3. Tibor Kopacz (S. C.
Miercurea Ciuc) 2:08,3 ; juniori
1. feminin, 1000 m — 1. GABRIE
LA VAGAȘI (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc — Tractorul Brașov) 1:35,4,
2. Lăcrămioara Popa (C.S.Ș. Si
biu — Voința Sibiu) 1:38,3, 3.
Tunde Horvath (S.C. Miercurea 
Ciuc) 1:38.4 ; 3000 m — 1. GA
BRIELA VAGAȘI 5:22,3, 2. Tun
de Horvath 5:33.6, 3. Mihaela
Stanciu (Voința Sibiu) 5:50,5 ; 
masculin, 1500 m — 1. ZSOLT
BALLO (C.S.Ș. Miercurea Ciuc — 
Tractorul Brașov) 2:12,9, 2. Ni
colae Dicu (C.S.Ș. Sibiu’ — Voin
ța Sibiu) — 2:14,8, 3. Felician 
Groza (C.S.S. Sibiu) 2:17.9 ; 5000 
m — 1. ZSOLT BALLO 8:12,4, 2. 
Felician Groza 8:28,4, 3. Adrian 
Ganea (C.S.Ș. Sibiu) 8:39.0.

CLASAMENTE GENERALE: se
niori, feminin — 1. EMEȘE AN
TAL 188.099 p, campioană abso
lută a Daciadei, 2. Ibolya Szat- 
mari 201.316 p, 3. Lucia Aftenie 
212,682 p, 4. Adriana Guț 237,500 
p ; masculin — NICOLAE SAN
DU 173,606 p. ^amnion absolut al 
Daciadei, 2. Tiberiu Becze 174.943 
p. 3. Laszlo Antal 175.830 p. 4. 
Tibor Konacz 176.496 p, 5. Dezso 
Horvath (Electromureș Tg. Mu
reș) 180.609 p. 6. Edmond Csech 
(C.S. Tractorul Brașov) 182.196 p. 
juniori I, feminin — 1. GABRIE
LA VAGAȘI 194.549 p. campioa
nă absolută a Daciadei. 2. Tunde 
Horvath 203 733 p. 3. Mihaela 
Stanciu 207.699 p. 4. Lăcrămioa
ra Popa 210.499 p. 5. Edith Ballo 
(S.C. Miercurea Ciuc) 219.266 p 
6. Loredana Preot°si (C.S.S. Si
biu — Voința S’hlu' *>41 .’83 o 
masculin — 1. ZSOLT BALLO
182.773 o, camnion absolu+ al 
Daciadei. 2. NHlae nici» 135.3-'9 
p. 3. Felician 187 060 p. 4.
Adrian Ganea 194 ‘>.33 n. 5 Ga- 
b*"*r nodo (C.s. ’̂’er^urea Ciu?> 
tos 900 o. 3. Tstvan Moldovean» 
(C *5 q. Viitorul Cluj-Napoca) 
220.130 p.

CHIMIA RM. VILCEA
Antrenor principal : Alexandru 

Moldovan.
Clasamentul adevărului : 1-S.
Jucători plecați : Treschin

(Tractorul Brașov), Achim (Me
talurgistul Cugir).

Jucători veniți : Muneanu II 
(Sportul Studențesc), Augustin 
(Rapid București), Toma (F. C. 
Maramureș Baia Mare).

Obiectiv : promovarea în Divi
zia A.

Premise : omogenitatea echipei ; 
tinerețea lotului ; experiența ju
cătorilor transferați in această 
perioadă ; sprijin din partea or
ganelor locale.

PANDURII TG. JIU
Antrenor principal : Iile Bălăci. 
Clasamentul adevărului : +1.
Jucător plecat : Tunaru (la Pe

trolul Țicleni).
Jucători veniți : M. Dumitru 

(Minerul Motru) și Pîrvan (Mi
nerul Mătăsari).

Obiectiv : Ocuparea unuia din 
primele trei locuri. Lupta la șe
fia seriei rămîne deschisă.

Premise : îmbinarea experienței 
celor mai vîrstnisi (Mihuț, Gă- 
man, Bănuță, Gugu, Paraschiv), 
cu dorința de afirmare a celor 
tineri. în suita jocurilor de veri
ficare, potențialul de joc al echi
pei cunoaște o continuă ascen
siune.

FEPA 74 BÎRLAD
Antrenor principal : Dan D. 

Mihăilescu.

Clasamentul adevărului : +1.
Jucători plecați : Stanciu și 

Murgeanu au fost scoși din lot.
Jucători veniți : Vasile Gabriel 

(Victoria București), Oprea (Oțe
lul Galați), Vinetu și Jelgău (re
veniți după efectuarea stagiului 
militar).

Obiectiv : Clasarea în prima 
treime a clasamentului.

Premise : Tinerețea lotului (me
die de vîrstă 22 de ani și 6 luni), 
toți jucătorii fiind deciși prin an
trenamente și meciuri de verifi
care (cu Gloria C.F.R. Galați, 
S.C. Bacău, „Poli" Iași și Inter 
Vaslui) să ridice ștacheta cali
tății partidelor în retur.

OLIMPIA SATU MARE
Antrenor principal : Iosif Vigu. 
Clasamentul adevărului : +8.
Jucători plecați : Dobroș (Mi

nerul Țurț), Tăbăcaru (Oașul Ne
grești), iar Csuri nu s-a prezen
tat la pregătire, conducerea clu
bului urmînd să ia măsuri dis
ciplinare.

Jucători veniți : Ors (Oașul 
Negrești), Costea și Leitner (Fla
căra Satu Mare) și Peleș (Fores- 
ta Satu Mare).

Obiectiv : Cîștigarea seriei.
Premise : Are de susținut 9 

meciuri pe teren propriu, fiind 
in... coasta principalelor preten
dente la șefie, u.T. Arad și 
„Poli" Timișoara

r
)
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INVITAȚIE LA SiNGEORZ-BAl
SINGEORZ-BĂI este o stațiune balneoclimaterică din 

județul Bistrița-Năsăud. cunoscută îndeosebi pentru valoa
rea terapeutică a apelor sale minerale.

Pe baza utilizării în tratamentele balneare a factorilor 
naturali de cură ape minerale, nămol mineral de izvor, 
gaze naturale terapeutice (mofete) se obțin rezultate bune 
ii vindecarea sau ameliorarea afecțiunilor •
• tubului digestiv și hepatobiliare :
• metabolice si de nutriție ;
• cardiovasculare.
Tratamentul balnear este asigurat de un personal me

dical cu înaltă calificare.
Posibilități de excursii
DE RETINUT :

și agrement. ț

se acordă următoarele facilități : 
cazare si masă • Plecări

De
în această oerioadă

9 Reduceri de tarife la _ _
'i solicitată de turiști • Sejurul se asigură 
’e timD la alegerea solicitantilor.

Biletele se pot procura de Ia agențiile oficiilor 
de turism si aie Î.T.H.R. București, precum și de 

«îndî«i»**»’or •’in ’n'reurinderi si instituții.

în orice 
perioade

județene 
Ia corni-



HANDBALISTELE
ÎNVINGĂTOARE

35-18 CU
Campionatele internaționale 

de handbal feminin ale Ceho
slovaciei — una dintre cele mai 
puternice competiții amicale 
continentale, care se dispută, în 
fiecare an, la Cheb — reunește 
la start, alături de echipa țării 
gazdă, formațiile Uniunii Sovie
tice, R.D. Germane, R.F. Ger
mania Ungariei. Danemarcei, 
Bulgariei, precum și pe cea a 
României. In debutul turneului, 
handbalistele noastre au întrecut 
cu 35—18 (19—7) formația Bul
gariei. Alte rezultate : U.R.S.S. 
— R.F. Germania 23-22 (13-12), 
Cehoslovacia — Ungaria 25—18 
(11—9) R.D. Germană — Dane
marca 24—14.

PE SCURT • PE
ATLETISM • Etiopianul 

Chala Kelile a terminat învin
gător în crosul de la San Se
bastian (Spania), parcurgînd 
distanța de 10 km în 29:29,10. 
l?e locul secund s-a clasat 
coechipierul său, Naji Bulbula 
— 29:34,6, iar locul trei a fost 
ocupat de kenyanul Sammy 
Bitok — 30:01,2. Cursa feminină, 
disputată pe un traseu în lun
gime de 3,400 km a fast ciști- 
gată de concurenta engleză 
Jane Shields — 11:24. • în ca
drul concursului de sală de la 
Senftenberg, Torsten Marsch- 
ner (R.D. Germană) a cîștigat 
proba de săritură în Înălțime, 
cu 2,32 m. Alte rezultate: 60 
m : Schultz — 6,73 ; 400 m :
Lieske — 48,83: 5 000 m:
Pflugner — 13:54,6; aruncarea 
greutății: Prollius — 19,06 m;

După trei succese la semifond și săritura In înălțime

ATLETELE ROMÂNE CONTINUĂ TURNEUL ÎN S.U.A.

Viitoarea întrecere,
în continuarea turneului pe 

care îl întreprinde în S.U.A., 
grupul de atlete române alcă
tuit din Paula Ivan, Alina As- 
tafei, Doina Meiinte și Marici- 
ca Puică va participa la alte 
trei concursuri. Astfel, la sfîr- 
șitul acestei săptămîni ele vor 
lua startul la competiția „MiH- 
rose Games" de la New York, 
urmind sâ fie prezente in

la slirșitul săpiâminii
continuare la Washington și la 
New Jersey, ultimul concurs 
fiind programat în ziua de 10 
februarie.

După cum se știe, în actua
lul turneu american. Paula 
Ivan a obținut două victorii, 
in probele de 1 500 m șl o nd* 
lă, iar Alina Astafei a cîștigat 
una la săritura in Înălțime.

(Agerpres)

SCURT • PE SCURT
triplusalt: Friess — 16,13 m.

BASCHET • în cadrul cam
pionatului Asiei pentru juniori, 
ce se desfășoară la Manila, re
prezentativa R. P. Chineze a 
întrecut cu scorul de 118—36 
(66—13) formația Malayeziei. 
Alte rezultate: Thailanda — 
Sri Lanka 82—52 (44—19); In
dia — Hong Kong 63—49 
(27—23).

CICLISM • Cursa pentru 
„Premiul Alcantara", desfășu
rată in Împrejurimile orașului 
cubanez Ciego de Avila a re
venit lui Antonio Hernandez 
cronometrat pe 114 km In 
2h49:04.

HANDBAL • Disputat la 
Zflrich, meciul internațional a- 
mical dintre selecționatele de 
juniori ale Elveției șl R. F. 
Germania s-a Încheiat cu sco-

rul de 19—17 (10—8) în favoa
rea oaspeților.

POLO • Turneul internațio
nal disputat la Hanovra s-a 
încheiat cu victoria echipei 
T-S.K.A. Moscova, care în me
ciul decisiv, a întrecut cu sco
rul de 7—6 formația Spandau 
04.

ȘAH • Meciul dintre marii 
maeștri Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.) și Johan Hjartars6on 
(Islanda), contind pentru sfer
turile de finală ale turneului 
candidaților la titlul mondial 
a continuat în orașul american 
Seattle, cu partida a doua. 
Victoria a revenit la mutarea 
a 45-a lui Karpov, care condu
ce cu 1,5—0,5 puncte.

PALMARESE „DE MUCAVA»
„Boxul <fe . _____

mal puțin cu un sport șl tot 
mai mult cu 
nota deunăzi __ ___ ___
făcînd trimitere (între altele) 
la atmosfera creată șl între
ținută in jurul ringului pro
fesionist de o muljirne de ma
nageri, impresari, oameni de 
legătură, avocațl etc. Aceștia, 
cînd certați, cînd înțeleși cu 
așa-zlsele federații mondiale 
(de-acum 5 la număr), îl
manipulează pe pugiliști în
funcție de interesele lor, ma
teriale și de publicitate 'adi
că tot materiale) regizînd 
meciuri șl inventînd palma- 
rese denaturînd ierarhii și,
ca numitor comun, generînd 
un climat de „diversiune și 
confuzie", tn fruntea lor se 
află, prin relații si investiții, 
Bob Arum tn Statele Unite 
șl frații Acarles In Franța, 
dacă nu chiar în Europa, ai 
căror „elevi" se bucură. tn 
ring și tn afara Iul, de pro
tecție șl privilegii. Prin în- 
tîlnirl nu o dată trucate, el 
ajung la o glorie artificială, 

în

azi aduce tot
iarmaroc",un

un ziar englez,

(<

dar bine „alimentată", 
spatele căreia se ascunde 
să. tot mal umflat, contul 
bancă al managerilor.

Un exemplu ar fi, prove
nind din zona de Influență a 
fraților Acarles, cel al „mij
lociului" Pierre F.’ank Win- 
terstein. considerat campion 
al lumii în varianta I.B.F. și 
pe locul... 8 după clasamen
tele întocmite, ia zl, de
W.B.C.! în ultimii 2 ani,
Wintersteln n-a susținut de- 
eît 3 meciuri șl acelea, după 
„l’Equipe". „in nici un fel
convingătoare-. Ea însăși se
sizată de Inactivitatea cam
pionului, I.B.F. l-a somat, 
recent, să lupte, oferlndu-1 3 
adversari la alegeie, pe Mike 
McCallum, pe Juan Carlos

Glmenez sau pe Ron Essett. 
Numai că, intuind că oricare 
dintre aceștia l-ar putea 
„spulbera" pe Winterstein, 
frații Acaries au găsit un 
al... patrulea adversar, evi
dent fără forța celorlalți ! 
Chiar mai mult. Spre a evita 
orice posibilă neplăcere. el 
au cumpărat contractele celor 
3, obligîndu-1 pe el (ordinele 
nu se discută !) 
confruntarea cu 
stein 17

Al doilea exemplu: 
în ring după 10 ani 
sență, ~ “
campionul 
categoriile, 
frunte, al 
come-back, 
Rochester, 
York. Care 
rit" de Bob 
cit un pugilist de mina 
treia, de profesie șofer de 
taxi. Federația statului s-a 
opus „mascaradei", un purtă
tor de cuvînt al el mențio- 
nînd că „dacă Foreman vrea 
să-l tntîlnească pe Vallar, o 
poate face în stația de ta
xiuri! Noi am dori să-1 ve
dem boxînd. dar nu cu un 
începător!" Iniția! supărat, 
amenlntînd că va schimba 
locul disputei, Arum a găsit 
pînă la 
indu-i“ 
boxer 
Young, 
nul lumii fără 
k.o.

Toate aceste 
mucava", cum 
ziarul englez, au înainte de 
toate darul de a-1 înșela pe 
spectatori. Adică pe cel care 
plătesc.

Ovidiu IOANIȚOAIA

să refuze 
Winter-

reintrat 
de ab- 

George Foreman, ex- 
mondlal la toate 
avea să se con- 

15-lea meci după 
cu Lou Vallar, la 
tn statul New 
Vallar. „descope- 

Arum, nu era de- — - - - a

urmă soluția, 
lui Foreman 
mediocru, pe 
învins

„dăru- 
to* un 

Mark 
de ex-campio- 
probleme, prin

palmarese ..de 
le ridiculiza

• uuau eat iv» viiuiu s v. ■

AGENDA PREGĂTIRILOR NOULUI SEZON
(Urmare din pag. 1)

porțile spre creșterea performanței".
Am notat spusele interlocu

torului nostru, mai ales că, în 
opinia altor specialiști, adepți al 
antrenamentului clasic, nu vi
teza primează, ci forța.

Dintr-un simplu reportaj de 
constatare, articolul nostru se 
transformă, iată, Intr-un fel de 
dezbatere care, mărturisim, 
ne-a luat prin surprindere. 
Șansa ne-a surfs, totuși, prin 
prezența tn acea zi, la antre
namente. a unuia din oamenii 
de bine și de excepție ai aces
tui sport, antrenorul emerit 
Ștefan Petrescu. Vicepreședinte 
al federației, membru al cole
giului central de antrenori șl 
președintele comisiei de selec
ție, fost polisportiv de perfor
mantă, dar rămas credincios.

i/

pînă la urmă, halterelor. Ștefan 
Petrescu se dovedește a fi, la 
cei 84 de ani împliniți, prin re
ceptivitatea sa față de nou, 
mult mai tînăr decît mulți alți 
specialiști. în consecință, pă
rerea sa contează, drept pen
tru care o transcriem ; ,Ăm 
urmărit îndeaproape, cu aten
ție, stilul de muncă al noului 
colectiv de antrenori și pot să 
spun, cu mina pc inima, că face 
o treabă excelentă. Halterofilii 
noștri ajungeau, din punctul de 
vedere al forței, la un anumit 
nivel peste care, orice ar fi fă
cut, oricît s-ar mai fi antre
nat, nu puteau trece. Era un 
nivel destul de ridicat, compe
titiv, dar fără perspectivă. Și 
iată că noul colectiv vine cu o 
metodă care șl pe mine m-a 
frămintat multă vreme : să în
cercăm să dezvoltăm forța și 
viteza de execuție, să îmbună
tățim tehnicitatea 1 Este ceea 
co vrea să facă noul colectiv 
și eu sînt sigur că rezultatele

RĂSPUNS -------------------------- ----------------------------------------- .
Lumea s-a întrebat la vremea potrivită dacă recomandărea-obli- 

gație a C.I.O. privind tratarea performerilor care se sustrag de la 
controlul antidoping în aceiași termeni ca șl cei surprinși in fla
grant delict avea să fie respectată întocmai, sau... așa șl așa. Un 
prim răspuns la dilemă a sosit din Canada, țara adoptivă a jamai- 
canului Ben Johnson, personajul principal al „scandalului secolu
lui" în privința dopajului. Mark Mc Koy și Courtnay Brown, com- 
ponențl ai ștafetelor de 4x100 metri șl respectiv 4x400 metri ale Ca
nadei la J O., care au părăsit Seulul fără a se mal prezenta oe 
pistă, după ce colegul lor a fost descoperit pozitiv, au fost suspen
dați pe o durată de doi ani. Nici mai mult nici mal puțin decît 
fostul „Big Ben". Amănunt șl mai semnificativ : ambii au fost co
legi de club, pregătlndti-se deci Împreună cu Ben Johnson. Oare 
după... aceleași metode T
--------------------------------------------------- -------------------- DIALOG

Are loc acum, tn schiul mondial feminin, un superb dialog peste 
ani. susținut de două mari campioane ale lunecării : Anne Marie 
Proell șl Vrenl Schneider. Austriaca deține, încă din 1973, deci de 
acum 15 ani, recordul numărului de succese tntr-un singur sezon. 
In cadrul Cupei Mondiale, cu 13 victorii, ea realiztnd și a doua per
formanță mondială In materie, tn 1975, cu 10 locuri I. Plnă la ora ac
tuală, elvețlanca a acumulat deja 10 reușite, avlnd toate șansele de 
a depăși vechiul record tmbătrlnit la 15 ani. Pentru completarea In
formației, la bărbați, suedezul Ingemar Stenmark deține recordul 
absolut, cu 13 victorii. Nu se anunță insă, nici un pericol...
NEDUMERIRE ----------------------------------------------------- ---------

Că mereu șl oriunde vor exista diferențe de vederi Intre cei ce 
participă la alcătuirea ierarhiilor celor mai buni performeri e clar 
pentru toată lumea. Neconcordanțele vor genera, de altfel, nesfâr
șitele discuții cu argumente pro șl contra, cele care fac, de altfel, 
sportul-sport, așa cum îl cunoaștem, comentîndu-se adică mai mult 
decît sărind, alergînd, aruneînd ori luptînd pentru cucerirea unui 
trofeu, a unei medalii, a unul premiu, sau pentru sănătate. To
purile atletice ale anului trecut ne oferă un astfel de exemplu : dacă 
toate anchetele — și au fost zeci, poate sute — ale ziariștilor 
șl specialiștilor l-au situat pe sovieticul Serghel Bubka tn fruntea 
celor mal buni atlețl, ai iul 1988, urmat de Carl Lewis, ei bine, a 
fost una, care a decis astfel : 1. Lewis ; 2. Bubka ! Este ordinea de 
prioritate decisă de I.A.A.F. adică de cel mal în temă al
atletismului mondial. Ce să mal crezi T Cum să mal cîntărești T

Rd. t. :

C.M. DE HOCHEI CU MINGEA
MOSCOVA (Agerpres). — 

în prima zi a Campionatului 
Mondial de hochei pe gheață 
cu mingea (bandy) care se des
fășoară la Moscova, selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 7—1 formația Norvegiei, iar 
reprezentativa Finlandei a dis
pus cu 4—2 de echipa Suediei.

SCHI
MUNCHEN (Agerpres) — 

Austriacul Thomas Stangas- 
singer a cîștigat proba de sla
lom special desfășurată pe 
pîrtia de la Bad Wiesse (R.F. 
Germania), în cadrul „Cupei 
Europei", în două manșe :

1:46,95.
In clasamentul general se 

menține lider iugoslavul Tomaz 
Cizman — 137 puncte, urmat 
de cehoslovacul Peter Jurko — 
106 puncte și elvețianul Urs 
Kaelin — 95 puncte.

VARȘOVIA (Agerpres). — 
Proba feminină de 5 km din 
cadrul concursului internațional 
de schi-fond ..Cupa Beskid". de 
la Szczyrk (Polonia) a fost câș
tigată de Ina Kummel (R.D. 
Germană), cu timpul de 15:05.

în proba masculină de 15 km, 
pe primul loc s-a clasat Udo 
Donnhauer (R.D. Germană) — 
40:57.

J.O. DE IARNA - 1992
PARIS (Agerpres). — Pro

gramul Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Albertville (Fran
ța), ce vor avea loc în perioa
da 8—23 februarie 1992, va cu
prinde 55 de probe, biatlon 
masculin și feminin, sanie bob, 
patinai viteză, patinai artistic, 
hochei pe gheață (turneul va 
avea 12 echipe), schi fond, să
rituri de la trambulină, schi 
alpin și schi acrobatic.

PATINAJ VITEZA
ROMA (Agerpres). — în 

concursul internațional de pa
tinaj viteză desfășurat la 
Baselga di Pine (Italia), spor
tivul american Dan Jansen a 
cîștigat proba de 500 m cu 
timpul de 37,42. iar Uive-Jens 
Mey (R.D.G.) s-a situat pe pri
mul loc la 1 000 m in 1:46,95.

• Brazilia a cîștigat turneul veteranilor • Benfica 
învinge, F.C. Porto pierde un punct • Jocuri amicale
• Lotul Irlandei de Nord pentru meciul cu Spania

IN MECIUL decisiv al Campio
natului Mondial pentru echipe 
de veterani, competiție ce s-a 
desfășurat In Brazilia, formația 
Braziliei a întrecut cu scorul de 
2—0 echipa Uruguayului.

Primul loc în clasament a fost 
ocupat de Brazilia — 9 puncte, 
urmată de Uruguay — 7 puncte, 
Italia — 4 puncte, Argentina — 
4 puncte, R.F. Germania — 3
puncte și Anglia — 3 puncte.

REZULTATE înregistrate tn e- 
tapa a 23-a a campionatului Por
tugaliei : F. C. Porto — Guima
raes 0—0 ; Benfica Lisabona — 
Portimonense 3—0 ; Chaves — 
Sporting Lisabona 3—1 ; F. C. 
Braga — Boavlsta 0—2 ; Belenen- 
ses — Vlseu 3—0 ; Lelxoes — Es- 
pinho 4—0 : Beira Mar — Pena- 
flel 2—1 ; Fafe — Setubal 0—0 ; 
Farense — Maritimo 0—0.

pentru meciul cu Spania
Clasament : 1. Benfica — 36

puncte ; 2. F. C. Porto — 33
puncte ; 3. Boavista — 28 puncte,

INTR-UN meci Internațional a- 
mical, disputat la Jena, echipa lo
cală Carl Zeiss a terminat la 
egalitate : 1—1 (0—1) cu formația 
cehoslovacă Ruda Hvezda Cheb.

ANTRENORUL echipei Irlandei 
de Nord. Billy Bingham, a comu
nicat lotul de jucători pentru 
meciul cu formația Spaniei, ce se

va desfășura la 8 februarie, la 
Belfast, în cadrul preliminariilor 
Campionatului Mondial (grupa a 
6-a europeană). Printre cei selec
ționați se numără Thomas Wright, 
Gary Fleming, Paul Ramsey, Mal 
Donaghy, Denny Wilson, Robert 
Denisson, Colin Clarke șl David 
Campbell.

ÎN PRIMUL meci al turneului 
pe care îl întreprinde în Guate
mala, echipa S. V. Hamburg a 
intîlnlt selecționata țării gazdă. In 
fața căreia a cîștigat cu scorul 
de 1—0 (0—0). Unicul gol ' 
tide! a fost marcat, tn
88. de Bierhoff.

UN NUMITOR COMUN

al par- 
mlnutul

vor fi dintre cele mai bune. 
Exact acesta a fost drumul pe 
care l-au ales, de-a lungul tim
pului, marii halterofili ai lumii 
și eu pot demonstra oricînd, cu 
zeci și zeci de exemple, de ana
liză a diverselor modalități de 
efectuare a antrenamentelor, că 
lotul beneficiază în clipa de 
față de trei antrenori care nu 
vizează «recorduri de sală-, cu 
care să se impună, doar de o- 
chil lumii, în fața altor specia
liști» ci «recorduri în concurs», 
singurele care, la urma urme
lor, contează cu adevărat".

Acestea fiind zise, fără a avea 
pretenția că am pus punct 
discuțiilor teoretice și metodo
logice, să așteptăm rezultatele 
primelor concursuri internațio
nale, care au și început să bată 
Ia ușă. Să le așteptăm cu în
credere, firește, pentru că, in
diferent de metodologia antre
namentelor, componenții lotu
lui sint, cum spunea unul din
tre antrenori, în grafic, adică 
gata sâ intre, la un nivel com
petitiv. în focul disputelor in
ternaționale.

Subiectul următoarelor rindurl 
este, dacă vreți, de Interes pen
tru fotbalul nostru și el se nu
mește Sampdoria, viitoarea ad
versară a dinamoviștilor în Cu
pa Cupelor șl căreia 11 comple
tăm, astăzi, „cartea de vizită". 
Concret: In centrul atenției vom 
pune patru dintre actualii săi 
titulari pe care-1 apropie, veți 
vedea, același punct de răscruce 
din activitatea sportivă. Să nu 
anticipăm tnsă.

Să începem cil Vlerchowod. A 
cunoscut rigorile din „Serie A" 
pe cînd era stoperul lui Como. 
Ascensiune rapidă, elogii. A ur
mat transferul la Florentina, cu 
care a sperat, în 1981, pînă în 
ultima etapă, la „Io scudetto". 
Apoi trece la Roma. După finala 
pierdută. In C.C.E., cu Liver
pool, chiar pe „ollmplco", echi
pa lui Conți șl Pruzzo Înregis
trează, Insă, o vertiginoasă cobo- 
rîre pe tobogan. Șl corabia este 
abandonată pe rind, de Falcao, 
Graziani și Di Bartolomei. Apre
ciat ca nenorocos sau, după caz, 
chiar culpabil, Wierchowod „apu
nea" încet, Încet. Cu atît mal 
mult cu cit, la națională, conser
vatorul Bearzot rămîne credincios 
lui Collovati, contracandidatul lut 
Vlerchowod. Din 1985 este Ia 
Sampdoria.

Cerezo a sosit tn Peninsulă, la 
Roma, pentru a-1 face uitat pe 
Falcao. Numai că toți s-au lămu
rit rapid că Falcao era Falcao, 
Iar Cerezo era numai... Cerezo. 
Decepția a fost mare, cu atit 
mal mult cu cit nou! sosit nu a- 
vea nlc! măcar prezenta scenică 
a predecesorului. Și clnd bagaje
le erau pregătite pentru Rlo a 
apărut telefonul Iul Mantovanl.

președintele Sampdoriei. 
„Supărarea" jucătorilor 

Barcelona este cunoscută și 
făcut să curgă multă cerneală. 
Divorțul a venit rapid și fără 
concesii. Astfel, pentru victor, 
titular în selecționata Spaniei la 
Euro, „Nou Camp* a devenit o 
simplă amintire. A existat mai 
tntîi „varianta Zaragoza", în fapt 
o reîntoarcere acasă. Iar apoi 
s-a arătat interesată divizionara 
B Getafe. Cunoscîndu-i calități
le din perioada cit a antrenat oe 
Real Madrid 
Boskov n-a 
alegerea sa.

Alături de
unul dintre _____  ___ ___
băra Sampdoriei. Chiar dacă nu 
a îndreptat pe Torino Ia cine 
știe ce performanță, Dossena a 
fost considerat, opinie unanimă, 
unul dintre cei mai buni condu
cători de joc din „11 calcio". Pă
trunderea sa Intre primii ti al 
„squadrel azzurra" a fost Insă 
întotdeauna barată de un rival 
care se numea Antognoni. Iar 
cum eleganța și popularitatea a- 
cestula precumpăneau... Intrat In 
conflict cu prea zelosul său an
trenor, Gigi Rădice, se vede tn- 
deoărtat din echioă șl, luni bu
ne, privește partidele de cam
pionat din tribună, După o „na- 
ranteză Udlnese",- ajunge la Ge
nova.

Patru jucători, patru trasee cit 
se poate de distincte. Toți, tnsă. 
Intr-un fel sau altul, au su«*at 
din cupa succesului, dar șl din 
cea amară a lnfrtngeril. Să spe
răm că In martie Dlnamo va 
întrerupe frumoasa serie geno- 
veză de acum.

Mihd CfUCÂ

de ia 
a

sau Gljon, Vujadin 
ezitat o clipă tn

Victor, Dossena este 
ultimii sosiți în ta-


