
UNIO SATU MARE, UN NUME
IN INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ,

DAR Șl IN SPORT
Poartă, firesc, numele între

prinderii ,pe lingă care ființea
ză : UNIO Satu Mare. Și este, 
firesc, cea mai mare asociație 
sportivă din județ. Pentru că 
întreprinderea însăși este cea 
mai mare din județ și una din 
cele mai mari — la propriu și 
la figurat — din țară, concu- 
rînd cu succes, de la egal la 
egal, cu suratele de pe Con - 
tinent. UNIO, întreprindere de 
utilaj miner, cu și de renume, 
numără mii de oameni ai 
muncii pe platforma Satu Ma
re și alte mii In toți „sa
teliții" săi din țară. Are o 
pondere deosebită în industria 
grea a țării, cu plan la export 
depășit, cu oameni pricepuți, 
harnici, cinstiți, destoinici, ca
re poartă mîndria lucrului bi
ne făcut In toată lumea.

JDintre angajați, 8166 sint 
membri ai asociației sportive** 
— ne-a spus președintele aces
teia, Alexandru Mesaroș, om 
de sport, și nu numai pentru 
că a alergat, cîndva, repede, 
pe distanțe scurte (100 și 200 

m). Asociația UNIO Satu Ma
re numără 421 de sportivi le
gitimați, dintre care 4 maeștri 
ai sportului (popicarii lor. Bi- 
ciușcă. Alexandru Ardelean, 
Andrei Pop șl halterofilul Ni- 
Colae Ghingas), 3 candidați 
olimpici (boxerii Richard Si- 
laghi și Arpad Pataki, luptă
torul de „libere" Octavian 
Tenț), 403 clasificați. 46 de 
sportivi de categoria I gi 133 
de a doua, 214 juniori.

Desigur, cei enumerați sint 
mîndria dintâi a asociației, a 
suporterilor acesteia și a săt
mărenilor în general. Dar, nu 
mai puțin adevărat este că 
UNIO se îngrijește foarte mult 
și de „valul" tlnăr, care dă 
speranțe prin caiacistul Ion 
Costache (campion national in 
’87 și vicecampion în ’88), lup
tătorul Florian Serca (locul 3 
la CN ’87 de speranțe olimpi

ce), popicarul Valentin Breban 
(locul 6 la CM de juniori ’87), 
halterofilul Vasile Mike (loc d 
3 la CN de seniori ’88), spada
sinul Adalbert Palai (locul 3 la 
CN de juniori III ’88) sau ju
doka Melinda Kael (campioa
nă națională în ’88). Au apă
rut, iată, și cîteva din secțiile 
care funcționează aici. Ele sint 
13 în total : lupte libere (Divi
zia A), caiae-canoe, box, hal
tere, judo (feminin și mascu
lin), popioe (Divizia A, locul 2 
în prezent în campionat), 
handbal (masculin), tems, te
nis de masă, șah, scrimă, 
orientare turistică și karting. 
Desigur, roade sint în special 
Ia disciplinele care beneficiază 
de bază sportivă proprie. Spre 
exemplu, oele două baze nau
tice (de pe Someș și de la Că- 
linești), sala de lupte din chiar 
Incinta sediului oonduceril u- 
nității, popicăria cochetă, de 
nivel internațional, cu patru 
piste automate, terenurile de 
tenis, sala de haltere și cele 
două săli de forță (aflate de 
asemenea In perimetrul aso
ciației).

Și în domeniul sportului de 
masă, asociația sportivă UNIO 
se mândrește cu grija pentru 
petrecerea timpului liber al oa
menilor muncii, prin organi
zarea duminicilor cultural- 
sportive hi multe comune ale 
județului (în special la Sanis- 
lău și Odoreu), prin cupele 
constructorilor de mașini, prin 
Ziua Constructorilor, cărora li 
se adaugă alte întreceri de tra
diție, omagiale, la diferite ra
muri de sport. Conducerea în
treprinderii și cea a asociației 
țin cont, în egală măsură, de 
„microbul" acesta care este 
fotbalul, nu mai puțin de 28

Doina STĂNESCU
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Meciuri restante In Divizia A fle volei

VILCENCELE, PIERD LA CRAIOVA...
Ierî s-au disputat treî dintre 

restanțele campionatelor de vo
lei ale primului eșalon^ Iată 
rezultatele și cîteva amănunte : 

UNIVERSITATEA C.F.R.
CRAIOVA — CHIMIA RM. 
VÎLCEA 3—0 (9, 6, II) Intîlni- 
rea dintre campioana țării la 
volei feminin și revelația cam
pionatului nu a fost un derby 
spectaculos — așa cum s-au 
așteptat cei peste 1500 de spec
tatori — pentru că ambele com
batante au etalat... multe mi
nusuri. în organizarea jocului, 
la servicii, preluare și prin 
blocaje defectuoase. S-au im
pus în final gazdele — victo
rie de orgoliu, revanșă la în- 
frîngerea din tur — fără a 
străluci, într-o partidă de ni
vel mediocru, uneori... plictisi
toare. în aceste condiții o re
marcăm doar pe Cristina Buzi- 
lă de la gazde și, parțial, pe 
Lucreția Mirea de la vîlcence. 
Au arbitrat M. Nicolau — C. 
Pitaru (Vasile POPOVICI, co- 
resp.).

STEAUA BUCUREȘTI — 
C.S.M.U. SUCEAVA (m) 3—0
(4, 3, 10). O partidă care a 
nemulțumit, pe bună dreptate, 
publicul spectator, datorită lip
sei de angajament a celor două 
formații, jocului lor fără nerv 
(dar nu și fără nervi), lent și

nespectaculos. Nota au dat-o 
sucevenii chiar din debut, a- 
ceștia convingînd că au venit 
pentru o simplă formalitate. Ei 
n-au realizat mai nimic în 
primele două seturi (exaspe- 
rînd în cel inițial prin con
stante greșeli de serviciu, iar 
în următorul prin nesiguranță 
la preluare) și numai o suită 
(oarecum norocoasă) de 6 punc
te obținute la începutul setu
lui 3 a marcat o trecătoare 
'înviorare a jocului lor. Steaua, 
care a folosit sextetul : Iones- 
cu (Păduretu), Stăvariu. Pen- 
telescu, Spînu (Pițigoi). Das- 
călu, Șoica, neprimind replică, 
s-a mulțumit cu victoria ce 
nu-i solicita mari eforturi. 
Arbitri ; I. Alexandru și G. 
Opaiț (A. B.).

DACIA PITEȘTI — FARUL 
CONSTANTA 3-0 (4, 3. 8). 
O întîlnire dominată clar de 
piteștence care au învins ușor. 
Au arbitrat: I. Armeanu și Gr. 
Nedelcu. (I. POPESCU, coresp.)

Vineri 3 februarie 1989

Șoica (Steaua) in dispută pe 
centrul fileului cu blocajul ne

sincronizat al sucevenilor
, Foto : Aurel D. NEAGU

Pregătiri ale divizionarelor A de handbal

II.C. MIIWUR-INTENS PROGRAM Df ANTRENAMENTE

ACTUALA BAZĂ MATERIALĂ POATE FACE POSIBIL „SALTUL"
— iată concluzia unei discufii despre săriturile cu schiurile

Pîrtia Lupului din Masivul 
Postăvar, adusă prin grija or
ganizatorilor la cele mai bune 
condiții de desfășurare, cărîn- 
du-se tone întregi de zăpadă, 
găzduiește în aceste zile tradi
ționalul concurs de schi dotat 
cu „Cupa Diuamo". Acest con
curs inaugurează seria compe
tițiilor inițiate de acest mare 
club brașovean cu prilejul îm
plinirii a 40 de ani de exis
tență.

La startul „Cupei Dinamo-40“ 
au semnat prezența fruntași al 
schiului alpin care, încă din 
proba inaugurală, au dovedit o 
pregătire corespunzătoare, dis- 
putîndu-șl cu ardoare întâieta
tea. Prima probă a fost slalo
mul uriaș (900 de metri, 280 m 
diferență de nivel, 2 manșe a 
cite 40 de porți, care a prile
juit o frumoasă luptă sportivă 
între reprezentanții celor două 
secții fruntașe din țară, A.S.A. 
și Dinamo Brașov. La băieți a 
învins Ortwin Fruhn, mai bun 
de la un concurs la altul, în 
timp ce la fete victoria a surîs 
Dcliei Parate, care își confirmă 
astfel ultimele rezultate.

Feminin : 1. Delia Parate (Di
namo IJrașov) 2:54,85, 2. Iudith 
Gorog (USS' Baia Mare) 2:57,16, 

3. Ibolya Magdo (Dinamo Bra
șov) 3:01,00, 4. Elena Mureșan 
(Dinamo Brașov) 3:08,00.

Masculin : 1. Ortwin Fruhn 
(Dinamo Brașov) 2:42,13, 2. loan 
Frățilă (A.S.A. Brașov) 2:42,17, 
3. Emilian Focșeneanu (A.S.A. 
Brașov) 2:43,11, 4. Peter Krisz- 
taly (A.S.A. Brașov) 2:43,58, 5. 
Ioan Pinke (A.S.A. Brașov) 
2:44,70, 6. Viorel Constantin (Di
namo Brașov) 2:45,06.

Caro! GRUIA — coresp.

„CUPA PRAHOVA"
SINAIA, 2 (prin telefon). Pri

mul concurs de bob al sezonu
lui — „Cupa Prahova" — s-a 
desfășurat pe pîrtia (1200 m) de 
la poalele Muntelui Furnica, pe 
un timp favorabil și în condi
ții organizatorice bune (asigu
rate de C.J.E.F.S. Prahova). Au 
luaț parte 17 echipaje (11 de se
niori șl 6 de juniori — 24 de 
ani și mai tineri), care au ofe
rit dispute interesante pe par
cursul a patru manșe, efectuate 
miercuri și jot

Clasamente — seniori : 1. 
C.S.O. I Sinaia (Pap — Anghel 
— Colceriu) 1:48,91 ; 2. Carpați

Vară sau iarnă. Predealul a 
fost întotdeauna o stațiune su
perbă. Dar atunci cind brazii 
se îmbracă în alb, trenuri’e 
încep să sosească mai pline, 
iar mașinile să șerpuiască mai 
numeroase pe serpentinele Văii 
Prahovei. Pentru practicantul 
statornic sau pentru simplul 
privitor, schiul rămine un 
magnet irezistibil... Lesne de 
înțeles, deci, că un concurs de 
sărituri cu schiurile, pe recent 
renovata trambulină, va face 
ca tribuna naturală a C’.oplei 
să geamă de lume.

— Spuneți-mi, tovarășe an
trenor Ghcorghc Gerea, inulți 
dintre cei prezenți aici se în
treabă de ce trambulinei pe 
care se dispută această Între
cere i se spune „de 70 de me
tri" și celei de la Borșa .de 110 
metri"?

— Fiecare trambulină are un 
coeficient K al ei, în funcție de 
puterea de aruncare pe care o 
are și de panta pe care se a- 
terizează. K-70,. în cazul nos
tru, deci 70 de metri măeurați 
de la baza trambulinei, repre
zintă punctul maxim pină la 
care săritura nu ridică nici un
fel de probleme, nici in aer, 
nici la aterizare, nici la frâna
re. Dincolo de cel 70 de me
tri începe riscul unei aterizări 
dezechilibrate, al unui spațiu 
impropriu aterizării și opririi, 
deci al accidentării.

— Ce se intimplă dacă, să 
spunem. Ia antrenamentele ofl-

Sorin SATMARI
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A INAUGURAT ACTIVITATEA LA BOB
I Sinaia (Vasile — Militaru) 
1:49,37 ; 3. A.S.A. I Brașov 
(Peptea — Anghel) 1:19,88; ju
niori : 1. Voința II Sinaia (Flo- 
rescu — Bucșe) 1:50,86 ; 2. Car
pați II Sinaia (Niță — Militaru) 
151,11 ; 3. A.S.A. II Brașov 
(Ilincău — Cușmir) 1:51,58.

Incepînd de vineri, au loc 
coborîrl de antrenament pentru 
„Cupa C.S.O. Sinaia", competi
ție care se va disputa luni și 
marți. Activitatea va continua 
prin coborîri de antrenament, 
urmînd ca sîmbătă 11 și dumi
nică 12 februarie să aibă loc 
„Cupa UCECOM".

Aparent, pină la reluarea 
campionatului masculin de 
handbal (12 martie) mai este 
destulă vreme — intre timp 
echipa națională va fi pre
zentă la startul C.M. de cali
ficare pentru grupa A — dar 
cele 12 formații din primul e- 
șalon se pregătesc cu asidui
tate pentru a se prezenta în
tr-o formă cit mai bună la 
startul returului.

O regulă de la care nu fac 
excepție nici componenții lotu
lui lui H. C. Minaur Baia 
Mare care, sub conducerea 
antrenorului emerit Lascăr 
Pană, mențin la o cotă ridi
cată intensitatea și frecvența 
antrenamentelor. Imediat după 
turneele efectuate în R.F. Ger
mania și R.D. Germană s-a 
reintrat în ritmul obișnuit de 
muncă, întregul lot, fără nici 
o excepție — Petran, Neșo- 
vici, D. Ionescu, Andronic, 
Rădulescu, Covaciu, Acacsos, 
Bontaș, Cuc, Kapornay, M. 
Voinea, Coman, Cojocaru, Po
rumb, A. Popovici, lonuț, Pa
vel, Marta, G. Dan, Ileș — 
fiind animat de dorința de a 
avea o evoluție cît mai bună 
în noul sezon, avînd ca punct 
de plecare faptul că alcătu
iește un puternic nucleu, ca
pabil în orice moment de per
formanțe superioare, atît in 
competițiile interne, cît și în 
cele internaționale. Să adău
găm că acestor handbaliști bi
necunoscut! li s-au alăturat și 
juniorii C. Popovici, A. Vimar 
și Z. Pirci, promovați din pro

Instantaneele din 
diverse manifes
tări — jocuri, a- 
lergărl, excursii, 
drumeții — sint 
privite cu plăcere 
atît de către cei 
care au parti
cipat la ele, cît 
și de cei care 
n-au participat, 
dar Pe această 
cale sint invitați 
să o facă. Este 
motivul pentru 
care asociația 
sportivă URBIS 
din Capitală a 
organizat o așe- 

> menea expoziție, 
inițiată de către 
cercul numit e- 
dificator „Prie
tenii alergării" 
Expoziție primi
tă cu mult Inte
res... Foto :

Gabriel MIRON 

pria pepinieră, toți trei cu 
frumoase calități, pe care spe
răm să le vedem cît mai cu- 
rînd puse în valoare.

Desigur, antrenamentele co
tidiene, care vizează atît pro
blemele de tehnică și tactică, 
individuală și colectivă, cît și 
cele de pregătire fizică, vor 
fi dublate, în perioada urmă
toare, și de cîteva turnee a- 
mlcale. Acestea, cu siguranță, 
vor contribui la întărirea pe 
toate planurile a formației 
băimărene, ținînd seama că 
ele vor întîlni echipe cu sti
luri diferite de joc. aflate în 
plin proces de revenire la o 
formă competițională adecvată, 
n ai ales că unele dintre ele 
— Steaua, Dinamo, Politehni
ca Timișoara — au în obiectiv 
și o comportare superioară la 
apropiatele „sferturi" ale cu
pelor europene. Așadar, între 
24 și 26 februarie, H.C. Mi
naur va participa, alături de 
formațiile amintite, la turneul 
care va avea loc la Timișoara, 
după care, la începutul lunii 
martie (3—4), va evolua la 
Cluj-Napoca, âvînd ca parte
nere de întrecere pe Dinamo 
Brașov, Strungul Arad și Uni
versitatea C.U.G. Cluj-Napoca.

Așadar, un program încărcat 
și în această „vacanță" pre- 
competițională oficială. cu 
gîndu] la o comportare supe
rioară în returul campionatu
lui și în „Cupa României", pe 
măsura dorinței numeroșilor 
iubitori ai handbalului băimă- 
rean. (I. Gv.).
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Cîteva

„DRUM BUN Șl VREME FRUMOASA

considerații vi?îmi
Peste 

noscute 
de masă a celor ce muncesc in 
întreprinderea de confecții 
din București (180 de compe
tiții, în medie, anual, la atle- 
tism, șah, tenis de mâsă, hand
bal, volei și fotbal în -prinei

că o 
a- 

a 
Ex- 
res- 

a cestui sector al 
sportive, Mircea 

muncitor în cadrul 
de Creație : „Intr-un 
de muncă de propor- 
cum este și al nostru.

reușitele îndeobște cu- 
în activitatea sportivă

pal), turismul se înscrie 
preocupare prezentă in 
tențîa fiecărui atelier 
sectoarelor și secțiilor, 
plicația ne-o oferă chiar 
ponsabilul acestui sector 
activității 
loniță. i 
Secției < 
colectiv i 
ții mari, 
cu mii și mii de angajați, or
ganizarea unei cit mai boga
te activități turistice a apărut 
ca o necesitate. Să poți, 
sfirșit de săptămînă, să 
parte la o drumeție, la

la 
iei 

o 
excursie, cu tovarășii de mun
că și, nu rareori, chiar si cu 
familiile, iată o inițiativă 
care a găsit la noi, la Con
fecția, un teren dintre cele' 
mai fertile. Pe de o parte, 
pentru că fiecare simte nevoia 
unei scurte etape de odihnă 
activă — și turismul constituie 
o modalitate dintre cele mai 
recomandabile ri mai accesibi
le — pe de altă parte, fiindcă 
acestor acțiuni li se c-r-cază 
un cadru adecvat, păstrîndu- 
se, în stabilirea grupurilor, tn 
linii generale, structura unită
ților de producție. Tn același 
timp, fapt în sprijinul reușitei, 
programul este întocmit de 
comun acord cu cei ce fac de
plasarea 
turistică".

Așadar, 
referință 
seamă, care pot să 
luate și de alte colective. Una 
e să te anunțe cineva, în 
speță cel care, ca și Mircea 
loniță, are în seama sa o ast
fel de sarcină, că mîine. de 
pildă, „cine vrea să meargă Ia 
Cheia, pentru o zi, să vină 
să se înscrie imediat si alta 
să anunți din timp inițierea 
unor astfel de acțiuni, dunăre 
tn prealabil ai sondat opinii
le colectivului. preferințele 
acestuia. Iar cînd. în contex
tul unei ieșiri turistice, inter
vin și diverse modalități de a 
practica un sport sau altul, ori 
Inițiativa de a include în 
grup o formație artistică (po-

într-o anumita zonă

cîteva elemente de 
demne de luat în 

fie" pne-

activitatea turistica de masă la CONFECȚIA București
sesorl de instrumente muzica
le sau tovarăși de muncă re- 
cunoscuți prin felul cum '’știu 
să antreneze colectivul la voie 
bună), reușita poate fi antici
pată din plecare.

tn felul acesta stau lucruri
le la Confecția București. 
Maistrul Alexandru Lepăda- 
tu, de la Secția 1, ne confir
mă : „Fiecare excursie a fost 
bine organizată, a avut fru
musețea și bucuriile ei. Nici 
o clipă de plictiseală, doar re- 
grelul că ziua petrecută în 
mijlocul naturii a trecut, 
parcă, prea repede".

Iar mai-stra Maria Preda, de 
la Secția 2, vine cu o com
pletare : „Nu există satisfac
ție mai mare ca aceea de a te 
afla — și în timpul liber — în 
mijlocul celor dragi, mem
bri de familie și tovarăși dea
dlier. Cu aceștia din urmă, 
alungi să te cunoști mal bine, 
să faci uitate unele neînțele
geri, sudura colectivului se 
întărește, după fiecare aseme
nea acțiune".

In cîteva rînduri am însoțit 
pe cei de ’* ----------- —
rești ori 
plător în 
ce, fie la 
(stațiunile 
fiind

la Confecția Bucu- 
i-am întîlnit întîm- 
taaseele lor turlsti- 
Voineasa și Govora 
din județul Vîlcea 

preferate de foarte 
mulți angajați de aici), fie pe 
valea Prahovei, la Sinaia și 
Bușteni, ia Predea! și Timi
șul de Jos, alteori în salba 
de așezări ale Litoralului. 
Parti cipanții dispun de un 
bogat material sportiv (în 
principal mingi de volei, hand
bal sau fotbal), jocuri de șah, 
truse pentru badminton sau 
tenis de masă. Iarna, schiu- 
rile sînt nelipsite (personale, 
dar și altele, din magazia aso
ciației sportive), la fel ca și 

în viața 
veselia, 

plin 
cei 
ca 

separată, 
Cî nd se

ciației l. 
săniuțele și patinele, 
grupurilor domnește 
bucuria de a trăi din 
care clipă. Chiar și 
timizi. recunoscut! 
cînd... opinie 
..ies" din matcă, 
văd, a doua zi (oeea ce 
seamnă un nou început 
săptămînă), oamenii ișl

- mintesc cu plăcere de frumu
sețea momentelor petrecute 
împreună, așteaptă cu nerăb
dare repetarea lor. „Nu o 
dată sîntem întrebați, de ce nu 
organizăm mai multe excursii, 
la fiecare sfirșit de săptă-

fie- 
mai 
fă- 
fșl 
re- 
în- 
de 
a-

UNIO SATU MARE
(Urmare din pag. 1)

de echipe întnecindu-se , <n 
campionatul intern.

„Intre atîtea lucruri bune, 
ce ar mai fi de făcut, ce vă 
reproșați, totuși, tovarășe Me- 
saroș?" — am încercat o între
bare. „Ce ne reproșăm? Că nu 
lucrăm întotdeauna la para-

_ Viza si eliberarea legi- 
timațiilor-abonament d« 
intrare la competițiile 
sportive pe anul 1989 se 
va efectua începind cu 
data de 6 februarie.

Legitimațiile-abonament 
eliberate si nevizate pî
nă la data de 15 martie 
a.c., își pierd valabili
tatea.

metri Internaționali, 
prelucrăm elementul 
într-atît incit să apară și cali
tatea dorită. Astăzi, sportul nu 
se mai face pur și simplu, ca 
odinioară, ci trebuie să ciltim 
mult, foarte mult, să înțele
gem și să aplicăm mai apoi, 
fie antrenori, fie sportivi".

Am înțeles din cuvintele in
terlocutorului nostru că rezul
tatele pe plan sportiv na ar fi 
putut să... vină fără ajutorul 
dat de Nioolae Silaghi, direc
torul tehnic al întreprinderii, 
care este și președinte de o- 
noare al asociației, fără spri
jinul pasionatului de tenie (și 
nu numai), Vasile Pușcaș, in
ginerul șef, și, nu in 
rînd. fără înțelegerea 
testată permanent de 
cerea sindicatului și de 
mișcării sportive locale.

Câ nu 
științific

ultimul 
mani- 

condu- 
cea a

mină" — ne semnalează Tudor 
Conțiu, președintele asocia
ției sportive.

Adevărul e că turismul de 
masă atinge aici, la Confecția 
București, cifre impresionan
te, de ordinul miilor ; în anul 
care s-a încheiat, aceasta a 
fost de peste 5 000 de oameni 
ai muncii ; pentru 1989 
se prevede o creștere impor
tantă a cifrei. „Este una din 
activitățile care, deși ne dă 
mult de lucru cu organizarea — 
face remarca Sofia David, 
secretara asociației sportive 
— ne oferă, totuși, mari satis
facții. Pentru că toată lumea 
care participă la acțiunile 
turistice se declară mulțumită".

Noi am reține și un alt a- 
mănunt :
de masă la Confecția Bucu
rești. în plan organizatoric, în- 
principal, își are ca explicație 
și sprijinul de care această 
activitate recreativă, cu un 
bogat conținut instructiv-e- 
ducativ, se bucură din partea 
conducerii întreprinderii, a 
Comitetului de partid, a orga
nizațiilor de sindicat și de ti
neret

Toată lumea adresează, 
tr-un fel sau altul, celor 
pornesc pe diverse trasee 
țării un călduros „drum 
și vreme frumoasă !“

reușita turismului

tn- 
care 

ale 
bun

Tiberiu STAMA

Cînd partida de 
tează spre finalul 
pe tablă se reduc 
prin schimburi. Piese puține 
— atenție multă™ Aceasta ar 
fi o recomandare pentru toți 
jucătorii care abordează sta
diul ultim al jocului, cel ca
re trebuie să aducă decizia. 
Și, desigur, ea este valabilă 
pentru finalul partidei Bar- 
bero — Schwartzman, atît de 
interesant, pe care l-am pre
zentat cititorilor în preceden
ta noastră rubrică. Rămăsese 
un singur punct de analiză 
neelucidat, Înaintea celei de 
a 50-a mutări (Rgl, Tg7, Nfl, 
Pa3, bă, g3 ; Rb6, Tf6, Nc6, 
Pa4, b5, g4), cind conducăto-

șah înain- 
ei, forțele 
inevitabil

poziția șahistă, fiind prezen
tă în numeroase lucrări ilus
trative ale genului. Iat-o șl 
în versiunea autorului sovie
tic D. Gurghenidze, într-un 
studiu de final care a fost 
distins la concursul de șah 
artistic al celei de-a 26-a O- 
limpiade (Salonic, 1984). 
privim cu' atenție a 
diagramă : Rh2 
Rel, Pa2, f2.

Să 
doua 
Ph3 ;

Potrivi 
tn vede: 
pionatul 
(martie 
neret a 
pregătire 
sub c 
loan 
După cu 
norul se 
au făcui 
și jocuri 
ca Luci 
Metalurg 
Școlii su 
ori, aflai

Stagiul 
dă acum 
zică spe< 
tlcă și ] 
unor ecl 
zat linii 
fectibile 
dovedit i 
tati tehr

Varianta care ar fi salvat 
de la înfrîngere pe marele 
maestru argentinian în fața 
tînărulul jucător român era 
următoarea : 50.Ne2! (în loc 
de luarea greșită 50.T:g4?)
50.. .NÎ3 (negrul nu mai are ‘ 
acces cu turnul pe a 3-a o- 
rizontală șl țrebuie să-și a- 
pere pionul) 51.Nn (revine 
la poziția inițială, căci la 
51.N:f3? T:f3 ar fl pierdut)
51.. .NC6! (repetînd „invitația" 
la T:g4?) 52.Ne2! (din nou 
singura soluție...). Și lată că 
jocul nu mai avansează — 
remiză prin repetare de mu
tări.

„Repriza pozițională" este 
o temă predilectă șl în com-

Remiză pentru alb se poa
te obține doar pe baza unei 
combinații foarte subtile, ca
re începe cu 1.TC3+! Rdl (la 
l...Rb2 2.Tf3 alD 3.T:f2+ al
bul ișl construiește un adă
post inatacabil în colțul ta
blei) 2,Td3j- Re2 3.Ta3! flD
4. T:a2+ Rf3 (4...Re3 5.Tg2)
5, Ta3ț- (șahurlle turneului 
reîncep...) 5„.Rf4 G.Tal-f- Rg5 
7.Tg4-|- Rh5 și acum vine 
momentul decisiv al combi
nației. Negrul pare să fl scă
pat de urmărirea perpetuă, 
iar la 8.Tg2? Df4+ 9.Rhl 
Dcl+ 10.Rh2 Dc7+ ll.Rhl 
Rh4! trebuie să cîștlge. Dar, 
surprinzător, există o muta- 
re-cheie pentru alb — 8-a — 
care fixează definitiv remiza. 
Veți vedea, o veritabilă 
poantă „de studiu"...

Mai mult despre 
pozițională și șahul 
in general găsiți in 
număr al „Revistei 
de Șah“ apărut recent.

Intre 1 
Miercure 
turneul 
„Cupa T

remiza 
artistic 
ultimul 

Române

Radu VOIA

SĂRITURILE CU SCHIURILE ATLEȚI ÎN
(Urmare din vag. I)

claie se constată că unul din 
concurenți, prin tehnică, prin 
valoare deosebită sare mai de
parte decît „K“-ul stabilit ante
rior (așa cum s-a intîmplat și 
pe trambulina noastră) ?

— Se scurtează imediat, pen
tru toți ooncurenții, distanța 
de elan, de alunecare pe tram
bulină, și astfel viteza la lan
sare va fi proporțional mai 
mică, deci și salturile vor de
veni mai scurte.

— O sută de metri prin aer, 
sau, mă rog, „numai" 70— Este 
totuși un sport periculos, nu-i 
așa ?

— Cîtuși 
trenamente 
acumulare 
dezvoltarea 
Iul, se ajunge la eliminarea a- 
proape totală a riscului de ac
cidentare. De altfel, statistic 
vorbind, avem mult mai puți
ne accidentări decîit, de pildă, 
la schiul alpin sau la... fotbal. 
Nu-i vorbă, este și un sport 
în care nimeni nu începe la 
19—20 de ani, cum se mai în- 
tîmplă pe la alte discipline. 
Aici începi din fragedă copilă
rie și ajungi cu vremea la 
măiestrie. La zborurile cu schi- 
urile, vorbesc deci de salturi
le în jur de 150 de metri de 
pe trambulinele-gigant, i 
sînt oele de la Planica 
Oberstdorf, acolo da, riscul

de puțin! Prin an- 
sistematice, prin 
de tehnică, prin 

simțului echilibru-

cum 
sau 

1 e 
prezent în procent ceva mai 
mare. Ajunge o mică rafală de 
vint și dezechilibrarea s-a 
produs. Dar, n>u-i vorbă, cum 
adie o boare, se și suspendă 
concursul !

— Vin copii la sărituri, vin 
in număr suficient?

— Vin... cu cârdul. Toți vor 
să-și arate curajul, flecare 
ține vrea să-1 spună seara tâ-

FORMAȚIA G. TANASE IN REVENIRE
ut limele Qvuă reuniuni mpiee 

au fost dominate de formația 
antrenată de multiplul campion 
Gieă Tănase. care a obttnut pa
tru victorii. Astfel, G. Tănase a 
intrat în rî’ndul fruntașilor cla
samentului, în imediata apropi
ere a liderului, N. Simian cari 
și în aceste ultime reuniuni - 
învins în două probe, cu Halo
gen, readus la o formă mal bu
nă, și cu Siblca. In mare pro
gres de valoare, Tănase a cîști
gat cu Rația, de două ori conse
cutiv (O. Dumitru acomodîn- 
du-se excelent cu această rt: 'iri- 
lă trăpașă), cu Trandaf. refăcut 
după o sultă de slab— oerfor- 
manțe, șl cu Recrut, a . arul 
performanță merhă evidențiată 
fiind cea mal bună din acest an. 
C. Dumitrescu, care începe să 
devină unul din an’renorii va
loroși ai tinerel generații. șl-a 
înscris numele pe lista învlngă-

torilor în două alergări, ambele 
de excepție, impunîndu-se cu 
Zalău și Ramon, acesta din ur
mă păstrîndu-și forma de mal 
bine de un an.

în respectivele reuniuni nu aj 
lipsit nici surprizele. Astfel, 
Agriș.^nînat fără greșeală de C 
Cîrstea, a „închis** toate jocurile, 
dar recordul publicat de turn nl 
se pare eronat. Ar fi, deci, ne
cesară procurarea unui ceas e- 
lectronic, deoarece altfel vom 
pune mai multe performanțe 
sub semnul întrebării. Campio
nul anului trecut, M. Ștefănescu, 
a luat un start mai puțin bun, 
reușind doar o victorie, cu Ce- 
răț, care, devenind mai docil, va 
face o frumoasă carieră. N. Nî- 
colae, care mar în fiecare an a 
jucat un rol în lupta pentru ti
tlu. șl-a mai înscris două 
torii la
plutonul fruntaș. Cele două vio

vlc- 
activ, lntrind șl el in

torii 
mura 
fiind 
solut 
cărui ____  _______ ____ ...____
ră de trap. Au mal învins: Val
ter, care va face — credem — 
o figură de vedetă în generația 
sa, Vlasln, pe care M. Dumitru 
l-a condus cu pas de metronom 
spre victorie, Gardenlc, care s-a 
arătat în mare progres de va
loare, șl Mânu, cu care V. Pă- 
trașcu a conceput cursa așa 
cum trebuie pentru distanța e1 
(2100 m). Nu înțelegem perfor
manțele slabe ale cailor din an
trenamentul T. Marinescu, cu 
atît mai mult cu cit formația sa 
a fost întărită cu două elemen
te de certă valoare, ca Vadu șl 
Trifan,. la vechile lor formații 
ambii âflîndu-se mai întotdea
una la sosire.

au fost realizate de Fla- 
și Socu, acesta din urmă 

beneficiarul distanțării ab- 
meritate a lui Homeric, al 
mers arăta a orice în afa-

ticului că el a fost cel mai cel. 
Schiuri pentru inițiere să a- 
vem noi în număr suficient, 
că nu de bază de selecție ne 
plîngem. Și, de acum, nici de 
bază materială, fiindcă, iată, 
avem trambulina aceasta „de 
70", lingă care mai este una 
„de 40“ pentru copii și juniori, 
și încă una „de 20“ pentru ini
țiere. Există la Săoele o ba
terie de trei trambuline, mai 
mult tot pentru copil, avem 
Încă una la Valea Strîmbă, și, 
In fine, cea mare de la Borșa.

— Ne puteți cumva reaminti 
recordurile lor?

— La orice oră din zi sau 
noapte: la Borșa — Octavian 
Munteanu cu 109 metri, la Va
lea Strîmbă — Wilhelm Gros 
cu 75, la Săcele tot Gros cu 
46,5, iar aici — Maszei, cu 69 
de metri.

— Ați fost ani și ani concu
rent, acum sînteți antrenor la 
A.S.A. Brașov. Ce perspective 
de afirmare internațională cre
deți că au săritorii noștri cu 
scliiurile ?

— Amintindu-vă baza mate
rială de care dispunem, faptul 
că avem cîteva centre in care 
există pasiune și competență 
(C.S.Ș. Brașovia, Dinamo Rîș- 
nov, Dinamo Brașov, chiar și... 
A.S.A., scuzată să-mi fie lipsa 
de modestie) cred că in scurt 
timp va veni și această afir
mare. Mai ales 
vom începe, la 
namentele pe 
din plastic.

— O invenție 
tenis ?

— Nu neapărat. Mai degrabă 
chimia în sprijinul sportului de 
înaltă performanță. Este un 
„covor” din franjuri de plas
tic, pus atît pe trambulină, cit 
șl pe pîrtia de aterizare, care 
permite elanuri și salturi în 
condiții foarte apropiate de oe
le ale zăpezii. Vom putea să 
asigurăm, așadar, acea conti
nuitate atît de necesară, vorr. 
putea să înregistrăm salturi 
spectaculoase. Valorice, vreau 
să spun...

— Ce ne vom face în acest 
caz? Nu există riscul... depăși
rii „K"-urîIor știute?

— Măcar să se întîmple așa! 
V-am spus că avem remedii...

CEL MAI BUN REZULTAT 
MONDIAL AL SEZONULUI

de 
tî-

A. MOSCU

că din vară ne 
Predeal, antre- 
ixxua suprafață

preluată din

Cîștigînd concursul de sală 
la Johnson City, în S.U.A., 
năra noastră atletă Alina Asta- 
fei a înregistrat, cu 2,00 m, un 
nou record național pe teren a- 
coperit, care este, la această o- 
ră, și cel mai bun rezultat, 
mondial al sezonului 1989. Aș
teptăm cu încredere noi vești 
despre rezultate și mai bune ale 
acestei talentate și harnice spor
tive.

„NAȚIONALELE* DE SALA
Activitatea competițlonală de 

sală se află în preajma unuia 
dintre momentele sale de vîrf : 
finalele Campionatelor Națio
nale ale seniorilor, de la sfîrși- 
tul săptămînll, de la Bacău. în
trecerile vor avea loc siznbătă 
(de Ia ora 9 și ora 15) și du
minică (de la ora 9,15 șl ora 15). 
Tot la Bacău, luni șl marți, se 
vor desfășura probele combina
te, pentatlonul la femei și octa- 
tlonul la bărbați.

„CUPA BISTRIȚA”
După cum informează 

pondentul nostru Eugen 
în organizarea C.J.E.F.S. _ 
șl a Științei C.F.R. Bacău 
desfășurat competiția dotată 
„Cupa Bistrița", ' 
parte’ 195 de sportivi, reprezen- 
tînd 30 de cluburi din 16 jude
țe. Trofeele au fost cîștlgate de 
lolanda Oanță (Rapid) care, cu 
7,35 s, a înregistrat un nou re
cord național pe 60 m (ea a 
mai cîștigat și 400 m în 53,92 s) 
șl de Li viu Giurgian 
cu rezultatul de 7,64 
mg. Un nou record a realizat și 
Marieta Ilcu (Metalul ” ‘
ra) cu 6,48 s pe 50 m. Și pentru 
că amintim de recorduri, să 
nu-1 uităm pe cel de 24,18 s al 
Iolandel Oanță, obținut zilele 
trecute, pe 200 m.

Alte rezultate din 
competiție : feminin, 
Daniela Pleșcan (C.S. 
24,86 ; 60 mg : Mihaela Pogăcea- 
nu (Rapid) 7,94, Llllana Năstase 
(C.S.U. Galați) 8,21 ; lungime : 
Marieta Ucu 6,65 m, Estera Sza
bo (Rapid) 6,35 m ; 800 m : Le- 
nuța Constantin ” ’ ‘
2:11,24 : 3 km marș 
Dăogăroiu (C.S.M. Unirea 
lulia) 14:40,4 : bărbați, 60 
Fl. Florea (Construct. 
6,96 ; 200 m : Georg Borol 
ua) 22.69 : 400 m : Mugur 
eseu (Dinamo) 50.63, C-tln 
pescu (Dinamo) 50,73 : 800 
Marin Rădos (Met. Hunedoara) 
1 :55.40 : 3000 m : Gabriel Cozmei 
(Știința C.F.R. Bacău) 8:22,28.

cores- 
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(Stea- 
Mate- 
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• Tragerea obișnuită LOTO 
(prima din această lună) de as
tăzi, vineri, 3 februarie 1989, va 
avea loc in București, In sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
incepîntl de la ora 15,50. Aspecte 
de la efectuarea operațiunilor ie 
tragere vor fi transmise la ra
dio, pe programul I. la ora 16.35.
• Avînd in vedere marele a- 

flux de particlpanți la concur
surile PRONOSPORT, precum și 
cererile tot mai frecvente ale 
numeroșilor jucători la sistemul 
respectiv de a U se furniza, pe

2-r4, M 
al Hi-le< 
publican 
cu pârtie 
2 Constr 
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gheni, S; 
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mai jos, al
cătuirea concursului de cuminț
ea, 5 februarie, indlcind (în pa
ranteze) locul pe care se află, 
în prezent, echipa respectivă 
(desigur, fiecare în cadrul divi
ziei sale): 1. Așcoli (16) — Mi
lan (6) ; 2. Bologna (17) —
Fiorentina (7); 3. Como (13) — 
Cesena (12); 4. Inter (1) — To

cit posibil, mal multe date 
privire la partidele înscrise 
concursuri, redăm,

rino (15);
Pescara (1( 
Atalanta (4 
poli (2); 8 
(11); 9. Sa 
(9); 10. A' 
(3); 11. M< 
se (4) ; 12.
13. Reggins 
Urăm succ 
ților, cu ir 
figurile voi 
țărilor I



I PENTRU C.M. DE TINERET
întocmit 
la Cam- 

;rupa B 
:ul de tl- 
stagiu de 
(U.R.S.S.), 
îtrenorllor 
jn-eorghe. 

aat antre- 
hochelști 

comune 
puternice, 
verdlovsk, 
i echipa 
>chei-juni- 
agătire. 
itil, dova- 
’ătlrea fl- 
itlrea tac- 
compania 

î cnstali- 
are (per- 
ante s-au 
xperimen- 
ca șl cu

Aleksander Astașov, -antrenorul 
echipei Avtomobillst Sverdlovsk, 
din Super-liga U.R.S.S. și al re
prezentativei olimpice a State
lor Unite.

In partidele susținute, lotul de 
tineret a avut, In ordine, urmă
toarele rezultate: 2—9 cu Școala 
superioară de hochei, 4—6 șl 3—3 
Cu R.T.I., 1—2 șl 4—2 CU Me-
talurg. Au dat satisfacție Înde
osebi tinerii jucători folosiți e- 
fectiv în formațiile lor de club: 
D. Popovld șl J. Salamon (Di
namo), A. Voican (Dunărea), L. 
Vargyas (Viitorul), O. Sersea și 
St. Mohorea (Steaua), G. Gal și 
A. Nagy — portari (Viitorul). 
Mai slab s-au prezentat D. Toa- 
der (Dunărea), V. șomfăleanu 
(Steaua), C. Csaba și G.K. Nagy 
(Viitorul), V. Radu (Dlnamo), 
care vor trebui să muncească 
mai mult.

CUPA FEDERAȚIEI"
larie, la 
a disputa 
iotat cu 
uri de lo

tul de seniori și tineret vor evo
lua formația sovietică Avangard 
Omsk și reprezentativa Bulgariei.

-ÎDA LUNII FEBRUARIE
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| Pregătirile divizionarelor A

| F.C.M. BRAȘOV: PROMOVAREA
I MULTOR ELEMENTE TINERE
I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I

lea al C.R. de copil — grupa se- - 
cundă. Participă: Minerul Bălan, I 
C.S.Ș. Triumf București, Petro- J 
Iul Ploiești și C.S.Ș. Rădăuți.

14—16, Miercurea Ciuc; Lotul V 
de tineret — Luci Sverdlovsk;

21—27, Miercurea Ciuc: Finala ® 
„Daciadei“ pentru juniori i, edi- - 
ția a Vl-a, turneu dublu, după | 
ultimul clasament al campiona- I 
tului de juniori, . cu: C.S.ș.
Miercurea Ciuc, C.S.Ș. Gheor- |
ghenl, C.S.Ș. 2 Constructorul j
Galați, C.S.ș. Triumf București.

Rubrică redactată de I
Mircea COSTEA 1

(C.S.Ș.A.) 6,4 ; 50 mg : Adr. Ur- 
su (C.S.Ș.A.) 7,8 ; JUNIOARE I, 
50 m : ștef. Mărunțelul („U“ —
l. M.M.R.) 6,6 ; 50 mg : Mihaela 
Birta (C.S.Ș.A.) 7,5 ; greutate : 
Judith Bara (C.S. Turda) — n. 
1976 12,16 m ; JUNIOARE H, 
50 m : oana Pălăcean (C.S.Ș.A.)
6.6 ; 50 mg : Nadina Popa
(C.S.Ș.A.) 7,8 ; înălțime : Liliana 
Lazăr (C.S.M. — A.L.S.I.T.) 1,65 
m ; JUNIOARE m, 50 m : Me
linda Marton (C.S.Ș.A.) 6,8 ;
59 mg : Adina Navradl (C.S.Ș.A.)
7.6 ; greutate : Judith Bara 14,12
m. (Petru NAGY — coresp.).

ZONA DE JUNIORI IN 
CAPITALĂ

Peste 350 de juniori I $1 ni au 
participat la întrecerile zonale ale 
C.N. de juniori. Cele mai bune 
rezultate : JUNIORI I, 50 m : 
Al. Daniel (Steaua) 5,9, 50 mg : 
Tudor Bogdan (C.S.ș. 5 Rapid) 
7,1 ; triplu : Ionuț Eftenie 
(C.S.ș. 4) 14,42 m ; prăjină : Ra
du Stancluc și Tudor Bogdan 
(ambii C.S.Ș. 5 Rapid) 4,10 m ; 
JUNIOARE I, 50 m : Monica Pîr- 
vu (Steaua) 6,7 ; 50 mg : Daniela 
Neaga (Steaua) 7,2 ; greutate : 
El. Bîrsan (Spartac) 15,48 m. 
(George LAZAR — coresp.).
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DE LA I.D.M.S.
CIA 1310 Berlină șl Break, DACIA 1320 și 
se livrează pînă la 28 februarie 1989 cum- 
banii depuși la CEC în cont pentru auto- 

ei de 30 septembrie 1985 în baza numărului 
at pe țară, indiferent de magazinul de în- 
urmează :
itru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
cești, județele Giurgiu și Teleorman, 
cumpărătorii cu domiciliul stabil în județe- 
'ița, Olt, Prahova, Vîlcea, Dolj, Gorj.

cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude- 
isna, Harghita, Mureș.
cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude- 
u, Neamț, Vrancea.
impărătorii cu domiciliul stabil în județul

I
I
I
I
I

npărătorii cu domiciliul stabil în județele 
uceava, Vaslui.
ntru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
ihor, Timiș.

cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude- 
■Severin, Hunedoara, Mehedinți, Sibiu, 
itru cumpărătorii cu domiciliul stabil în ju- 
âsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj.
li cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude- 

cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude- 
•ași. Constanța, Ialomița, Tulcea, Galați, 
muluj pentru cumpărătorii cu plata în rate 
agazinul auto la care este arondat județul 

prin care urmează a se reține ratele

șl prin transfer pentru persoanele care au 
x în cont pentru autoturism, astfel : 
OLTCIT CLUB — ANTERIOR DATEI DE

I
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DACIĂ 1410 SPORT — ANTERIOR DATEI J I
RME/UÂ
s (5) -
:e (13) — 
34) — Na- 
— Verona 

I — Lazio
— Udinese

Cremone-
- Bari (2) ; 
»noa (1). 
participan- 
că și cîș-

lura aștep-

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 27 IANUARIE 1989. 
Cat. 1 : 2 variante 100% a 50.000 
lei șl 6 variante 25% a lei ; - ------
8.993 
lei ; 
lei ; 
lei ; 
lei ;
Report la cat. 1 : 27.255 lei. 
neficiarii cîștigurilor de la 
1 (50.000 lei), sînt : Radu Necu- 
lai din jud. Bacău și Cismaru 
Constantin din jud. Brașov.

cat. 2 : 10,50 
lei ; cat. 3 
cat. 4 :
cat. 5 :
cat. 6 ;

cat. X : 2.530,00 a

: 4i,oo 
42,00 
216,25 

407,25

variante 
a 

a 
a 
a 

100

12.500 
a 

2.303 
2.248

437
232 
lei.
Be- 
cat.

I

I
I

Clubul brașovean nu se află 
doar într-o nouă campanie de 
pregătire, cl șl într-o masivă 
renovare a lotului de jucători, 
care s-a declanșat, lucru mai 
puțin obișnuit, nu între două 
campionate, ci Intre două „ac
te" ale Diviziei A. • Ce a 
determinat această operație de 
largă rezonanță 7 „Ne-am dat 
seama, ne declara antrenorul 
Costieă Ștefăneseu, eă trebuie 
să încercăm urcarea pe o 
treapta superioară a calității 
jocului și că nu putem face 

'acest lucru decît cu sportivi 
capabili de un asemenea salt, 
dornici să se afirme și deți- 
nînd și resursele fizico-tehnice 
necesare. Iată de ce am pro
cedat la această remaniere"
• „Locul 16 în clasamentul 
turului l-am fi ocupat și cu 
o echipă de tineri, observa 
președintele clubului, R. Paș- 
cu. dar măcar cu o generație 
nouă ai speranța unei ascen
siuni. Așa a procedat condu
cerea clubului, în deplin con
sens cu cea tehnică, atunci 
.cînd a purces la modificările 
acestui. început de activitate, 
din. chiar primele zile de pre
gătire. Ne dăm seama că o a- 
semenea modificare din mers 
comportă mult risc, dar avem 
toată încrederea în antrenorul 
C. Ștefăneseu, în întregul corp 
de tehnicieni, care depune 
toată străduința și energia 
spre a clădi, in scurta perioa
dă inter-sezon, o aproape nouă 
echipă" • Pregătirile au în
ceput cu o vizită medicală 
foarte pretențioasă („Avînd 
mulți fotbaliști tineri noi, tre
buia să ne convingem perfect 
de starea Jor de sănătate" — 
dr. L. Taus, medicul echipei)
• Intre 16 și 24 ianuarie an
trenamentele au avut loc la 
Poiana Brașov și, așa cum ac
centua antrenorul echipei, s-a 
aoordat egală atenție atît fac
torului fizic, cît și celui teh- 
nico-tactic. Mai departe, gazda 
pregătirilor a devenit Brașo
vul, unde, fără a se neglija 
nici un moment pregătirea de 
bază, a început treptat progra
marea meciurilor de verificare 
șl omogenizare • „Față de 
faptul că trebuie să stabilim 
o formulă nouă de echipă, nu
mărul acestor partide trebuie 
să fie mult mai mare", accen
tua antrenorul secund D. A- 
nescu, care menționa că săp- 
tămînile de pregătire de pînă 
acum s-au desfășurat într-o 
notă de conștiinciozitate, de 
total angajament • Desigur 
că vă interesează pe ce grup 
de jucători contează F.C.M.-ul 
în returul campionatului, de 
vreme ce chiar în introdu
cerea rindurilor noastre v-am 
anunțat o remaniere structu
rală a lotului : Polgar, Șanta, 
Todericiu — portari ; Comă- 
nescu, Andrași II (revenit 
după satisfacerea stagiului mi
litar), Lungn (reîntors de la 
I.C.I.M.), Naghi, Pătru, Mol
dovan, Pali (de la Minerul O- 
dorhei), Ghergu, Meszaros (de 
la Corvinul) — fundași ; Dră- 
gan, Cseke (Electro Sf. Gheor- 
ghe), Caeiureac, Pîrvu, Barbu, 
— mijlocași ; Andrași I, Cigan, 
Selimeși II, Csifo (Cristurul 
Secuiesc), Henika (Politehnica 
Iași) și Zold (revenit după sa
tisfacerea stagiului militar).

Au plecat: Avădanei (la C.S.M. 
Suceava), V. Ștefan (Tracto
rul), Șulea și Bucur (I.C.I.M.) 
și Terheș • Cîteva dintre nu
mele absolut necunoscute de 
noi au nevoie de unele reco
mandări. II dăm cuvîntul din 
nou antrenorului C. Ștefănes- 
cu, pentru a le face: „Lungu 
este un libero cu mult calm 
în joc, calitate esențială a 
postului : Pali, stoper, acțio
nează destul de bine, favorizat 
fiind și de gabaritul său : 
Cseke, mijlocaș, se remarcă 
prin clarviziune în joc ; Csifo, 
vîrf de atac, mobil și percu
tant, suportă însă handicapul 
unei recente accidentări". 
• Care au fost sursele îm
prospătării lotului brașovean 7 
— o să vă întrebați, pe bună 
dreptate. Una o reprezintă re
venirea foștilor jucători ai 
F.C.M.-ului din echipele de ju
niori și de speranțe cedați 
temporar formațiilor de „B“ 
din Brașov ; alta, o largă ac
țiune de observare a jucători
lor din campionatele inferioa
re, acțiune cșireia i s-a dedi
cat antrenorul C. Gyorfi și 
care s-a soldat cu cîteva se
lecții prezente în lista actuală 
a F.C.M.-ului. • Barbu, căpi
tanul echipei, un ■ exemplu de 
altruism în joc, este încreză
tor în talentul noilor veniți : 
„Dacă vor munci toți eu mo
destie și cu elanul începutului, 
vor avea și vom avea satis
facțiile așteptate" • Naghi, cel 
mai vechi jucător al F.C.M.- 
ului, cooptat recent și în 
corpul antrenorilor, spunea: 
„Sper să contribui și în aceas
tă calitate la succesul echipei 
care m-a consacrat" • Și, to
tuși, cum va arăta un probabil 
„11“ al F.C.M.-ului în returul 
campionatului 7 O mică sinteză 
a formulelor prezentate în mai 
multe jocuri de verificare 
ne-a condus spre următoarea 
concluzie : Șanta (Polgar) — 
Ghergu (Comănescu), Moldo
van, Lungu (Naghi), Pîrvu — 
Drăgan, Caeiureac, Barbu, 
Cseke — Andrași I (Csifo), 
Cigan • Observați, în afara 
multor nume noi, și cîteva 
reprofilări : Ghergu, pe flan
cul drept al defensivei, și An
drași I, revenit în atac, acolo 
unde a debutat ca junior • Să 
sperăm că întinerirea masivă 
a lotului F.C.M.-ului va aduce 
mult așteptatul reviriment.

Eftimie IONESCU

UN PORTAR DESPRE EL iNSUSI,
DESPRE ECHIPA LUI [F.C. Oft]

SI CUPELE »
Distanța dintre centrul Bra

șovului și stadionul' Tracto
rul a fost străbătută de auto
buzul echipei F.C. Olt în circa 
10 minute. Timp suficient pen
tru a înfiripa un dialog cu 
Dumitru Stîngaciu, brașovean 
de origine, din vara lui 1988 
portar al echipei din Scorni- 
cești, după ce cîțiva ani buni 
a apărat culorile formației 
noastre campioane, Steaua. Ne 
spune mai întîi că pentru el 
pregătirile au fost ca... acasă, 
din moment ce în orașul de 
sub Tîmpa a început să joape 
fotbal, tot aoolo reușind să-i 
urce treptele pînă în prima di
vizie a țării. „Zic eu că pînă 
acum ne-am pregătit foarte bi
ne, am alergat mult, sus, în 
Poiană, dar am intrat și in să
lile orașului pentru îmbunătă
țirea forței, pentru •minifotbal. 
N-a fost numai alergătură, ca 
în alte dăți, a fost mai altfel, 
cu multă variație și parcă zile
le ni s-au părut mai ușoare".

înainte de a ajunge la sta
dionul Tractorul, i-am arun
cat... mănușa, întrebîndu-1 cum 
vede el revenirea lui Ghera- 
sim la F.C. Olt, știut fiind fap
tul că, în primăvara lui 1988, 
Gherasim a apărat excelent, 
remareîndu-se aproape meci de 
meci. întrebarea nu l-a sur
prins, ne-a spus că va fi un 
duel frumos, dar că totul va 
depinde și de apiărătorii din 
fața lui. „Noi, portarii, ne pu
tem naște într-o clipă* (fază), 
sau muri într-o clipă (faza ur
mătoare). Silviu Lung * stat 
șapte ani pe banca de rezerve 
a Craiovei pentru a deveni cel 
mai bun portar din fotbalul 
nostru în două meciuri jucate 
la Florența. Primul cu echipa 
lui de club, în Cupa U.E.F.A„ 
mi se pare, iar al doilea puțin 
mai tîrziu, cu echipa națională, 
în fața campioanei mondiale. 
De atunci n-a mai ieșit din 
poarta echipei României, nu
mai că mulți ani la rind a a- 
vut în fața sa apărători de 
mare valoare ca Negrilă, Un- 
gureanu și mai ales Costieă 
Ștefăneseu. Și eu am avut la 
Steaua o apărare foarte bună,

EUROPENE...
dar marea mea neșansă s-a 
numit Anderlecht, la Bruxel
les, în toamna Iul ’86, cind in 
ultimul sfert de oră am primit 
trei goluri. S-a uitat insă că 
atunci au lipsit din echipă nu 
mai puțin dc trei titulari, Bum- 
bescu, Boloni, Lăcătuș, primii 
doi cu sarcini deosebite m a- 
părare. Dar, ce-a fost a fost, 
trebuie s-o iau de la capăt, 
nu-i deloc tîrziu, am doar 25 
de ani, sînt ambițios și lui 
Gherasim n-o să-i fie deloc 
ușor".

Mai tîrziu. spre seară, 
după un foarte interesant meci 
de minifotbal în sala Tractorul 
— meci în oare a apărat ex
traordinar în prima repriză, 
pentru că în a doua a jucat 
în față, lingă Eftimie, mareînd 
și un gol — am continuat dia
logul pe drumul de întoarce
re. S-a referit la momentul de 
excepție al fotbalului nostru, 
la startul echipei naționale în 
preliminariile C.M., la forma 
deosebită a Iul Dinamo, la 
marea surpriză oferită de Vic
toria in Cupa U.E.F.A. și 6-a 
oprit din nou la... Steaua: „In 
toamna trecută, Steaua, a fost 
mai mult decît Steaua din 
1987, a fost o echipă irezisti
bilă in Cupa Campionilor. Cred 
c-ar fi eliminat orice formație 
din Europa din moment ce 
Dasaev a fost în fața lui Lă
cătuș și Hagi un portar oare
care".

îl ...desprindem greu de „su
biectul — Steaua" pentru a-1 
readuce la F.C. Olt, la mai 
tinerii lui coechipieri. Spune 
că D. Munteanu e foarte ta
lentat, dar puțini sînt ca el, 
că mulți dintre cei veniți in 
prima divizie au încă destule 
de învățat, aista fiind treaba 
celor care se ocupă de copii și 
juniori. „L-am avut aproape 
trei ani in fața mea pe Hagi și 
e greu să nu faci comparații. 
Dar Hagi e Hagi, nu-i la noi, 
la F.C. Olt, așa că va trebui 
să punem cu toții vîrtos umă
rul pentru a avea un retur 
bun, cum ni-î dorim și cum 
sper să fie!"

Lourențiu DUMITRESCU

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
U.T. ARAD

Antrenor principal : Gheorghe 
Mulțescu.

Clasamentul adevărului : + 9.
Jucători plecați : Negrău (Stea

ua București), Tănase (Sportul 
„30 Decembrie"), Vînătoru (Me
talul Bocșa), Grad și Ivan (Va
gonul Arad).

Jucători veniți : Petrescu
(Strungul Arad), Stupar, Bodea 

,și Leac (Vagonul Arad), Marco 
(Petrolul Arad).

Obiectiv : promovarea în Divi
zia A.

Premise : jocul mereu mai e- 
chilibrat al echipei, care poate 
compensa plecarea lui Negrău ; 
un program ceva mai bun decît 
cel al lui „Poli-, adversarul di

rect într-o cursă în care își 
poate face loc șl Olimpia Satu 
Mare.

JIUL PETROȘANI
Antrenor principal 3 Gogu 

Tonca.
Clasamentul adevărului : + 7.
Jucă/tori plecați : Florescu și 

Kraudil (Minerul Lupeni), Băl- 
taru (A.g. Paroșeni Vulcan), 
I. Cojocaru (s-a înapoiat la 
Corvinul Hunedoara).

Jucători veniți : Lasconi (reve
nit de la Steaua București), 
Bîcu (Univ. Craiova), Chițan și 
Păuna (reveniți de la Minerul 
Lupeni și, respectiv, A.S. Paro
șeni Vulcan).

Obiectiv : promovarea’» în Divi
zia A.

MECIURI AMICALE
• ,U“ CLUJ-NAPOCA — MI

NERUL CAVNIC 1—6 (0—0). A
înscris Popicu, în mln. 73. „U“ : 
Prunes — Grăjdeanu, Neamțu, 
Falup, Bănică — Teodorescu, M. 
Stoica, Szabo, Blro — Cadar. 
Rațiu. Au mal evoluat: Gher
man. Doboș, Blaga, Popicu, I 
Moldovan, Muntean, Cr. Sava, 
Blrlș. (I. LESPUC — coresp.).
• METALURGISTUL SLATI

NA — UNIV CRAIOVA 1—2 (6—1). 
Au marcat Din (mln. 60, din pe
nalty), respectiv P. Badea (mln. 
7) și Cl. Stoica (mln. 75). Divi
zionara A a trimis în teren ur
mătorul „li": Boldicl — Mănăilă, 
Săndol, N. Zamfir, Barbu — C. 
Gheorghe, Olaru, P. Badea, A, 
Popescu — Calafeteanu, Șt. 
Stoica. Au mal jucat : Bica, I. 
Mlrcea, Crlstescu, Carabaș, C:u- 
rea. Scutiți medical . Crișan, 
Geolgău și Gh. Popescu. Simbă- 
tă și duminică Universitatea va 
evolua la Timișoara (cu „Poli") 
și, respectiv, la Reșița (cu Glo 
ria). (1. MIHAIL — coresp.).
• A.S. DROBETA — F.C. OLT 

2—1 (0—0). Au înscris: Mariner- 
cu (mln. 52), Păuna (m:n. 61), 
respectiv Eftimie (mln. 80). For
mația aliniată de F.C. Olt: Stîm- 
gaclu — S. Moraru, Mlhali, Bog- 
daniuc, Ciobanu — D. Munteanu 
V. Popa, Pistol, Eftimie — Tur- 
cu, Tulba. Au mal juca*: Suva- 
gău și Cazanetn. (M. FOCȘAN — 
coresp.).

— GLORIA REȘIȚA — „POLI“ 
TIMIȘOARA : 0—0. (P. Fuchs — 
coresp.).
• MECON ORAȘ GH. GHEOR- 

GHIU-DEJ — GLORIA BUZĂU 
1—0 (1—0). Unicul gol a fost 
marcat de Arhire în min. 19. 
(GH GRUNZU — coresp.).
• C.S.M. LUGOJ — „POLI-

TIMIȘOARA 1—3 (0—2). Au trt-
scris: Nemeș (mln. 85 — din 11 
m), respectiv Oloșutean (nnn. 
20), Trăistaru (min. 35) și Varga 
(min. 85 — din penalty). (C. O- 
LARU —- coresp.).
• AVÎNTUL REGHIN — O- 

LIMPIA SATU MARE 1—1 (1—1) 
Au marcat: Sălăjean (min. 14) 
respectiv Gerstenmeyer (miri. 
44). (I. ORMENIȘAN — coresp.).
• MUREȘUL DEVA — U.T. A. 

0—2 v (0—1). Au marcat: Mitu si 
Vancea. (I. JURCA — coresp.).
• DUMINICA 5 februarie, de 

la ora 11, fruntașa primei serii 
a Diviziei B, Petrolul Ploiești, 
va susține pe propriul stadion 
un atractiv joc amical cu Rapid 
București.
• CHIMIA RM. VÎLCEA — 

SPORTUL STUDENȚESC 2—0 
(1—0). Au marcat : M. Nicolae 
(min. 9) și Lazăr (min. 77 — 
din penalty). , (P. GEORNOIU - 
coresp.).

& UNIREA SLOBOZIA — O- 
ȚELUL GALAȚI 0—0. în ciuda 
scorului alb, jocul a fost plăcut, 
cu faze spectaculoase. Echipa 
gălățeană a aliniat următorul 
„unsprezece": Călu^ăru — Bai- 
cea, Anghelinei, Agiu, G. Popes-

Spectaculoasă dispute pentru 
balon in jocul amical susținut 
miercuri de Oțelul Galați . (în e- 
chipamcnt de culoare deschisă) 
la Slobozia cu echipa locală 
Unirea. Foto : Eduard ENEA 

cu — Burcea, M. Stan, O. Po
pescu — Ralea, Antoni, Profir. 
Dună pauză, gălățenii au evo
luat cu garnitura secundă. (C.F.)

Premise : fortificarea liniei de 
atac prin venirea celor trei îna
intași ; o omogenitate mai bună 
a echipei decît a fost în toam
nă.
METALUL PLOPENI

Antrenor principal : Tudor 
Manolache.

Clasamentul adevărului t +L
Jucători plecați : Dinu și Sta

nică (satisfacerea stagiului mi
litar) , Coman (Metalul Filipeștiî 
de Pădure), Ricu șl Matei (Pe
trolul P.S.H. Bălcol), Steriu (A- 
vîntul Mîneclu).

Jucători veniți : Voicilă, Cepoi 
și Nrstorescu (reveniți după sa
tisfacerea stagiului militar). 
Radu (Petrolul P.S.H. Băicoi) 
Lazăr (Steaua Mizil).

Obiectiv : clasarea în primele 
zece locuri ale seriei I.

Premise : experiența unor ju
cători ca ștefăneseu, Argăseală, 
Ion Andrei, Niculescu ; lotul 
este tînăr — media de vîrstă 
fiind sub 23 ani ; sprijin din 
partea conducerii întreprinderii.

STEAUA MIZIL
Antrenor principal s Robert 

Cosmoc.
Clasamentul adevărului 7+1.
Jucători plecați : C. Lazăr 

(Petrolul Ploiești), N. Lazăr 
(Metalul Plopeni), AI. Radu 
(Metalul Buzău) și V. Dinu 
(Victoria Floreștl).

Jucători veniți : Cr. Ene,
Stan cu și Bucur (Petrolul Plo
iești), Șerban (C.S.M. Suceava) 
și Pușcaș (C.S. Tîrgoviște).

Obiectiv ; ocuparea unui loc 
în prima treime a clasamentu
lui.

Premise : lot tînăr, de per
spectivă. dornic de afirmare, 
care poate propulsa destule ta
lente eșalonului superior.

CHIMICA TÎRNĂVENI
Antrenor principal: Ștefan Sta

na.
Clasamentul adevărului : — 3.
Jucător- plecat : Curteanu

(Carpați Mîrșa).
Jucători veniți : Cucui, Balea, 

Furnea șl Popovici (toți pro
movați din echipa de juniori).

Obiectiv : evitarea retrogradă
rii.

Premise : numirea unei noi 
conduceri tehnice (S. Stana — 
principal, P Roșu — secund) ; 
o pregătire mai bună a jucători
lor : un nucleu de jucători ou 
experiență (Nistor, Vig, Vunvu- 
lea, Cenan) : reorganizarea sec
ției de fotbal
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ZECI DE CAMPIONI
PENTRU 17 TITLURI!

CANDIDATURĂ

PENTRU J.O.
DIN ANUL 2000

ANKARA, 2 (Agorprcs). — 
După cum anunță agenția de 
presă Anadolu, orașul Istanbul 
intenționează să candideze 
pentru organizarea Jocurilor 
Olimpice de vară din anul 20J0. 
In orașul care ar urma să găz
duiască întrecerile olimpice, se 
află de pe acum în construcție 
numeroase baze sportive. Așa 
cum se cunoaște, Olimpiada 
din 1992 va avea loc la Barce
lona, iar pentru oea din 1996 
principala candidată este Atena.

ACTUALITATEA
MOSCOVA (Agerpres). — 

La Palatul sporturilor din ora
șul Frunze s-au desfășurat în
trecerile celei de-a 55-a ediții 
a campionatului unional de 
box. tn ordinea celor 12 ca
tegorii de greutate, de la se- 
mimuscă la supergrea, titlurile 
de campioni au fost câștigate 
de următorii sportivi : Isanu 
Muncian, Iuri Arbaciakov, Ti
mofei Skriabin, Aleksandr Ar
temiev, Konstantin Tziun, Igor 
Rușnikov, Vladimir Eremenko, 
Israil Akopkohian, Andrei Kor- 
navke. Eldar Magomedov, Ev- 
gheni Sudakov, Aleksandr Mi- 
roșnicenko.

Campionatele au constituit 
un criteriu de selecție tn ve-

PUGILISTICĂ
derea alcătuirii lotului repre
zentativ al U.R.S.S. pentru 
marile competiții din acest an : 
Campionatele Europene de la 
Atena și Campionatele Mondia
le de la Moscova. In lunile ur
mătoare pugiliștii sovietici vor 
lua parte la diferite turnee 
Internaționale în Bulgaria, R.D. 
Germană, România, Cehoslova
cia și Thailanda.

GLASGOW (Agerpres). — La 
Glasgow, s-a disputat, pe dis
tanta a 12 reprize, meciul 
pentru titlul mondial de box 
la categoria ușoară între Steve 
Boyle (Scoția) și argentinianul 
Pedro Guitierez. A rfștigat la 
puncte boxerul scoțian.

TURNEE INTERNAȚIONALE DE ȘAH
MOSCOVA, 2 (Agerpres). — 

în runda a 6-a a turneului fe
minin de șah de la Tallin au 
fost consemnate următoarele 
rezultate: Otilia Ganț (Româ
nia) — Zolomanova (Cchoslova-

LIGA SPORTIVILOR

ÎMPOTRIVA

DOPINGULUI

vacia) 1—0; Fomina (U.R.S.S.)
— Bașajici (Iugoslavia) 1—0 ; 
Viorica Ionescu (România) — 
Bilunova (U.R.S.S.) remiză; 
Prudnikova (U.R.S.S.) — Pia- 
ripuu (U.R.S.S.) 1—0; Kahiant 
(U.R.S.S.) ~ “
slovacia) remiză ;
(Finlanda) 
0—1. In 
Svetlana 
puncte, urmată de Laesson — 
3,5 puncte (1), Viorica Ionescu 
ocupă locul șapte, cu 2,5 punc
te și două partide întrerupte.

(Ungaria) contînd pentru sfer
turile de finală ale Campiona
tului Mondial de șah. Prima 
partidă s-a întrerupt la muta
rea a 61-a cu avantaj pozițio
nal de partea lui Timman, care 
a avut piesele negre.

Șeikova (Ceho- 
Pasigangas 

— Sahatova (U.R.S.S) 
clasament conduce 
Prudnikova, cu 5

2 (Agerpres). — 
suplimentară a 
șah dintre ma- 
Artur Iusupov 

Spraggett

RABAT. 2 (Agerpres). — 
Atletul marocan Said Aouita, 
multiplu recordman mondial, a 
anutițat că intenționează Gă 
creeze, împreună cu alți spor
tivi de înalt nivel, o „Ligă a 
sportivilor împotriva dopingu
lui". „In acest scop, a declarat 
Aouita, vol folosi prezența în 
Circuitul american de turnee 
de sală pentru a recruta ade
renți la această idee".

BRUXELLES, 2 (Agerpres) — 
La Anvers a început meciul 
dintre marii maeștri Jan Tim
man (Olanda) și Lajos Portisch

MONTREAL, 
Prima partidă 
meciului de 
rii maeștri 
(U.R.S.S.) și Kevin . __
(Canada) din cadrul sferturilor 
de finală ale turneului candi- 
daților la titlul mondial s-a 
încheiat remiză la mutarea a 
27-a. Scorul este în continuare 
egal: 3,5—3,5 puncte, astfel că 
se va juca a 2-a partidă su
plimentară, în care Spraggett 
va avea piesele albe.

Pentru ringul profesioniștilor 
anul 1988 a reprezentat o... 
consacrare a mult-discutatului 
campion al lumii la toate ca
tegoriile. americanul de culoare 
Mike Tyson, care a reușit să 
adune centurile de campion 
mondial ale celor trei mari 
foruri internaționale care gu
vernează boxul profesionist 
W.B.A., W.B.C. și I.B.F., sto- 
pînd astfel o penibilă ștafetă a 
„campionilor mondiali".

Numeroși iubitori ai sportu
lui cu mănuși sînt derutați de 
aceste sigle. în fond ce în
seamnă W.B.A.. W.B.C. sau 
I.B.F. ? Pe cine reprezintă și, 
ca să spunem așa, cum „fa
brică" ele campioni mondiali ? 
Iată întrebări la care, fără a 
intra în amănunte, vom încer
ca să răspundem. Boxul mo
dem, în varianta sa profesio
nistă, a fost exportat din An
glia mai întîi în țările Common- 
wealthuluî, apoi în Statele Uni
te. Pînă în secolul trecut or
ganizatorii de gale din Anglia 
si S.U.A. erau destul de pu
ternici pentru a nu fi nevoie 
de un organism international 
care să dirijeze pugilatul. Dar 
răspîndirea boxului în țările eu
ropene, în Asia și Africa, concu
rența dintre magnații boxu
lui, dintre manageri, dintre 
oamenii cu bani, care inves
teau sume mari în acest sport, 
devenit afacere, a determinat 
apariția „organizațiilor interna- 
ționale", regizoarele moderne 
ale meciurilor pentru titlurile 
mondiale. Nu le mai amintim 
pe toate. Au fost multe, unele 
au dispărut. In zilele noastre 
cele mai puternice sînt W.B.A. 
(World Boxing Association), 
W.B.C. (World Boxing Council) 
și I.B.F. (International Boxing 
Federation). Fiecare se declară 
neutră, fiecare luptă să înglo

beze cit mai multe federații 
naționale. Rivalitatea dintre ele 
este acerbă; Fiecare își are clasa
mentele și „campionii săi mon
diali", nerecunoscîndu-i pe cei al 
organizațiilor rivale. Așa se ex
plică numărul mare de „cam
pioni mondiali". mai multi decît 
categoriile existente ! Concursul 
(dar mai ales banii) societăți
lor de televiziune care trans
mit meciuri de . box. tot mai 
puternica comercializare a pu
gilatului. afacerile prilejuite de 
partidele centru titlurile mon
diale, pariurile (nu în ultimul 
rînd) au determinat, prin anii 
1960. multiplicarea categoriilor. 
Aceasta însemna creșterea nu
mărului de meciuri pentru tit
lurile mondiale. Așa s-a 
ajuns la 17 categorii de 
greutate și. deci, la tot atiția 
campioni „mondiali" pentru 
fiecare dintre cele trei mari 
„versiuni" — W.B.A., W.B.C. 
și I.B.F. Haosul din boxul pro
fesionist se... concretizează azi 
mal ales nrin existenta celor 
aproape 50 de campioni „mon
diali". Doar la două, trei ca
tegorii de greutate campionii 
sînt recunoscuți, cum este ca
zul lui Tyson, de toate cele 
trei organizații internaționale. 
Colac peste pupăză, în toamna 
trecută disensiunile din inte
riorul W.B.A. au dus la o 
sciziune, care a dat naștere 
unei a patra „sigle" în- pugila
tul profesionist mondial : W.B.O. 
(World Boxing Organisation). 
Aceasta va avea, desigur, propriii 
campioni, desigur și ei „mon
diali", mărind confuzia și așa 
destul de mare din boxul pro
fesionist. Să fie, oare, aoeastă 
tot mai ridicolă dividere orga
nizatorică începutul sfîrșitului 
pentru pugilatul profesionist 7

Petre HENȚ
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PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Intre 3 șl 24 

februarie, atlețll iugoslavi Slo
bodan Popovic! și Slobodanka 
Clolovicl vor participa la o ae
rie de turnee de sală In S.U.A.. 
tn cadrul pregătirilor pe care le 
efectuează In vederea participă
rii la Campionatele Mondiale de 
atletism pe teren acoperit de Ia 
Budapesta (5—7 martie). • Cu 
prilejul unul concurs desfășurat 
In sală la Genova, recordmanul 
mondial Javier Sotomayor (Cu
ba) a clștlgat proba de săritură 
în înălțime, cu rezultatul de 
2,35 m. tn proba similară femi
nină. victoria a revenit atletei 
bulgare Stefka Kostadinova — 
2,00 m. Alte rezultate, masculin 
60 m : Alain Simon (Cuba) — 6,63 ; 
200 m ; Steffano Till! (Italia) — 
20,96 ; 1 500 m : Herve Phellppeau 
(Franța) — 3:42,56 ; săritura în 
lungime Larry Myricks
(S.U.A.) — 8,01 m ; feminin :
1 500 m: Brenda Nicholson (An
glia) — 4;16,Q2.

BASCHET « Noul antrenor 
al reprezentativei masculine a 
U.R.S.S. este Vladas Garastas. 
In vîrstă de 57 de ani, Garastas 
a pregătit In ultimii 10 ani for
mația Jalghiris Kaunas. Fostul 
antrenor al selecționatei, A- 
leksandr Gomelskl, a fost ales 
președinte al Federației Uniona
le de Baschet funcție pe care 
o va prelua în luna mal. De 
asemenea, a fost numit tehnici
anul care va răspunde de echi
pa feminină a U.R.S.S., Evghenl 
Gomelskl, fost la Dinamo Mos
cova șl secund la reprezentativă. 
• tn semifinalele - ----- ’
pelor" ----
ficat 
drid, ________ _______
lia). Jalghiris Kaunas șl Cibona 
zagreb In ultimele partide din 
grupele preliminare s-au Înre
gistrat următoarele rezultate: 
Snaidero Caserta — Cholet 
(Franța) 80—70 ; Real Madrid — 
Hapoel Galii (Israel) 100—81 ; 
Jalghiris Kaunas — Steiner Ba
yreuth 124—84 ; cibona zagreb 
— AEK Atena 94—82. a La No
vosibirsk (U.R.S.S.), ta meci 
coatlnd pentru „Cupa Campioni
lor Europeni" (feminin), echipa 
Italiană Primlgi Vicenza a În
trecut cu 93—67 (44—23) formația 
locală Dinamo. Cea mal bună 
jucătoare de pe teren a fost 
Jennys Lawrence, de Ia Primlgi, 
autoare a 3J puncte.

HIPISM. • Cursa clasică 
trap „Premiul Americli" 
65-a ediție), disputată pe hlpo- 
"-------- --------------- Paris,

unul
, Quite 
t de

„Cupei
(masculin) s-au 

formațiile Real 
Snaidero Caserta

Cu- 
call- 
Ma- 
(Ita-

de 
(a

dromul Vincennes din' 
s-a încheiat cu victoria 
outsider, calul francez 
Gede", urmat Ia o lungime 
sPotln D’Amour". Principalul 
favorit Ourasi • sosit pe lo
cul al treilea.

PARIS (Agerpres). — La sediul „Sporting CIub“ d'n Mo
naco s-a desfășurat festivitatea decernării trofeelor Adidas pen
tru cele mai importante performanțe fotbalistice ale anului 
trecut, printre laureati numărîndu-se si jucătorul român Victor 
Pițurcă. de Ia Steaua București, cîștigător al „Ghetei de Bronz", 
pentru situarea sa pe locul 3 în clasamentul golgeterilor eu
ropeni, cu 34 de goluri înscrise. „Gheata de aur" a revenit 
turcului 
cate, iar 
formația 
„Gheata 
final al

Tanju Colak (Galatasaray Istanbul), cu 39 de goluri mar
eea de argint, danezului John Eriksen, care evoluează la 
elvețiană Servette Geneva — 36 goluri. Trofeul 
de Aur" pentru cel mai eficace jucător al turneului 

_ campionatului european a fost cucerit de olandezul 
Marco Van Basten — cu 5 goluri. A fost, de asemenea, de
semnată cea mai bună echipă de club — formația olandeză 
P.S.V. Eindhoven, cîștigătoare a „Cupei Campionilor Europeni".

F.C. MALINES CIȘTIGA PRIMA MANȘA A 
EUROPEISUPERCUPEI

In prima manșă a „Supercupel 
Europei", pe teren propriu, F.C. 
•Malines (cîștlgătoarea Cupei Cu
pelor, anul trecut) a invln3 e- 
chipa P.S.V. Eindhoven (dețină
toarea C.C.E. în 1988), cu sco
rul de 3—0 (2—0), prin golurile 
marcate de Bosman (In minu
tele 17 șl 50) și De Wilde (min. 
18).

CUPA ITALIEI : SAMPDORIA ÎNVINGĂTOARE IN DEPLASARE

De notat, însă, că P.S.V. a ju
cat fără mulțl titulari, printre 
care portarul Van Breukelen, 
grav accidentat tn urma unul 
meci în sală, in locul său a e- 
voluat noul legitimat, Lami, ve
nit de la Excelsior Rotterdam 
(divizia secundă). Returul fina
lei va avea loc la Eindhoven, la 
8 februarie.

In prima 
lor „Cupei 
Genova a

Tur de

manșă a semlfinale- 
Italiei", Sampdoria 
obținut o prețioasă

victorie, tn deplasare, la Berga
mo. Ea a învins cu 3—2 (0—0) 
echipa locală Atalanta și are

orizont în campionatele naționale

R.D. GERMANA DYNAMO DRESDA - 0 LIDERĂ AUTORITARĂ
Două motive esențiale ne de

termină să începem comentariul 
turului campionatului R.D. Ger
mane cu Dynamo Dresda : pri
mul — echipa de pe Elba este 
viitoarea adversară a Victoriei 
București In „sferturile" Cupei 
U.E.F.A. : al doilea — ea este 
lideră autoritară, după 13 etape 
(8 puncte avans față de a doua 
clasată 1). Pronosticurile presei 
din R.D. Germană acordă peste 
90 la sută șansa cuceririi titlu
lui de campioană echipei Dyna
mo Dresda, !ntrerup!ndu-se ast
fel șirul formației „surori". Dy
namo din Berlin, care, din 1979. 
a clștlgat mereu trofeul 1 Despre 
echipa din Dresda am mal 
scris, dar clteva noutăți trebuie 
luate In seamă. De pildă, că ea 
nu a suferit deeft o tnfrtngere 
In cele 13 etape șl aceea pe-te
ren propriu, cu F.C. Karl Marx 
Stadt (3—4). în schimb, n-a fă
cut nld un joc egal (deci. In 
rest numai victorii !). In sonda
jul făcut de revista de speciali
tate din Berlin „Dle Neue Fuss- 
ball — Woehe". la care au parti
cipat redactori șl antrenori, 
pentru alegerea celor mal buni 
jucători pe posturi, pozițiile 
componențllor Iul Dynamo Dres
da slnt următoarele : 3 — porta
rul Teuber ; 3 — liberoul Lle- 
beram ; 1 — fundașul stingă 
DSschner ; t — fundașul central

Trautmann ; 3 — fundașul dreap
ta Diebitz ; * — mijlocașul stin
gă Stilbner ; 1 ......
central 
mijlocașul 
pitanul

4 —

Sammer ; 
dreapta 

echipei) ;

mijlocașul
1 — 

Pliz (că- 
... 2 — 

extrema stingă Giitschow ; 1 — 
extrema dreaptă Kirsten — 
golgeterul campionatului cu 9 
goluri din 11 jocuri, împreună 
cu colegul său de echipă GUt- 
schow, tot cu 9 goluri, dar din 
13 meciuri. Antrenorul liderei, 
Eduard Geyer, spunea că „forma 
bună a echipei a fost confirma
tă nu numai In partidele de 
campionat, ci șl in dubla manșă 
din Cupa U.E.F.A., cu A.S. Ro
ma (2—0, 2—0 !)“

Vă veți Întreba ce s-a intlm- 
plat cu Dynamo Berlin, campi
oană consecutivă de aproape un 
deceniu t Iată explicația antre
norului Backs : „După un start 
relativ bun tn campionat, am 
clștlgat prima manșă a C.C.E. : 
3—0 cu Werder Bremen 1 A ur
mat returul. Incredibil : am
pierdut cu 0—S șL bineînțeles, 
calificarea. După aceea. for
mația noastră a fost profund a- 
fectată psihic,: fu special oame
nii noștri de bază. Internaționa
lii Rudwaieit (portar). Rohde 
(libero). Thom, Pastor și DoU 
(tripleta de atac). De atunci. 
„ll“-le berlinez a fost de nere
cunoscut. fiind de 3 ori Învins,

mari șanse să se califice tn fi
nală. Golurile învingătorilor au 
fost marcate de Stromberg au
togol — min. 56) șl Vialli (min. 
65, din penalty șl min. 70). Pen
tru gazde au punctat Fortunato 
(min. 51) șl Pasciullo (min. 80).

★ ★
IN PRIMUL meci ai finalei 

„Supercupel Americli de Sud", 
la Montevideo, formația uru- 
guayanâ Naclonal a Întrecut cu 
1—0 (0—0) echipa Racing Bueno* 
Aires. Unicul gol al partidei. In 
care au asistat 35 000 spectatori, a 
fost înscris de Daniel Fonseca, 
In min. 72.

IN TURNEUL de la Bangkok, 
echipa R.P.D. Coreene a întrecut 
cu 2—0 (1—0) selecționata se
cundă a Thailandei, în timp ce 
formațiile Danemarcei și U.R.S.S. 
au terminat la egalitate: 0—0.

PREȘEDINTELE Federației In
ternaționale de Fotbal, J. Iiave- 
lange, aflat tn vizită la Rlo de 
Janeiro, a declarat că este În
crezător in șansele echipei Bra-, 
ztliei de a cîștiga Campionatul 
Mondial din anul 1990. De ase
menea, el și-a exprimat dorința

De notat că la Sampdoria a re
intrat Mancini, care nu a fost 
atît de grav accidentat cum se 
apreciase anterior. In cealaită 
semifinală: Pisa — Napotl 9—2 
(0—1). Au Inserts Carnevale (mia. 
36) șl Maradona (min. 65).

★
ea Brazilia să organizeze Cam
pionatul Mondial ce va avea toc 
in anul 1998, pentru care jl-aj 
mal anunțat candidatura Franța 
șl Elveția. In 1990 turneul final 
al C.M. va avea loc In Italia, iar 
In 1994 ta S.U.A.

IN VEDEREA meciului de la 
Glasgow, din 8 martie, cu echipa 
Scoției, din preliminariile Cam
pionatului Mondial, selecționerul 
reprezentativei Franței, Michel 
Platini, a anunțat că echipa șa 
va susține două partide de pre
gătire: la 7 februarie, la Dubim, 
cu reprezentativa Irlandei și la 
14 februarie, la Londra, cu Ar
senal. Tehnicianul francez a de
clarat, de asemenea, că va tace 
apel la doi din vechil compo- 
nențl al formației „cocoșului ga
lic", Patrick Battiston și Jose 
Toură, ambii de la A.S. Monaco.

CLASAMENTUL

1. Dynamo Dr. 13 12 0 1 37-13 24
2. Lok. Leipzig 13 7 2 4 21-10 16
3. Hansa 13 8 0 5 18-13 16
4. Dynamo Berl. 13 5 5 3 26-15 15
5. Zeiss Jena 13 6 2 5 19-13 14
6. Chemie Halle 13 5 3 5 20-21 13
7. K. Marx Stadt 13 6 1 6 21-23 13
8. Wismut Aue 13 5 3 5 18-20 13
9. FC Magdeburg 13 5 2 6 14-16 12

10. Stahl Brand. 13 6 0 7 19-22 12
11. Energie Cot. 13 S 1 7 18-25 11
12. R.-W. Erfurt 13 4 1 8 12-21 9
13. Union Berlin 13 2 4 7 11-22 8
14. Sachsenring 13 3 0 10 12-32 6

termlnind de 5 ori Ia egalitate 
șl ocupînd locul 4. Acum, dy- 
namovlștii din Berlin se glndesc 
la o eventuală participare, ta 
sezonul următor, la C 2. dacă 
vor ciștlga Cupa, sau la... C 3.

Echipă bine cotată poate fi 
considerată și Lokomotive Leip
zig (cu internaționalii Rene 
MOller ta poartă, Kreer, Lindner 
pe linia de fund. Halata la mij
loc șl Marschall tn atac — toți 
din Iotul reprezentativ). O for
mație bună care a avut Insă 
mari fluctuații de formă, pler- 
zînd nu mal puțin de 5 puncte 
pe teren propriu I Marea sur
priză a furnizat-o. Insă. Hansa 
Rostock, care nu are nici un 
nume sonor ta lot. dar s-a Im
pus prin tineri ambițioși conduși 
de un antrenor foarte exigent 
(Voigt). Urmează un grup de 
echipe de valoare medie ca 
Halle, Magdeburg, Jena etc., cele

Pilz — căpitanul echipei Dy
namo Dresda

mal slabe fiind Sachsenring, 
(care aparține Uzinelor de au
toturisme „Trabimt") șl Union 
Berlin, ambele amenințate, deo
camdată. cu retrogradarea.

Cronicarii de specialitate a- 
preciază că nivelul tacurilor a 
crescut fată de anii trecuți, nu
mărul golurilor este mărit ta 
medie ca șl cel al spectatorilor 
(peste 13 000 de joc).

Ion OCHSENFELD


